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Vadības ziņojums par 2020. gada pārskatu 
 

Vietējās pašvaldības uzdevums ir sekmīga vietējās pārvaldes darbības nodrošināšana 

un pakalpojumu sniegšana iedzīvotājiem. Tērvetes novada pašvaldība ir izveidota 

2002. gada 9. decembrī, apvienojot Tērvetes, Bukaišu un Augstkalnes pagastus. Tērvetes 

novadā darba organizāciju nosaka 2009. gada 17. septembra saistošie noteikumi Nr. 8 

”Tērvetes pašvaldības nolikums”. Tērvetes novada domē (turpmāk – Dome) atbilstoši 

likumam „Republikas pilsētas domes un novada domes vēlēšanu likums” 2017 .gada 15. 

jūnijā ievēlēti 9 deputāti. Lai nodrošinātu savu darbību un izstrādātu Domes 

lēmumprojektus, Dome no deputātiem izveidojusi trīs pastāvīgās komitejas. Atsevišķu 

pašvaldības funkciju pildīšanai Dome ir izveidojusi 11 komisijas. Lai nodrošinātu 

pašvaldības sniegto pakalpojumu pieejamību Tērvetes novada teritoriālajās vienībās, ir 

izveidotas šādas iestādes: Tērvetes novada dome (turpmāk-pašvaldības centrālā 

administrācija), divas skolas, četras bibliotēkas, kultūras nams, bāriņtiesa, sociālais dienests, 

sociālās aprūpes centrs “Tērvete”, pašvaldības policija un vēlēšanu komisija. Pašvaldības 

centrālā administrācija ir pašvaldības iestāde, kas nodrošina domes pieņemto lēmumu 

izpildi, kā arī darba organizatorisko un tehnisko apkalpošanu. Pašvaldības centrālā 

administrācija sastāv no 10 struktūrvienībām, pašvaldības centrālās administrācijas 

amatpersonām un darbiniekiem. Domes administrācijas darba vadīšanu un koordinēšanu 

veic izpilddirektors. 

Pašvaldība ir 100% kapitāldaļu turētāja SIA „Rehabilitācijas centrs „Tērvete””.  

Pašvaldība ir dalībnieks  biedrībā „Latvijas Pašvaldību savienība”, biedrībā “Dobeles 

rajona lauku partnerība” un  biedrībā “Zemgales tūrisma asociācija”. 

2020. budžeta gads bija pietiekami labs. Finanses pietika pamatvajadzībām, varēja 

veikt dažādus remontdarbus un finansēt nelielus projektus. Ar pašvaldības finansējumu 

2020. gadā tika uzsākta Tērvetes pagasta Kroņauces stadiona pārbūves darbu III kārta, veikti  

Pālena kapličas ēkas Tērvetes kapsētā restaurācijas darbi; Tērvetes novada kultūras nama 

telpu atjaunošanas darbi, Augstkalnes pamatskolas pirmsskolas izglītības grupas ”Zvaniņi” 

ēkas jumta seguma atjaunošana, Mežmuižas pils ēkas (Augstkalnes pamatskola) “Ezerpils” 

centrālo koka kāpņu restaurācija, sadzīves kanalizācijas notekūdeņu attīrīšanas sistēmas 

“Jaunzelmeņi” pārbūve.  Lai uzlabotu drošību uz ceļiem, izbūvēts gājēju celiņš V1112 gar 

valsts ceļu “Tērvete – Penkule” (Tērvetē); gājēju celiņš gar valsts ceļu V1106  “Augstkalne– 

Bēne” (Bukaišos); gājēju celiņš gar auto ceļu P103 “Dobele- Bauska” no koka gājēju tilta 

līdz Tērvetes estrādei, Tērvetes novadā trijos nozīmīgos reģionālo valsts ceļu krustojumos  

Kroņaucē, Tērvetē un Augstkalnē ir uzstādītas videokameras ar numuru atpazīšanas 

funkciju; izbūvēts apgaismojums pašvaldības ceļam Te 37C Laktas – Sanatorija (RC 

Tērvete); izbūvēts apgaismojums gar autoceļiem V1056 Svēte – Augstkalne un Au1 

Šalkas – Lapsas – Klinti – Stūri (Augstkalnē). 

Ar ES finansiālu atbalstu tika apgūts finansējums ceļu uzlabošanai lauku teritorijās. 

2020. gadā tika pārbūvēts pašvaldības autoceļa posms (bez cietā seguma) – TE-8 

“Mālzemnieki – Īkšķīši” 0,766 km garumā. 

SAC ”Tērvete” veikta lietus ūdens kanalizācijas pārbūve; ugunsdzēsības sūkņa 

iekārtas piegāde un sūkņu stacijas energoapgādes pārbūve; ēdnīcas jumta renovācijas darbi; 

energoefektivitātes paaugstināšanas darbi “Ūdens mājai”. 2020.gadā pašvaldība no sava 

pamatbudžeta kā dotāciju piešķīra SAC ”Tērvete” darbības nodrošināšanai 43 566 EUR. 

Finansējums tika plānots ēku uzturēšanai un lietus kanalizācijas sistēmas pārbūvei. 
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Ar pašvaldības atbalstu tika realizēti pieci projekti “Mēs- Tērvetes novadam” 2020 

par kopējo summu 3830,62 EUR. Veikti ieguldījumi izglītības iestāžu telpu remontā un 

materiālās bāzes uzlabošanā.       

2020. gadā pašvaldība ieguva “Ģimenei draudzīgā pašvaldība Zemgales plānošanas 

reģionā 2020” titulu un naudas balvu 12 500 EUR.  

 

 
 

Svarīgs notikums novada dzīvē bija atjaunotā reģionālā autoceļa Jelgava – Tērvete – 

Lietuvas robeža (Žagare) posma no Tērvetes līdz Lietuvas robežai atklāšana. Ceļa 

atjaunošanā būtiska nozīme bija arī pašvaldības sadarbībai ar Satiksmes ministriju, 

VSIA “Latvijas valsts ceļi”.  

 

 
 

 

 

Pašvaldība veicina iedzīvotāju pašiniciatīvas – darbošanos biedrībās, atbalsta projektu 

īstenošanu, sniedzot līdzfinansējumu. 

      

                                                       

 

Domes priekšsēdētāja                                                                           Dace Reinika 
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1. ZIŅAS PAR PAŠVALDĪBU 
 

Pašvaldības nosaukums Tērvetes novada dome 

Pašvaldības juridiskā adrese Zelmeņi, Tērvetes pagasts, Tērvetes 

novads, LV-3730 

Nodokļu maksātāja reģistrācijas Nr. un 

datums 

LV90001465562, 

2003. gada 03. janvārī 

PVN maksātāja reģistrācijas Nr. un 

datums 

LV90001465562, 

2003. gada 03. janvārī 

Finanšu gads 01.01.2020. – 31.12.2020. 

Tērvetes novada domes priekšsēdētāja Dace Reinika 

Tērvetes novada domes izpilddirektors Māris Berlands 
 

Tērvetes novada karte 
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1.1. Pašvaldības īss raksturojums 
 

Novada izveidošana un teritorija  

Tērvetes novads ir izveidots 2002. gada 9. decembrī, apvienojoties  Tērvetes, 

Augstkalnes un Bukaišu pagastiem. Tērvetes novada teritorijas platība sastāda 22424,2 ha, 

no kuriem 9289,1 ha ir Tērvetes pagasta teritorija, 6469,7 ha ir Augstkalnes pagasta teritorija 

un  6665,4  ha ir Bukaišu pagasta teritorija. 

Tērvetes novadā galvenais zemes lietošanas veids ir lauksaimniecībā izmantojamā 

zeme, kas sastāda 16966,5 ha, kas ir 76 % no kopējās zemes platības. Nākošais zemes 

lietošanas veids ir meži, kas sastāda 3664,7 ha vai 16 % no kopējās zemes platības. Pārējie 

zemes lietošanas veidi: krūmāji, purvi, ūdensobjektu zeme, zeme zem ēkām un būvēm, zeme 

zem ceļiem un pārējās zemes, kas kopā sastāda 1793 ha vai 8 % no kopējās zemes platības. 

 

Ģeogrāfiskais novietojums  

Tērvetes novads atrodas Latvijas Republikas un Zemgales līdzenuma dienvidu daļā. 

Tērvetes novads robežojas ar Jelgavas novada Zaļenieku un Vilces pagastiem, Dobeles 

novada Krimūnu un Auru pagastiem, Auces novada Bēnes un Ukru pagastiem un Lietuvas 

Republiku. Attālums no Tērvetes novada administratīvā centra līdz tuvākai pilsētai Dobelei 

ir 25 km, līdz Zemgales reģiona centram Jelgavai - 30 km, līdz republikas galvaspilsētai 

Rīgai - 90 km. 

 

Tērvetes novada iedzīvotāji 

 
 Uz 2021. gada 1. janvāri Tērvetes novadā reģistrēto iedzīvotāju skaits bija 3296 

cilvēki, kas ir par 58 mazāk nekā iepriekšējā gadā un turpina norādīt uz pakāpenisku 

iedzīvotāju skaita samazinājumu (salīdzinājumam – uz 2020. gada 1. janvāri 3354,  uz 

2019. gada 1. janvāri – 3426). Laika posmā no 2019. gada 1. janvāra līdz 2021. gada  1. 

janvārim iedzīvotāju skaits samazinājies par 130. 

 

 

 

 

3426 3354 3296

Iedzīvotāju skaits novadā

uz 01.01.2019. uz 01.01.2020. uz 01.01.2021.
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Tērvetes pagastā uz 01.01.2021. deklarēti 1811 iedzīvotāji, kas ir 55 % no kopējā 

iedzīvotāju skaita, Augstkalnes pagastā – 878, kas ir 26,6 % no kopējā iedzīvotāju skaita, 

un Bukaišu pagastā – 607, kas ir 18,4 % no kopējā iedzīvotāju skaita. 

 

 

 2020. gadā Tērvetes novadā reģistrēti 29  jaundzimušie mazuļi, savukārt viens 

jaundzimušais, kura  pirmreizējā deklarēšanās vieta ir bijusi cita pašvaldība,  2020. gadā  

ir kļuvis par Tērvetes novada iedzīvotāju, skaitli palielinot līdz 30. Novadā 2020. gadā 

miruši 49 iedzīvotāji.  Salīdzinājumam – uz 01.01.2019. attiecīgi 24 dzimušie un 47 mirušie,  

uz 01.01.2020. attiecīgi 33 dzimušie un 55 mirušie. 

 

925

640

1861

892

615

1847

878

607

1811

Augstkalnes pagasts Bukaišu pagasts Tērvetes pagasts

Iedzīvotāju skaits pa pagastiem

Uz 01.01.2019. Uz 01.01.2020. Uz 01.01.2021.

24

47

33

55

29

49

Dzimuši Miruši

Iedzīvotāju dzimstība un mirstība

Uz 01.01.2019.

Uz 01.01.2020.

Uz 01.01.2021.
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1.2. Pašvaldības pārvaldes struktūra 

 

Vietējās pašvaldības uzdevums ir sekmīga vietējās pārvaldes darbības nodrošināšana 

un pakalpojumu sniegšana iedzīvotājiem.   

Tērvetes novadā darba organizāciju nosaka 2009. gada 17. septembra saistošie 

noteikumi Nr.8 “Tērvetes pašvaldības nolikums”. 

Tērvetes novadam ir sava himna, ģerbonis un karogs. 2013. gada 28. martā apstiprināti 

saistošie noteikumi Nr. 3 “Par Tērvetes novada simboliku”. 
Tērvetes novada domē  atbilstoši likumam “Republikas pilsētas domes un novada 

domes vēlēšanu likums” 2017. gadā 3. jūnijā ievēlēti 9 deputāti, kuri darbu sāka 2017. gada 

15. jūnijā. 

Saskaņā ar likumu ,,Par pašvaldībām” vietējā pašvaldība ir vietējā pārvalde, kas ar 

pilsoņu vēlētas pārstāvniecības – domes – un tās izveidoto institūciju un iestāžu starpniecību 

nodrošina likumos noteikto funkciju, kā arī šajā likumā paredzētajā kārtībā Ministru 

kabineta doto uzdevumu un pašvaldības brīvprātīgo iniciatīvu izpildi, ievērojot valsts un 

attiecīgās administratīvās teritorijas iedzīvotāju intereses.   

Lai nodrošinātu savu darbību un izstrādātu Domes lēmumprojektus, Dome no 

deputātiem ievēlējusi pastāvīgās komitejas.  

2017. gada pašvaldību vēlēšanu rezultātā domē ir pārstāvēta vēlētāju apvienība “Mūsu 

mājas ir te” (8 vietas) un Nacionālā apvienība "Visu Latvijai" - "Tēvzemei un 

Brīvībai/LNNK" (1 vieta).   

 

Tērvetes novada domes deputāti no 2017. gada 15. jūnija 

Dace Reinika Tērvetes novada domes priekšsēdētāja 

Madara Darguža Tērvetes novada domes priekšsēdētāja vietniece  

Ieva Krūmiņa  Tērvetes novada domes deputāte 

Arvīds Bruss Tērvetes novada domes deputāts 

Linda Karloviča Tērvetes novada domes deputāte 

Ainārs Miķelsons Tērvetes novada domes deputāts 

Dzintra Sirsone Tērvetes novada domes deputāte 

Sandris Laizāns Tērvetes novada domes deputāts 

Indriķis Vēveris   Tērvetes novada domes deputāts 

  

Domes darbības un sagatavoto jautājumu izskatīšanai domes sēdēs darbojās 3 

pastāvīgās deputātu komitejas: 

Tautsaimniecības un attīstības komiteja : 

Komitejas priekšsēdētājs – Arvīds Bruss  

Komitejas priekšsēdētāja vietnieks – Indriķis Vēveris 

Ainārs Miķelsons 

Sandris Laizāns  

Finanšu  komiteja: 

Komitejas priekšsēdētāja – Dace Reinika 

Visi domes deputāti.  

Izglītības, kultūras un sociālo jautājumu komiteja :  

Komitejas priekšsēdētāja – Linda Karloviča   

Komitejas priekšsēdētājas vietniece – Dzintra Sirsone 

Ieva Krūmiņa 

Madara Darguža  
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Tērvetes novada domes darbs noritēja domes, komiteju un komisiju sēdēs. Kopumā     

2020. gada laikā notika 22 domes sēdes (tai skaitā 10 ārkārtas sēdes), 36 komiteju sēdes  

(22- Finanšu komitejas, 12 - Tautsaimniecības un attīstības komitejas un divas Izglītības, 

kultūras un sociālo jautājumu komitejas sēdes). 2020. gadā tika pieņemti vieni jauni 

saistošie noteikumi, viens nolikums un trīs noteikumi, izdarīti grozījumi 13 saistošajos 

noteikumos un precizēti seši saistošo  noteikumu grozījumi. 

 

Lai nodrošinātu pašvaldības sniegto pakalpojumu pieejamību Tērvetes novada 

teritoriālajās vienībās, dome ir izveidojusi šādas iestādes: 

1. Tērvetes novada dome (turpmāk- pašvaldības centrālā administrācija); 

2. Augstkalnes vidusskola (no 2020. gada 1. septembra Augstkalnes pamatskola); 

3. Annas Brigaderes pamatskola; 

4. Augstkalnes bibliotēka; 

5. Bites bibliotēka; 

6. Bukaišu bibliotēka; 

7. Tērvetes bibliotēka; 

8. Tērvetes novada kultūras nams; 

9. Tērvetes novada bāriņtiesa; 

10. Tērvetes novada sociālais dienests; 

11. Sociālās aprūpes centrs „Tērvete”; 

12. Tērvetes novada pašvaldības policija; 

13. Vēlēšanu komisija. 

 

Pašvaldības centrālā administrācija ir pašvaldības iestāde, kas nodrošina domes 

pieņemto lēmumu izpildi, kā arī darba organizatorisko un tehnisko apkalpošanu, un tā sastāv 

no: 

I. Pašvaldības centrālās administrācijas struktūrvienībām:  

1. Augstkalnes pagasta pārvaldes;  

2. Bukaišu pagasta pārvaldes;  

3. grāmatvedības nodaļas;  

4. komunālā dienesta nodaļas;  

5. būvvaldes;  

6. dzimtsarakstu nodaļas; 

7. ugunsdzēsības dienesta;  

8. attīstības nodaļas;  

9. Tērvetes pagasta pārvaldes; 

10. sporta nodaļas. 

II. Pašvaldības centrālās administrācijas amatpersonām un darbiniekiem. 

     

Pašvaldības centrālās administrācijas darba vadīšanu un koordināciju veic 

izpilddirektors, kura tiešā pakļautībā atrodas pašvaldības iestādes un struktūrvienības.  

Atsevišķu pašvaldības funkciju pildīšanai ir izveidotas komisijas: 

▪ administratīvā komisija; 

▪ administratīvo aktu strīdu komisija; 

▪ iepirkuma komisija; 

▪ medību koordinācijas komisija; 

▪ komunālo, dzīvokļu jautājumu  un parādu piedziņas komisija; 

▪ inventarizācijas komisija; 

▪ apbalvošanas komisija; 

▪ stādījumu rekonstrukcijas komisija; 
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▪ pedagoģiskā komisija; 

▪ būvju pieņemšanas ekspluatācijā komisija; 

▪ Tērvetes novada domes darījumu ar lauksaimniecības zemi tiesiskuma 

uzraudzības komisija. 

 

 

    
  

Tērvetes novada pašvaldībā 2020. gadā tika nodarbināti 183 darbinieki (173 pastāvīgi 

strādājošie, 10 īslaicīgi strādājošie*), tai skaitā 115 sievietes jeb 63 % un 68 vīrieši jeb 37 

%. 

* noslēgti darba līgumi uz laiku līdz 3 mēnešiem (prombūtnē esošu darbinieku 

aizvietošana, gabaldarbs u.c.)  

 

 

 

 
 

 

No visiem strādājošajiem 54 % strādājošo 2020. gadā bija vecāki par 50 gadiem, tai 

skaitā 30 jeb 14 % pensijas vecumā un 2 darbinieki bija izdienas pensijā. 

115

68

Sievietes Vīrieši

Strādājošo skaits 2020. gadā

17 20

33

59
54

19-30 31-40 41-50 51-60 61 un vairāk

Strādājošo iedalījums pa vecuma grupām
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28 % strādājošo ir augstākā izglītība, tai skaitā 10 darbiniekiem  maģistra grāds,  

vidējā izglītība  66 %  strādājošo un 6 % strādājošo  ir pamatizglītība*. 

*ņemti vērā pastāvīgi strādājošie darbinieki 

 

Pašvaldība ir 100% kapitāldaļu turētāja SIA “Rehabilitācijas centrs “Tērvete””. 

Pašvaldība ir dalībnieks biedrībā “Latvijas Pašvaldību savienība”, biedrībā “Dobeles 

rajona lauku partnerība”, biedrībā “Zemgales tūrisma asociācija”. 

Lai nodrošinātu pašvaldības sniegto pakalpojumu pieejamību novada pagastos, kur 

neatrodas pašvaldības administratīvais centrs, Augstkalnes, Bukaišu un Tērvetes pagastā 

darbojas pagastu pārvaldes.  

 

 

Tērvetes pagasts 

Tērvetes pagasta zemes kopplatība ir 9289,1 ha. Pagasta teritorijā uz 2021. gada           

1. janvāri deklarēts 1811 iedzīvotājs, kas ir par 36 iedzīvotājiem mazāk nekā uz 2020 .gada 

1. janvāri.    

Tērvetes pagasta pārvalde tās administratīvajā teritorijā iedzīvotājiem un citām 

personām nodrošina likumā „Par pašvaldībām” un citos ārējos normatīvajos aktos noteikto 

pašvaldības sniegto pakalpojumu pieejamību. Pagasta pārvaldes telpas tiek izmantotas arī 

jauniešu iniciatīvu centra un floristikas pulciņa darbības nodrošināšanai. Tērvetes pagasta 

pārvaldē darbojas Valsts un pašvaldību vienotais klientu apkalpošanas centrs. Centrā ir 

iespēja saņemt pakalpojumus un konsultācijas no Valsts ieņēmumu dienesta, Valsts sociālās 

apdrošināšanas aģentūras, Nodarbinātības valsts aģentūras, Uzņēmuma reģistra, Pilsonības 

un migrācijas lietu pārvaldes, Valsts zemes dienesta, Valsts darba inspekcijas, 

Lauksaimniecības datu centra, Lauku atbalsta dienesta, Būvniecības valsts kontroles biroja, 

Sociālās integrācijas valsts aģentūras un Veselības un darbspēju ekspertīzes ārstu valsts 

komisijas. 

Kopš 2016. gada Tērvetes pagasta telpās darbojas vēlēšanu iecirknis. 

Pagasta teritorijā darbojas Annas Brigaderes pamatskola ar pirmsskolas izglītības 

grupu “Sprīdītis”. Tērvetes pagastā  ir divas bibliotēkas – Tērvetes bibliotēka Zelmeņos un 

Bites bibliotēka Kroņaucē. Veselības aprūpes pakalpojumus nodrošina ģimenes ārsta 

prakse. 

6%

66%

28%

Strādājošo izglītība

Pamatizglītība Vidējā izglītība Augstākā izglītība

https://www.cvk.lv/pub/upload_file/PV%202017/Pasvaldibu%20velesanas%202017.pdf
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Tērvetes pagastā saglabājušies daudzi kultūrvēsturiskie mantojumi, ievērojamākie no 

tiem – Tērvetes evaņģēliski luteriskā baznīca, Pālena kapliča, Tērvetes sanatorijas apbūves 

komplekss, Tērvetes pilskalns, Zviedru kalns  un  Klosterkalns, dabas liegums „Skujaines 

un Svētaines ieleja” „Vecstēgules”  muižas apbūve, „Sprīdīšu” viensēta. 

Lielākās saimniecības ir A/S „Agrofirma Tērvete”, LKS „Dāmnieki”, ZS „Strazdi”, 

ZS “Vecstēguļi”, ZS „Gravenieki”. 

2020. gadā  Tērvetes vēsturiskajā centrā durvis vēra  jauns  ēdināšanas uzņēmums 

“Kristīnes picērija  un  beķereja”. 

Tūrisma attīstībā nozīmīgu ieguldījumu dod A/S „Latvijas valsts meži”.  

Septembrī   VAS “Latvijas valsts ceļi” kopā ar Tērvetes novada pašvaldības 

pārstāvjiem un viesiem no Lietuvas republikas Jonišķu rajona  atklāja atjaunotā  reģionālā 

autoceļa Jelgava – Tērvete – Lietuvas robeža (Žagare) (P95) posmu no Tērvetes līdz 

Lietuvas robežai (28,36. - 43,55. km).  

Nozīmīgākie paveiktie darbi 2020. gadā teritorijas apsaimniekošanā:  

• Turpinās Kroņauces stadiona rekonstrukcijas darbi-  II kārta, III kārta;  

• Izbūvēts izgaismots gājēju celiņš gar auto ceļu P103 “Dobele- Bauska” no koka 

gājēju tilta līdz Tērvetes estrādei; 

• Atjaunots tiltiņš uz Tērvetes pilskalnu pār Tērvetes upi; 

• Izbūvēts bruģēts gājēju celiņš gar valsts autoceļu V1112 Tērvete-Penkule (gar 

Tērvetes kapiem  virzienā uz daudzdzīvokļu māju  “Labrenči”) ; 

• Pie daudzdzīvokļu mājas “Labrenči” izbūvēts jauns strītbola laukums, sakārtots 

pludmales volejbola laukums un futbola laukums; 

• Izbūvēts ielu apgaismojums autoceļam Te-37C no krustojuma ar valsts reģionālo 

autoceļu P95 „Jelgava-Lietuvas robeža” līdz Rehabilitācijas centram „Tērvete”; 

• Atjaunota valsts nozīmes kultūras pieminekļa Pālenu kapličas ārējā fasāde, cokols 

un kāpnes; 

• Izbūvēti divi strītbola laukumi ar bruģakmens segumu un divi pludmales volejbola 

laukumi Sanatorijas un Zelmeņu ciematos iedzīvotāju aktīvās atpūtas 

nodrošināšanai; 

• Tērvetes novada kultūras namā atjaunota mazā zāle un lielajai zālei veikts 

kosmētiskais remonts; 

• Veikta pārbūve ārējam sadzīves kanalizācijas tīklam objektā "Jaunzelmeņi”; 

• Izbūvēts auto stāvlaukums ar šķembu segumu  pie ugunsdzēsēju depo un bruģēts 

gājēju celiņš no ēkas “Jaunzelmeņi” līdz administratīvajai ēkai “Zelmeņi”; 

• Uzstādītas  videonovērošanas iekārtas objektos – Tērvetes estrāde, Kroņauces ceļu 

P103 „Dobele-Bauska” un P96 „Jelgava-Auce” krustojumā, pie DUS „ASTARTE” 

apļveida krustojumā P103 „Dobele-Bauska” un P95 „Jelgava-Žagare”, pie Annas 

Brigaderes pamatskolas un pašvaldības garāžu un ugunsdzēsēju depo ēkas 

„Jaunzelmeņi”; 

• SAC „Tērvete” veikta ūdensvada un lietus kanalizācijas sistēmas pārbūve. 

 

Tērvetes pagasta teritorijā atrodas viena kapsēta- Tērvetes kapsēta.  Kapsēta ir 

digitalizēta. Turpinās darbs digitalizēto datu precizēšanai. 2020. gadā Tērvetes kapos 

apbedīti 38  mirušie, tai skaitā 20 Tērvetes novada iedzīvotāji. Jaunas kapa vietas ierādītas 

trīs mirušo apbedīšanai, sociālais dienests apbedījis trīs mirušas personas. Veikti 3 urnu 

apbedījumi, no kapličas izvadīti 15 aizgājēji.  
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2020. gada nogalē Tērvetes evaņģēliski luteriskā baznīca iemirdzējās gaismas rotā.  

 

                                   
 

Izgaismotā Tērvetes evaņģēliski                              Restaurētā Pālena kapliča  

           luteriskā baznīca   

 

 

Augstkalnes  pagasts 

Augstkalnes pagasta platība ir 6469,7 hektāri, pagasta teritorijā uz 2021. gada  1. 

janvāri deklarēti 878 iedzīvotāji. Augstkalnes pagasta pārvalde tās administratīvajā teritorijā 

iedzīvotājiem un citām personām nodrošina likumā „Par pašvaldībām” un citos ārējos 

normatīvajos aktos noteikto pašvaldības sniegto pakalpojumu pieejamību.  

Pagasta teritorija izvietota Zemgales līdzenuma dienvidu daļā, liela daļa robežojas ar 

Lietuvas Republiku. Pagasta teritorijā galvenais autoceļš ir Jelgava – Žagare. Attālums līdz 

novada domei ir 6 km. Pagasta centrā atrodas Augstkalnes pamatskola, pirmsskolas 

izglītības grupa „Zvaniņi”, bibliotēka, Mežmuižas evaņģēliski luteriskā baznīca, aptieka 

“Mana aptieka”. Veselības aprūpes pakalpojumus nodrošina ģimenes ārsta prakse.  Ir 

pieejams zobārsts.  

Pagasta teritorijā atrodas viena kapsēta – Gaiļu kapsēta, kurā 2020. gadā veikti 

12 apbedījumi. Ir veikta kapu digitalizācija. 

Augstkalnes pagasta iedzīvotāju pamatnodarbošanās ir lauksaimniecība. Pagasta 

zemnieki pārsvarā nodarbojas ar graudkopību, rapša audzēšanu, daži ar lopkopību. Lielākās 

zemnieku saimniecības ir “Silāres”, “Osīši”, “Mežābeles”, “Kvietes”, “Orhidejas”, 

“Ausekļi”, “Dārziņi”, “Blīkšķi”, “Dārznieki”, “Silavu Jāņi”, “Silmači”, “Līvi-Z”, 

“Priedulāji”, “Suteņi IV” .  

Paveiktie darbi Augstkalnes pagastā 2020. gadā: izbūvēts apgaismojums gar 

autoceļiem V1056  Svēte – Augstkalne un Au1 Šalkas – Lapsas – Klinti – Stūri;  reģionālā 

valsts ceļa krustojumā Augstkalnē tika  uzstādītas videokameras ar numuru atpazīšanas 

funkciju,  atjaunots jumta segums Augstkalnes pamatskolas pirmsskolas izglītības grupas  

“Zvaniņi” ēkai; Mežmuižas pils ēkā  (Augstkalnes pamatskola)  “Ezerpils” veikta centrālo 

koka kāpņu restaurācija, kā arī tika  uzstādīts ēkas fasādes izgaismojums diennakts 

tumšajam laikam.  

Nozīmīgs un ilgi gaidīts notikums pagasta iedzīvotājiem bija reģionālā autoceļa 

posma no Tērvetes līdz Lietuvas robežai (Žagare) atjaunošana. Iepriekš šajā ceļa posmā 

asfalts bija nolietojies, turklāt beidzamos četrus kilometrus no Augstkalnes līdz Žagarei 

ceļam bija grants segums, kas tagad ir asfaltēts. 2020. gada septembrī VAS “Latvijas valsts 

ceļi” kopā ar Tērvetes novada pašvaldības pārstāvjiem un viesiem no Lietuvas Republikas 

Jonišķu rajona  atklāja šo atjaunoto ceļa posmu.  
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2020. gadā Augstkalnes pagastā darbojās vairāki pulciņi – amatierteātris “Šarāde”, 

ritmika-vingrošana, sporta pulciņš, angļu valodas pulciņš,  notika  Augstkalnes pagasta 

Sporta svētki.    

Nozīmīgs notikums pagasta kultūras dzīvē bija  2020. gada 24. oktobris, kad 

Augstkalnes Mežmuižas ev. lut. baznīcā notika dievkalpojums, kurā svētība tika dota tikko 

atjaunotajām baznīcas ērģelēm.  Ērģeles tika uzstādītas, piesaistot arī pašvaldības 

līdzfinansējumu. Ņemot vērā Covid 19 ierobežojumus, Lāčplēša dienā interesenti tika 

aicināti individuāli nolikt svecītes pie Augstkalnes baznīcas. Lāčplēša dienas vakarā baznīcā 

skanēja ērģeles. Decembra mēnesī arī Mežmuižas ev. lut. baznīca Augstkalnē iemirdzējās 

gaismas rotā. 

 

                                   
Ērģeļu atklāšana Mežmuižas                   Baznīcas fasādes izgaismošana 

              ev.lut. baznīcā 

 

Bukaišu pagasts 

Bukaišu pagasta platība ir 6 665,4 hektāri, pagasta teritorijā  uz 2021. gada 1. janvāri 

bija deklarēti 607 iedzīvotāji. Pagasta teritorija izvietota Zemgales līdzenuma dienvidu daļā, 

liela daļa robežojas ar Lietuvas Republiku. Attālums līdz novada domei ir 14 km. Pagasta 

centrā atrodas pagasta pārvalde, bibliotēka, pasta nodaļa, veikals, Bukaišu tautas nams un  

bērnu pieskatīšanas istaba „Saule”.  

Bukaišu pagasta kultūrvēsturiski nozīmīgi objekti ir Latvijas Universitātes mecenāta 

Kristapa Morberga piemiņas vieta „Lielstrikaiši”, piemiņas akmens Roberta Sēļa dzimtajās 

mājās „Mašmeles” un Herberta Cukura māja „Lidoņi” ar tajā izveidotu piemiņas istabu. 

Bukaišu pagasta iedzīvotāju pamatnodarbošanās ir lauksaimniecība. Pagasta 

zemnieki pārsvarā nodarbojas ar graudkopību, rapša audzēšanu, piena un gaļas lopkopību. 

Lielākās zemnieku saimniecības ir ,,Anšķinaiši”, ,,Māliņi”, ,,Griķi”, „Arāji”, „Langas”, 

„Jaunruči”, „Straumes”, „Elite Plus”. 

2020.gadā turpinājās teritorijas labiekārtošanas darbi – paplašināta parka teritorija 

pie Tautas nama. Sakarā ar epidemioloģisko situāciju valstī iedzīvotājiem nebija iespējas 

aktīvi darboties interešu pulciņos. Iespēju robežās aktivitātes notika attālināti vai brīvā dabā 

ar ierobežotu dalībnieku skaitu. Atzīmēti tika tikai daži no tradīciju svētkiem, t.sk. ikgadējie 

sporta svētki. Biedrība „Skaties tālāk” realizēja projektu „Atjauno enerģiju!” Tērvetes 

novada domes izsludinātajā 2020.gada projektu konkursā „Mēs – Tērvetes novadam”. 

Projekta ietvaros tika iegādāts un uzstādīts āra trenažieris vispārējam ķermeņa treniņam.  

Iedzīvotāju drošībai tika izbūvēts gājēju celiņš gar autoceļu V1106 Augstkalne–

Bēne. 

Bukaišu pagasta teritorijā atrodas trīs kapsētas – Priežu, Trušu un Mednes. Priežu 

kapsētā 2020.gadā apbedītas 7 personas, no kurām piecas personas bija deklarētas Tērvetes 

novadā; divas mirušās personas apglabātas ģimenes kapos. Priežu kapsēta ir digitalizēta.  
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Trušu kapos apbedītas divas personas, abas bija deklarētas Tērvetes novadā. Mednes kapos 

2020. gadā veikts viens novadā deklarētas personas apbedījums. 

 

 

1.3. Komunikācija ar sabiedrību 

 
Tērvetes novada  pašvaldība lielu uzmanību velta komunikācijai ar sabiedrību, tādēļ 

nopietni tiek domāts par informatīvās  telpas  saturisko pilnveidi.  

Viens no vērienīgākajiem saziņas līdzekļiem ir Tērvetes novada mājas lapa 

www.tervetesnovads.lv. 

Iepazīstoties ar Tērvetes novada mājas lapas apmeklējumu statistiku, ko piedāvā 

pakalpojums Google Analytics, ir secināms, ka 2020. gadā Tērvetes novada mājas lapu 

apmeklējuši 39 259 respondenti, kas ir par 3718 respondentiem vairāk nekā 2019. gadā. 

Mājas lapā ielūkojas interesenti no 10 valstīm, t.sk. vislielākais skaits interesentu ir 

no Latvijas – 37 348, ASV – 540, Lietuvas – 399, Lielbritānijas – 252, Vācijas – 214 u.c. 

Vidējais lapu skaits, ko respondents apmeklē viena apmeklējuma laikā, ir 2. Biežāk skatītās 

lappuses –sākumlapa, karte/dabas parks Tērvetē, maršruti, izsoles, kontakti, galerijas un 

ģimenes ārsti.  Vidējais apmeklējuma ilgums ir 1,45 min., gada laikā mājas lapas skatījums 

ir 149 097 reizes. 

 Informācija par Tērvetes novada aktuālākajiem notikumiem un pieņemtajiem 

pašvaldības lēmumiem, kā arī pašvaldības izpilddirektora un ikvienas amatpersonas 

ziņojums Domes sēdēs tiek atspoguļots arī pašvaldības bezmaksas informatīvajā izdevumā  

"Laikam līdzi", kas tiek izdots vienu reizi mēnesī ar tirāžu - 1000 eksemplāri. Bezmaksas 

informatīvais izdevums ir pieejams katrā Tērvetes novada pagastā, kur iedzīvotāji ir 

informēti par izdevuma izvietošanas vietām. Visi informatīvā izdevuma “Laikam līdzi” 

numuri tiek publicēti arī īpašā sadaļā Tērvetes novada mājas lapā www.tervetesnovads.lv. 

2020. gada 22. decembra sēdē, pamatojoties uz likumu  “Par presi un citiem masu 

informācijas līdzekļiem”, tika pieņemts lēmums “Par masu informācijas līdzekļa- 

informatīvā izdevuma “Laikam līdzi” darbības izbeigšanu”.  Informatīvais izdevums 

„Laikam līdzi” turpina savu darbību kā Tērvetes novada domes  informatīvais izdevums, 

izdodot to vienu reizi mēnesī.  

Veiksmīgi tika turpināta sadarbība ar Latgales reģionālo televīziju, kas veido sižetus 

par Tērvetes novada tradīcijām un kultūras pasākumiem. Covid – 19 laikā atbilstoši valstī 

noteiktajiem ierobežojumiem un ar to saistītajām norisēm Tērvetes novadā ir samazinājies 

filmēto sižetu skaits, tomēr Tērvetes novada svētki tika filmēti, sižets bija vērojams TV 24, 

pēc televīzijas ētera laika publicēts pašvaldības mājas lapā. 

Sadarbība turpinās arī ar reģionālo laikrakstu “Zemgale”, ar tā starpniecību 

informāciju par aktuālāko Tērvetes novadā saņem Auces, Dobeles un Tērvetes novada 

iedzīvotāji u.c. interesenti.  

Par aktivitātēm un attālināti organizētajiem pasākumiem novadā informācija tiek 

izvietota arī 7 informatīvajos stendos, kas atrodas visos Tērvetes novada pagastos. 

Augstkalnes, Bukaišu un Tērvetes pagastu bibliotēkās tiek nodrošināts bezmaksas 

internets, tā ka jebkuram interesentam ir iespēja aplūkot gan Tērvetes novada mājas lapu, 

informatīvo izdevumu “Laikam līdzi”, gan citus interneta resursus, kuros pieejama 

informācija par Tērvetes novadu. 

  
 
 

 

 

 

http://www.tervetesnovads.lv/
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2. FINANŠU RESURSI UN DARBĪBAS REZULTĀTI 
 

2.1. Pamatbudžets 2019. – 2021. gads 

 

 2019. gads, 

EUR 

2020. gads, 

EUR 

2021. gada 

plāns, EUR 

Ieņēmumi 6 968 051 7 017 411 5 416 230 

Izdevumi 6 162 079 6 443 548 7 376 826 

 

 

2.2. Pamatbudžeta ieņēmumi 2019. - 2021. gads  

 

Ieņēmumu veids / Gads 
2019. gads, 

EUR 

2020. gads, 

EUR 

2021. gada 

plāns, EUR 

Nodokļu ieņēmumi 2 686 111 2 557 865 2 233 917 

 Ienākumu nodoklis 2 050 751 1 897 928 1 717 581 

 Nekustamā īpašuma nodoklis 635 360 11 504 510 336 

Dabas resursu nodoklis  648 433 6 000 

Nenodokļu ieņēmumi 500 520 768 502 118 159 

Ieņēmumi no uzņēmējdarbības un 

īpašuma 
1 675 4 948 

3 000 

Valsts un pašvaldību nodevas 3 128 2 785 1 410 

Naudas sodi un sankcijas 13 157 16 930 1 612 

Pārējie nenodokļu ieņēmumi 4 685 7 830 1 737 

Ieņēmumi no pašvaldības nekustamā 

īpašuma un kustamās mantas pārdošanas  
477 875 736 009 110 400 

Maksas pakalpojumi un citi pašu 

ieņēmumi 
1 334 750 1 383 344 1 223 340 

Ieņēmumi par kancelejas 

pakalpojumiem 
438 2099 290 

Ieņēmumi par nomu un īri 87 642 66 318 39 000 

Ieņēmumi par pārējiem maksas 

pakalpojumiem 
1 246 670 1 314 927 1 184 050 

Transferti 2 446 669 2 307 700 1 840 814 

Valsts budžeta transferti 1 686 635 1 399 088 1 008 914 

Valsts budžeta daļēji finans.iestāžu 

transferti 
10 715 68 093 1 900 

Pašvaldības budžeta transferti 684 315 840 519 830 000 

No speciālā budžeta 65 004 0 0 

Kopā ieņēmumi 6 968 050 7 017 411 5 416 230 

Līdzekļu atlikums uz gada sākumu    1 946 250 2 379 383 2 371 806 
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Budžeta ieņēmumu sadalījums 2020. gadā 

 
Nodokļu ieņēmumi pa nodokļu veidiem 2020. gadā 

 

Nodokļu  veids Summa EUR % 

Ienākuma nodoklis 1 897 928 74 

Nekustamā īpašuma nodoklis 648 433 25.5 

Dabas resursu nodoklis 11 504 0.5 

Kopā nodokļu ieņēmumi 2 557 865 100 

 

Lielāko budžeta ieņēmumu daļu veido nodokļu ieņēmumi, valsts un pašvaldības 

transferti. Nodokļu ieņēmumu lielāko īpatsvaru sastāda ienākuma nodoklis, kas 2020. gadā 

veido 74 % no visiem nodokļu ieņēmumiem. Ieņēmumu struktūra 2020. gadā ir nemainīga 

salīdzinājumā ar 2019 .gada ieņēmumiem. Transferta ieņēmumi ir dotācija mācību 

grāmatām, dotācija pedagoģisko darbinieku atalgojumam, dotācija skolēnu ēdināšanai, 

dotācija 5-6 gadīgo apmācībai, finansējums projektiem, publiskā interneta pieejas attīstībai 

novadā, dotācija bezdarbnieku nodarbināšanai, dotācija par iemītniekiem sociālās aprūpes 

centrā „Tērvete”, dotācija no pašvaldības finanšu izlīdzināšanas fonda un finansējums 

izglītības funkciju nodrošināšanai. 

Lielākie nekustamā īpašuma nodokļa maksātāji 2020.gadā ir AS “Agrofirma Tērvete”, 

LKS “Dāmnieki”, SIA “Silāres”, ZS “Strazdi”, ZS “Anšķinaiši”, ZS“Orhidejas”, ZS 

“Mežābeles”, ZS “Māliņi”, ZS “Ausekļi”, ZS “Blīkšķi” un ZS “Osīši”. 

2.3. Pamatbudžeta izdevumi 2019. - 2021. gadam  

 

Izdevumu funkcionālās 

kategorijas / gads 

2019.gads, 

EUR 

2020.gads, 

EUR 

2021.gada 

plāns, EUR 

Vispārējie valdības dienesti 475 386 459 095 611 435 

Sabiedriskā kārtība un drošība 368 427 156 636 86 243 

Ekonomiskā darbība 51 561 223 186 222 799 

Vides aizsardzība 57 184 62 971 130 890 

Pašvaldības teritoriju un mājokļu 

apsaimniekošana 
1 367 872 1 300 646 1 715 066 

Atpūta, kultūra, reliģija 571 913 722 049 508 637 

Izglītība 1 439 359 1 517 934 1 495 102 

Sociālā aizsardzība 1 830 377 2 001 031 2 606 654 

Kopā izdevumi 6 162 079 6 443 548 7 376 826 

Nodokļu 

ieņēmumi 39%

Transferti 35%

Maksas pakalpojumi 19%

Nenodokļu ieņēmumi 7%
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2020.gada pamatbudžeta izdevumi salīdzinājumā ar 2019. gadu ir palielinājušies par 

4,6 % jeb 281 469 euro. Vislielāko izdevumu īpatsvaru sastāda sociālā aizsardzība; izglītība 

un pašvaldības teritoriju un mājokļu apsaimniekošana. Izglītība – izdevumi saistīti ar jumta 

nomaiņu Augstkalnes pamatskolas PIG ēkai „Zvaniņi”, Annas Brigaderes pamatskolas 

pirmā stāva koridora remonts un videokameru uzstādīšana; PIG „Sprīdītis” žoga 

atjaunošana un rotaļlaukuma elementu iegāde. 

Teritoriju un mājokļu apsaimniekošana: gājēju celiņa izbūve gar autoceļu P103 

Dobele – Bauska; Kroņauces stadiona pārbūves II un III kārta; gājēju celiņa izbūve Bukaišos 

gar autoceļu V1106 Augstkalne – Bēne; ielu apgaismojuma rekonstrukcija Augstkalnes 

pagasta centrā; Tērvetes novada kultūras nama skatuves gaismu nomaiņa uz LED gaismām 

un mazās zāles (foajē) griestu un sienu kosmētiskais remonts; tiltiņa izbūve pie Tērvetes 

pilskalna; sporta laukuma pilnveidošana un gājēju celiņa izbūve Tērvetes pagastā; 

līdzfinansējums Pālenu kapličas restaurācijas projektam. 

 

2020. gada pamatbudžeta izdevumi atbilstoši funkcionālajām kategorijām  

 
 

2020. gada pamatbudžeta izdevumu sadalījums pēc ekonomiskās klasifikācijas  

 

Vispārējie 

valdības dienesti

8%

Sabiedriskā kārtība 

un drošība 6%

Ekonomiskā darbība 

1%

Vides aizsardzība 1%

Teritoriju un 

mājokļu 

apsaimniekošana

22%

Atpūta, kultūra, 

reliģija

9%

Izglītība

23%

Sociālā 

aizsardzība

30%

Atlīdzība

46%

Preces un 

pakalpojumi

30%

Dotācijas, soc 

pabalsti

2%

Transferti 3%

Teritoriju un 

mājokļu 

apsaimniekošana

19%
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Izdevumi atbilstoši ekonimiskajām kategorijām 2020.gads, EUR 

Atlīdzība 2 989 963 

Preces un pakalpojumi 1 906 472 

Subsīdijas un dotācijas, sociālie pabalsti 152 046 

Transferti 166 294 

Pamatkapitāla veidošana 1 228 774 

Kopā: 6 443 548 

 

2.4. Saistības 2012. – 2020. gads 

 

Aizde- 

vējs 
Mērķis 

Līguma 

parakst. 

datums 

Atmaksas 

termiņš 

Aizņēmuma 

summa 

EUR 

Parāds 

uz 

31.12.2020. 

EUR 

Valsts 

kase 
Sporta halles celtniecība 30.08.2012 20.01.2028 770 339 260 797 

Valsts 

kase 

Pirmsskolas grupas 

“Sprīdītis” ēkas 

rekonstrukcijas 1.kārta 

21.10.2013 20.10.2029 301 600 160 337 

Valsts 

kase 

Augstkalnes vidusskolas 

internāta ēkas 

energoefektivitātes 

paaugstināšana 

14.03.2014. 20.01.2030. 312 534 114 922 

Valsts 

kase 

Pirmsskolas grupas 

“Sprīdītis” ēkas 

rekonstrukcijas 2.kārta 

18.06.2014. 20.06.2034. 605 736 448 036 

Valsts 

kase 

Publiskās teritorijas 

apgaismojuma 

infrastruktūras izbūve 

20.11.2014. 20.11.2034. 117 380 85 400 

Valsts 

kase 

Ielu apgaismojuma 

rekonstrukcija 
20.11.2014. 20.11.2024. 16 939 7 327 

Valsts 

kase 

Ielu apgaismojuma 

rekonstrukcija 
22.07.2015. 20.07.2035. 95 505 73 219 

Valsts 

kase 

A.Brigaderes 

pamatskolas 

rekonstrukcija 

22.07.2015. 20.07.2035. 368 842 298 127 

Valsts 

kase 

Kroņauces stadiona 

pārbūve 
16.11.2016. 20.11.2036. 93 450 48 384 

Valsts 

kase 

Pašvaldības ceļa Au49 

pārbūve 
11.10.2017. 20.09.2037. 164 673 0 

Valsts 

kase 

Pašvaldības ceļa Te5 

pārbūve 
30.06.2017. 20.06.2037. 211 937 20 526 

Valsts 

kase 

Atbalsts uzņēmējdarbības 

attīstībai 
31.10.2018. 20.10.2038. 48 869 22 536 

Valsts 

kase 

Pašvaldības ceļa Bu1 

pārbūve 
24.09.2019. 20.09.2039. 357 053 34 944 

Kopā 3 464 857 1 574 555 
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2.5. Autoceļu uzturēšana 

 

Ceļu uzturēšana notika saskaņā ar 2020. gada Tērvetes novada ceļu ikdienas 

uzturēšanas pasākumu plānu. Šis plāns paredz veikt Tērvetes novada autoceļu greiderēšanu, 

asfalta bedrīšu remontu, ceļa zīmju uzstādīšanu, ceļmalu appļaušanu, grants seguma 

atjaunošanu vasaras, rudens periodā, autoceļu inventarizāciju, kā arī veikt autoceļu un ielu 

attīrīšanu no sniega ziemas periodā. 

2020. gada kopējais pašvaldības autoceļu uzturēšanas finansējums bija                    

200954,76 EUR, kas veidojas  no autoceļu finansēšanai paredzētās mērķdotācijas 

165579,00 EUR un atlikuma no 2019. gada 35375.76 EUR. 2020. gadā ceļu uzturēšanai 

izlietoti 174944,83 EUR. 2019. gadā tika ietaupīti līdzekļi 26009,93 EUR, jo ziemas periods 

bija bez sniega un līdz ar to nevajadzēja izmantot līdzekļus sniega tīrīšanai no autoceļiem. 

Atlikumā esošie līdzekļi tika pārvirzīti 2020. gada ceļu apsaimniekošanai. 

Vismaz divas reizes gadā pavasarī un rudenī tika apsekoti novada autoceļi un 

vajadzības gadījumā tika veikti attiecīgie ikdienas uzturēšanas darbi. 

Tērvetes novada autoceļu ikdienas uzturēšanas darbu veikšanai bez pašvaldības 

tehnikas tika noslēgti līgumi arī ar juridiskām personām, kas ļāva efektīvi, racionāli un ātri 

izmantot piešķirtos līdzekļus pašvaldības autoceļu uzturēšanai, it sevišķi ziemas periodā. 

Saskaņā ar plānu un specifikāciju tika veikti ikdienas uzturēšanas darbi vasarā- ceļu 

greiderēšana, profilēšana un iesēdumu labošana, kā arī grants virskārtas atjaunošana 

atsevišķiem ceļa posmiem, asfalta bedrīšu remonts, ceļa zīmju uzstādīšana, ceļmalu 

appļaušana, krūmu pļaušana ceļmalu grāvjos. 

 

Pašvaldības autoceļu fonda līdzekļu izlietojums 2020. gadā, EUR 

 

Veicamie darbi  
Augstkalnes 

pagasts 

Bukaišu 

pagasts 

Tērvetes 

pagasts 

Autoceļu greiderēšana 6566,38 4505,86 6285,54 

Tilta tehniskā apsekošana, defektācija - - 1210,00 

Asfalta seguma bedrīšu remonts 3662,31 - 32499,58 

Grants seguma labošana 53316,83 23309,43 27419,82 

Ceļmalu appļaušana - 1063,90 2228,62 

Krūmu pļaušana ceļmalās - - 712,29 

Ceļazīmes uzstādīšana 221,67 88,71 162,77 

Kopā gadā: 63767,19 28967,90 70518,62 

 

Bankas pakalpojumi (konta apkalpošana): 2,52 EUR 

Autoceļu inventarizācija un reģistrācija: 11688,60 EUR 
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3. Nekustamā īpašuma novērtējums un struktūra 
 

Apkopoti dati par Tērvetes novada pašvaldības bilancē esošajiem īpašumiem pēc 

stāvokļa uz 2020. gada 31. decembri. Pašvaldības īpašumā un piekritīgās zemes kopplatība 

2020. gadā salīdzinājumā ar 2019. gadu ir samazinājusies. 2020. gadā ir veikta pašvaldības 

īpašumā un piekritīgās zemes datu  salīdzināšana ar VZD datiem, kā arī vairāki īpašumi tika 

atsavināti. 2020. gadā notika pašvaldībai piederošā autoceļa Te09 Īkšķīši -Mālzemnieki 

(bij.Te8) atjaunošanas darbi, kā arī ir nodoti ekspluatācijā 3 jauni gājēju celiņi: Gājēju -

velosipēdistu celiņš no koka gājēju tilta līdz Tērvetes estrādei ar apgaismojumu, Gājēju 

celiņš gar valsts ceļu V1112 no īpašuma Pagasta ēka līdz krustojumam ar pašvaldības 

autoceļu (Labrenču celiņš), Gājēju celiņš gar valsts ceļu V1106 Augstkalne -Bēne Bukaišos, 

līdz ar to pašvaldības bilancē ir vērtības palielinājums, salīdzinot ar 2019. gadu. 2020. gada 

nogalē ir veikta pašvaldībai piederošo autoceļu inventarizācija, kā rezultātā ir samazinājies 

autoceļu kopējais garums. 2020. gadā ir atsavinātas vairākas mežaudzes.  

Pašvaldība ir uzskaitījusi un apkopojusi datus par zemesgrāmatā reģistrētajiem un 

nereģistrētajiem īpašumiem. Pašvaldības īpašumu un piekritības bilances dati nesakrīt ar 

Valsts zemes dienesta datiem. 

Pašvaldība 2020. gadā zemesgrāmatā ir reģistrējusi 5 (piecus) zemju īpašumus un 

17 (septiņpadsmit)  dzīvokļu īpašumus. 

 

Pašvaldības īpašumā un pašvaldībai piekritīgās zemes struktūra  

pa lietojumu veidiem  2019. gadā 

 

Zemes 

struktūra 

Zemes platība, ha 
Ceļi, 

km 

Bilances 

vērtība, EUR 
Kop- 

platība 
LIZ Meži 

Pagalmi

* 

Pārējās 

zemes 

Īpašumā 342,32 110,86 88,42 35,70 107,34 - 431892,75 

Piekritīgā 686,74 268,12 - 190,39 48,37 179,86 9757637,89 

Kopā 1029,06 378,98 88,42 226,09 155,71 179,86 10189530,64 

*Pagalmi, zeme zem ēkām, būvēm, ha 

 

Pašvaldības īpašumā un pašvaldībai piekritīgās zemes struktūra  

pa lietojumu veidiem 2020. gadā 

 

Zemes 

struktūra 

Zemes platība, ha 
Ceļi, 

km 

Bilances 

vērtība, EUR 
Kop- 

platība 
LIZ Meži 

Pagalmi

* 

Pārējās 

zemes 

Īpašumā 204,24 67,69 42,40 30,78 63,37 - 347632,21 

Piekritīgā 614,02 246,81 - 186,41 39,82 140,98 10231641,97 

Kopā 818,26 314,50 42,40 217,19 103,19 140,98 10579274,18 

*Pagalmi, zeme zem ēkām, būvēm, ha 
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Salīdzinot novada teritorijas kopējo platību, kas sastāda  22424,2 ha, ar pašvaldībai 

piederošo un piekritīgo zemes kopplatību 818,26 ha – 3,65%, secinām, ka lielāko daļu 

novada teritorijas aizņem fizisko un juridisko personu īpašumā esošas zemes platības. 

 

Pašvaldības īpašumā un piekritīgās zemes struktūra  

pa zemes lietojuma veidiem (%) 2020. gadā 

 
 

Tērvetes novada domes nekustamo īpašumu bilances vērtība  

2019. un 2020. gadā, EUR 

 

Īpašuma raksturojums 
Bilances vērtība 

2021. gadā 2020. gadā 

Ēkas 2900841 3074588 

Būves 8971415 9485059 

Inženierbūves 1038753 1061477 

 

 

4. Tērvetes novada pašvaldības kapitāla vērtība 

 
Tērvetes novada pašvaldība ir 100% kapitāldaļu turētāja SIA „Rehabilitācijas centrs 

„Tērvete””.  

 

 31.12.2019 31.12.2020 

Pamatkapitāls EUR 63 460 EUR 63 460 

Peļņa  EUR 168 228 EUR 236 815 

      

SIA “Rehabilitācijas centrs “Tērvete”” (turpmāk- Sabiedrība) pamatdarbības veids 

ir medicīniskā rehabilitācija – dienas stacionāra programma, sekundārā ambulatorā 

veselības aprūpe un primārā veselības aprūpe, veselības aprūpe mājās, sociālā rehabilitācija. 

Centrs veic arī citus statūtos paredzētos pakalpojumus – klientu izmitināšanu un ēdināšanu.  

Sabiedrības pamatkapitālā ieguldīta kustamā manta EUR 63 460. 

Nekustamo īpašumu Sabiedrība lieto, pamatojoties uz 2012. gada 1. augustā 

noslēgto pilnvarojuma līgumu starp Tērvetes novada domi un SIA “Rehabilitācijas centrs 

LIZ 38.44%

Zeme zem ēkām, 

būvēm, 26.54%

Ceļi

17.23%

Pārējās zemes

12.61%
Meži 5.18%
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“Tērvete”” – par nekustamā īpašuma pārvaldīšanu un apsaimniekošanu. Nekustamais 

īpašums ir nodots bezatlīdzības lietošanā līdz 2022. gada 31. decembrim.   

2019. gada  31. oktobrī  (protokols Nr.16, 13 §) Tērvetes novada dome  apstiprināja  

SIA ”Rehabilitācijas centrs “Tērvete”” attīstības stratēģiju                               2019. – 

2021. gadam (turpmāk-Stratēģija). Saskaņā ar to 2020. gadā SIA “Rehabilitācijas centrs 

“Tērvete”” turpināja veikt ieguldījumus centra infrastruktūras uzlabošanā, tādējādi 

uzlabojot pacientu sadzīves apstākļus ārstniecības laikā un uzlabojot personāla darba 

apstākļus:  

1) četru kabinetu elektrības pievadu izbūve un gaiteņa apgaismojuma pārbūve ēkas 

1.stāvā; 

2) sanatorijas «Tērvete» ar parku Rietumu korpusa jumta seguma un konstrukciju 

tehniskā apsekošana un būvniecības dokumentācijas izstrāde; 

3) zibens aizsardzības sistēmas rekonstrukcija ar mērķi   nodrošināt tās atbilstību 

normatīvo aktu prasībām; 

4) zīdaiņu fizikālo procedūru kabineta telpas   remonts un izveide; 

5) 3. stāva fizioterapijas zāles  atjaunošanas darbi; 

6) 2. stāva telpu Nr.214.,215.,216. remonts; 

7) 1. stāva ekspozīciju telpu Nr.120,121.remonts, jo saskaņā ar Tērvetes novada 

domes 2020. gada 28. maija sēdes lēmumu (prot. Nr.11, 30.§)  par Tērvetes novada 

pašvaldības nekustamā īpašuma „Tērvetes līči”, Tērvetes pagasts, Tērvetes  novads, 

atsavināšanu, aktuāls kļuva jautājums par bijušās Tērvetes skolas telpās esošo 

novadpētniecības materiālu krātuves eksponātu pārcelšanu uz citām telpām.   

Tika pieņemts lēmums, ka centrs atvēlēs telpas un izremontēs tās. Pēc remonta  

Tērvetes novadpētniecības materiālu krātuve durvis atkal vēra apmeklētājiem. 

8) veikta bojātā ūdens sildīšanas katla un sūkņu nomaiņa; 

9) iegādāts inventārs un aprīkojums pakalpojumu klāsta papildināšanai; 

10) pabeigts projekts – principiālie interjera risinājumi fizioterapijas zālēm 2. un 

3. stāvā; 

11) pabeigti centra fizioterapijas zāles (telpa Nr.200) atjaunošanas darbi. 

 

Visi ieplānotie un realizētie darbi 2020. gadā ir veikti, ieguldot Sabiedrības finanšu 

līdzekļus. SIA “Rehabilitācijas centrs “Tērvete”” neto apgrozījums 2020. gadā 1 311 927 

EUR, pieaugums +16.0%,  salīdzinot ar 2019. gada 1 130 176 EUR. Sabiedrība 2020. gadu 

noslēdza ar 236815 EUR peļņu. 

Lai nodrošinātu pilnvērtīgu, kvalificētu pakalpojumu sniegšanu, tika strādāts pie 

esošo  darbinieku skaita un piedāvājamo pakalpojumu klāsta saglabāšanas. Vidējais 

darbinieku skaits 2020.gadā – 60 personas. Personāla izmaksas pieaugušas vidēji par 5.0% 

(622.78 tūkst. eiro pret 654.07 tūkst. eiro), jo atbilstoši normatīvo aktu prasībām tika veikts 

algas paaugstinājums visu kategoriju darbiniekiem. 

Pēdējo gadu laikā nostabilizējies apkalpoto pacientu skaits. Ja 2018. gadā tika 

apkalpotas 1451 persona, 2019. gadā – 1404 persona, tad 2020. gadā apkalpoto pacientu 

skaits atkal bija 1347 personas (skatīt attēlu zemāk). Ņemot vērā to, ka tiek paaugstinātas 

sniegto pakalpojumu – manipulāciju cenas, tad, lai izpildītu ar Nacionālo veselības dienestu 

noslēgto līguma plānu, pietiek ar mazāku pacientu skaitu. Attiecīgi var saglabāt augstu 

sniegto pakalpojumu kvalitāti. 
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Avots: SIA “Rehabilitācijas centrs “Tērvete”” attīstības stratēģijas un Gada pārskatu dati 

     

Salīdzinot faktiski apkalpoto pacientu skaitu ar Stratēģijā paredzēto, redzams, ka    

2018.gada plāns pārsniegts par 11.62% (plānots 1300 pacientu), bet 2019.gada rezultāts 

atpaliek  no plāna 3.17% (plānots 1450 pacientu), bet 2020.gada plāns nav sasniegts par 

4.55%. Tā kā plānojot nebija līdz galam zināmi līguma nosacījumi ar Nacionālo veselības 

dienestu, tad šāda atkāpe ir pieļaujama, jo līguma kopsumma par medicīniskās 

rehabilitācijas pakalpojumu sniegšanu 2020. gadā ir izpildīta, kā arī personāla kapacitāte 

neļauj kvalitatīvi apkalpot kvantitatīvi lielāku pacientu skaitu. 

Sabiedrības darbību 2020.gadā daļēji ietekmēja arī COVID-19 pandēmija. 

Ņemot vērā epidemioloģisko situāciju un iespējamos epidemioloģiskos riskus, lai 

samazinātu Covid-19 infekcijas izplatīšanos un pamatojoties uz LR Ministru kabineta 

2020. gada 12. marta rīkojumu Nr.103 “Par ārkārtējās situācijas izsludināšanu”  un 

veselības ministra 2020. gada 25. marta rīkojumu Nr. 59 “Par veselības aprūpes 

pakalpojumu sniegšanas ierobežošanu ārkārtējās situācijas laikā”,  tika pieņemti sekojoši 

lēmumi : 

1) lai ievērotu pacientu un veselības aprūpē iesaistīto darbinieku drošību, pārtraukt 

veselības aprūpes pakalpojumu sniegšanu SIA “ Rehabilitācijas centrs “Tērvete”  no 

2020. gada 30. marta līdz 2020. gada 14. aprīlim; 

2) līdz 2020 .gada 14. aprīlim netika veikts pacientu pieraksts plānveida veselības 

aprūpes pakalpojumu saņemšanai; 

3) tika veikta individuāla  saziņa ar katru pacientu, lai informētu par to, ka persona 

nezaudē savu vietu rindā, bet pakalpojums tiks sniegts vēlāk; 

4) darbinieki, kuri šo ierobežojumu dēļ neveica savus tiešos darba pienākumus, 

atradās piespiedu dīkstāvē; 

5) saskaņā ar Darba likuma 74.pantu darbiniekiem, kuri atradās piespiedu dīkstāvē, 

tika izmaksāta atlīdzība. Darbiniekus, kuri atradās piespiedu dīkstāvē, noteica ar atsevišķu 

rīkojumu. 

Centra speciālisti aktīvi darbojas Latvijas ārstu biedrībā, Latvijas ārstu 

rehabilitologu asociācijā, Latvijas fizioterapeitu asociācijā, Latvijas mākslas terapijas 

asociācijā, Uztura speciālistu asociācijā, Latvijas veselības tūrisma klasterī, Latvijas Kaulu, 

locītavu un saistaudu slimnieku biedrībā, tādējādi paaugstinot savu kvalifikāciju, gūstot 

informāciju par aktualitātēm nozarē, informējot sabiedrību un veselības aprūpes nozares 

speciālistus par  rehabilitācijas iespējām Tērvetē. 
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5. Pasākumi teritorijas attīstības plāna īstenošanā 
 

2020. gadā Tērvetes novada pašvaldībā tiek apstiprināti attīstības plānošanas 

dokumenti: 

1. 2020.gada 27. janvāra sēdē Tērvetes novada dome pieņem lēmumu par Tērvetes 

novada Investīciju plāna 2018. - 2024. gadam apstiprināšanu ar precizējumiem; 

2. 2020.gada 24. septembra sēdē Tērvetes novada dome pieņem lēmumu par Tērvetes 

novada Investīciju plāna 2018. - 2024. gadam apstiprināšanu ar precizējumiem. 

 

 

5.1. Pašvaldības īstenotie un uzsāktie projekti 2020. gadā 

 

Tērvetes pagasta pārvaldes telpās ēkā ”Sprīdītis”, Kroņaucē,  darbu turpina Tērvetes 

novada valsts un pašvaldības vienotais klientu apkalpošanas centrs.  

Projekts „Pašvaldību labie darbi parkos Latvijas simtgadei”. Projekta ieviešanas 

vieta – Mežmuižas pils parks, Augstkalnes pagasts, Tērvetes novads. Kopējais projekta 

finansējums EUR 1000, kas ir 100% Meža attīstības fonda finansējums. 

 

 

5.2. Tērvetes novada pašvaldības īstenotie un uzsāktie projekti 2020. gadā ar ES 

finansējumu un pašvaldības līdzfinansējumu 

 

Īstenots projekts „Pašvaldības ceļa Te 8B pārbūve”. Projekta ieviešanas vieta – 

Bukaišu pagasts. 

 

Īstenots projekts "Pālenu kapličas iekštelpu restaurācija”. Projekta ieviešanas 

vieta – Tērvetes pagasts 
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Īstenots projekts “Vietējo publisko drošības 

pakalpojumu efektivitātes un pieejamības 

uzlabošana Latvijas un Lietuvas pierobežā”/ 

Improvement of 4 effiency and availability of local 

public security services in cross border regions of 

Latvia and Lithuania (Safe borderlands)”. 2019. 

gadā projekta ietvaros tika iegādāta ugunsdzēsēju 

mašīna, 2020. gadā  tika iegādāts inventārs 

ugunsdzēsēju vajadzībām, veikti dažādi drošības 

pasākumi. Projekta ieviešanas vieta – Tērvetes 

pagasts. 

 

Īstenots projekts "Explore Zemgale by Bicycle". Projekta ieviešanas vieta – 

Tērvetes novads. 

 

Projekts „Following Traces of Livonian Crusade in Western Semigallia”/ 

„Traces of Crusades” („Sekojot Livonijas ordeņa krustnešu gājienam rietumu 

Zemgalē”). Projekta ieviešanas vieta – Tērvetes pagasts. Projekta īstenošana tiks pabeigta 

2022.gadā. 

 

 

6. Tērvetes novada domes līdzdalība sadarbības projektos 

 
Pašvaldība ir sadarbības partneris Jaunatnes starptautisko programmu aģentūras 

īstenotajā Eiropas Savienības fondu 2014.-2020. gada plānošanas perioda darbības 

programmas „Izaugsme un nodarbinātība” 8.3.3. specifiskā atbalsta mērķa „Attīstīt NVA 

nereģistrēto NEET jauniešu prasmes un veicināt to iesaisti izglītībā, NVA īstenotajos 

pasākumos Jauniešu garantijas ietvaros un nevalstisko organizāciju vai jauniešu centru 

darbībā” projektā „PROTI un DARI!”. 

Pašvaldība ir sadarbības partneris Zemgales Plānošanas reģiona projektā „Atver sirdi 

Zemgalē!”, ko līdzfinansē Eiropas Sociālais fonds. 

Pašvaldība ir sadarbības partneris LIAA pasākumos „Starptautiskās 

konkurētspējas veicināšana” un „Latvijas starptautiskās konkurētspējas veicināšana 

tūrismā” ietvaros, ko līdzfinansē Eiropas Reģionālais attīstības fonds. 

Pašvaldība ir sadarbības partneris Valsts izglītības attīstības aģentūras projektā 

„Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs”. 

Pašvaldība ir sadarbības partneris Nodarbinātības valsts aģentūrai par algotu pagaidu 

sabiedrisko darbu organizēšanu Tērvetes novada teritorijā. 

 

Pašvaldība ir dalībnieks šādās biedrībās (nodibinājumos): 

• biedrībā „Latvijas Pašvaldību savienība”; 

• biedrībā „Dobeles rajona lauku partnerība”; 

• biedrībā “Zemgales tūrisma asociācija”.  

 

Pašvaldība ir dalībnieks Zemgales plānošanas reģiona Attīstības padomē. Zemgales 

plānošanas reģions ir Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas pārraudzībā 

esoša atvasināta publiska persona, kas nodrošina reģiona attīstības plānošanu, koordināciju, 

pašvaldību un valsts pārvaldes iestāžu sadarbību. 
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7. Tērvetes novada domes sadarbība  ar nevalstiskajām organizācijām 
     

Tērvetes novada dome 2020. gadā izsludināja projektu konkursu „Mēs - Tērvetes 

novadam”. Projektus īstenoja nevalstiskās organizācijas un iedzīvotāju iniciatīvu grupas – 

iedzīvotāju iniciatīvu grupa Kroņaucē, biedrība „Tērvetes mājražotāji un amatnieki”, 

biedrība „Skaties tālāk” un biedrība „Labrenči”. Ar Tērvetes novada domes atbalstu realizēti 

projekti par kopsummu EUR 3830,62. 

 

     
 

Finansiāls atbalsts Augstkalnes - Mežmuižas evaņģēliski luteriskai draudzei 

Augstkalnes - Mežmuižas evaņģēliski luteriskās baznīcas atjaunošanas darbu turpināšanai, 

2000,00 EUR . 

Finansiāls atbalsts biedrībai „Četrkājainie draugi” par bezsaimnieku kaķu koloniju 

apkalpošanu, 300,00 EUR. 

Finansiāls atbalsts biedrībai „Latviešu karavīrs” ikgadējo Zemgaļu svētku 

organizēšanai, 3000,00 EUR. 

 

 

8. Veiktie pasākumi pašvaldības vadības pilnveidošanai 

 
Lai paaugstinātu pašvaldības darbinieku profesionālās zināšanas un vispārējo 

izglītības līmeni, 2020. gadā tika apmeklēti  dažādi semināri gan klātienē, gan 

videokonferencēs – bāriņtiesas vadības, bērnu tiesību aizsardzības un audžuģimeņu 

jautājumos, sociālo darbinieku profesionālās pilnveides supervīziju nodarbībās,  policijas 

darba jautājumos par administratīvās atbildības likuma ieviešanu un administratīvo 

pārkāpumu procesa atbalsta sistēmu, ar izglītības, kultūras, tūrisma un sporta darbu saistītos 

jautājumos,  jautājumos par  dažādu projektu īstenošanu, kā arī būvvaldes darbam 

nepieciešamo programmatūras SketchUp PRO  apguvi. 
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9. Tērvetes novada pašvaldībā veiktais darbs pa darbības jomām       

2020. gadā 

 
9.1. Izglītība 

 

Tērvetes novadā 2020. gadā ir divas pašvaldības izglītības iestādes - Augstkalnes 

pamatskola un Annas Brigaderes pamatskola -, kas izglītojamajiem nodrošina vispārējo 

pirmsskolas un pamatskolas izglītību. Skolās tiek īstenotas daudzveidīgas interešu izglītības 

programmas. Sadarbību starp skolām, skolu sadarbību ar pašvaldību, Izglītības un zinātnes 

ministriju, Valsts izglītības satura centru un Izglītības kvalitātes dienestu  koordinē Tērvetes 

novada izglītības darba koordinators. Atsevišķu pašvaldības izglītības funkciju īstenošana 

tiek deleģēta Dobeles novada Izglītības pārvaldei, ar kuru ir noslēgts Sadarbības līgums. 

Tērvetes novada izglītības iestādēs mācās 399 izglītojamie, t.sk. 143 - pirmsskolas 

izglītības grupās (turpmāk – PIG), 256 – iegūst pamatizglītību, skolās strādā 62 

pedagoģiskie un 38 tehniskie darbinieki.  

Izglītības iestādēs pašvaldība ar savu finansējumu nodrošina atbalsta personālu: 

skolotāju – logopēdu un sociālo pedagogu.  

 

Augstkalnes pamatskola 

2019. gada rudenī Tērvetes novada dome  saskaņā ar 2018. gada 11. septembra 

Ministru kabineta noteikumiem Nr. 583 „Kritēriji un kārtība, kādā valsts piedalās vispārējās 

izglītības iestāžu pedagogu darba samaksas finansēšanā vidējās izglītības pakāpē”  pieņēma 

lēmumu mainīt Augstkalnes vidusskolas īstenoto izglītības pakāpi no vidējās izglītības 

pakāpes uz pamatizglītības pakāpi, reorganizēt Augstkalnes vidusskolu par vispārējās 

pamatizglītības iestādi. Pēc lēmuma pieņemšanas no 2020. gada 1. septembra darbu uzsāk 

Augstkalnes pamatskola, kas piedāvā iespēju iegūt kvalitatīvu vispārējo pamatizglītību un 

nodrošina piecgadīgo un sešgadīgo bērnu obligāto sagatavošanu skolai, trīsgadīgo un 

četrgadīgo bērnu uzturēšanos un mācības pirmsskolas rotaļu grupās. 

Augstkalnes pamatskolas PIG „Zvaniņi” strādā 7 pirmsskolas pedagogi un 4 pedagoga 

palīgi, un pirmsskolas metodiķis (0,5 likmes). Četrās PIG “Zvaniņi” grupās ir  49 audzēkņi. 

Pirmsskolas bērnu vecākiem ir iespēja saņemt arī vasaras grupu pakalpojumu. 

Skolā strādā 23 vispārizglītojošo izglītības programmu pedagogi un 17 tehniskie 

darbinieki. 2019./2020. mācību gada 2. semestrī audzēkņu skaits 1. – 9. klasē bija 136 

skolēni un 12. klasē – 9 jaunieši, savukārt 2020. gada 1. septembrī mācības 1. – 9. klasē 

uzsāka 120 skolēni. 

2020. gada februārī veiksmīgi norisinājās Augstkalnes vidusskolas akreditācija, kā 

rezultātā pamatskolas programma tika akreditēta līdz 2026. gada 25. februārim.  

Skolai ir ļoti labi sasniegumi Auces, Dobeles un Tērvetes novadu mācību priekšmetu 

olimpiādēs. Iegūtas četras 1. vietas, piecas 2. vietas, četras 3. vietas un četras atzinības. Pieci 

skolēni tika uzaicināti uz Valsts mācību priekšmetu olimpiādēm, bet Valstī izsludinātās 

ārkārtējās situācijas dēļ  norisinājās tikai valsts bioloģijas olimpiāde, kurā tika iegūta 

atzinība.  

Aktīva dzīve notiek arī ārpusstundu un ārpusskolas darbā. 2019./ 2020. mācību gadā 

fizikas un ķīmijas pedagogi iesaistījās 2 gadu projektā “Inženierzinātņu apguves 

popularizēšana reģiona ilgtspējīgas ekonomiskās attīstības veicināšanai” (EZIS). Tā 

galvenais mērķis bija  veicināt zinošu un motivētu jauno speciālistu un uzņēmēju pienesumu 

darba tirgū eksaktajās un tehniskajās nozarēs, tādējādi stiprinot teritoriju ekonomisko 

attīstību. Reizi mēnesī diviem izglītojamajiem no 12. un 9. klases tika organizētas aktivitātes 

“Jauno zinātnieku skolas” nodarbībās ar pedagogu koordinatoru.  
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Skola ir iegādājusies Lego WeDo robotikas komplektus, un šajā mācību gadā   1. – 5. 

klašu audzēkņi ārpusstundu interešu izglītības pulciņu nodarbībās ir apguvuši 

pamatiemaņas robotu būvē un programmēšanā. 5.-9. klašu audzēkņi ārpusstundu 

nodarbībās apgūst arī programmēšanu Scratch vidē. Šīs zināšanas noderēs, jo 2020./2021. 

mācību gadā skola ir plānojusi iegādāties Mindstorms EV3  un uz Arduino bāzētus robotikas 

komplektus. Skola plānoja iesaistīties  Erasmus projektā „Thinking Nature with Robotics”, 

diemžēl ārkārtējā  situācija valstī ieviesa savas korekcijas. 

Auces, Dobeles un Tērvetes novadu skatuves runas konkursā tika iegūts pirmās 

pakāpes diploms. Brīnišķīgus darbus izstrādāja kokapstrādes pulciņa dalībnieki, 

gatavojoties atklātajai Valsts olimpiādei, bet ārkārtējās situācijas ierobežojumu dēļ tā tika 

atcelta. 

Dambretes pulciņa dalībnieki veiksmīgi startēja gan individuālās, gan komandu 

sacensībās. 2019./2020. mācību gadā iegūta 2.vieta Zemgales novada sacensībās, 2.vieta 

Auces, Dobeles un Tērvetes novadu sacensībās, individuālajās sacensībās tika iegūta 1. un 

3. vieta. 

Skolas sportisti un komandas regulāri piedalījās Tērvetes novada, Auces, Dobeles 

un Tērvetes novadu skolu valsts un starptautiskajās sacensībās. 2019./2020. mācību gadā 

skolas komandas ieguva 2. un 3. vietu starpnovadu basketbola sacensībās jaunākās un 

vidējās grupas zēniem un pirmo vietu Latvijas skolu mini handbola sacensībās.   

Salīdzinoši mazāk, tomēr arī 2020. gadā norisinājās dažādi konkursi: projekta „Esi 

līderis!” konkursā „Slengzinis” un „Es savai skolai” iegūta atzinība; Prāta sporta spēlēs 

„Zemgale 2020” krustvārdu mīklu konkursā iegūtas 4 atzinības.  Labi veicās arī tehniskās 

jaunrades konkursā „Stiprākais tilts” un erudīcijas spēlē „Gudrs. Vēl gudrāks”, kas pirmo 

reizi notika attālināti. PIG  „Zvaniņi” bērni piedalījās Prāta sporta spēlēs „Zemgale 2020” 

dambretes un konstruēšanas konkursā „Rādi, ko tu vari”, kur ieguva atzinību.  

6. klases skolēni piedalījās konkursā "Brīvība, mana un mūsu", iegūstot divas trešās 

vietas un divas atzinības. Skolas ansambļi piedalījās vokālās mūzikas konkursā „Balsis,” 

abas grupas ieguva otrās pakāpes diplomus.  

Skola veiksmīgi turpināja sadarbību ar Žagares ģimnāziju (Lietuvas Republika),  

februārī tiekoties uz Latvijas- Lietuvas robežas kopīgā pasākumā,  kā arī ārkārtējās situācijas 

laikā attālināti organizējot tikšanās skolas vadībai un skolotājiem.   Turpinājās arī sadarbība 

ar LVM dabas parku Tērvetē gan izglītojošu, gan savstarpēji atbalstošu pasākumu norisēs.  

2020. gada ziemā un pavasara sākumā, pateicoties skolas absolventei Aivijai Klūgai, 

skolēniem bija iespēja iepazīties ar Latvijā pazīstamiem dažādu jomu cilvēkiem. Tika 

noorganizēta tikšanās ar RFS menedžeri, sportistu, kas spēlējis jauniešu futbola līgā 

Liepājas komandā, Raimondu Grantu. Notika tikšanās ar Kasparu Gorkšu- bijušo Latvijas 

futbola izlases kapteini, skolēni diskutēja ar šķēpmetēju Līnu Mūzi, kas ar savu nodarbību 

“Mērķtiecība” motivēja skolēnus mācīties un izkopt savus talantus. Ar mākslinieku dzīvi 

iepazīstināja dziedātājs Miks Dukurs un grupas  RIGA REGGAE pārstāvji.  

2019. /2020. mācību gadā skola tika uzņemta „Veselību veicinošu skolu” tīklā, kas 

piedāvāja dažādus pasākumus: „Veselību veicinoša izglītība. Traumu profilakse” un 5.-12. 

klašu skolēniem  tikšanās ar fizioterapeitu, ceļotāju, uzticamu draugu Kristapu Vildi. 

9. klases skolēni iepazinās ar LLU Veterinārmedicīnas fakultāti, dzīvnieku patversmi. 

5.-9. klašu skolēniem bija iespēja tikties ar Nacionālās Aizsardzības akadēmijas 

pārstāvjiem. 

Skolas plānā bija paredzēta arī biedrības „Mācies Augstkalnē!” tikšanās ar bijušajiem 

absolventiem, kas stāstītu par savu profesiju un karjeras iespējām, bet Covid-19 pandēmijas 

dēļ tā norisinājās attālināti.  

https://mail.inbox.lv/message?mailbox=INBOX&index=9974&array_index=123&page=7
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2020. gadā biedrība „Mācies Augstkalnē!” pasniedza naudas balvas pieciem 

pamatskolas, diviem vidusskolas skolēniem un trim skolotājiem  par ieguldīto darbu 

Augstkalnes vidusskolā. 

2020. gadā Augstkalnes vidusskolas PIG „Zvaniņi” tika iekārtota ēdamzāle un uzsākta 

ēdināšana grupas telpās. Ēkai „Zvaniņi” tika pilnībā nomainīts jumta segums,  kā arī 

paplašināts rotaļu laukums PIG teritorijā, ap to uzstādot jaunu žogu. 

Sākumskolas skolēniem tika izveidots rotaļu laukums skolas teritorijā, bet 

pamatskolas skolēniem uzstādīti āra trenažieri. 

2020. gada nogalē  kā milzīga balva Augstkalnes iedzīvotājiem un viesiem tika veikta 

skolas ēkas - Mežmuižas pils izgaismošana un pils centrālo kāpņu restaurācija.  

 

       

 

Annas Brigaderes pamatskola 

Annas Brigaderes pamatskolā tiek īstenotas: Pirmsskolas izglītības programma un  

Pamatizglītības programma. Skolai ir pirmsskolas izglītības grupa (turpmāk – PIG) 

“Sprīdītis”, kurā ir 4 rotaļgrupas bērniem vecumā no 1,5 gadu vecuma un 2 obligātās 

pirmsskolas izglītības grupas.  

Izglītības iestādē strādā – 14 pirmsskolas pedagogi, 17 pamatizglītības programmu 

pedagogi un 21 tehniskais darbinieks. Audzēkņu skaits PIG “Sprīdītis” -  94 mazuļi, 1. – 9. 

klasē – 136 skolēni. Pirmsskolas bērnu vecākiem ir iespēja saņemt arī vasaras grupu 

pakalpojumu. 

2020. gada vasarā Annas Brigaderes pamatskolā izremontēts pirmā stāva koridors, 

informātikas un angļu valodas mācību telpās uzstādīti interaktīvie paneļi, iegādāti trīs 

planšetdatori. 

PIG ,,Sprīdītis” iegādātas digitālās klavieres, jaunas gultas divās grupās, regulējami 

koka galdi un krēsli, drēbju žāvējamais skapis, rotaļu laukumā uzstādīts rotaļu autobuss, 

atjaunots žogs ap pirmsskolas grupas teritoriju. 

2019./2020. mācību gadā Auces, Dobeles un Tērvetes novadu mācību priekšmetu 

olimpiādēs iegūtas četras 3. vietas – 8.kl. latviešu valodā, 6.kl. mājturībā un tehnoloģijās, 

9.kl. vizuālajā mākslā un sākumskolas 2. klašu olimpiādē, kā arī iegūtas divas atzinības – 

5.kl. matemātikas, 8.kl. krievu valodas olimpiādēs. 

Tērvetes novada olimpiādēs: sākumskolai viena 1.vieta, divas 2.vietas, divas 3.vietas; 

krievu valodā - divas 1.vietas, divas 2.vietas, viena 3.vieta un matemātikā- divas 1.vietas, 

trīs 2.vietas, viena 3.vieta. 

1.- 4. klases ansamblis un skolas šlāgerkoris aktīvi piedalījās visos izglītības iestādes 

pasākumos, starpnovadu vokālās mūzikas konkursā “Balsis 2020”. 

Vizuālās mākslas pulciņa dalībnieki visu mācību gadu veidoja tematisku darbu 

izstādes, piedalījās Olimpiskās dienas zīmējumu konkursā „Nāc un vingrot sāc!”. 
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Izglītojamo darbi bija apskatāmi Tērvetes novada Zelmeņu bibliotēkas un Bites bibliotēkas 

izstādēs. Par dalību konkursos izglītojamie saņēmuši pateicības un atzinības rakstus.  

1.- 5.klases sporta pulciņa dalībnieki aktīvi piedalījās izglītības iestādes, novada un 

Auces, Dobeles un Tērvetes starpnovadu sporta sacensībās un pasākumos. Izglītojamie 

piedalījās Olimpiskās dienas aktivitātēs, starpnovadu rudens krosā, stafešu pēcpusdienā un 

sadraudzības sporta spēlēs kopā ar Penkules pamatskolu, veiklības stafetēs „Drošie un 

veiklie”.  Starpnovadu basketbola sacensībās jaunākās grupas meitenēm iegūta 1.vieta, 

basketbola sacensībās jaunākās grupas zēniem, tautas bumbas sacensībās jaunākās grupas 

zēniem iegūta 2.vieta, Zemgales reģiona basketbola sacensībās jaunākās grupas meitenēm 

iegūta 3.vieta. 

6.- 9. klases sporta pulciņa dalībnieki piedalījās sporta aktivitātēs izglītības iestādē, 

Olimpiskās dienas aktivitātēs.  Starpnovadu rudens krosā iegūta 1.vieta, 4.vieta basketbola 

sacensībās vecākās grupas zēniem, aktīva dalība bijusi basketbola sacensībās vidējās grupas 

zēniem un volejbola sacensībās. 

Prāta spēļu pulciņa izglītojamie piedalījās izglītības iestādē organizētajos prāta spēļu 

turnīros, izglītojamie gatavoja uzdevumus pasākumam “100 dienas skolā”. 

1.-4.klases un 5.-9.klases deju pulciņš piedalījās izglītības iestādē organizētajos 

pasākumos. Ārkārtējās situācijas dēļ dalība ārpusskolas pasākumos tika atcelta. 

Skatuves mākslas pulciņš piedalījās izglītības iestādē organizētajos pasākumos, 

starpnovadu skatuves runas konkursā saņemti divi– I pakāpes diplomi un Zemgales reģiona 

skatuves runas konkursā - II pakāpes diploms. 

Datorpulciņš veidoja Dzejas dienu grāmatiņu noformējumu, piedalījās loģiskās 

domāšanas konkursā „Bebrs”. Attālināto mācību laikā izglītojamie tēmas apguva atbilstoši 

savām individuālajām tehniskajām iespējām. 

Iniciatīvas “Skolas soma” ietvaros izglītojamie apmeklēja muzejus Džūkstē, 

Jaunpils un Jaunmoku pilīs,  noskatījās izrādi “Dievs. Daba. Darbs”,  tikās  ar ģitāristu, 

iepazinās ar dažādiem ģitāras veidiem un ģitāras mūziku. 

Sadarbībā ar Dobeles novada bibliotēku skolā tika organizēts Skaļās lasīšanas 

konkurss. Skola tradicionāli organizēja Starpnovadu diktāta rakstīšanu Auces, Dobeles un 

Tērvetes novadu 5. klašu skolēniem. 

Izglītības iestāde aktīvi iesaistījās dažādās akcijās un konkursos: makulatūras 

vākšanas akcijā, izlietoto bateriju vākšanas akcijā, nolietoto elektrisko un elektronisko 

iekārtu vākšanas akcijā.  Sadarbībā ar AS „Latvijas valsts meži” dabas parku Tērvetē 

izglītojamie piedalījās putnu būrīšu gatavošanas un tīrīšanas akcijās, radošās vides 

aktivitātēs, apmeklēja Ukru gāršu, iesaistījās LVM Mammasdabas meistarklases aktivitātēs, 

vides izglītības programmās. 

Izglītības iestāde organizēja akciju „Lai ķepām silti!”, sniedzot atbalstu LLU Mazo 

dzīvnieku izolatoram – patversmei. 

Karjeras izglītības programmas ietvaros 9. klases izglītojamie projektu nedēļā 

veidoja prezentāciju par saviem nākotnes nodomiem, piedalījās Ēnu dienā, kurā tikās ar 

iepriekšējā mācību gada absolventēm. Izglītības iestādē ar prezentācijām viesojās Saldus 

profesionālās izglītības iestāde.  

Izglītības iestāde organizēja tikšanās ar dažādu profesiju pārstāvjiem, vietējiem 

uzņēmējiem. 2. klases izglītojamie darbojās Tērvetes novada mājražotājas Andas 

Mucinieces  meistarklasē. 8.klases izglītojamie piedalījās Auces, Dobeles un Tērvetes 

novadu darba pasaules iepazīšanas pasākumā “Es pats savas karjeras kalējs”.  
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Metodiskais darbs  

Pedagogu metodiskā darba pilnveidei un skolēnu konkurētspējas nodrošināšanai 

2020. gadā tika turpināta sadarbība ar Dobeles novada Izglītības pārvaldi, kas nodrošina 

sadarbības līgumā iekļautās aktivitātes: pedagogu darbs metodiskajās apvienībās, 

iesaistīšanās pieredzes apmaiņas pasākumos un darbs profesionālajā pilnveidē. Līgums 

paredz arī sadarbību starpnovadu apvienoto centralizēto eksāmenu organizēšanā, skolēnu 

iesaistīšanā mācību priekšmetu olimpiādēs, konkursos, skatēs, interešu izglītības aktivitātēs.  

Skolas aktīvi piedalījās Auces, Dobeles un Tērvetes novadu (starpnovadu) mācību 

priekšmetu olimpiādēs, kam paralēli tika rīkotas arī Tērvetes novada mācību priekšmetu 

olimpiādes.  

Tērvetes novada izglītības darba koordinatore regulāri piedalījās Izglītības un zinātnes 

ministrijas rīkotajos informatīvos un darba plānošanas semināros, ārkārtējās situācijas laikā 

sanāksmes notika attālināti. Pandēmijas laikā attālināti sadarbība notika arī ar Latvijas 

Pašvaldību savienības Izglītības un kultūras komisiju, kas regulāri sniedza operatīvu 

informāciju pašvaldībai un izglītības iestādēm. 

Saskaņā ar 09.06.2020. Ministru kabineta noteikumiem Nr. 360 “Epidemioloģiskās 

drošības pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai” pašvaldības mērogā tika 

sniegts atbalsts izglītības iestāžu vadītājiem dokumentācijas izstrādē, kas paredzēja kārtību, 

kādā skolas organizē darbu ārkārtas situācijā. 

Sadarbībā ar Izglītības kvalitātes valsts dienestu Tērvetes novada dome iesaistījās 

Augstkalnes vidusskolas akreditācijas un direktores novērtēšanas procesā, pirms tam 

novērtējot abu izglītības iestāžu vadītājus pašvaldībā atbilstoši Ministru kabineta 

20.12.2016. noteikumiem Nr.831 “Kārtība, kādā akreditē izglītības iestādes, eksaminācijas 

centrus un citas Izglītības likumā noteiktas institūcijas, vispārējās un profesionālās izglītības 

programmas un novērtē valsts augstskolu vidējās izglītības iestāžu, valsts un pašvaldību 

izglītības iestāžu vadītāju profesionālo darbību”, kas paredz skolu direktoru profesionālās 

darbības novērtēšanu ne retāk kā reizi divos gados. 

Tērvetes novada un katras skolas lepnums ir skolēni – mācību priekšmetu olimpiāžu 

uzvarētāji, kas atbilstoši Tērvetes novada domes nolikumam “Par Tērvetes novada 

vispārizglītojošo skolu skolēnu sasniegumu izvērtēšanas un apbalvošanas kārtību” saņēma 

Tērvetes novada domes pateicības un naudas balvas.  

Pateicības saņēma arī skolēni, kas kultūras un sporta ārpusskolas aktivitātēs 

popularizējuši Tērvetes novada vārdu Auces, Dobeles un Tērvetes novadā, kā arī Zemgales 

reģionā.  

2020. gadā Tērvetes novada izglītības iestādes rudens sezonā turpināja aktīvi 

iesaistīties  Kultūras ministrijas Latvijas simtgades biroja projektā “Latvijas Skolas soma”. 

Ar Kultūras ministriju noslēgts sadarbības līgums.  

Rūpējoties par pirmsskolas bērnu vecākiem un viņu izglītošanu, Tērvetes novads 

joprojām abonē izglītojošu žurnālu “Mammām un tētiem. Bērnudārznieks”, kas nokļūst līdz 

katrai pirmsskolas bērnu ģimenei. Pateicoties žurnāla abonēšanai, papildus tiek saņemti arī 

žurnālu “Skolēns” un “Zīdainis” izdevumi. 

2020. gada 7. oktobrī  Tērvetes novada pašvaldība Annas Brigaderes pamatskolas un 

Augstkalnes pamatskolas pedagogiem un skolas darbiniekiem organizēja Skolotāju dienas 

pasākumu, kā ietvaros tika sumināta Annas Brigaderes pamatskola tās 85. jubilejā un 

godināti skolotāji apaļās pedagoģiskā darba jubilejās. 
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Annas Brigaderes pamatskolas kolektīvu 85. darba gadu jubilejā sveic bijusī skolas 

direktore, Tērvetes novada domes priekšsēdētāja Dace Reinika. 

 

Informācija par Tērvetes novada izglītības iestāžu aktivitātēm un sasniegumiem gan 

mācībās, gan sportā tiek ievietota Tērvetes novada bezmaksas informatīvajā izdevumā 

“Laikam līdzi” un Tērvetes novada mājas lapā www.tervetesnovads.lv. 

 

 

9.2. Jauniešu iniciatīvu centrs 

  

Tērvetes novada Jauniešu iniciatīvu centrs (turpmāk - 

Centrs), kas ir Tērvetes novada pašvaldības Tērvetes pagasta 

pārvaldes struktūrvienība, savu darbību uzsācis 2014. gada 

janvārī. Tā mērķis ir radīt labvēlīgus apstākļus jaunatnes 

pašiniciatīvai un līdzdalībai sabiedriskajos procesos un 

atbilstoši katra jaunieša vecumam un vajadzībām nodrošināt 

iespēju pilnveidot savas radošās prasmes, attīstīt savu talantu 

un organizēt jauniešu brīvā laika pavadīšanu. Centra darbību 

regulē aktivitāšu plāns kārtējam gadam, LR Jaunatnes likums 

un Centra nolikums. Centram, uzsākot darbu, bija svarīgi 

apzināties tā identitāti, pēc jauniešu iniciatīvas tika izveidots 

logo. 

Tērvetes novada Jauniešu iniciatīvu centra aktivitātes 2020.gadā (3 mēnešus) 

koordinēja  jauniešu iniciatīvu pulciņa vadītājs. Nozīmīgākās jauniešu centra aktivitātes: 

spēļu pēcpusdienas un  dažādas radošās darbnīcas.  Covid-19 pandēmijas laikā centra 

vadītājs atteicās no centra vadīšanas un jauniešu darbošanās tika pārtraukta. 

 

 

9.3. Kultūra 

 

Novada administratīvajā teritorijā 2020. gadā darbojās  7  amatiermākslas kolektīvi  

(kopā 113 dalībnieki)  un 5 interešu pulciņi (82 interesenti). Esam gandarīti, ka mūsu mazajā 

lauku novadā ir iespēja darboties visu nozaru amatiermākslas kolektīvos ar  ilggadēju 

darbības vēsturi. 2020. gada ietvaros, ievērojot valstī noteiktos epidemioloģiskās drošības 

noteikumus,  kolektīvu darbība notika ar pārtraukumiem.  

2020. gadā tika īstenoti Tērvetes novada kultūras nozares attīstības stratēģijā          

2017.-2020.gadam plānotie mērķi un uzdevumi, tai skaitā   tika veikti plānotie atjaunošanas 

remontdarbi Tērvetes novada k/n mazajā zālē, veikts  lielās zāles kosmētiskais  remonts; 

tika atjaunota, papildināta apskaņošanas un apgaismojuma tehnika; atbalstīta kultūras 

darbinieku tālākizglītība.  

 

Jauniešu iniciatīvu  centra 

logo 
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Tērvetes pagasts 

Tērvetes pagastā atrodas Tērvetes novada kultūras  nams, kas  ir pašvaldības vienīgā 

kultūras iestāde. Kultūras namā strādā 5 darbinieki - kultūras nama vadītāja, kultūras 

pasākumu organizatore, skaņu un gaismu operators, sētniece, apkopēja. Kultūras nams 

nodrošina  novada  mēroga  kultūras  pasākumu  plānošanu  un  organizēšanu. Pasākumu 

organizēšanā un plānošanā turpinās ilggadējā  sadarbība ar  LVM dabas parku Tērvetē, 

Tērvetes koka pils vēstures muzeju, biedrību “Tērvetes mājražotāji un amatnieki” , kā arī ar 

Bukaišu un Augstkalnes pagastu pārvaldēm. Šī sadarbība sniedz vairāk iespēju dažādot un 

papildināt kultūras klāsta piedāvājumu Tērvetes novada administratīvajā teritorijā. 

Informācija par  kultūras nama aktivitātēm apskatāma Tērvetes novada mājas lapā 

http://www.tervetesnovads.lv/, informatīvajā izdevumā “Laikam līdzi”, kā arī Facebook 

vietnē https://www.facebook.com/terveteskn2016/ , kur  vairākus gadus pieejama ir  

Tērvetes novada kultūras nama lapa. Sākoties Covid-19 pandēmijai 2020. gada martā un 

ieviešot epidemioloģiskās drošības pasākumus, informācijas ievietošana  virtuālajā vidē 

kļuva par  nozīmīgu saziņas līdzekli ar potenciālo dažāda veida kultūras aktivitāšu  

mērķauditoriju. Pandēmijas laiks rosināja meklēt citādākas pasākumu formas, kas, ievērojot 

tā brīža noteiktos ierobežojumus valstī, svētkus ļāva tomēr atzīmēt un iedzīvotājiem aktīvi 

darboties. Nolūks - uzturēt un vairot pozitīvas emocijas. Šajā periodā izveidojās ļoti cieša 

sadarbība ar Tērvetes novada sporta nodaļas vadītāju, kopā realizējot  vairākus pasākumus, 

kur   fiziskās aktivitātes elementi tika   apvienoti  ar radošuma izpausmēm.  

Kultūras nams, sākoties pandēmijas laikam, izvirzīja moto: “Svētki IR!”. Ikvienā 

pasākumā, lai arī to nebija tik daudz, kā vēlētos, bija pamanāms apmeklētāju prieks par kopā 

būšanu un par iespēju svinēt, lai arī citādākā formātā.  

 

  
 

 

Tērvetes novada kultūras nama organizētie pasākumi 2020. gadā: 

 Vidējās paaudzes deju kolektīvu sadancis “Kā jaunam sapnim būt...” 

 Tērvetes novada kultūras nama folkloras kopas “Ceļteka” 5 gadu 

jubilejas koncerts 

 Pirmreizēja aktivitāte virtuālajā vidē, Facebook platformā. Iedzīvotāju iesūtīto 

Lieldienu fotogrāfiju apskats 

Kultūras nama mazā zāle pēc 

remontdarbiem 

Moto tiek izmantots arī kā mirkļbirka #svetkiir 

Facebook platformā, gan kā sauklis SvētkiIR! 

informatīvajos materiālos. Ar moto mēs apliecinām, ka 

arī sarežģītos laikos jārod laiks un vieta pozitīvām 

emocijām. 

http://www.tervetesnovads.lv/
https://www.facebook.com/terveteskn2016/
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 Pirmreizēja aktivitāte Virtuāls veselības uzlabošanas pasākums “Esi aktīvs 

Tērvetes novadā!” sadarbībā ar Tērvetes novada Sporta nodaļu.  

Pirmais pasākums pandēmijas apstākļos sadarbībā ar  Sporta nodaļu  norisinājās no 15. 

aprīļa līdz 14. maijam. Soļotāji un nūjotāji, skrējēji un riteņbraucēji, startējot gan vienā 

aktivitātē, gan vairākās paralēli, 68 aktīvie dalībnieki mēneša laikā kopā pieveica 15244,73 

km. Sportotājiem tika radītas 3 WhatsApp grupas ikdienas rezultātu fiksēšanai un 

fotogrāfiju iesūtīšanai. Esi aktīvs! - šāds moto tērvetnieku prātos ir nostiprinājies uz 

palikšanu. Vairākiem dalībniekiem aktivitāte kļuva par pamudinājumu pastaigas vai 

riteņbraukšanu iekļaut savā ikdienā pastāvīgi.  

 

   
 

   
 

 Pirmreizēja aktivitāte  “Pastaiga ģimenei “Ejam!” ” 

Pandēmijas laikā realizēta ideja par kopīgu pasākumu  ģimenēm (vai komandām). Pastaiga 

pa Tērveti ar karti un uzdevumu lapu vairāku km garumā. Uzdevumus paveica arī liels skaits 

Tērvetes viesu, no viņiem arī tika saņemtas pozitīvas atsauksmes par šādu aktivitāti tieši 

Covid-19 pandēmijas laikā. 

 “Mazais tērvetnieks”  - Tērvetes novada 2019. gadā dzimušo mazuļu godināšana 

Pasākums tika pārcelts no tradicionālā norises laika aprīlī uz augustu, kad, ievērojot 

epidemioloģiskās drošības pasākumus, varējām tomēr tikties klātienē.  

  

 

 

 

 

 

 

 Ūsiņdiena pie Tērvetes pilskalna. Pasākums šogad netika plaši reklamēts, bet folkloras 

kopas dalībniekiem bija nozīmīga šī tikšanās dabā un arī īstajā laikā. 

 

 

 Vasaras saulgriežu pasākums “Uguns un gaismas mistērija Tērvetes pilskalnā” 

Periodiski tika apkopoti sasniegtie rezultāti, 

aktivitātes dalībnieki izpaudās arī radoši, iesūtot 

fotogrāfijas.  

Aktīvistu apbalvošanas pasākums notika 

netradicionāli, katrai grupai atsevišķi, ievērojot tā 

brīža epidemioloģiskās drošības noteikumus. 

Tikšanās klātienē- tā ir būtiska nianse 

“Mazā tērvetnieka” svētkos. Būt kopā ar visām 

jaundzimušo ģimenēm un sajusties piederīgiem 

savam novadam. 
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Gadu gaitā Tērvetes pilskalns kā Vasaras saulgriežu norišu vieta ir ieguvis popularitāti 

gan tērvetnieku, gan Tērvetes viesu vidū. Emocionāli bagāts bija tieši šī gada pasākums.  

           
 

 
 

 Jāņu ieskandināšana Tērvetes novada ciemos. Tradicionālais Līgo vakara koncerts un 

zaļumballe Tērvetes estrādē netika organizēts. Kultūras nama moto  “Svētki IR!” rosināja 

atcerēties senāku gadu tradīciju-svinēt Jāņus ciemos. 

 

             
 

   
 

 Tērvetes novada svētki “ciTĀDI SVĒTKI!”  

Novada svētki ir ilggadēja tradīcija. Šie svētki ir nepieciešami kā piederības 

apliecinājums savam novadam. Covid-19 ierobežojumu dēļ nevēlējāmies tos  atcelt, tāpēc 

tie tika rīkoti, rūpīgi pārdomājot katras  aktivitātes atbilstību epidemioloģiskajiem drošības 

noteikumiem. No dažām svētku ierastajām aktivitātēm atteicāmies, tomēr svētku noskaņu 

nezaudējām- tika spēlēts teātris Tērvetes estrādē, atklāti svētki pie Mežmuižas  pils, sportots, 

pirkts, pārdots, skatītas izstādes, baudīts bērnu rīts un vakara koncerts. 

Tieši šī gada pasākumu apmeklētāji 

novērtēja kā emocionāli bagātāko no visiem 

saulgriežu svētkiem. 

Neatņemama tā sastāvdaļa- Tērvetes 

novada deju kolektīvu dalībnieki, kuri 

pandēmijas apstākļos turpināja darboties 

klātienē, kamēr tas tika ļauts no 

epidemioloģiskās drošības viedokļa. 

Tērvetes novada k/n amatierteātris “Trīne” 

sēdās Līgo busiņā un ar ainiņu no R. Blaumaņa 

lugas “Skroderdienas Silmačos” apmeklēja 

septiņas Tērvetes novada apdzīvotās vietas. Ciemu 

iedzīvotāji bija gatavojušies, sagaidīja ar kārumiem 

un aktīvi iesaistījās dančos. Svētki IR! 
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 Izskrien Tērvetes novadu!” 

Tradīcija uzsākta 2018. gadā. Izskriet vai izsoļot Tērvetes novadu Bukaišu pagastā, 

iepazīstot pagasta vēsturiskās un nozīmīgās vietas, tika nolemts jau 2019. gadā. 

Epidemioloģiskās situācijas dēļ aktivitāte netika rīkota kā atsevišķs pasākums, bet gan 

iekļauta Bukaišu pagasta svētku norisēs. Šoreiz dalībnieki ne tikai veica km, bet, veicot savu 

maršrutu, atbildēja arī uz uzdotajiem jautājumiem, kas attiecināmi uz Bukaišu pagasta 

vēsturi.  

 

 Labrenča tirgus  

Šogad tradicionālais pasākums nenotika Tērvetes estrādē, bet gan  “Apartamenti 

“Ores” “ pagalmā. Tirgošanās ir tikai viena no pasākuma aktivitātēm, tika iekļauts arī  

uzvedums bērniem, koncerts, izsoles, lai interesanti ir ikvienam. 

 

 
 

 Aktivitāte brīvdabā – 6. oktobrī izdejojot tik populāro un pozitīvisma pilno notikumu-

deju "Jerusalem". 

 Latvijas Republikas proklamēšanas 102.  gadadienai veltīts svinīgs pasākums 

Tā kā epidemioloģiskie apstākļi nepieļāva daudzskaitlīgu pulcēšanos ne telpās, ne ārtelpās,  

mūsu darbības moto ”Svētki IR!” mudināti,  radījām iespēju Tērvetes vēsturiskajā centrā 

Tradicionāli tika pacelts svētku karogs Tērvetes estrādē. Jautrās sporta 

aktivitātes, kas līdz šim notika Tērvetes novada sporta svētku ietvaros un citā dienā, 

norisinājās novada svētkos kādā no daudzdzīvokļu mājas pagalmiem..  

 

Novada svētku ietvaros norisinājās 

“Stipro skrējiens  Tērvetes pilskalnā”. 

 

Aktivitāšu skaitā bija 

apmeklētāju atbalstītā 

ilggadējā tradīcija- 

Tērvetes novada 

smagākā ķirbja 

noteikšana, kā arī 

radošās darbnīcas. 
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vairāku stundu garumā svinēt Latvijas dzimšanas dienu. Tika atskaņots īpaši sagatavots 

tērvetnieku ierunāts audio muzikāls stāsts par Latviju cauri gadu simtiem. 

 

     
 

Klausoties audio, iedzīvotāji aktīvi iesaistījās kopīgas zīmes veidošanā. Uz ēkas sienas 

vairāku stundu garumā tika raidīts Tērvetes novada amatiermākslas kolektīvu sveiciens 

svētkos. Nozīmīgs notikums bija pasākumu izgaismošana brīvdabā, Tērvetes vēsturiskais 

centrs iemirdzējās valsts svētkos, rosinot nebaidīties tik vēlā stundā iziet taku līdz pat 

zaigojošajam Tērvetes pilskalnam. 

 Pirmreizējs pasākums “Gadumijas aktivitāte”  

Pasākums tapa sadarbībā ar Tērvetes novada sporta nodaļu.Sportiska aktivitāte ar īpašu 

uzdevumu – mēneša laikā fiksēt noteiktu skaitu norādītu veidu objektus. Priecē, ka aktivitāte 

ļāva ieraudzīt ne tikai Tērveti, bet arī citus Latvijas pagastus. Viens no dalībniekiem par 

godu valsts 102. dzimšanas dienai bija apmeklējis 102 muižas/pilis                   (muiža/pils  

bija viens no noteiktajiem objektiem). 

 

 Ziemassvētku vecīša pasts 

                                                           
 

 Pirmreizējs pasākums “Ziemassvētku radio” 

Ievērojot epidemioloģiskās drošības pasākumus, tradicionālie Ziemassvētku pasākumi 

nenotika, bet svētku sajūtu piedāvājām izbaudīt 20. decembrī Tērvetes vēsturiskajā centrā. 

Sešu stundu garumā bija iespēja klausīties Tērvetes Ziemassvētku radio – ar intervijām, 

pasaku, svētku uzrunām, vingrošanas un deju nodarbību, laika un dienas ziņām un, 

protams, dziesmām. Tiešām likās, ka skan tiešraide, par tādu atmosfēru bija parūpējušies 

cilvēki, kas ierakstīja audiofailu.   

 

     Amatieru un profesionāļu darbu  izstādes 

Šogad kultūras nama telpās valstī esošās epidemioloģiskās situācijas dēļ izvietota 

tika tikai viena gleznu izstāde. Lai to redzētu plašāks interesentu loks, gleznu fotogrāfijas 

tika ievietotas Facebook platformā Tērvetes novada k/n lapā. 

      Kinoseansi (līdz martam). 

 

Tērvetes vēsturiskajā 

centrā tika  novietota 

“pastkastīte”, kurā ikviens 

varēja iemest Ziemassvētku 

vecītim adresētu vēstuli.  

Kopumā tika saņemtas 44 

vēstules, tajās bija gan vēlmju 

saraksti, gan skaisti pateicības 

un vēlējumu vārdi. Visas vēstules 

sasniedza “adresātu”. 
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Tērvetes novada kultūras nama amatierkolektīvi:  

Vidējās paaudzes deju kolektīvs “AVOTS” 

Vidējās paaudzes deju kolektīvs “Avots” (vad. Ligita Urbele). Tika noorganizēts 

vidējās paaudzes deju kolektīvu sadancis. Vēl viena publiska uzstāšanās bija iespējama 

Vasaras saulgriežu vakarā, ņemot vērā tā brīža epidemioloģiskos noteikumus. Klātienes 

mēģinājumi turpinājās,  līdz epidemioloģiskās drošības noteikumi to vairs neatļāva. 

Kolektīvs periodiski strādāja attālināti, WhatsApp grupā tika ievietoti vadītājas sagatavotie 

video, kā arī notika mēģinājumi ZOOM platformā.  

Ik gadu pašu sarūpētas dāvanas ceļo pie pensionāriem un krīzes situācijā 

nonākušajiem cilvēkiem no Augstkalnes, Bukaišiem un Tērvetes. Šogad tradīcija tika 

turpināta.  

 

 

     

Jauniešu deju kolektīvs “AVOTS” 

Jauniešu deju kolektīvs “Avots” (līdz 2020. gada oktobrim vad. M.Bērziņa, no 2020. 

gada oktobra vad. Santa Zemīte).   Vasaras saulgriežu uzvedumam tika sagatavota 

scenārijam atbilstoša deju programma. Klātienes mēģinājumi tika pārtraukti, tomēr 

kolektīvs turpināja strādāt attālināti.  Vadītāja WhatsApp ievietoja vingrinājumu video, 

nodarbības notika Zoom platformā.  

         

   

 

VPDK “Avots” 

Vidējās paaudzes deju kolektīvu sadancī  

“Kā jaunam sapnim būt..” 

Kolektīvs piedalījās Latvijas Nacionālā 

kultūras centra, Tautas tērpu centra 

SENĀ KLĒTS un biedrības "Mans 

tautastērps" organizētajā virtuālajā 

tautastērpu gājienā 4.maijā. 

Kolektīvs piedalījās Latvijas Nacionālā 

kultūras centra, Tautas tērpu centra SENĀ 

KLĒTS un biedrības "Mans tautastērps" 

organizētajā virtuālajā tautastērpu gājienā 

4.maijā. 

JDK ”Avots” meitenes vasaras 

saulgriežu pasākumā pie Tērvetes 

pilskalna 
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Amatierteātris “TRĪNE” 

Režisores Dzintras Zimaišas vadībā 2019. gadā uzsāktais darbs pie Gunāra Priedes 

lugas “Zilā”  iestudēšanas 2020. gadā vainagojās ar fantastiskām 4 pirmizrādēm Tērvetes 

novada kultūras namā. Izrāde tika iestudēta kā kamerizrāde. Kā skaists papildinājums 

pasākumam pirms izrādes bija pieejama arī kafejnīca. 

Amatierteātris atbalstīja kultūras nama ieceri Jāņu dienā ar ainiņām no R. Blaumaņa 

izrādes “Skroderdienas Silmačos” ar Līgo busiņu viesoties septiņās  novada apdzīvotās 

vietās.  

Covid-19 ierobežojumu dēļ, apturot amatiermākslas  kolektīvu darbību klātienē, darbs 

turpinājās attālināti. Tika gatavots dzejas uzvedums, režisore turpināja darbu pie nākamā 

iestudējuma, kurš gaida klātienes mēģinājumus, R. Blaumaņa “Skroderdienas Silmačos”.    

 

 
 

 

 

Jauktais koris “TĒRVETE” 

 Koris (vad. Dace Reinika) piedalījās koncertā Jelgavas LLU “Dziesmu svētki 

Meteņos”. Tā arī bija vienīgā gada publiskā uzstāšanās. Mēģinājumu process Covid-19 

apstākļos noritēja atbilstoši epidemioloģiskajiem noteikumiem, t.sk. notika arī individuālās 

nodarbības. Šajā periodā notika arī LR2 rīkotais projekts “Gadsimta garākā Līgo dziesma”, 

kurā koris piedalās jau piekto  gadu. Šogad nebija tiešraides ieraksta, bija jāsagatavo 

nosūtīšanai  audiofails ar iedziedātu dziesmu.  

Skats no izrādes. 

Gunāra Priede, “Zilā” 

Amatierteātris darbībā. 

Apciemo SAC ”Tērvete” 

ar Līgo busiņu 

Kolektīvs piedalījās Latvijas Nacionālā 

kultūras centra, Tautas tērpu centra SENĀ 

KLĒTS un biedrības "Mans tautastērps" 

organizētajā virtuālajā tautastērpu gājienā 

4.maijā. 

Tradicionālā  tikšanās LLU 

aulā koncertā  “Dziesmu 

svētki Meteņos” kopā ar 

koriem no Kurzemes, 

Vidzemes un Zemgales. 
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Folkloras kopa “CEĻTEKA”                               

 

 

 

 

Nodarbībās Andas Ābeles vadībā  tiek apgūtas gadskārtu ieražu dziesmas, rotaļas, 

tradīcijas. Kolektīvā darbojas arī ģimenes ar bērniem, tādā veidā arī jaunā paaudze iepazīst 

latvisko kultūras mantojumu. 2020. gada sākumā kolektīvs ar koncertu Tērvetes novada k/n 

atzīmēja savu 5 gadu darbības jubileju. 

“Ceļteka”  labprāt iesaistās latviešu gadskārtu pasākumos, šogad publiski tas bija 

iespējams tikai Ūsiņu dienā pie Tērvetes pilskalna, ievērojot vairākus epidemioloģiskās 

drošības noteikumus. Nodarbības Covid-19 pandēmijas laikā nepārtrūka, apgūta darbošanās 

ZOOM platformā, kurā notika regulāri mēģinājumi, WhatsApp tiek izmantots audiofailu un 

nošu pārsūtīšanai un materiāla izziņai.  

 

Sporta deju pulciņš 

Pulciņa (vad. Sanda Biteriņa) dalībnieki turpināja  apgūt sporta deju iemaņas no 3 līdz 

13 gadu vecumam. Nodarbības, aizliedzot tām notikt klātienē, attālināti neturpinājās . 

 

Vingrošanas pulciņš 

Saistībā ar Covid 19 ierobežojumiem vingrošanas pulciņa nodarbības 2020. gadā  

pamatā norisinājās ārtelpās. Programmā iekļautos elpošanas, ķermeņa stiprināšanas, 

koordinācijas un lokanības vingrinājumus dalībnieki labprāt izpildīja brīvā dabā,  līdz pat 

gada beigām  aktīvi soļojot un nūjojot. 

 

Augstkalnes pagasts 

Pagastā nav sava kultūras nama, pasākumiem tiek izmantota Augstkalnes vidusskolas  

zāle. Pagasta kultūras pasākumu organizators nestrādā pilnas slodzes darba laiku. 

Nepieciešamības gadījumā pasākumi top sadarbībā ar vidusskolas kolektīvu. 2020. gads šai 

sadarbībai neļāva izpausties. Tomēr tradicionāli uz Mežmuižas pils  terases   Tērvetes 

novada svētku ietvaros piektdienas vakarā notika svētku atklāšanas koncerts.  

Folkloras kopas “Ceļteka” 

dalībnieki ar draugiem no folkloras 

kopas “Laiva” savā jubilejas 

koncertā 

‘Ceļteka” februārī  piedalījās Tērvetes 

un Žagares kopīgi rīkotajā pasākumā  

“Senais tirgus ceļš “Jonišķi- Žagare – 

Tērvete”  Žagares kultūras centrā. 

Kolektīvs piedalījās Latvijas Nacionālā kultūras 

centra, Tautas tērpu centra SENĀ KLĒTS un 

biedrības "Mans tautastērps" organizētajā 

virtuālajā tautastērpu gājienā 4.maijā. 
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Nozīmīgs notikums pagasta kultūras dzīvē bija  2020. gada 24. oktobris, kad 

Augstkalnes Mežmuižas ev. lut. baznīcā notika Dievkalpojums, kurā svētība tika dota tikko 

atjaunotajām baznīcas ērģelēm. 

 

Kultūras pasākumi Augstkalnes pagastā  2020. gadā: 

 

 Augstkalnes pagasta Sporta svētki 

 Lāčplēša dienas lāpu gājiens 

Šogad interesenti tika aicināti individuāli nolikt svecītes un lāpas pie 

Augstkalnes baznīcas. Pateicoties tam, ka Augstkalnes baznīcā ir atgriezušās 

ērģeles, Lāčplēša dienas vakarā baznīcā skanēja koncerts. 

 

Augstkalnes pagasta amatierkolektīvi: 

 

Augstkalnes pagasta amatierteātris “ŠARĀDE” 

Kolektīvā darbojas augstkalnieki, viņus vieno teātra spēles prieks un kopā būšana  pēc 

garās darbadienas. Kolektīvs Ingrīdas Samohvalovas vadībā darbojas jau sesto gadu. 2020. 

gadā teātris gatavojās atzīmēt savu piecu gadu jubileju, bet Covid-19 dēļ tā tika atcelta. 

Epidemioloģisko ierobežojumu dēļ kolektīvs darbību neturpināja. 

 

Bukaišu pagasts 

Bukaišu pagastā ir kultūras pasākumu organizatora štata vienība, kura visa 2020. gada 

garumā palika vakanta. Kultūras aktivitātes notiek Bukaišu Tautas namā un tā pieguļošajā 

teritorijā. Lai organizētu no epidemioloģiskā viedokļa iespējamus pasākumus , Bukaišu 

pagasta pārvalde sadarbojās ar Tērvetes novada sporta nodaļas vadītāju un Tērvetes novada 

k/n. Aktivitāšu rīkošanā iesaistījās bibliotēkas vadītāja, aušanas pulciņa vadītāji un 

dalībnieces.    

 

Kultūras pasākumi Bukaišu pagastā 2020.gadā: 

 Teātra viesizrāde 

 Bukaišu pagasta svētki- sporta aktivitātes ģimenēm, zupas vārīšana un pasākuma 

apmeklētāju cienāšana, muzikāli izklaidējoša vakara programma un balle 

 Dāliju un asteru izstādes brīvdabā 

 Gaismas zīmes veidošana Lāčplēša dienā 

 “Izgaismo Bukaišus!”, taku izgaismošana LR proklamēšanas 102. gadadienā 

 

 

 

 

Bukaišu pagasta svētku mirkļi – viena no aktivitātēm “Puzle”  un vakara 

koncerts Tautas namā, muzicē grupa “Vectēva papirosi” 
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Bukaišu pagasta amatiermākslas kolektīvi:  

 

Senioru deju kolektīvs “VĀRPA” 

 

 

 

 

 

 

Senioru deju kolektīvs (vadītāja Liāna Kozlovska) regulāri piedalījās Bukaišu pagasta 

un Tērvetes novada kultūras aktivitātēs. Sākoties ierobežojumiem, kolektīvs turpināja 

darboties atļautajā formātā gan ārpus telpām, gan individuāli, gan pa mājsaimniecībām. 

Virtuālajā vidē nodarbības nenotika. 

 

Aušanas pulciņš 

Aušanas pulciņš Bukaišu pagastā darbojas ne tikai tāpēc, ka ir stelles un aušanas amata 

pratēja, ilggadēja audēja un pulciņa  vad. Iveta Mitrevica, bet pamatā tam ir pašu dalībnieku 

aizrautība, kā arī steļļu pieejamība Tautas namā. Pulciņa darbību arī ietekmēja 

epidemioloģiskā situācija valstī, bet tomēr dažiem dalībniekiem ir iespēja aust arī mājas 

apstākļos. 

 

Cigun vingrošana 

Interese par veselīgu dzīvesveidu neapturēja pulciņa darbību. Vadītājas Signes Kuplās 

vadībā nodarbības notika brīvdabā  pat ziemas mēnešos. 

Lāčplēša dienā ikviens tika aicināts 

pievienot savu gaismiņu 

Asteru izstādes fragments, kas 

paralēli bija arī kā košs noformējums 

Bukaišu centrā 

Senioru deju kolektīvs vasaras 

saulgriežu pasākumā pie 

Tērvetes pilskalna 

Kolektīvs piedalījās Latvijas Nacionālā 

kultūras centra, Tautas tērpu centra SENĀ 

KLĒTS un biedrības "Mans tautastērps" 

organizētajā virtuālajā tautastērpu gājienā 

4.maijā. 
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Vides pulciņš  

Ilggadējās vadītājas  Skaidrītes Urbānes vadībā pulciņā darbojas  10 pastāvīgi 

dalībnieki. Dažādās pulciņa rīkotajās aktivitātēs iesaistījās arī citi pagasta iedzīvotāji. 

Skaidrītes Urbānes  mudināti   pulciņa dalībnieki un arī citi interesenti iepazīst Bukaišu 

pagasta vēsturi, vāc materiālus par savas dzimtas vēsturi un veido dzimtas koku.  

 

 

 

Bibliotēkas 

Novadā darbojas 4 bibliotēkas, kas nodrošina visa veida bibliotekāros pakalpojumus  

un informācijas pieejamību gan novada iedzīvotājiem, gan viesiem. Bibliotēkās ir  

nodrošināta visu vecumu iedzīvotāju personīgā un sociālā attīstība, interešu izglītība un 

izklaide. Bibliotēkās tiek sekmēta domu apmaiņa starp cilvēkiem ar dažādiem uzskatiem, 

zināšanām un vajadzībām. 

2020.gadā bibliotēku darbā korekcijas ieviesa COVID-19 pandēmija. Vismaz    4 

mēnešu garumā bibliotēkas bija slēgtas apmeklētājiem vai darbojās tikai attālināti. Pieeja 

datoriem bija liegta. Tādēļ  laikā, kad bibliotēkas bija atvērtas, samazinājās to  apmeklētāju 

skaits, kas  citkārt izmantoja IT , kā arī stipri saruka bērnu-lasītāju skaits, jo nenotika 

pasākumi, nedrīkstēja bibliotēkā pavadīt brīvo laiku, kas jauniešiem ir īpaši svarīgi. 

Daļa lasītāju izmantoja iespēju lasīt www.3td.lv lasītavā, taču vecākās paaudzes 

cilvēki sūdzējās, ka tas ir neērti, ka tur nevar atrast vajadzīgo literatūru utt. 

 Lasītājiem tika piedāvātas abonētās datu bāzes : www.letonika.lv www.news.lv  

Atklāti novadnieku daudzveidīgie talanti, veidojot tematiskās un autorizstādes. 

 

  

Vides pulciņa vadītāja  

Bukaišu pagasta svētku ietvaros iepzīstina ar Bukaišu 

vēstures faktiem interesentus, kas piedalīsies  tūlīt 

sekojošā aktivitātē ” Izzini Bukaišus!” . 

http://www.3td.lv/
http://www.letonika.lv/
http://www.news.lv/
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Bibliotēku darba galvenie rādītāji 

1. 

Bibliotēka Lietotāju skaits Apmeklējums Izsniegums 

Augstkalne 250 4495 3752 

Bite 138 1960 3663 

Bukaiši               176 2253 4069 

Tērvete               282 6095 5027 

Kopā 846 14803 16511 

 

2. 

Bibliotēka Krājums 
Jaunieguvumi 

(grāmatas) 
Izslēgti dokumenti 

Augstkalne 6475 189 942 

Bite 7240 225 678 

Bukaiši 6400 166 609 

Tērvete 5694 188 772 

Kopā   25809      768 3001 

 

3. 

Bibliotēka 

Grāmatu 

krājuma 

apgrozība 

Periodisko 

izdevumu 

apgrozība 

Finanses krājuma 

komplektēšanai 

(grāmatas,seriālizdevumi) 

EUR 

Augstkalne 0,6 1,95 1944 

Bite 0,5 1,8 2165 

Bukaiši 0,6 2,47 2078 

Tērvete 0,9 2,2 2003 

Kopā 8190 

 

 

Bibliotēkas popularizējošie pasākumi 

 

Augstkalnes bibliotēkā atbilstoši epidemioloģiskajai situācijai valstī  lasītāju 

klubiņā „Skats no malas”  2020. gadā notika piecas tikšanās - aktuālais valstī un novadā, 

Egonam Cēsniekam 105, dzejas diena klubiņā, aktuālais pasaulē, jauno grāmatu apskats.  
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Par veiksmīgāko varētu nosaukt BIBLIOKUĢA “KRIŠJĀNIS VALDEMĀRS” 

komandas viesošanos Augstkalnes bibliotēkā.  Bibliokuģa komanda Augstkalnē ieradās 

10. septembrī. Tās sastāvā bija žurnālists Gints Šīmanis, tālbraucējs kapteinis Raimonds 

Podziņš un atvaļinātais admirālis Gaidis Zeibots. Viesi runāja par latviskumu, jūrniecības 

vēsturi un šodienu. Ļoti jauka, saturīga tikšanās.  Bibliotēkā tika izstādīta Ivetas Mitrevicas 

austo lakatu izstāde, kura apceļoja vairākas novada bibliotēkas. 

Krājuma popularizēšanas nolūkā tika izliktas izstādes jubilāriem: dzejniekam Mārim 

Čaklajam, rakstniekiem Jānim Mauliņam, Regīnai Ezerai, Zentai Ērglei. 

Apmeklētāji varēja vērot Jeļenas Belovas fotomirkļu, Ivetas Mitrevicas sveču 

kolekcijas izstādes. 

2020.gadā izpalika novada bibliotēku kopīgi organizēts dzejas dienu pasākums. 

Augstkalnes bibliotēkas lasītāji piedalījās Omniva rīkotajā labdarības akcijā “Ziedo 

pasaku grāmatu krāsainiem vakariem”, vācot grāmatas SOS bērnu ciematu ģimenēm.  

Turpinājās sadarbība ar Latvijas Neredzīgo bibliotēku, nodrošinot trīs bibliotēkas 

lasītājus ar grāmatu audiodiskiem,  kā arī ar Latvijas Nacionālo bibliotēku, pasūtot 

vajadzīgās grāmatas caur starpbibliotēku abonementu. 

 

Bites bibliotēkā 2020.gada februāris bija 

spraigs, jo bibliotēku apmeklēja bērnudārza 

“Sprīdītis” visas grupiņas kopā ar audzinātājām un 

auklītēm. Iemesls- dārziņā februāra mēnesis bija 

izsludināts par grāmatu mēnesi. Bērni nāca uz 

bibliotēku,  skatījās un  klausījās, lai saprastu, kas 

ir bibliotēka. Izvēlējās grāmatiņas, ko lasīt grupiņā. 

Visi bērni saņēma piemiņas zīmes “Es biju Bites 

bibliotēkā” 

Sakarā ar pulcēšanās aizliegumiem  seniori  ir 

bijuši kopā tikai 3 lielākos pasākumos. Janvāra 

mēnesī bibliotēkā rīkojām tematisku pēcpusdienu 

interešu klubam “Kamenītes” – “Iesaku izlasīt” un  

par e-grāmatu iespējām un piekļuvi. 

Bibliotēkā tika organizētas 2 izstādes, kur 

seniores, kas apguva floristikas prasmi, rādīja savus 

darbiņus.  

22.02.20 piedalījāmies  kaimiņpašvaldību uzņēmēju 

sadraudzības pasākumā Žagares kultūras namā 

Lietuvā. 

2020. gadā piedalījāmies Omnivas 

izsludinātajā labdarības akcijā ”Ziedo 

pasaku grāmatas krāsainiem vakariem”. 

Savācām 21 grāmatu SOS bērnu ciematā 

dzīvojošiem bērniem. 

Interešu klubs “Kamenītes” tikās ar A. 

Brigaderes pamatskolas PIG  ”Sprīdītis” 

metodiķi Aigu Kuģi,  kas pastāstīja par dzīvi 

un darbu bērnudārzā un grupiņu “Zaķēni”, 

kas sniedza teātra izrādi ”Kas man par to 

būs? ” ar audzinātāju Daigu Ļutkus. 
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22.09.2020.  apmeklējām mūsu novadnieka, bijušā Annas Brigaderes pamatskolas 

audzēkņa  E. Vilka un I. Cēsnieces  smiltsērkšķu  audzētavu Lielplatonē. Klausījāmies 

Eduarda Vilka stāstījumu, kā tapa viņu saimniecība, par ogu pārstrādi. Bija iespēja apskatīt 

un iegādāties viņu produkciju. 

 

Bukaišu bibliotēkā apmeklētājiem tiek piedāvātas grāmatu, foto un akvareļu 

izstādes, jauno grāmatu izstādes. Vides pulciņa dalībnieki Skaidrītes Urbānes vadībā sešas  

nodarbības rīkoja  bibliotēkā.   

          Lielākās tematiskās  izstādes 

tika veltītas dažādiem nozīmīgiem  

notikumiem, radošu personu 

jubilejām vai aktuāliem 

notikumiem. Jūlija mēnesī 

bibliotēkā tika izlikta izstāde:  

„Skat, ko var paveikt piespiedu 

brīvdienās. ”   - 29 plecu lakati austi 

koka trīsstūrī.   

             Septembra mēnesī tika 

izstādītas divas rudens ziedu 

izstādes laukā pie bibliotēkas 

„Rudens ziedu karaliene - dālija” un 

„Kad žēl asteres ieart zemē! 

 

          Interesants pasākums bija 

„Tikšanās ar bibliokuģa „Krišjānis Valdemārs” komandu”, kuru organizēja Salacgrīvas 

bibliotēka ar mērķi  - ieinteresēt jauniešus apgūt jūrnieka profesiju. Lai gan jauniešu nebija,  

arī mammām un omēm bija interesanti. 

  Pirmo gadu decembra mēnesī tika ierīkota izstāde „Tērvetes novada mājražotāju 

ražotie labumi”. Piekrišana bija ļoti liela.              

  Attālināti tika sniegtas konsultācijas  datorlietotājiem – kā sameklēt informāciju 

internetā, kā meklēt ziņas grāmatās, enciklopēdijās, kā darbojas bibliotēka un ko tā piedāvā. 

Apmeklētāju konsultēšana un apmācība tradicionālo un elektronisko informācijas resursu 

izmantošanā notiek pašreiz  pārsvarā pa telefonu, jo bibliotēkā datorus nevar izmantot.  

 

Tērvetes bibliotēkā darbojas interešu 

klubs “Kopā”. 2020.  gadā  epidemioloģisko 

ierobežojumu dēļ lielu laika periodu pasākumus 

rīkot klātienē nedrīkstēja,  līdz ar to pasākumi 

notika mazāk.  Gada sākumā apmeklējām 

Berķenes muižu, uzzinot par tās agrāko un 

tagadējo interesanto vēsturi. Apmeklējām 

novadnieka Eduarda Vilka un Elīnas Cēsnieces 

ZELT smiltsērkšķu saimniecību. 2020. gadā 

dzejas dienas tika rīkotas Tērvetes dabas parkā 

pie skaistā Gulbju ezera. 

Bibliotēkā lasītājiem tika piedāvātas 

dažādas izstādes. Varēja apskatīt gan bērnu, gan 

pieaugušo, tai skaitā senioru piedāvātās izstādes- 

Judītes Ņikitinas no papīra pīto grozu, Ivetas 

Mitrevicas austos lakatus, Kristīnes Jankovskas 
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konfekšu un puķu pušķu izstādes. Jaunieši un bērnudārza bērni iesaistījās dažādos  

pasākumos  bibliotēkā un ārpus tās- lasīšanas konkursos, zīmēšanas mākslā un tamborēšanā. 

Piedalījāmies konkursā “Skaļā lasīšana”. Jau otro gadu, sadarbojoties ar  PIG „Sprīdītis”,   

februāra mēnesis ir lasīšanas mēnesis, kad bērni ar interesi izlasa vārāk par 40 grāmatām un 

pēc tam vēl paspēj uzzīmēt savus mīļākos grāmatu varoņus un nosūtīt uz bibliotēku izstādē. 

Liels paldies PII “Sprīdītis” metodiķei  Aigai Kuģei par jauko sadarbību. 

   Bibliotēkā 2020. gadā bija skatāmi A. Brigaderes 

pamatskolas skolēnu darbi,  Alises Janvāres gleznu 

izstāde, 5. klases skolēnu tamborējumi, Augstkalnes 

pamatskolas skolnieces Kristiānas Līvas Lāces 

gleznu izstāde . 

Tērvetes bibliotēkas lasītāji un bērni 

iesaistījās Omnivas izsludinātajā labdarības akcijā 

“Ziedo pasaku grāmatas krāsainiem vakariem”  

Latvijas SOS Bērnu ciematu asociācijas ģimenēm ar 

bērniem. 

 

 

9.4. Sports 

 

Tērvetes novada sporta nodaļa nodrošina iedzīvotājiem regulāras sporta aktivitātes, 

rūpējas par sporta objektiem un to piejamību. 2020.gadā tika realizēta jaunu sporta objektu 

izveide un esošo sporta  laukumu rekonstrukcija.  Izveidoti  trīs jauni strītbola laukumi  

Tērvetes pagastā-  pie ,,Labrenču” mājas,  ,,Zelmeņu “ sporta laukumā un Sanatorijas 

ciematā. 

   
 

  

 

Augstkalnes pagastā un Zelmeņu sporta stadionā tika  uzstādīti  astoņi āra trenažieri, 

Bukaišu pagastā iegādāts velo trenažieris iedzīvotāju vajadzībām. 

Kroņauces ciemā notika stadiona otrās kārtas rekonstrukcijas darbi, kuras ietvaros tika 

uzstādīti  astoņi trenažieri.Tie ir paredzēti gan profesionāliem sportistiem, gan aktīvās  

atpūtas cienītājiem. Stadiona otrajā kārtā tika uzstādīta treneru māja ar labierīcības telpām. 

Izveidoti vieglatlētikas sektori, pilnībā atjaunots stadiona segums, sakārtots futbola 

laukums, stadiona apgaismojums, izveidota no jauna kanalizācijas-notekūdeņu sistēma, 

uzstādīti soliņi, atkritumu urnas, bruģēts stadiona gājēju ceļš, atjaunoti pludmales volejbola 

laukumi, iegādāts jauns sporta spēļu un vieglatlētikas sektoru inventārs. 

 

Sporta laukums 

Sanatorijas ciemā 

Sporta laukums pie 

“Labrenču” mājas  

Sporta laukums 

“Zelmeņos” 
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Labākās “Profi” 

vīriešu volejbola  

komandas 

          
  

 

 

 

Darbi turpinājās pie stadiona trešās kārtas, kurā paredzēts uzstādīt bērnu satiksmes 

laukumu, mini basketbola laukumu un rotaļu elementus. Stadions būs multifunkcionāls, būs 

paredzēts visām iedzīvotāju vecuma grupām.   

                                                               

Sporta pasākumi Tērvetes novadā 

No janvāra līdz martam Tērvetes novada sporta hallē notika trīs volejbola turnīri: 

vīriešu komandām, jauktajām amatieru komandām un sieviešu komandām. Turnīros kopā 

piedalījās 16 komandas, kas pārstāvēja trīs novadus.   

 

                  
 

 

 

 

Jūnijā atsākās Leišmales futbola turnīrs. Piedalījās 

astoņas komandas no Dobeles, Auces un Tērvetes novada, kā 

arī no Jelgavas pilsētas. Pirmā apļa spēles notika jau  rudenī, 

bet ārkārtas apstākļu dēļ turnīrs bija jāpārtrauc. Jūnijā tika 

izspēlētas otrā apļa spēles un fināla spēles.  

 

 

 

No 17.līdz 19.jūlijam visā Latvijā noritēja stafetes skrējiens ,,Gaismas ceļš”. 

Tērvetes novads piedalījās šajā stafetē ar savu komandu. Komandas kapteinis bija sporta 

aktīvists J. Redisons.Vienībai bija jāveic vairāk nekā 20 kilometrus garš ceļa posms. Attēlos 

stafetes komanda Tērvetes novada Augstkalnes pagastā pirms starta. 

 

Amatieru  grupas 

godalgoto vietu 

komandas volejbolā 

“Black edišen” sieviešu 

volejbola komanda 

Āra trenažieri 

Kroņauces 

stadionā 

Kroņauces 

stadions 

Jaunās vingrošanas ierīces 

stadionā 

Leišmales futbola turnīra komandas  

“Asie” un “Mītava” 
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25.jūlijā tika rīkoti Tērvetes novada svētki kopā ar Tērvetes novada sporta 

svētkiem 

25. jūlijā norisinājās sporta svētki ģimenēm ar bērniem. Pie,,Labrenču“ mājām tika 

organizētas individuālās  disciplīnas  gan lieliem, gan maziem sportotgribētājiem. Dienas 

otrajā pusē notika otrais skrējiens Tērvetes  pilskalnā. Skrējienā piedalījās dažāda vecuma 

grupu dalībnieki. 

 

 

 

     

 

 

 

26. jūlijā turpinājās novada sporta svētki Zelmeņu stadionā, kur sporta spēļu cienītāji 

pulcējās uz pludmales volejbola, futbola un strītbola turnīriem. Pavisam piedalījās 33 

komandas. 

 

 

 

  

 

    

   

 

25.jūlijā notika Bukaišu pagasta sporta  svētki. Sporta  svētkos bija iespēja piedalīties 

dažādās atrakcijās, velo braucienos, soļošanas distancēs ar uzdevumiem . Uzdevumus par 

Bukaišu  vēsturi un dabu bija sagatavojusi Skaidrīte Urbāne. Dienas otrajā pusē notika 

sporta spēļu turnīri florbolā, strītbolā un volejbolā. 

 

15.augustā sporta svētkus rīkoja Augstkalnes pagasts. Sporta svētki sākās ar ,,Bērnu 

rītu”. Programmā tika iekļautas atrakcijas, sporta spēles, tādi sporta veidi kā makšķerēšana, 

virves vilkšana, velo veiklības vingrinājumi. Notika tradicionālās   sacensības ,,Augstkalnes 

stiprinieks, stipriniece”.  

Tērvetes novada skrējēju 

komanda 
Stafetes pārņemšanas 

brīdis 
“Gaismas ceļš” 

Vīriešu strītbola turnīra 

godalgoto vietu ieguvēji 

Tērvetes pilskalna 

skrējiena jaunākie 

dalībnieki 
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2020 .gada 20 .septembrī noritēja ikgadējais skrējiens ,,Apkārt Augstkalnes ezeram”. 

Tradicionālajā skrējienā piedalījās vairāk nekā 80 dalībnieki noTērvetes un citiem 

novadiem. Sacensībās piedalījās arī skrējēji no Lietuvas pilsētas Žagares. 

              
 

  

 

Septembrī notika arī starpnovadu skolēnu vieglatlētikas krosa sacensības, kuras 

organizēja Tērvetes novada sporta nodaļa. Sacensībās piedalījās skolu komandas no Auces, 

Dobeles un Tērvetes novadiem. 

3. oktobrī notika pārgājiens ,,Zelta rudens”. Pārgājiena distances garums bija 8,5 

kilometri. Bija jāveic arī komandu uzdevumi.  Kopā startēja vairāk nekā 30 komandas no 

Tērvetes novada, kā arī dažādām Latvijas vietām.  

  

Virves vilkšanas 

sacensības Apbalvošana Atrakcijas bērniem 

Augstkalnes skrējiena 

dalībnieki 

Starpnovadu kross skolu 

komandām Augstkalnē 

Augstkalnes skrējiena 

viesi no Lietuvas 

Pārgājiena dalībnieki 
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Oktobra mēnesī notika Amatieru basketbola turnīrs, kurā 

piedalījās sešas komandas. Spēles notika Augstkalnes pamatskolas 

sporta zālē un Tērvetes novada sporta hallē.  

  

 

 

 

 

Tērvetes novada sporta nodaļas un Tērvetes kultūras nama kopīgi rīkotie sporta 

un aktīva dzīvesveida pasākumi 

 

,,Esi aktīvs Tērvetes novadā -2020”  

Šis pasākums noritēja no 15.aprīļa. līdz 14.maijam. Mērķis bija sekmēt Tērvetes 

iedzīvotāju  kustību aktivitāti. Kopā piedalījās 68 dalībnieki, kuri brauca ar velosipēdu, 

skrēja, soļoja. Kopā tika noskrieti, nobraukti, nosoļoti vairāk nekā 6800 km. 

,,Gadu mijas” pasākums notika Tērvetes novadā no 5.decembra līdz 3.janvārim. 

Aktivitātē piedalījās dalībnieki no dažādām Latvijas vietām. Komandām bija jāatrod 

noteikti objekti- tilti, pilskalni, muižas, upes,izgaismoti objekti. Uzvarēja komanda ar 

nosaukumu ,,Rožu iela”no Dobeles novada. Paldies sponsoriem par atbalstu: 

LKS “Dāmnieki”; AS “Dobeles Dzirnavnieks”; SIA “Sigus B”; kafejnīcai “Sprīdīši”. 

 

Tērvetes novada inviduālo sportistu un komandu  sasniegumi 2020.gadā 

 

Juris Redisons – aktīvs skrējiena ,,Stirnu buks” dalībnieks, šķēršļu skrējiena 

PATRIA run uzvarētājs  savā vecuma grupā, Šogad kvalificējies OCR šķēršļu skriešanas 

sacensībām Itālijā,  kas notiks 2022.gadā.  Florbola komandas ,,Tērvete” spēlētājs, kura 

2020.gadā ieguva 4. vietu “Latvijas Open” turnīrā.   

 

Handbols 

Mūsu novada  handbolisti 2020.gadā tika iekļauti Latvijas Virslīgas vīriešu handbola 

kluba ASK/LSPA sastāvā: E. Vilsons, K.Ozols,I. Čižauskis, K.Kelerts. Virslīgas handbola 

kluba ,,Tenax “ sastāvā  2020. gadā spēlēja A.Šuleiko, K. Pavļenko, U. Jansons. 

Eiropas čempionātam handbolā kvalificējās 2020.gadā Latvijas valsts handbola 

vīriešu izlase. Tās sastāvā bija divi Tērvetes novada handbolisti – komandas kapteinis 

I.Dude un A. Šuleiko. Latvijas handbola izlase tika atzīta 2020.gada aptaujā par ,,Gada 

sporta spēļu komandu 2020”.  

 

Orientēšanās sports un Tērvetes novada sportistu sasniegumi  2020.gadā 

 

Guntis Dude - vīriešu grupā V60 ieguva trīs Latvijas čempiona titulus orientēšanās 

sportā dažādās distancēs. Rogainingā Eiropas čempionātā veterāniem V55 + grupā tika 

iegūta arī sudraba medaļa. 

Edgars Dude – Latvijas čempionātā orientēšanās sportā vecuma grupā V35 tika 

iegūta 5. vieta. 

Elmārs Antons –  Latvijas čempionātā orientēšanās sportā vecuma grupā V60 tika 

iegūta 7. vieta. 

Basketbola komanda 

“Garām ejot” 
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Normunds Narvaišs –  Latvijas čempionātā orientēšanās sportā vecuma grupā V55 

tika iegūta 8. vieta. 

Florbola komanda ,,Tērvete” 2020. gada 

 vasaras turnīrā ,,Latvijas Open”  ieguva  

4. vietu. 

  

 

 

 

  
Florbola komanda “Tērvete” 
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9.5. Tūrisms un uzņēmējdarbība 

 

Darbs tūrisma jomā 2020. gadā tika veikts atbilstoši Tērvetes novada Tūrisma 

attīstības stratēģijas 2017. – 2020. gadam plānotajam.  

 Neskatoties un COVID 19 pandēmijas izraisīto krīzi visā pasaulē, tajā skaitā tūrisma 

jomā, 2020. gadā Tērvetes novadā tūrisma nozare netika cietusi būtiskus zaudējumus, 

izņemot dažas ēdināšanas iestādes, kas kādu laiku piedzīvoja dīkstāvi. Visu notikumu 

virpulī Tērvete kļuva par vienu no iecienītākajiem brīvdienu galamērķiem Latvijā ne tikai 

Latvijas iedzīvotājiem, bet, pateicoties atvērtajām Baltijas valstu robežām vasaras sezonā, 

arī mūsu kaimiņiem.  

 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. Projektu līdzfinansēja 

ERAF. Savukārt decembra sākumā tika pabeigti darbi pie gājēju celiņa izbūves gar autoceļu 

P103 “Dobele - Bauska”. Projektu mērķtiecīgi realizēja Tērvetes novada pašvaldība. 

Izgaismotais gājēju celiņš nodrošina Tērvetes novada iedzīvotāju un viesu ērtu 

pārvietošanos un patīkamas pastaigas no LVM dabas parka Tērvetē koka gājēju tilta līdz 

Tērvetes estrādei. Izveidota ērta un droša pāreja no parka centrālās ieejas  arī uz citiem 

Tērvetes tūrisma objektiem – Annas Brigaderes muzeju “Sprīdīši”, muzeju “XII gs. 

Tērvetes koka pils”, trīs Tērvetes pilskalniem un Tērvetes Kalnamuižas baznīcu, kā arī ērtāk 

sasniedzamas ir “Augēnijas zirgu izjādes”. 

 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 uz trīs Tērvetes pilskalniem un 

informatīvos koka stendus ar atjaunotajām tūrisma kartēm 

„Tērvete un apkārtne” pie DUS „Astarte” un Sprīdīšu auto 

stāvlaukumā Tērvetes kultūrvēsturiskajā centrā. Tika izdots 

informatīvais  buklets „Trīs Tērvetes pilskalni”.  

 

 

 

 Neskatoties uz saspringto situāciju valstī, marta beigās 

durvis vēra jauns ēdināšanas uzņēmums „Kristīnes 

picērija un beķereja”, kas veiksmīgi, bez 

pārtraukumiem, darbojas šobrīd. 

 

Savukārt kafejnīcu „Sprīdīši” sāka apsaimniekot uzņēmējs Mārtiņš Brigzna. Ar 

neatlaidīgu un pozitīvu skatu nākotnē maija izskaņā līdzās LVM dabas parkam tika atvērti 

divi aktīvās izklaides objekti – Tērvetes Tarzāns un Tērvetes Tīklu parks, kas guva lielu 

atsaucību apmeklētāju vidū.   
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Vasaras vidū durvis vēra Anneles dzīvnieku dārzs, kas īpaši iepriecināja mazos 

apmeklētājus, sniedzot iespēju samīļot un pabarot trušus, kazas un citus dzīvniekus 

                  
 

Tika atvērtas divas jaunas naktsmītnes – brīvdienu māja „Silmaļi”, kura guvusi ļoti 

augstu novērtējumu no apmeklētājiem, un „Annas apartamenti”, kas izveidoti un iekārtoti 

ar ES Leader programmas projekta atbalsta finansējuma palīdzību.  

  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: Dzirnavniece un darba rūķis ar 

maisu, rūķis Dārznieks un Mežinieks ar viņa meža draugu – lūsi. Savukārt rūķu pilsēta 

Čiekure kļuva par piecām jaunām mājiņām bagātāka Zinību kvartālā. Rūķu pilsētā nu jau ir 

vairāk nekā 40 koka namiņu. Gadam griežoties uz otru pusi, kļuva redzami vasaras darbu 

augļi – rudenī tika atklāts atjaunotais Gulbju tilts. To novērtē garo pastaigu cienītāji. 

Veidojot noturīgu interesi apmeklētājos, veiksmīgi darbojušies gan XII gs. Tērvetes 

koka pils, gan Annas Brigaderes muzejs „Sprīdīši”, gan Augēnijas zirgu izjādes. 

Apmeklētājus iepriecināja Tauriņu mājas pārstāvju enerģiskā rosība – apmeklētāju skaitu 

palielinot par 1/3, aizvadītajā gadā te sāka darboties arī velosipēdu noma. LVM dabas parka 

teritorijā veiksmīgi turpināja darboties arī jau zināmās Gaisa takas. Sakarā ar pandēmiju 

mazāks apmeklētāju skaits bija Tērvetes alus darītavā un Tērvetes vīna darītavā. Tabulā 

redzam, kā izmainījies apmeklētāju skaits pēdējo desmit gadu laikā, jāpiebilst, ka kopējais 

tūristu skaits nav gluži objektīvs, jo vienā ciemošanās reizē nereti tiek apmeklēti vairāki 

tūrisma objekti. 

2020. gadā novadā apmeklētājiem tika piedāvāti 30 tūrisma objekti, t.sk. 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 pilskalns, Svētais kalns, Klosterkalns, Tērvetes 

Staburags, Veco priežu parks, Tērvetes velo parks; piemiņas zīmes: mikrobiologam 

Kristapam Helmanim, mecenātam Kristapam Morbergam, rakstniekam Robertam Sēlim, 

piemiņas akmens Rainim. 

Tērvetes novadā tūristiem tika piedāvātas vienpadsmit nakšņošanas vietas ar aptuveno 

290 kopējo gultas vietu skaitu, no tām - viena viesnīca, trīs viesu mājas, divi kempingi, 

glempings, trīs apartamenti, rehabilitācijas centra “Tērvete” ēka.  
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Ēdināšanas pakalpojumus ar pārtraukumiem pandēmijas laikā sniedza 9 ēdināšanas 

iestādes: restorāns “Zoltners’, kafejnīca “Sprīdīši’’, “Mēnestiņš”, “Gaisma’’, ēdnīca 

“Saime”, „Kristīnes picērija un beķereja”, trīs kafejnīcas izvietotas LVM dabas parkā-  

“Mammadaba”, “Lutauša galds”, “Bodīte”. 

Biedrība “Tērvetes mājražotāji un amatnieki” aktīvi iesaistījās Tērvetes novadā ražotās 

produkcijas popularizēšanā. Pie ieejas dabas parkā Tērvetē novada pašvaldības sadarbībā ar 

LVM izveidotā  mājražotāju produkcijas tirdzniecības  vieta sekmīgi darbojās aktīvajā 

tūrisma sezonā. 

 

Apmeklētāju skaits Tērvetes TIC 

 

Apmeklētāji 
Gads 

2017. 2018. 2019. 2020. 

Klātienē/zvani/ e-pasti 6100 7228 7290 4300 

% ārzemnieki 

 Skaits ārzemnieki 

40 

2440 

41  

2964 

40 

2916 

14 

602 

 

Tērvetes tūrisma informācijas centru 2020. gadā sakarā ar pandēmiju klātienē 

apmeklēja maz cilvēku, galvenokārt tie bija telefona zvani un e-pasti. Informācijas centrs 

veica regulāru sadarbību ar tūrisma reģionālajām organizācijām - Zemgales Plānošanas 

reģionu, Zemgales tūrisma asociāciju un Dobeles, Auces, Jelgavas, Bauskas TIC, veidojot 

kopējas tūrisma mārketinga aktivitātes. Tērvetes TIC pastāvīgi aktualizēja Tērvetes novada 

mājas lapu, kā arī aktīvi izmantoja plašsaziņas līdzekļus  tūrisma piedāvājuma 

popularizēšanai. 

 

 

9.6. Sociālā joma 

 

Sociālais dienests 

Sociālā dienesta uzdevumi, tiesības un pienākumi noteikti Sociālo pakalpojumu un 

sociālās palīdzības likumā. Sociālajam dienestam 2020. gadā  notikušas 27 sēdes, kurās  

izskatīti  iesniegumi, kas saistīti ar iedzīvotāju vajadzībām pēc sociālās palīdzības vai 

sociālajiem pakalpojumiem.  Galvenie iemesli,  kuru dēļ iedzīvotāji ir vērsušies sociālajā 

dienestā, ir šādi:  

• dokumentu kārtošana trūcīgas vai maznodrošinātas ģimenes (personas) statusa 

iegūšanai; 

• dažāda veida pabalstu saņemšanai;  

• ēdināšanas atvieglojuma saņemšanai izglītības iestādēs; 

• dokumentu kārtošana sociālās  aprūpes pakalpojuma  saņemšanai;  

• dokumentu kārtošana sociālās rehabilitācijas pakalpojuma saņemšanai; 

• palīdzības saņemšana sadzīvisku  problēmu risināšanā sev vai ģimenes locekļiem 

saistībā ar ģimenes savstarpējo attiecību vai bērnu uzvedības problēmu risināšanu. 

 

Viens no sociālā dienesta uzdevumiem ir administrēt pašvaldības budžeta līdzekļus, kas 

novirzīti sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības sniegšanai. Sociālā dienesta darbinieki 

sociālās palīdzības pabalstu administrēšanu veic ar sociālās palīdzības pabalstu 

administrēšanas datorprogrammas (SOPA) palīdzību. 2020 .gadā SOPA sistēmā reģistrēti 

456 iesniegumi saistībā ar sociālo pakalpojumu un palīdzības saņemšanu. Tērvetes  novadā 
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sociālo pabalstu apmērus, piešķiršanas kārtību un personu loku, kurām ir tiesības saņemt 

pabalstus, nosaka 30.11.2017. izdotie saistošie noteikumi Nr. 16 “Par ģimenes vai atsevišķi 

dzīvojošas personas atzīšanu par trūcīgu vai maznodrošinātu un sociālās palīdzības 

pabalstiem Tērvetes novada pašvaldībā”. Sociālās palīdzības pabalstu izlietojums 

2020 .gadā bija 25237 EUR apmērā.   

 

Sociālās palīdzības pabalstu izlietojums 2020. gadā 

 
Ja nodrošināti valsts likumdošanā paredzētie pabalsti, pašvaldība var ieviest arī 

papildu pabalstus, lai sniegtu materiālo atbalstu citām mērķgrupām. Šo papildu atbalstu 

iedzīvotājiem nosaka Tērvetes novada domes 30.11.2017. saistošie noteikumi Nr. 15  “Par 

brīvprātīgās iniciatīvas pabalstiem Tērvetes novada pašvaldībā”. Kopējā iedzīvotājiem 

izmaksātā naudas summa 25373 EUR apmērā. 
 

Brīvprātīgās iniciatīvas pabalstu izlietojums 2020. gadā 

 

Sociālās garantijas 

bāreņiem un 

audžuģimenēm

16816 EUR

Dzīvokļa pabalsts 

4938 EUR

GMI pabalsts 

2813 EUR

Pabalsts ārkārtas situācijā  340 EUR Pabalsts atsevišķu situāciju risināšanai

330 EUR

Pabalsts 

jaundzimušajam

6650 EUR

Pabalsts mācību 

līdzekļu un skolas 

piederumu iegādei 

4370 EUR

Pabalsts aizbildņiem 

1785 EUR
Ziemassvētku paciņām  

1575 EUR

Atbalsts atsevišķu situāciju 

risināšanai

1451 EUR

Dzīves jubilejās 

1070

Pabalsts politiski 

represētām personām

560 EUR

Pabalsts 

apbedīšanai

7912 EUR
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2020. gadā sociālais dienests turpināja administrēt asistenta pakalpojumu 

pašvaldībā, pamatojoties uz MK noteikumiem Nr. 942 „Kārtība, kādā piešķir un finansē 

asistenta pakalpojumu pašvaldībā”. Šo pakalpojumu izmantoja 8 novada iedzīvotāji. 

Ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojums sociālās aprūpes 

centros apmaksāts 13 pieaugušām personām par kopējo summu 56 937,00 EUR.  

Uzturēšanās ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijā 2020. gadā tika 

apmaksāts 1 bērnam, mēneša maksa par pakalpojumu EUR 850,00.  

2020. gadā pašvaldības noteiktais maznodrošinātas ģimenes ienākumu līmenis bija  50% no 

valstī noteiktās minimālās algas – EUR 215,00 .   

No 2020.gada marta dzīvojām ārkārtējas situācijas apstākļos, ko izraisīja COVID-19 

pandēmija. Uz ārkārtas situācijas laiku atbilstoši Ministru kabineta rīkojumam Nr. 103 “Par 

ārkārtējās situācijas izsludināšanu valstī” arī sociālajā dienestā tika ierobežota klientu 

apkalpošana klātienē. Pastiprinājās darbs saistībā ar psihosociālā atbalsta sniegšanu. 

Klātienes konsultācijas ģimenēm ar augstiem apdraudējuma riskiem tika nodrošinātas, 

maksimāli ievērojot epidemioloģiskās drošības prasības. Palielinājās telefonkonsultāciju 

skaits  saistībā ar palīdzību klientiem orientēties informācijā par Covid-19, īpaši vecajiem 

cilvēkiem un cilvēkiem ar garīgās attīstības traucējumiem, informējot par riskiem minētās 

infekcijas  izplatībai un skaidrojot par atbalsta pasākumiem.  

Lai Sociālā dienesta speciālisti varētu strādāt atbilstoši likumdošanā izvirzītajām 

prasībām, pašvaldība ir nodrošinājusi katram sociālajam darbiniekam atsevišķu kabinetu, 

kurā tiek pieņemti   iedzīvotāji un sniegta viņiem nepieciešamā palīdzība un atbalsts.  

 

Sociālās aprūpes centrs “TĒRVETE” 

Sociālās aprūpes centrs „Tērvete” (turpmāk Centrs) ir Tērvetes novada pašvaldības 

iestāde, kura tika izveidota ar mērķi organizēt un sniegt sociālās aprūpes un sociālās 

rehabilitācijas pakalpojumu gan Tērvetes novada administratīvajā teritorijā, gan citos 

novados dzīvojošiem cilvēkiem. 

Par Centra dibināšanas laiku uzskatāms 1958. gads, kad Tērvetē pēc pārtraukuma 

atsāk savu darbību invalīdu (nespējnieku) nams. Kopš 1963. gada tas tiek pārdēvēts par 

Dobeles rajona pansionātu ”Tērvete”. 1983. gadā sākas jauna pansionāta kompleksa 

celtniecība, un pēc septiņiem gadiem vecie ļaudis sāk apdzīvot jaunās telpas. No 1991. gada 

Centrā tika atvērta bērnu nodaļa. 1995. gada martā pansionāts tiek pārdēvēts par Sociālās 

aprūpes centru ”Tērvete”. Ar 2018. gada 1. janvāri bērnu nodaļa tika likvidēta un Centrs 

turpina nodrošināt sociālās aprūpes un rehabilitācijas pakalpojumu pilngadīgām personām- I 

un II grupas invalīdiem, pensijas vecumu sasniegušām personām un citām personām, kuras 

nespēj veikt pašaprūpi. 

Centrs līdz 2009. gada 30. septembrim bija Dobeles rajona pašvaldības, bet ar 2009. 

gada 1. oktobri ir Tērvetes novada pašvaldības ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās 

rehabilitācijas iestāde. 

Centrs darbojas saskaņā ar 2017. gada 30. novembra apstiprināto Tērvetes novada 

pašvaldības sociālās aprūpes centra ”Tērvete” nolikumu, ievērojot Sociālo pakalpojumu un 

sociālās palīdzības likumu, Ministru kabineta noteikumus par prasībām sociālo pakalpojumu 

sniedzējiem un citus saistošos normatīvos aktus. 
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Centram ir izstrādāta un ar Tērvetes novada domes 2016. gada 22. septembra sēdes 

lēmumu apstiprināta „Sociālās aprūpes centra „Tērvete” attīstības programma 2017.- 2021. 

gadam”, kurā ir izvirzīti mērķi un uzdevumi to sasniegšanai.  

 

2020. gadā tika veiktas iegādes un remonti: 

1. Iegādāts inventārs un palīglīdzekļi- funkcionālās gultas un matrači izgulējumu 

profilaksei- 20 gab., riteņkrēsli 19 gab., ēdināšanas dēļi 20 gab., pretizgulējuma 

matrači 12 gab., mobilā vanna 1 gab., pārcelšanas un pārvietošanas jostas 6 gab., 

televizori 12 gab.; mīkstais inventārs (segas, spilveni, gultas veļa, inkopidžamas, 

dekoratīvie gultas pārklāji, puspalagi). 

2. Ierīkots podologa kabinets,  iegādāti meistara krēsli 2 gab.; ultrskaņas vanna 1 

gab.; meistara skapītis 1 gab.;pedikīra aparāts-frēze 1 gab.; autoklāvs 1 gab.; 

lampa ar lupu  1 gab., instrumenti, materiāli. 

3. Veikta lietus ūdens kanalizācijas pārbūve. 

4. Ugunsdzēsības sūkņa iekārtas iegāde un sūkņu stacijas energoapgādes pārbūve. 

5. Energoefektivitātes paaugstināšanas darbi “Ūdens mājai”. 

6. Veikts kosmētiskais remonts klientu istabiņās un koplietošanas telpās. 

Centra personāla kvalifikācijas paaugstināšana katru gadu tiek plānota saskaņā ar MK 

noteikumiem Nr. 291 „Prasības sociālo pakalpojumu sniedzējiem” un saskaņā ar šo 

noteikumu 2.4. punktā minētajiem nosacījumiem. 

2020. gadā apmācību nodrošināšanā būtisku ietekmi atstāja noteiktie ierobežojumi 

saistībā ar Covid 19 vīrusa izplatību. 

2020. gada apmeklēto kursu un semināru rīkotāji- “Latvijas pašvaldību sociālās 

aprūpes institūciju apvienība”, VSIA “Ģintermuiža”, Medicīnas firma SIA “Dziedniecība”,  

SIA “revidents un grāmatvedis”. 

Kursu un semināru tēmas: 

1. "Aktualitātes sociālajā politikā; Covid-19 "izdzīvošanas" pieredzes apmaiņa";  

2. "Emocionālā inteliģence veselības aprūpē";  

3. "Dzīves kvalitātes novecošanās procesā. Veco ļaužu aprūpes problēmas"; 

4. "Onkoloģisko pacientu dzīves kvalitātes nodrošināšana"; 

5.  "Insulta pacientu aprūpes priekšnosacījumi";  

6. "Pacientu ar pamatvajadzību traucējumiem aprūpe" 

7. "Budžeta iestāžu gada noslēguma posma veicamie darbi- gada inventarizācija un 

ieskats jaunajā gada pārskata sagatavošanā". 

Supervīzijas: 

Sakarā ar valstī izsludināto ārkārtas situāciju un ievērojot noteiktos epidemioloģiskās 

drošības  pasākumus, supervīzijas 2020. gadā netika organizētas. 
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  Centrā sniegtie pakalpojumi 

Centra pamatpakalpojums ir ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas 

sniegšana klientam.  

Vidējais klientu skaits 2020. gadā – 214.  

Centra uzdevums ir sniegt personai palīdzību un atbalstu sociālo problēmu 

risināšanā, palīdzēt attīstīt spēju risināt personiskās, starppersonu un sociālās problēmas, 

atbalstīt attīstības iespējas, kā arī tiesības patstāvīgi pieņemt lēmumus un tos īstenot. Ar 

profesionāļu komandas speciālistu palīdzību seniori mācās patstāvīgi risināt savas 

problēmas, kā arī uzņemties atbildību par savas rīcības sekām. Centra mērķis ir sniegt 

klientiem sociālos pakalpojumus un sociālo aprūpi, nodrošināt pamatvajadzību 

apmierināšanu un nepieļaut dzīves kvalitātes pazemināšanos.  

 Liela vērība ir pievērsta klientu izglītošanai jautājumos par veselīgu dzīvesveidu, kā 

arī slimību profilaksi.  

Būtiskas pārmaiņas šajā periodā Centra darbībā nav notikušas. Tomēr jāmin, ka 

zināmu ietekmi 2020. gadā uz iestādes saimniecisko darbību atstāja koronavīrusa Covid 19 

izplatība, kā rezultātā tika noteikta virkne ierobežojumu, kas ietekmēja klientu skaitu, 

plānoto darbu realizēšanu Centra infrastruktūras jomā. Neplānoti lielas izmaksas Centrs 

ieguldīja individuālo aizsardzības līdzekļu iegādei.   

   
 

Centra klientiem aktivitātes šajā periodā tika organizētas, ievērojot valstī noteiktos 

ierobežojumus. Nebija iespējas apmeklēt sabiedriskus pasākumus un doties ekskursijās. 

Savukārt  lielāka uzmanība tika pievērsta dažādiem pasākumiem Centra teritorijā- 

pastaigām, sportiskām aktivitātēm un āra piknikiem.    

Iestāde regulāri izvērtē sniegto pakalpojumu kvalitāti un iespējas tās uzlabošanai. 

 

Bāriņtiesa 

Bāriņtiesa savā darbībā pamatojas uz normatīvajiem aktiem un publisko tiesību 

principiem. Bāriņtiesa prioritāri nodrošina bērna vai aizgādnībā esošās personas tiesību un 

tiesisko interešu aizsardzību. Bāriņtiesas priekšsēdētājs, bāriņtiesas priekšsēdētāja 

vietnieks, bāriņtiesas loceklis un bāriņtiesas darbinieki, pildot amata pienākumus, ievēro 

bāriņtiesas darbinieku vispārējos ētikas principus un uzvedības standartus, kurus izstrādā 

Latvijas Bāriņtiesu darbinieku asociācija. 

Tērvetes novada bāriņtiesa 2020.gadā strādāja šādā sastāvā: bāriņtiesas 

priekšsēdētāja (pilna slodze); priekšsēdētājas vietniece (0,75 slodzes); divas bāriņtiesas 

locekles (katra 0,5 slodzes); viena  bāriņtiesas locekle (noteiktas stundas mēnesī). 

Bāriņtiesas locekles piedalās bāriņtiesas sēdēs, veic ārpusģimenes aprūpē esošo bērnu 

dzīves apstākļu pārbaudes un mantisko un personisko tiesību ievērošanas uzraudzību un 

citus bāriņtiesas priekšsēdētājas rīkojumus saskaņā ar amata aprakstu un likumu prasībām. 
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2020.gadā bāriņtiesā strādāja arī sekretāre (0,5 slodzes). Bāriņtiesa veido un uztur 

arhīvu atbilstoši LR likumiem. 

Visiem bāriņtiesas darbiniekiem ir pienākumu veikšanai atbilstoša izglītība, 

regulāri tiek celta profesionālā kvalifikācija.  

Bāriņtiesa lietas izskata bāriņtiesas sēdēs un lēmumus pieņem koleģiāli, izņemot 

gadījumus, kad, konstatējot apdraudējumu bērnam, bērns atrodas veselībai vai dzīvībai 

bīstamos apstākļos  un jārīkojas nekavējoties, lai nodrošinātu bērnam drošus apstākļus. 

Šajos gadījumos bāriņtiesas priekšsēdētājs, vietnieks vai bāriņtiesas loceklis pieņem 

vienpersonisku lēmumu par bērna nošķiršanu, aizgādības tiesību pārtraukšanu vecākam, 

aizbildņa vai audžuģimenes atstādināšanu no pienākumu pildīšanas un bērna nogādāšanu 

drošā vietā. Bāriņtiesas darbs orientēts uz ģimenes vērtību veicināšanu kā bērnam 

piemērotāko augšanas un attīstības vidi.  

Bāriņtiesa darbojas biedrībā “Latvijas Bāriņtiesu darbinieku asociācija”.  

Bāriņtiesa dalījusies pieredzē un labās prakses piemēros ar citu bāriņtiesu kolēģiem 

gan Zemgalē, gan citos reģionos.  

Nosūtīti 144 dokumenti un to pielikumi, saņemti 179 fizisku un juridisku personu 

iesniegumi. Pārskata gadā ierosinātas 10 jaunas lietas. Uz pārskata perioda beigām 

2020.gada 31.decembrī bāriņtiesas lietvedībā bija 105 lietas.  

Bāriņtiesa sniedz konsultācijas visiem Tērvetes novada iedzīvotājiem bāriņtiesas 

kompetences jautājumos. 2020.gadā bāriņtiesa pieņēmusi 15 lēmumus. Neviens no 

bāriņtiesas pieņemtajiem lēmumiem nav pārsūdzēts tiesā. Bāriņtiesa sadarbojas ar 

Tērvetes novada sociālo dienestu, īpaši vecāku pienākumu un bērnu attīstības, drošības un 

aprūpes nodrošināšanā, psihologu, Tērvetes novada pašvaldības policiju, Valsts policiju, 

Tērvetes novada izglītības iestādēm, ģimenes ārstiem un valsts un citu pašvaldību 

institūcijām.  

 

Pieņemto lēmumu skaits no 2017. līdz 2020. gadam 

 

Gads 2017 2018 2019 2020 

Kopējais lēmumu skaits 26 18 15 15 

Vienpersonisko lēmumu 

skaits 

1 0 0 0 

 

Bāriņtiesa regulāri piedalās starpinstitucionālajās sanāksmēs. Svarīgi ir preventīvie 

pasākumi ģimenēm ar bērniem. 2020.gadā nevienam vecākam netika pārtrauktas aizgādības 

tiesības, taču tika lemts par jau iepriekš pārtraukto tiesību neatjaunošanu un prasības 

sniegšanu tiesā pār aizgādības tiesību atņemšanu. Pēc bāriņtiesas sagatavotajiem un tiesās 

iesniegtajiem prasību pieteikumiem un pierādījumiem ar tiesu spriedumiem diviem 

vecākiem atņemtas aizgādības tiesības pār 2 bērniem.  

2020.gada 31.decembrī ārpusģimenes aprūpē atradās 14 Tērvetes novada 

pašvaldības bērni, no kuriem 4 - audžuģimenēs, 9 - aizbildņu ģimenēs, 1 - ilgstošas sociālās 

aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijā, kā arī bāriņtiesa veic pārraudzību pār sešiem 

aizbildnībā esošiem bērniem un pieciem audžubērniem, kuri dzīvo Tērvetes novadā, bet par 

viņiem ir lēmušas citas pašvaldības. 2020.gadā vairākkārt tika lemts par personu atbilstību 

aizbildņa pienākumu pildīšanai, kā arī vairākos gadījumos atlaisti aizbildņi  sakarā ar bērnu 

pilngadības sasniegšanu. 
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Ārpusģimenes aprūpē esošie bērni 

 

Pārskata periodā uz 31.decembri 2018. 2019. 2020. 

Audžuģimenēs  3 4 4 

Aizbildnībā  13 12 9 

Ilgstošas sociālās aprūpes un 

audzināšanas iestādēs 
1 1 1 

 

Šobrīd Tērvetes novadā ir 3 audžuģimenes, kuras visas aktīvi veic ģimenē uzņemto 

bērnu aprūpi.  

2020.gadā bāriņtiesa par adoptētājiem nav atzinusi nevienu personu, jo tādu vēlmi 

neviens nav izteicis, kā arī neviens bērns nav ticis adoptēts.  

Pārskata gadā bāriņtiesas darbinieki vairākkārt piedalījušies tiesas sēdēs Zemgales 

rajona tiesās. Bāriņtiesa tiesas procesos bijusi: 

• gan kā prasītājs lietās par aizgādības tiesību atņemšanu,  

• gan kā institūcija aizgādnības dibināšanai un par personas ierobežošanas 

rīcībspēju pilngadīgai personai,  

• gan bērna pārstāvis kriminālprocesa ietvaros.  

 

Pēc nepieciešamības notikusi sadarbība ar probācijas dienestu un policiju.  

Bāriņtiesa veic uzraudzību bērna mantisko tiesību ievērošanā. 2020.gada 

31.decembrī bāriņtiesas pārraudzībā bija  2 aktīvas lietas par trīs bērnu mantas pārvaldību. 

Šajās lietās ir pieprasītas un saņemtas likumisko aizbildņu (vecāku) atskaites par 

nepilngadīgo mantas saglabāšanu un tās sastāvu.  

Joprojām vecāki darba dēļ ilgāku laika periodu izbrauc uz ārzemēm, tāpēc ir aktuāli 

jautājumi par bērna nodošanu trešo personu aprūpē uz laiku, kas ilgāks par trīs mēnešiem. 

2020.gadā periodiski ir bijusi nepieciešamība noformēt pilnvaras bērnu pārstāvībai, kā arī 

pieņemt lēmumu par bērna nodošanu citas personas aprūpē, kas ir ilgāks par trīs mēnešiem.  

Bāriņtiesa piedalās lietas izskatīšanā tiesā, iesniedzot pierādījumus, kuriem ir 

nozīme lietā par rīcībspējas ierobežošanu. Pēc sprieduma par rīcībspējas ierobežojuma 

noteikšanu stāšanās likumīgā spēkā  bāriņtiesa pieņem lēmumu par aizgādņa iecelšanu. 

2020.gada 31.decembrī aktīvas bija  8 lietas par aizgādņa iecelšanu personai ar ierobežotu 

rīcībspēju. 2020.gadā ir saņemts 1 jauns tiesas spriedums lietā par personu ar rīcībspējas 

ierobežošanu un aizgādnības nodibināšanu, kā arī bija jāpieņem lēmums par aizgādņa 

iecelšanu. 2020.gadā aktīvas bija trīs lietas par aizgādņa iecelšanu mantojumam pēc notāra 

izdota akta par aizgādnības dibināšanu mantojumam. 

Bāriņtiesai jāiesaistās ģimeņu situāciju izpētē, kad no Tieslietu ministrijas tiek 

saņemta informācija par ārvalstīs izņemtajiem bērniem. Krimināllietās tiesās, kur bērns 

atzīts par cietušo, bāriņtiesa piedalījusies visās kriminālprocesa stadijās un tiesas sēdēs  kā 

bērnu likumiskie pārstāvji. Nepilngadīgo personu atbalsta informācijas sistēmā (NPAIS) 

ir ievadīta informācija par pieņemtajiem lēmumiem 2020.gadā, kā arī nekavējoties tiek 

savadītas ziņas VMIS. 

 Saskaņā ar LR Bāriņtiesu likumu  apliecinājumu izdara un citus šajā nodaļā 

minētos uzdevumus pilda bāriņtiesas priekšsēdētājs. Tērvetes novada bāriņtiesā šo 

pienākumu veic priekšsēdētāja un priekšsēdētājas vietniece. 2020.gadā tika veikti 121 

dažādi apliecinājumi – pilnvaras, nostiprinājuma lūgumi, pirkšanas, pārdošanas, 

dāvinājuma līgumi u.c. Lai varētu veikt šos apliecinājumus, bāriņtiesai likums nosaka 

pārbaudīt personas datus VMIS sistēmā, NPAIS Nederīgo dokumentu reģistrā, 

Zemesgrāmatā.  
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9.7. Dzimtsarakstu nodaļa 

 

2020. gadā Tērvetes novada dzimtsarakstu nodaļā sastādīti  82 civilstāvokļa aktu 

reģistri: 19 dzimšanas, 15 laulības (t. sk. viena laulība baznīcā) un 48 miršanas reģistri. 

Iereģistrēti un apstrādāti 91 ienākošais dokuments un 27 izejošie dokumenti. 

 

Dzimšana –  reģistrēti 19 jaundzimušie – 13 zēni un 6 meitenes. Laulībā dzimuši 8 

bērni. Pamatojoties uz abu vecāku iesniegumu, reizē ar dzimšanas reģistrāciju veiktas      

10 paternitātes. Pirmie bērniņi dzimuši septiņām māmiņām, otrie – sešām, trešie – četrām, 

ceturtais – vienai, piektais – vienai. 

Jaunākās māmiņas – divas 24 gadīgas, vecākā – 40.  

Jaunākie tēvi – divi  27gadīgi, vecākais – 54. 

 

Laulības – 2020 .gadā Tērvetes novada Dzimtsarakstu nodaļā reģistrētas 15 laulības 

(t. sk. viena laulība baznīcā). 

10  pāri laulībā stājās pirmo reizi,  divi pāri laulībā stājās otro reizi.  Trīs  līgavas 

laulībā stājās otro reizi, divas — trešo reizi. Trīs līgavaiņi laulībā stājās otro reizi. Viens 

līgavainis laulībā stājās trešo reizi.  

Jaunākā līgava 21-gadīga, vecākā 73. 

Jaunākais līgavainis  23-gadīgs, vecākie divi līgavaiņi – 70. 

 

Miršana – 2020. gadā  nodaļā reģistrēti 48 miršanas gadījumi. Miruši – 28 vīrieši un 

20 sievietes. Tērvetes novada pašvaldības administratīvās teritorijas iedzīvotāji – 33, t.sk.:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

Augstkalnes pagastā – 6; Bukaišu – 7; Tērvetes – 19; no citām pašvaldībām – 16. 
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9.8. Būvvalde 

 

Tērvetes novada būvvalde 

2020. gads 

Saņemtie būvniecības pieteikumi    21 

Izsniegtās izziņas      15 

Izsniegtās būvatļaujas      7 

Uzsākti būvdarbi objektos     13  

Ekspluatācijā pieņemtie objekti II, III. grupa   15  investētie līdzekļi II., III. grupas būvēs 2 638 266,- EUR

   

 

2020. gadā ekspluatācijā pieņemtie II. un III. grupas objekti Tērvetes novadā: 

 

Nr. Datums  Pasūtītājs  Objekts  Adrese  

1 28.02.2020. a/s “Agrofirma Tērvete” Dzīvojamā māja, garāža un 

saimniecības ēka P 

„Palienas”, Tērvetes pag., Tērvetes nov. 

2 05.03.2020. Tērvetes novada dome Ugunsdzēsēju garāžas pārbūve „Jaunzelmeņi”, Zelmeņi, Tērvetes pag., Tērvetes 

nov. 

3 05.03.2020. Vilsona zemnieku saimniecība 

"AUSEKĻI" 

 Laukumu un piebraucamā ceļa 

pārbūve 

"Ausekļi", Augstkalnes pag., Tērvetes nov. 

4 22.04.2020. Sabiedrība ar ierobežotu 

atbildību "SILĀRES" 

Klēts ēkas pārbūve par viesnīcu 

un kūts ēkas pārbūve 

"Kliņģeri-Kalniņi", Tērvetes pag., Tērvetes nov 

5 27.04.2020. Vilsona zemnieku saimniecība 

"AUSEKĻI" 

Meliorācijas sistēmu 

atjaunošana īpašumā "Lībagi" 

“Lībagi”, Augstkalnes pag., Tērvetes nov. 

6 22.07.2020. privātpersona Dzīvojamā māja un šķūnis-

noliktava 

„Skabarži”, Kroņauce, Tērvetes pag., Tērvetes nov. 

7 21.08.2020. privātpersona Dzīvojamās mājas pārbūve, 

pirts, saimniecības ēka un 

pagrabs 

„Skuju dzirnavas”, Tērvetes pag., Tērvetes nov. 

8 11.09.2020. Opmaņa z/s “Rožkalni” Graudu noliktava „Rožkalniņi”, Tērvetes pag., Tērvetes nov. 

9 17.09.2020. privātpersona Dzīvojamā māja un 

saimniecības ēka 

“Pīlādži”, Augstkalne, Tērvetes novads 
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10 30.09.2020. Tērvetes novada dome Pašvaldības ceļa Te8 pārbūve Tērvetes pag., Tērvetes nov. 

11 04.11.2020. a/s „Latvijas valsts meži” Meža ceļš " Šūbiņas ceļš" Bukaišu pag., Tērvetes novads 

12 12.11.2020. Tērvetes novada dome Kroņauces stadiona pārbūve, 

2.kārta 

Kroņauce, Tērvetes pag., Tērvetes novads 

13 12.11.2020. Privātpersona Dzīvojamās mājas pārbūve “Upmalnieki”, Tērvetes pag., Tērvetes novads 

14. 02.12.2020. Privātpersona Saimniecības ēka “Mazkalniņas”, Tērvetes pag., Tērvetes nov. 

15. 03.12.2020. Tērvetes novada dome Gājēju ceļš gar P103 Tērvete, Tērvetes pag., Tērvetes nov. 

 

 

2020. gadā izsniegtās būvatļaujas Tērvetes novadā: 

 

 

 

Nr. 

Datums  Pasūtītājs  Objekts  Adrese  

1 09.01.2020. Privātpersona Dzīvojamā māja “Apīņi”, Bukaišu pag., Tērvetes nov. 

2 14.02.2020. Privātpersona Dzīvojamā māja “Jaunupšas”, Augstkalnes pag., Tērvetes nov. 

3 10.06.2020. VSIA ZMNĪ VNŪ Bitenieku grāvis  Tērvetes novads 

4 22.07.2020. Privātpersona Ēkas pārbūve “Pagasta ēka”, Tērvete, Tērvetes pag., Tērvetes 

nov. 

5 25.08.2020. Privātpersona Dzīvojamās mājas pārbūve „Druvas”, Augstkalne, Tērvetes novads 

6 25.09.2020. Tērvetes novada dome Kroņauces stadiona pārbūve, 3. 

kārta 

Kroņauce, Tērvetes pag., Tērvetes nov. 

7 19.11.2020. Privātpersona Dzīvojamā māja “Salnas”, Kroņauce, Tērvetes pag., Tērvetes nov. 
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Veiktās investīcijas būvniecībā Tērvetes novada teritorijā 
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9.9. Komunālā saimniecība  

 

Tērvetes novada domes Komunālā dienesta nodaļa sastāv no trīs dienestiem: Tērvetes 

pagasta komunālais dienests, Bukaišu pagasta komunālais dienests, Augstkalnes pagasta 

komunālais dienests. Komunālā dienesta nodaļa Tērvetes novadā nodrošina iedzīvotājus un 

juridiskās personas ar dzeramo ūdeni, kura piegāde ir centralizēta, un nodrošina ar kanalizācijas 

notekūdeņu savākšanu un attīrīšanu. Tiek nodrošināta siltumenerģijas piegāde, organizēta 

atkritumu savākšana, nodrošināts ielu apgaismojums. Pašvaldības apsaimniekošanā ir piecas 

dzīvojamās mājas.  

Tērvetes pagastā 2020. gadā tika veikta Labrenču ūdens sūknētavu elektrosistēmas pilna 

pārbūve, kā arī Zelmeņos pie domes ēkas izbūvēta sadzīves kanalizācijas notekūdeņu attīrīšanas 

sistēma.  

Tika veikta koku un zaru zāģēšana un izvešana uz katlu māju no Tērvetes kapiem, 

Sanatorijas ciemata un mājas “Labrenči” apkārtnes, kā rezultātā  tika sagatavota malka. 

Komunālā dienesta darbinieki veica veco žogu demontāžu Kroņauces stadionā un pie 

pirmsskolas grupas “Sprīdītis. Abās vietās uzstādīti jauni žogi. Kroņauces stadionā tika veikta 

kabeļu ieguldīšana apgaismojumam un novērošanas kamerām.  

2020. gadā komunālais dienests tradicionāli kopā ar daiļdārznieci iekārtoja ziedu kastes 

Kroņauces krustojumā un pie administratīvās ēkas Zelmeņos.  

               
   Ziedu kastes Kroņauces krustojumā                  Pie pašvaldības administratīvās 

                    ar vides elementu zirgu                                            ēkas Zelmeņos 

 

Tika veikta bērnu rotaļu laukumu uzraudzība Tērvetes pagastā, nepieciešamības 

gadījumā –remonts.   

2020. gadā pašvaldība izbūvēja izgaismotu gājēju celiņu no Tērvetes koka tilta līdz 

estrādei, kā arī gājēju celiņu  gar Tērvetes kapiem virzienā uz daudzdzīvokļu māju“Labrenči”. 

Pagasta komunālais dienests rūpējās par šo celiņu uzturēšanu. 

             
 

Gājēju celiņš no Tērvetes 

estrādes līdz Tērvetes koka 

tiltam 
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Augstkalnes pagastā 2020.gadā izbūvēta jauna ielu apgaismes līnija gar Valsts ceļu 

V1056 un pašvaldības ceļu Au01. Izmantojot arboristu pakalpojumu, izzāģēti sausie un 

bīstamie koki Augstkalnes pamatskolas parkā un ,,Gaiļu’’ kapsētā. Iegūtā malka nodota                 

PIG  ,,Zvaniņi’’ katlu mājai. Uz ceļa Au01 posmā no PIG ,,Zvaniņi” līdz daudzdzīvokļu māju 

kūtiņu apbūves   beigām  veikts paaugstināts grants uzbērums. Iesākta tāmes izstrāde apdzīvotas 

vietas ,,Dzeguzēni” ielu apgaismes izbūvei, ko plānots izbūvēt 2021.gadā. 2020. gadā tika 

uzstādīts  Mežmuižas pils (Augstkalnes pamatskolas) ēkas fasādes apgaismojums. Mežmuižas 

pils ir valsts nozīmes kultūras piemineklis. 

Bukaišu pagasta komunālās saimniecības rīcībā ir traktors MTZ50 ar rotējošo 

pļaujmašīnu, ekskavators MTZ82, traktors T150K ar 10 m3 mucu, kravas-pašizgāzēja 

automašīna GAZ53B un mini traktors JOHN DEER X354. Minētā tehnika daļēji tiek izmantota 

visa Tērvetes novada komunālās saimniecības vajadzībām. Bukaišu pagastā 2020. gadā 

izbūvēts gājēju celiņš gar valsts ceļu V1106 “Augstkalne- Bēne”, sabiedriskajā ēkā „Lidoņi” 

veikts logu remonts.  Tika izgatavota un uzstādīta āra tualete pašvaldības mājai 

”Mazbērtulaiši”. Liels darbs ieguldīts pie teritorijas labiekārtošanas. Lapu vākšanu  rudenī 

atviegloja  iegādātais lapu savācējs, kurš uzmontēts uz mini traktora JD X534. 

 

       
 

Gājēju celiņa atklāšana Bukaišos 

 

 

9.10. Ugunsdzēsības dienests 

 
Tērvetes novada Ugunsdzēsības dienests (turpmāk- Dienests) ir Tērvetes novada domes 

centrālās administrācijas struktūrvienība. Dienests veic ugunsdzēsības un glābšanas darbus 

Tērvetes novadā, un pēc Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta izsaukuma saņemšanas 

veic ugunsdzēsības un glābšanas darbus arī ārpus novada teritorijas (aptuveni 15 km rādiusā no 

Tērvetes novada robežas). 

2020. gadā Tērvetes ugunsdzēsības dienesta Tērvetes komanda veica 8 izbraukumus uz 

nelaimes gadījumu vietām, savukārt Bukaišu ugunsdzēsēju komanda veica 5 izbraukumus uz  

Gājēju celiņa  virzienā uz 

daudzdzīvokļu māju “Labrenči” 

atklāšana 
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nelaimes gadījumu vietām,  tai  skaitā divi izbraukumi veikti ārpus Tērvetes novada robežām – 

27.12.2020 Zaļenieku pagasts, “Kroņi”, un 31.12.2020 Penkules pagasts, mājlopu ferma. 

Ņemot vērā 2020.gada drošības noteikumus Covid-19 izplatības ierobežošanai, 

ugunsdzēsības komandas darbā tika ieviestas atbilstošas prasības un darba pārstrukturizācija. 

Lai pieņemtu izsaukumus, tika izveidotas trīs reaģēšanas grupas. Tas tika darīts ar nolūku, lai 

saslimšanas gadījumā nodrošinātu iespēju veikt savu uzdevumu.  Ugunsdzēsības dienesta 

darbiniekiem tika doti norādījumi informēt par gadījumiem, ja komandas darbinieks ir Covid-

19 kontaktpersona vai noteikts kā Covid-19 pozitīvs. 

Jāatzīmē, ka ārkārtējās situācijas un valstī noteikto Covid- 19 ierobežojumu dēļ nenotika 

ne ugunsdzēsības sporta sacensības, ne izglītojoši pasākumi Tērvetes novada izglītības iestādēs. 

 

 

9.11. Pašvaldības policija 

 

Tērvetes novada Pašvaldības policija ir Tērvetes novada pašvaldības pakļautības iestāde, 

kuras pamatuzdevumi ir likumpārkāpumu prevencija, sabiedriskās kārtības un drošības 

nodrošināšana, kontrole par to, kā tiek izpildīti Tērvetes novada domes lēmumi un noteikumi, 

savas kompetences ietvaros kārtot administratīvo pārkāpumu lietvedību, sniegt palīdzību Valsts 

policijai jautājumos, kas saistīti ar sabiedrības drošību un noziedzības apkarošanu. 2020. gadā 

Pašvaldības policijā strādāja 2 darbinieki: priekšnieks un vecākais inspektors. Apkalpojamās 

teritorijas platība ir 223.81km² ar 3354 iedzīvotājiem uz vienu inspektoru 1677 iedzīvotājs. 

Abiem darbiniekiem ir atbilstoša izglītība, lai varētu ieņemt attiecīgo amatu. Pašvaldības 

policija regulāri strādā, lai novērstu likumpārkāpumus un nodrošinātu kontroli Tērvetes novada 

administratīvajā teritorijā. 2020.gadā organizēti regulāri Tērvetes pašvaldības izglītības iestāžu 

preventīvie apmeklējumi, novadītas lekcijas – diskusijas, lai informētu skolēnus un pedagogus 

par pašvaldības policijas darbu, likumpārkāpumu  prevenciju, veiktas individuālas pārrunas ar 

likumpārkāpējiem u.c. jautājumi.  

Septembris – DROŠĪBAS MĒNESIS Tērvetes novada izglītības iestādēs. 2020. gadā par 

dažādiem pārkāpumiem pēc Latvijas administratīvā pārkāpuma kodeksa tika sastādīti pavisam 

8 administratīvie pārkāpuma protokoli. Stājoties spēkā administratīvā pārkāpuma likumam, 

uzsāktas un pabeigtas trīs administratīvās pārkāpuma procesa lietas. Jāatzīmē, ka liela uzmanība 

tiek vērsta uz īpašuma sakopšanu, apsekots viss Tērvetes novads,  izzinot īpašumus un 

īpašniekus, kuri savlaicīgi nav savus īpašumus sakopuši, par ko viņi ir gan mutiski, gan rakstiski 

brīdināti. 2020. gadā ir saņemts 41 iedzīvotāju iesniegums un sūdzība,  saņemti         230 

izsaukumi uz notikuma vietām, izteikti 17 mutiski aizrādījumi par saistošo noteikumu un 

Latvijas administratīvā pārkāpuma kodeksa neievērošanu. 12 materiāli  nosūtīti izskatīšanai pēc 

piekritības citām iestādēm. Kopā ar Bāriņtiesu un citām sociālās aprūpes struktūrvienībām 

veikti apsekošanas reidi. Atskatoties uz paveikto darbu,  ir jāsecina, ka ir pozitīvas  izmaiņas 

nepilngadīgo smēķētāju jomā. Ja 2013. gadā par veselībai kaitīgā netikuma piekopšanu 

protokoli sastādīti trīs nepilngadīgām personām, bet 2014. gadā 15, 2015. gadā 4. tad 2016. 

gadā 12, 2017.gadā 9. 2018.gadā 3., 2019.gadā 1,bet 2020.gadā tādu pārkāpumu nav. Joprojām 

ir to pārkāpēju skaits, kas mīl lietot alkoholu sabiedriskās vietās,  par ko liecina sastādīto 

administratīvo protokolu skaits, kas sastādīti par atrašanos sabiedriskā vietā alkohola reibumā- 

2013. gadā to bija deviņi, 2014. gadā – 15, 2015. gadā – 6, 2016. gadā – 13, 2017. gadā – 13, 

2018. gadā – 8., 2019. gadā – 12.,bet 2020. gadā – 5. Runājot par pamestajiem dzīvniekiem, 

bezsaimnieku suņiem, tad 2018. gadā tādi bija 2 suņi, 2019. gadā tādu nebija, un arī 2020.gadā 

neviens suns netika aizvests uz dzīvnieku patversmi. 

  



TĒRVETES NOVADA PAŠVALDĪBAS 
2020. GADA PUBLISKAIS PĀRSKATS  

 

 

  

70  

 

9.12. Valsts un pašvaldības vienotais klientu apkalpošanas centrs  
 

Tērvetes novada Valsts un pašvaldības vienotais klientu apkalpošanas centrs atrodas 

Kroņaucē, Tērvetes pagasta pārvaldes telpās, ēkā „Sprīdītis”. Tā mērķis ir atvieglot līdzšinējo 

valsts pakalpojumu saņemšanas kārtību, vairāku valsts iestāžu pakalpojumus apvienojot vienā 

iestādē, pakalpojumus un konstultācijas sniedzot tuvāk klientu dzīvesvietai, tādējādi tiem 

kļūstot pieejamākiem iedzīvotājam. 

Klientu apkalpošanas centrā var saņemt konsultācijas par valsts iestāžu e-pakalpojumiem:  

- Nodarbinātības valsts aģentūra, 

- Uzņēmumu reģistrs, 

- Pilsonības un migrācijas lietu 

pārvalde, 

- Valsts darba inspekcija, 

- Valsts ieņēmumu dienests, 

- Valsts sociālās apdrošināšanas 

aģentūra, 

- Valsts zemes dienests, 

- Lauku atbalsta dienests, 

- Lauksaimniecības datu centrs, 

- Būvniecības informācijas sistēma, 

- Nacionālais veselības dienests, 

- Veselības un darbspēju ekspertīzes 

ārstu valsts komisija. 

Centrā sniedz arī praktisku palīdzību darbā ar datoru, internetu, eID kartes un elektroniskā 

paraksta lietošanu. 

 

VPVKAC sniegto pakalpojumu un konsultāciju skaits 2020. gadā kopā – 1235. 

Sniegto pakalpojumu skaits kopā – 161, t.sk.:  

• Valsts ieņēmumu dienests (140): 

- Gada ienākumu deklarācijas pieņemšana - 97 

- Pieteikšanās EDS sistēmas lietošanai – 25 

- Iesniegums elektroniskās algas nodokļu grāmatiņas saņemšanai – 10 

- Iesniegums iedzīvotāju ienākuma nodokļa atvieglojumu reģistrēšanai - 8 

• Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra (21): 

- Apbedīšanas pabalsta piešķiršana vai pārrēķināšana – 4 

- Invaliditātes pensijas piešķiršana/pārrēķināšana – 5 

- Pabalsta invalīdam, kuram nepieciešama kopšana, piešķiršana – 3 

- Slimības pabalsta piešķiršana vai pārrēķināšana – 2 

- Nesaņemtā maksājuma izmaksa VSA pakalpojuma saņēmēja nāves gadījumā - 2 

- Bezdarbnieka pabalsta piešķiršana vai pārrēķināšana – 1 

- Pabalsts mirušā pensijas saņēmēja laulātajam - 1 

- Pārmaksāto valsts sociālās apdrošināšanas iemaksu atmaksāšana – 1 

- Personas datu vai izmaksas adreses maiņa - 1 

- E-Iesniegums pabalsta piešķiršanai mirušā pensijas saņēmēja laulātajam – 1 

 

Sniegto konsultāciju skaits kopā – 1074, t.sk.: 

- Pašvaldību pakalpojumi - 426 

- Valsts ieņēmumu dienests - 229 

- Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra-52 

- Lauku atbalsta dienests - 11 

- Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde-11 

- Uzņēmumu reģistrs - 10 

- Nodarbinātības valsts aģentūra - 6 

- Nacionālās veselības dienests - 3 

- Valsts zemes dienests - 3 

- Valsts reģionālās attīstības aģentūra - 2 

- Valsts darba inspekcija - 1 

- Iekšlietu ministrijas Valsts policija - 1 

- Centrālā vēlēšanu komisija - 1 

- Cits (i banka; e pasts, drukāšana, 

informācijas meklēšana internetā, u.c.)- 318 
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10. Nākamajā gadā nozīmīgākie plānotie pasākumi 
 

2021. gadā  veicamie uzdevumi tiek plānoti saskaņā ar Tērvetes novada attīstības 

programmu 2018. -2024. gadam:  

 

1. Ielu apgaismojuma izbūve gar autoceļiem V1106 Augstkalne-Bēne un Bu29 

Āres-Stari,  Bukaišu pagasts, Tērvetes novads; 

2. Autoceļa Te50 Zelmeņi-Krūklēni asfaltbetona seguma atjaunošana; 

3. Gājēju celiņa izbūve no ceļa P103 līdz mājai “Strazdi”  Kroņaucē; 

4. Notekūdeņu attīrīšanas iekārtas būvniecība Sanatorijas ciematā  Tērvetē;   

5. Kanalizācijas trases Zelmeņu ciemā būvniecība; 

6. Gājēju celiņa būvniecība Tērvetē gar P103  posmā no veikala ELVI līdz tiltam pār 

Tērvetes upi; 

7. Apgaismojuma izbūve gājēju celiņam Tērvetē gar P103  posmā no veikala ELVI līdz  

tiltam pār Tērvetes upi; 

8. Ceļa apgaismojuma būvniecība gar P95 Jelgava-Žagare Zelmeņu ciemā 500 m; 

9.  Ceļa Au31 apgaismojuma projektēšana un izbūve 130 m Augstkalnes pagastā; 

10. Asfalta seguma atjaunošana ceļam Au1 (414) (no krustojuma pie Augstkalnes skolas 

līdz bērnudārzam);  

11. Ceļu Au21 un V1056 apgaismojuma atjaunošana Dzeguzēnu ciemā; 

12. Novada  ūdensvadu  un kanalizācijas trašu uzmērīšana dabā, ģeodēzija; 

13. Sporta infrastruktūras uzlabošana-  Kroņauces stadionā, Zelmeņu ciema sporta 

laukumā, pie mājas „Labrenči” Tērvetes pagastā,  sanatorijas ciemā Tērvetē , Augstkalnē, 

Bukaišos; 

14. Augstkalnes pamatskolas 1. stāva foajē  remonts; 

15. Augstkalnes pamatskolas - Mežmuižas pils ieejas durvju un vējtvera restaurācijas 

izpēte un restaurācija; 

16. Bērnu rotaļlaukumu elementu iegāde un uzstādīšana izglītības iestāžu pirmsskolas 

grupās, Klūnās, Bukaišu ciemā;  

17. SAC „Tērvete” skursteņa remonts, veļas mājas  remonts, ķieģeļu mūra sienu ar 

plaisām  un mūra eroziju pastiprināšana un citu bojāto konstrukciju pastiprināšana vai remonts; 

18. ERAF  līdzfinansētā INTERREG V-A Latvijas un Lietuvas Programmas 2014.-

2020.gadam projekta   Nr. LLI-453 "Following Traces of Livonian Crusade in Western 

Semigallia"/"Traces of Crusades"  ietvaros tiks veikta Tērvetes viduslaiku   pilsdrupu 

konservācija. 
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11. Pielikumi 
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