
 

 

 

 
 

LATVIJAS REPUBLIKA 

TĒRVETES NOVADA DOME 
Reģ.Nr.90001465562 

"Zelmeņi", Tērvetes pagasts, Tērvetes novads, LV-3730, tālr.63726012, fakss 63726012, 

e-pasts:tervetesnd@zemgale.lv 

 

SĒDES PROTOKOLS  

 

21.05.2015                                                                                                     Nr.8 

Tērvetes novads, Zelmeņi 

Sēde sasaukta plkst. 10.00  

Sēde atklāta plkst.10.00
 

 

DARBA KĀRTĪBĀ 

* Izpilddirektora ziņojums 

 

1. Par zemes ierīcības projekta izstrādi zemes gabala “Līdumnieki” sadalīšanai 

2. Par pašvaldībai piekritīgas zemes piešķiršanu nomā 

3. Par pašvaldībai piekritīgas zemes piešķiršanu nomā 

4. Par adreses piešķiršanu  

5. Par nekustamā īpašuma „Namdari” sadalīšanu un nosaukuma piešķiršanu 

6. Par zemesgabalu platības precizēšanu 

7. Par saistošajiem  noteikumiem Nr.7 „ Par aizliegumu ģenētiski modificēto 

kultūraugu  audzēšanai Tērvetes novadā” 

8.  Par  Tērvetes novada domes noteikumu „Par valsts budžeta valsts autoceļu fonda 

programmas mērķdotācijas izlietošanas kārtību pašvaldības ielu un ceļu uzturēšanas 

finansēšanai Tērvetes novadā” apstiprināšanu  

9. Par nekustamā  īpašuma „Tērvetes iela Nr.4” sadalīšanu un nosaukuma piešķiršanu 

10. Par Tērvetes novada pašvaldības 2014.  gada pārskata apstiprināšanu 

11. Par precizējumiem Tērvetes novada domes 2015.gada 19. marta  saistošajos 

noteikumos  Nr. 5 „Par pašvaldības palīdzību bāreņiem un bez vecāku gādības 

palikušajiem bērniem pēc pilngadības sasniegšanas Tērvetes novadā”  

12. Par aizņēmumu Valsts kasē projektam „Tērvetes novada pašvaldības publiskās 

teritorijas apgaismojuma infrastruktūras izbūve” 

13. Par grozījumiem 2014. gada 17. jūlija  nolikumā “Augstkalnes vidusskolas 

nolikums” 

14. Par Augstkalnes vidusskolas direktora amata konkursa nolikuma apstiprināšanu 

15. Par dalību apvienībā  “Sabiedrība ar dvēseli- Latvija”  

16. Par domes priekšsēdētājas atvaļinājumu 

 

Sēdi vada domes priekšsēdētāja Dace Reinika 

Sēdi protokolē sekretāre Inese MEIJA 

 

Piedalās: Dace Reinika, Edvīns Upītis, Arvīds Bruss, Normunds Namnieks, Dzintra 

Sirsone, Inese Deņisova, Linda Karloviča, Ieva Krūmiņa, Sandris Laizāns 

 



 

Pašvaldības administrācijas darbinieki: Augstkalnes pagasta pārvaldes vadītāja 

J.Belova, Tērvetes pagasta pārvaldes vadītāja D.Vācere, Tērvetes novada domes 

izpilddirektors M. Berlands 

 

Piedalās: Laikraksta "Zemgale" korespondente E.Bēvalde 

 

Domes priekšsēdētāja lūdz deputātus sēdes darba kārtību papildināt ar vienu 

papildjautājumu: 

17. Par atbalstu dalībai Eiropas čempionātā spēka trīscīņā 

 

Atklāti balsojot: PAR - 9  (D.Reinika, A.Bruss, S.Laizāns, I.Krūmiņa, L.Karloviča, 

Dz.Sirsone, I.Deņisova, N.Namnieks, E.Upītis), PRET - nav, ATTURAS- nav, 

nolemj: 

Iekļaut dienas kārtībā vienu papildus jautājumu  „Par atbalstu dalībai Eiropas 

čempionātā spēka trīscīņā” 

 

Domes priekšsēdētāja lūdz deputātus apstiprināt izsludināto Domes sēdes darba 

kārtību ar 17. jautājumiem 

 

Atklāti balsojot: PAR - 9  (D.Reinika, A.Bruss, S.Laizāns, I.Krūmiņa, L.Karloviča, 

Dz.Sirsone, I.Deņisova, N.Namnieks, E.Upītis), PRET - nav, ATTURAS- nav, 

nolemj: 

Apstiprināt domes sēdes darba kārtību ar 17 jautājumiem 

 

DARBA KĀRTĪBĀ 

* Izpilddirektora ziņojums 

 

1. Par zemes ierīcības projekta izstrādi zemes gabala “Līdumnieki” sadalīšanai 

2. Par pašvaldībai piekritīgas zemes piešķiršanu nomā 

3. Par pašvaldībai piekritīgas zemes piešķiršanu nomā 

4. Par adreses piešķiršanu  

5. Par nekustamā īpašuma „Namdari” sadalīšanu un nosaukuma piešķiršanu 

6. Par zemesgabalu platības precizēšanu 

7. Par saistošajiem  noteikumiem Nr.7 „ Par aizliegumu ģenētiski modificēto 

    kultūraugu  audzēšanai Tērvetes novadā” 

8.  Par  Tērvetes novada domes noteikumu „Par valsts budžeta valsts autoceļu fonda 

programmas mērķdotācijas izlietošanas kārtību pašvaldības ielu un ceļu uzturēšanas 

finansēšanai Tērvetes novadā” apstiprināšanu  

9. Par nekustamā  īpašuma „Tērvetes iela Nr.4” sadalīšanu un nosaukuma piešķiršanu 

10. Par Tērvetes novada pašvaldības 2014.  gada pārskata apstiprināšanu 

11. Par precizējumiem Tērvetes novada domes 2015.gada 19. marta  saistošajos 

noteikumos 

 Nr. 5 „Par pašvaldības palīdzību bāreņiem un bez vecāku gādības palikušajiem bērniem 

 pēc pilngadības sasniegšanas Tērvetes novadā” ” 

12. Par aizņēmumu Valsts kasē projektam „Tērvetes novada pašvaldības publiskās 

teritorijas apgaismojuma infrastruktūras izbūve” 

13. Par grozījumiem 2014. gada 17. jūlija  nolikumā “Augstkalnes vidusskolas 

nolikums” 

14. Par Augstkalnes vidusskolas direktora amata konkursa nolikuma apstiprināšanu 



15. Par dalību apvienībā  “Sabiedrība ar dvēseli- Latvija”  

16. Par domes priekšsēdētājas atvaļinājumu 

17. Par atbalstu dalībai Eiropas čempionātā spēka trīscīņā 

 

 

Tērvetes novada pašvaldības izpilddirektora 

2015. gada 21. maija  ziņojums par pašvaldības darbu. 

  

*  5. maijā tika pārtraukts iepirkums  „Viena lietota pasažieru – kravas mikroautobusa 

iegāde” un noslēgts atcēlējs līgums ar SIA „Arden Trade”, jo piedāvātā transporta 

līdzekļa tehniskais stāvoklis neatbilda iepirkuma noteikumu prasībām. 

    Šajā sakarā 8. maijā tika izsludināts jauns iepirkums „Viena lietota pasažieru – 

kravas mikroautobusa iegāde”, kurš noslēdzās 20.maijā. Kravas mikroautobuss 

paredzēts Augstkalnes komunālās saimniecības vajadzībām . Tika saņemts viens 

piedāvājums no SIA „Andrea” par cenu EUR 8900,00, ieskaitot PVN.  

  Transporta līdzeklim ( Ford Transit 2009. gada izlaidums ) servisā veikta tehniskā 

pārbaude, kurā konstatēts, ka tas  atbilst iepirkuma prasībām, tāpēc iepirkumu 

komisija pieņēma lēmumu slēgt transporta līdzekļa piegādes līgumu ar SIA „Andrea” 

par norādīto cenu. 

 

 * Kā jau iepriekšējā sēdē informēju, ka  2015. gada valsts budžeta programmas  

12.00.00 „Mērķdotācijas  pašvaldību pasākumiem” ietvaros tika piešķirts finansējums 

EUR 3000,00 apmērā nodibinājumam „Lāsītes” transporta līdzekļa iegādei. 

Nodibinājums ”Lāsītes” apvieno Augstkalnes pagasta  daudzbērnu ģimenes. 

       15. maijā iepirkuma „Vienas lietotas automašīnas iegāde” rezultātā  ir piegādāta 

automašīna Opel Zafira, kas atbilstoši valsts piešķirtajam mērķim tika nodota  

patapinājumā nodibinājumam „Lāsītes”. Automašīna iegādāta no  SIA „Sertifikācijas 

centrs” par iepirkuma  cenu EUR 2990,00 , ieskaitot PVN. 

 

*  12. maijā ir noslēgts būvdarbu  līgums ar SIA „Ductus” par Bukaišu kapličas 

atjaunošanas darbu veikšanu. Kopējā līguma summa sastāda EUR 15 570,78 , darbu 

izpildes laiks 3 mēneši. 

 

 * 14. maijā noslēdzies atklāts konkurss „Annas Brigaderes pamatskolas ēkas daļas 

pārbūve un fasādes atjaunošana”. Pirms piedāvājumu iesniegšanas objekta apskati 

veica četri pretendenti, bet konkursam tika iesniegti tikai divi piedāvājumi - no SIA 

„Uzars celtniecība” par EUR 317 785,30 un no SIA ”Dizaina grupa” par EUR 

297 077, 92 , neieskaitot PVN. Abi pretendenti piedāvā būvdarbus pabeigt 13 nedēļu 

laikā un  izpildīto darbu garantijas laiks 60 mēneši.    Izvērtējot abus piedāvājumus, 

iepirkumu komisija pieņēma lēmumu slēgt iepirkuma līgumu ar SIA „Dizaina Grupa” 

par augstāk minēto cenu. 

 

*  24. aprīlī iepirkumu komisija , apkopojot iepirkuma „Tērvetes novada pašvaldības 

publiskās teritorijas apgaismojuma infrastruktūras izbūve” rezultātus, atzina par 

saimnieciski izdevīgāko SIA „J.E.F.” piedāvājumu. Šajā sakarā 14. maijā ir noslēgts 

būvdarbu līgums ar SIA „J.E.F.” par cenu EUR 95 504,95, tajā skaitā PVN. Darbus 

paredzēts pabeigt 6 nedēļu laikā ar izpildīto darbu garantiju 5 gadi. Patreiz jau ir 

uzsākti būvdarbi Zelmeņu ciematā. 

 Projektā paredzēts  izbūvēt ielu apgaismojumu Augstkalnes, Bukaišu ciematu centros 

gar pašvaldības un valsts vietējās nozīmes ceļiem, Tērvetes pagastā Zelmeņu 



privātmāju ciematā gar pašvaldības ceļiem, kā arī Zelmeņos pie domes ēkas, 

izgaismojot abas satiksmes autobusu pieturas.  

 

*    12. maijā SIA „Rehabilitācijas centrs „Tērvete”” notika dalībnieku sapulce, kurā 

tika apstiprināti sabiedrības statūtu grozījumi. 

    Apstiprināta sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Rehabilitācijas centrs „Tērvete”” 

pamatkapitāla nominālvērtība pēc statūtu grozījumiem un denominācijas no latiem uz 

eiro  63 460 EUR apmērā ar vienas pamatkapitāla daļas nominālvērtību  pēc statūtu 

grozījumiem un denominācijas  no latiem uz eiro 1 EUR apmērā.  

   Apstiprināts, ka Tērvetes novada domes piederošo daļu skaits  ir  63 460. 

 

*    Panākta vienošanās ar VAS „Latvijas autoceļu uzturētājs” Jelgavas ceļu rajona 

vadību par divu ceļu virziena norāžu uzstādīšanu pirms valsts autoceļu Dobele –Bauska 

(P 103) un Jelgava - Lietuvas  robeža ( P 95) krustojuma. Norādēs būs iekļauta arī 

informācija, kā nokļūt līdz Tērvetes dabas parkam un Tērvetes novada domei. Sakarā ar 

to, ka šajā gadā veco pieturu uz autoceļa ( P95) nav plānots atjaunot (pietura “Tērvete”), 

ar „Latvijas autoceļu uzturētājs” palīdzību pietura tiks pārkrāsota. 

   Ar SIA „Astarte nafta” saskaņots, ka degvielas uzpildes stacijas „Runči” teritorijā tiks 

uzstādīts informatīvs Tērvetes novada tūrisma objektu stends. 

   

*     Zemgales plānošanas reģions ir apstiprinājis Tērvetes novada domes projektu  

„Tradicionālo prasmju darbnīca Tērvetē”. Projekta kopējās plānotās izmaksas sastāda 

EUR 3603, t.sk. ZPR Kultūras programmas finansējums EUR 1500, plānotais 

pašvaldības līdzfinansējums EUR 540. Projekts paredz šādas aktivitātes: 

- sagatavot un noorganizēt trīs tradicionālo prasmju darbnīcas (kokļu gatavošana, senā 

arheoloģiskā tērpa darināšana, kokles spēle). 

- darināt senā arheoloģiskā tērpa komplektus (10 gab.) Tērvetes novada folkloras kopas 

dalībniekiem (garais krekls, celaine, galvasauts). 

- apgūt senču amatu pamatprasmes kokles darināšanā, celaines aušanā, krekla 

darināšanā). 

- apgūt un nostiprināt kokles spēles pamatus. 

   Tērvetes novada dome Valsts kultūrkapitāla fondam iesniegusi projektu „Pālēnu 

kapličas izpēte un restaurācijas projekta izstrāde”. Projekta kopējās plānotās izmaksas 

sastāda EUR 4538. Plānots, ka visas projekta izmaksas sedz Valsts kultūrkapitāla fonds. 

Projekta apstiprināšanas gadījumā ar daļēju fonda finansējumu būs nepieciešams 

pašvaldības līdzfinansējums, par ko dome jau ir pieņēmusi lēmumu.  Projekts paredz 

veikt grāfu Pālēnu kapličas izpēti, izstrādāt ēkas restaurācijas projektu un izstrādāt 

kapličas teritorijas labiekārtošanas projektu. 

 

1.paragrāfs 

Par zemes ierīcības projekta izstrādi zemes gabala   

„Līdumnieki” sadalīšanai 

Ziņo: E.Upītis 
 

Atklāti balsojot: PAR - 9 (D. Reinika, I. Krūmiņa, S.Laizāns,  I. Deņisova, L. Karloviča, 

Dz.Sirsone, A.Bruss, E.Upītis, N. Namnieks), PRET - nav, ATTURAS - nav, NOLEMJ: 

Pieņemt lēmumu Nr.58  "Par zemes ierīcības projekta izstrādi zemes gabala "Līdumnieki" 

sadalīšanai". 

 

 



2.paragrāfs 

Par pašvaldībai piekritīgas zemes piešķiršanu nomā  

Ziņo: E.Upītis 

 

Atklāti balsojot: PAR - 9 (D. Reinika, I. Krūmiņa, S.Laizāns,  I. Deņisova, L. Karloviča, 

Dz.Sirsone, A.Bruss, E.Upītis, N. Namnieks), PRET - nav, ATTURAS - nav, NOLEMJ: 

Pieņemt lēmumu Nr.59  "Par pašvaldībai piekritīgas zemes piešķiršanu nomā". 

 

 

3. paragrāfs 

Par pašvaldībai piekritīgas zemes piešķiršanu nomā  

Ziņo: E.Upītis 

 

Atklāti balsojot: PAR - 9 (D. Reinika, I. Krūmiņa, S.Laizāns,  I. Deņisova, L. Karloviča, 

Dz.Sirsone, A.Bruss, E.Upītis, N. Namnieks), PRET - nav, ATTURAS - nav, NOLEMJ: 

Pieņemt lēmumu Nr.60  "Par pašvaldībai piekritīgas zemes piešķiršanu nomā". 

 

 

4. paragrāfs 

Par adreses piešķiršanu  

Ziņo: E.Upītis 

 

Atklāti balsojot: PAR - 9 (D. Reinika, I. Krūmiņa, S.Laizāns,  I. Deņisova, L. Karloviča, 

Dz.Sirsone, A.Bruss, E.Upītis, N. Namnieks), PRET - nav, ATTURAS - nav, NOLEMJ: 

Pieņemt lēmumu Nr.61  "Par pašvaldībai piekritīgas zemes piešķiršanu nomā". 
 

      

 

5.paragrāfs 

 Par nekustamā īpašuma „Namdari” sadalīšanu un nosaukuma piešķiršanu 62 
Ziņo: E.Upītis 

 

Atklāti balsojot: PAR - 9 (D. Reinika, I. Krūmiņa, S.Laizāns,  I. Deņisova, L. Karloviča, 

Dz.Sirsone, A.Bruss, E.Upītis, N. Namnieks), PRET - nav, ATTURAS - nav, NOLEMJ: 

Pieņemt lēmumu Nr.62  "Par nekustamā īpašuma "Namdari" sadalīšanu un nosaukuma 

piešķiršanu". 

 

 

6.paragrāfs 

Par zemesgabalu platības precizēšanu  

Ziņo:E.Upītis 

 

   Precizējot informāciju Nekustamā īpašuma valsts kadastra sistēmā, pamatojoties uz 

Nekustamā īpašuma valsts kadastra likumu, LR likuma „Par pašvaldībām” 21.pantu, 

likumu „Par zemes reformas pabeigšanu lauku apvidos”, Tērvetes novada domes 

Tautsaimniecības un attīstības komitejas lēmuma projektu, Tērvetes novada dome, 

atklāti, vārdiski  balsojot:  PAR - 9 ( D. Reinika,  I. Krūmiņa,  S.Laizāns,   I. 

Deņisova,  

L. Karloviča, Dz.Sirsone, A.Bruss, E.Upītis, N. Namnieks), PRET - nav, ATTURAS - 

nav, NOLEMJ: 



 

 

Precizēt Tērvetes novada pašvaldībai piekritīgo zemes gabalu platības 

Zemes 

vienības 

kadastra 

numurs 

Zemes vienības 

kad. apzīmējums 

Kopplatība 

ha 

Grafiskā platība  

ha  

46440010157 46440010157 0,1 0,0687 

46440030060 46440030060 0,15 0,2912 

46440030113 46440030113 0,9 0,09 

46440030121 46440030121 0,7 0,523 

46440030131 46440030131 0,9 1,4412 

46440030132 46440030132 2,19 0,993 

46440030134 46440030134 1,25 0,6421 

46440030135 46440030135 0,56 3,257 

46440030136 46440030136 0,62 03136 

46440030137 46440030137 4,0 2,5715 

46440030138 46440030138 0,36 0,2285 

46440030140 46440030140 1,2 0,4353 

46440030145 46440030145 0,05 0,007 

46440050189 46440050189 0,2 0,3638 

46440050308 46440050308 0,25 0,2002 

46440050331 46440050331 2,5 2,0132 

46440050490 46440050490 1,1 0,7515 

46440050494 46440050494 0,6206 0,4773 

46440050506 46440050506 1,21 0,9355 

46440050581 46440050581 0,1 0,0685 

46440060059 46440060059 0,371 0,7614 

46560020004 46560020004 0,5 1,0471 

46560040121 46560040121 0,8 0,6214 

46560050095 46560050095 0,75 0,4975 

46560060012 46560060340 0,8 0,9152 

46560060243 46560060243 3,0 3,5409 

46560060433 46560060315 3,0 5,5061 

46880010368 46880010367 0,26 0,1677 



46880040065 46880040065 0,1 0,3951 

46880050116 46880050116 2,7 2,2979 

 

 

7.paragrāfs 

Par saistošajiem noteikumiem Nr.7 „ Par aizliegumu ģenētiski modificēto 

kultūraugu audzēšanai Tērvetes novadā” 

Ziņo: E.Upītis, D.Reinika 

 

Tērvetes novada dome, izskatot Tautsaimniecības un attīstības komitejas iesniegto 

lēmuma projektu par saistošo noteikumu projektu “Par aizliegumu ģenētiski 

modificēto kultūraugu audzēšanai Tērvetes novadā”, saskaņā ar kura nosacījumiem ir 

līdz 2025.gada 31.decembrim pagarināts aizliegums Tērvetes novada teritorijā 

ģenētiski modificēto kultūraugu audzēšana, lai novērstu negatīvo ietekmi uz cilvēku 

un dzīvnieku veselību vai vidi, saglabātu bioloģisko daudzveidību, veicinātu 

ilgtspējīgas lauksaimniecības un biotehnoloģijas attīstību, pamatojoties uz likuma “Par 

pašvaldībām 21. un 45.pantu, Ģenētiski modificēto organismu aprites likuma 22.panta 

otro un  trešo daļu, Tērvetes novada dome, atklāti, vārdiski balsojot :  PAR - 9 

(D.Reinika, A.Bruss, S.Laizāns, I.Krūmiņa, L.Karloviča, I.Deņisova, Dz.Sirsone,  

N.Namnieks, E.Upītis), PRET  - nav, ATTURAS  - nav, NOLEMJ: 

1. Apstiprināt Tērvetes novada domes saistošos noteikumus Nr.7 „Par aizliegumu 

ģenētiski modificēto kultūraugu audzēšanai Tērvetes novadā” (noteikumi pielikumā). 

     2. Pēc saistošo noteikumu un paskaidrojuma raksta parakstīšanas triju darba dienu 

laikā elektroniskā veidā nosūtīt saistošos noteikumus atzinuma sniegšanai Vides 

aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai. 

     3. Ja Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas atzinumā nav izteikti 

iebildumi par pieņemto saistošo noteikumu tiesiskumu, publicēt saistošos noteikumus 

informatīvajā izdevumā „Laikam līdzi” un izlikt  redzamā vietā Tērvetes novada 

domes ēkā; 

     4. Informēt Auces novada domi, Dobeles novada domi, Jelgavas novada domi, 

Zemkopības ministriju, Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministriju, Valsts 

vides dienesta Jelgavas reģionālo vides pārvaldi un Valsts augu aizsardzības dienestu 

par aizliegumu ģenētiski modificēto kultūraugu audzēšanai Tērvetes novadā. 

 

8.paragrāfs 

Par  Tērvetes novada domes noteikumu „Par valsts budžeta valsts autoceļu fonda 

programmas mērķdotācijas izlietošanas kārtību pašvaldības ielu un ceļu uzturēšanas 

finansēšanai Tērvetes novadā” apstiprināšanu  

Ziņo: D.Reinika 

 

       Tērvetes novada dome ir izskatījusi iesniegto  lēmuma un noteikumu projektu „Par valsts 

budžeta valsts autoceļu fonda programmas mērķdotācijas izlietošanas kārtību pašvaldības ielu 

un ceļu uzturēšanas finansēšanai Tērvetes novadā”. Pamatojoties uz likuma “Par 

pašvaldībām” 21.pantu, 41.panta pirmās daļas 2.punktu,  Ministru kabineta 2008.gada 11. 

marta noteikumiem Nr. 173 “Valsts pamatbudžeta valsts autoceļu fonda programmai piešķirto 

līdzekļu izlietošanas kārtība”,  atklāti balsojot: PAR -  9 (D.Reinika, A.Bruss, S.Laizāns, 

I.Krūmiņa, L.Karloviča, I.Deņisova, Dz.Sirsone,  N.Namnieks, E.Upītis), PRET  - nav, 

ATTURAS  - nav, PRET - , ATTURAS - , NOLEMJ:  



1. Apstiprināt  Tērvetes novada domes noteikumus „Par valsts budžeta valsts autoceļu 

fonda programmas mērķdotācijas izlietošanas kārtību pašvaldības ielu un ceļu uzturēšanas 

finansēšanai Tērvetes novadā” (pielikumā); 

2. Atzīt par spēku zaudējušiem Tērvetes novada domes 2014.gada 14.jūlija noteikumus 

„Par valsts budžeta valsts autoceļu fonda programmas mērķdotācijas izlietošanas kārtību 

pašvaldības ielu un ceļu uzturēšanas finansēšanai Tērvetes novadā”. 

  

9.paragrāfs 

Par nekustamā īpašuma „Tērvetes iela Nr.4” sadalīšanu un nosaukuma  

piešķiršanu 

                                                             Ziņo: E.Upītis 
 

Atklāti balsojot: PAR - 9 (D. Reinika, I. Krūmiņa, S.Laizāns,  I. Deņisova, L. Karloviča, 

Dz.Sirsone, A.Bruss, E.Upītis, N. Namnieks), PRET - nav, ATTURAS - nav, NOLEMJ: 

Pieņemt lēmumu Nr.63  "Par nekustamā īpašuma " Tērvetes iela Nr.4" sadalīšanu un 

nosaukuma piešķiršanu ". 

 

10.paragrāfs 
Par Tērvetes novada pašvaldības 2014. gada pārskata apstiprināšanu 

Ziņo: D.Reinika 

 

    Pamatojoties uz likuma "Par pašvaldībām" 21.panta pirmās daļas 2.punktu, 72. 

pantu, likuma "Par grāmatvedību" 13.panta trešo daļu,  Ministru kabineta 2013.gada 

15.oktobra  Nr.1115. "Gada pārskata sagatavošanas kārtība", Tērvetes novada domes 

Finanšu komitejas lēmuma projektu, Tērvetes novada dome, atklāti, vārdiski balsojot :  

PAR - 9 (D. Reinika, I. Krūmiņa, S.Laizāns,  I. Deņisova, L. Karloviča, Dz.Sirsone, 

A.Bruss, E.Upītis, N. Namnieks), PRET - nav, ATTURAS - nav, NOLEMJ: 

1. Apstiprināt Tērvetes novada pašvaldības gada pārskatu par 2014.gadu, kas 

iekļauj sevī: 

1.1.   Finanšu pārskatu; 

1.2.   Vadības ziņojumu. 

2. Apstiprināt finanšu pārskatu, kas sastāv no: 

2.1.  Tērvetes novada pašvaldības bilance uz 2014.gada 31.decembri (veidlapa 

Nr.1) 

2.2.  Tērvetes novada pašvaldības naudas plūsmas pārskats (veidlapa Nr.4-3) 

2.3. Tērvetes novada pašvaldības pašu kapitāla (neto aktīva) izmaiņu pārskats 

(veidlapa Nr.4-1) 

2.4. Tērvetes novada pašvaldības pārskats par darbības finansiālajiem 

rezultātiem (veidlapa Nr.2-NP) 

3. Apstiprināt finanšu pārskata pielikumus: 

3.1. Tērvetes novada pašvaldības naudas līdzekļu atlikuma izvietojums  

(veidlapa Nr.1-1) 

3.2. Tērvetes novada pašvaldības nemateriālo ieguldījumu un pamatlīdzekļu 

izmaiņu pārskats (veidlapa Nr.5) 

3.3.  Tērvetes novada pašvaldības krājumu izmaiņu pārskats (veidlapa Nr.6) 

3.4. Tērvetes novada pašvaldības līdzdalības radniecīgo kapitālsabiedrību 

kapitāla izmaiņu pārskats (veidlapa Nr.7-1 RADN) 

3.5. Tērvetes novada pašvaldības pārskatu par nākamo periodu izdevumiem un 

avansa maksājumiem (veidlapa Nr.8-AV) 

3.6.  Tērvetes novada pašvaldības pārskats par prasībām (veidlapa Nr.8-1) 



3.7.  Tērvetes novada pašvaldības pārskats par saistībām (veidlapa Nr.8-2) 

3.8.  Tērvetes novada pašvaldības pārskats par aizņēmumiem (veidlapa Nr.9-

1) 

3.9.  Tērvetes novada pašvaldības informācija par nomu (veidlapa Nr.-1, Nr.-

2) 

3.10. Tērvetes novada pašvaldības pārskats par budžeta izpildi (veidlapa Nr.2) 

3.11. Tērvetes novada pašvaldības pārskats par dažādiem ieņēmumiem un 

izdevumiem (veidlapa Nr.2-DII) 

3.12. Tērvetes novada pašvaldības gada pārskata skaidrojumi 

3.13. Grāmatvedības uzskaites pamatprincipu apraksts. 

 

 

11.  paragrāfs 

Par precizējumiem Tērvetes novada domes 2015.gada 19. marta  

saistošajos noteikumos Nr. 5 „Par pašvaldības palīdzību bāreņiem un bez vecāku 

gādības palikušajiem bērniem pēc pilngadības sasniegšanas Tērvetes novadā” ” 

Ziņo: D.Reinika 

 

Saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 21.pantu  un ievērojot Vides aizsardzības un 

reģionālās attīstības ministrijas 2015.gada 23.aprīļa atzinumā Nr.18-6/3424 "Par 

saistošajiem noteikumiem" norādītos iebildumus un ieteikumus, Tērvetes novada 

dome, atklāti, vārdiski balsojot :  PAR - 9 (D.Reinika, A.Bruss, S.Laizāns, I.Krūmiņa, 

L.Karloviča, I.Deņisova, Dz.Sirsone,  N.Namnieks, E.Upītis), PRET  - nav, 

ATTURAS  - nav, NOLEMJ:   

1. Precizēt Tērvetes novada domes 2015.gada 19. marta  saistošos noteikumos Nr. 

5 „Par pašvaldības palīdzību bāreņiem un bez vecāku gādības palikušajiem bērniem 

pēc pilngadības sasniegšanas Tērvetes novadā” ” un apstiprināt tos galīgajā redakcijā 

(pielikumā). 

2. Saistošos noteikumus Nr. 5 „Par pašvaldības palīdzību bāreņiem un bez 

vecāku gādības palikušajiem bērniem pēc pilngadības sasniegšanas Tērvetes novadā” 

” triju darba dienu laikā pēc to parakstīšanas nosūtīt Vides aizsardzības un reģionālās 

attīstības ministrijai. 

3. Saistošo noteikumu Nr. 5 „Par pašvaldības palīdzību bāreņiem un bez vecāku 

gādības palikušajiem bērniem pēc pilngadības sasniegšanas Tērvetes novadā” ” pilnu 

tekstu:  

3.1. publicēt Tērvetes novada pašvaldības bezmaksas informatīvajā izdevumā 

„Laikam Līdzi”; 

3.2. publicēt Tērvetes novada domes tīmekļa vietnē internetā www.tervetesnov.lv;  

 

 

12. paragrāfs 

Par aizņēmumu Valsts kasē projektam „Tērvetes novada pašvaldības publiskās 

teritorijas apgaismojuma infrastruktūras izbūve” 

Ziņo: D.Reinika 

 

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 19.punktu, 

likuma „Par pašvaldību budžetiem” 22., 22.
1
 un 24.pantu, Likuma par budžetu un 

finanšu vadību 45.pantu un LR MK 25.03.2008. noteikumiem Nr. 196 „Noteikumi par 

pašvaldību aizņēmumiem un galvojumiem”, Tērvetes novada domes Finanšu 

komitejas lēmuma projektu,  Tērvetes novada dome, atklāti, vārdiski balsojot : PAR - 



9 (D. Reinika, I. Krūmiņa, S.Laizāns,  I. Deņisova, L. Karloviča, Dz.Sirsone, A.Bruss, 

E.Upītis, N. Namnieks), PRET - nav, ATTURAS - nav, NOLEMJ: 

 

Lūgt Pašvaldību aizņēmumu un galvojumu kontroles un pārraudzības padomi 

sniegt atļauju un ņemt aizņēmumu Valsts kasē līdz Euro 95 504,95  (deviņdesmit 

pieci tūkstoši pieci simti  četri  eiro un  95 centi)  apmērā ar aizņēmuma izņemšanas 

laiku līdz 2015.gada 01.oktobrim.  Aizņēmumu ņemt uz 20 gadiem  ar atlikto 

pamatsummas maksājumu uz 2 gadiem no līguma noslēgšanas brīža, aizņēmuma 

atmaksu garantējot no Tērvetes novada pašvaldības budžeta līdzekļiem. 

 

 

13.paragrāfs 

Par grozījumiem Tērvetes novada domes 2014. gada 17. jūlija nolikumā 

“Augstkalnes vidusskolas nolikums” 

Ziņo: D.Reinika 

 

    Tērvetes novada dome ir izskatījusi Finanšu komitejas lēmuma projektu par 

grozījumiem Tērvetes novada domes 2014. gada   17. jūlija Augstkalnes vidusskolas 

nolikumā.  Saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 21.pantu  Tērvetes novada dome, 

atklāti, vārdiski balsojot:  PAR - 9 (D.Reinika, A.Bruss, S.Laizāns, I.Krūmiņa, 

L.Karloviča, I.Deņisova, Dz.Sirsone,  N.Namnieks, E.Upītis), PRET  - nav, 

ATTURAS  - nav, NOLEMJ: 

1. Apstiprināt grozījumus Tērvetes novada domes 2014. gada 17. jūlija  nolikumā 

“Augstkalnes vidusskolas nolikums” (pielikumā) 

2.  Grozījumi stājas spēkā pēc to  apstiprināšanas domes sēdē. 

 

 

 

14. paragrāfs 

Par Augstkalnes vidusskolas direktora amata konkursa nolikuma 

apstiprināšanu 

Ziņo: D.Reinika 

 

              Pamatojoties uz likuma ”Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 9.punktu,  

Tērvetes novada domes Finanšu komitejas lēmuma projektu, Tērvetes novada dome, 

atklāti, vārdiski balsojot: PAR - 9 (D.Reinika, A.Bruss, S.Laizāns, I.Krūmiņa, 

L.Karloviča, I.Deņisova, Dz.Sirsone,  N.Namnieks, E.Upītis), PRET  - nav, 

ATTURAS  - nav, NOLEMJ: 

 

          Apstiprināt Tērvetes novada pašvaldības Augstkalnes vidusskolas direktora 

amata konkursa nolikumu (pielikumā). 

 

 

15. paragrāfs 

Par dalību apvienībā  “Sabiedrība ar dvēseli - Latvija”  

 

Tērvetes novada dome ir izskatījusi Finanšu komitejas lēmuma projektu par  

Tērvetes novada domes iesaistīšanos apvienībā “Sabiedrība ar dvēseli- Latvija”, 

kļūstot par apvienības biedru.  



Apvienība ir izveidota Latvijas Pašvaldību savienības ietvaros 2013. gadā. Šīs 

apvienības mērķis ir apvienot pašvaldības, kas, paredzot pašvaldības finansējumu, 

realizē iedzīvotāju iniciatīvas projektus. Dalība apvienībā nekādu papildus 

finansējumu no domes neparedz.  

Pamatojoties uz likuma „ Par pašvaldībām” 21.pantu, Tērvetes novada dome,  

atklāti balsojot:  PAR - 9 (D. Reinika, I. Krūmiņa, S.Laizāns,  I. Deņisova, L. 

Karloviča, Dz.Sirsone, A.Bruss, E.Upītis, N. Namnieks), PRET - nav, ATTURAS - 

nav, NOLEMJ: 

1. Iesaistīties apvienības „Sabiedrība ar dvēseli – Latvija” darbībā, kļūstot par apvienības   

biedru. 

2.  Par domes kontaktpersonu nozīmēt Edvīnu Upīti.  

3.  Kontroli par lēmuma izpildi uzdot izpilddirektoram M. Berlandam. 

 

16.paragrāfs 

Par domes priekšsēdētājas atvaļinājumu  

Ziņo: D.Reinika 

 

Tērvetes novada dome ir izskatījusi Finanšu komitejas lēmuma projektu  par 

atvaļinājuma piešķiršanu domes priekšsēdētājai D.Reinikai.  Pamatojoties uz Darba 

likuma 149.pantu, 2013. gada 28.marta Tērvetes novada domes un to izveidoto 

iestāžu amatpersonu un darbinieku atlīdzības nolikuma 2.5. punktu,  Tērvetes novada 

dome, atklāti, vārdiski balsojot: PAR - 8 (A.Bruss, S.Laizāns, I.Krūmiņa, L.Karloviča, 

I.Deņisova, Dz.Sirsone,  N.Namnieks, E.Upītis), PRET  - nav, ATTURAS  - nav, 

Dacei Reinikai saskaņā ar likumu „Par interešu konflikta novēršanu valsts 

amatpersonu darbībā” balsošanā nepiedalās,   NOLEMJ:  

 1. Piešķirt Tērvetes novada domes priekšsēdētājai Dacei Reinikai apmaksātu ikgadējā 

atvaļinājuma daļu 1 (vienu) kalendāra nedēļu no 2015.gada 25. maija līdz 31.maijam 

(ieskaitot).  

2. Izmaksāt Tērvetes novada domes priekšsēdētājai Dacei Reinikai atvaļinājuma 

pabalstu, aizejot ikgadējā apmaksātā atvaļinājumā, 50 % apmērā no Tērvetes novada 

domes priekšsēdētājam noteiktā mēnešalgas apjoma. 

17.paragrāfs 

Par atbalstu dalībai Eiropas čempionātā spēka trīscīņā 

Ziņo: D.Reinika 

 

Atklāti balsojot: PAR - 9 (D. Reinika, I. Krūmiņa, S.Laizāns,  I. Deņisova, L. Karloviča, 

Dz.Sirsone, A.Bruss, E.Upītis, N. Namnieks), PRET - nav, ATTURAS - nav, NOLEMJ: 

Pieņemt lēmumu Nr.64  "Par atbalstu dalībai Eiropas čempionātā spēka trīscīņā". 

 

Sēdi slēdz 12.00 

 

Nākošā domes sēde  2015.gada 18.jūnijā 

 

Sēdes vadītāja                                                                       D.Reinika 

 

Protokoliste                                                                           I.Meija 
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TĒRVETES NOVADA TĒRVETES PAGASTĀ 

 

  LĒMUMS 

 

2015.gada 21.maijā                                                                                       Nr.58 

                                                                                                                   (prot.Nr.8, 1.§) 

 

Par zemes ierīcības projekta izstrādi zemes gabala   

„Līdumnieki” sadalīšanai 

 

 

Tērvetes novada dome, izskatot Tautsaimniecības un attīstības komitejas iesniegto lēmuma 

projektu par A. V., personas kods …….., iesniegumu par zemes gabala „Līdumnieki”, 

Tērvetes pagasts, Tērvetes novads, kadastra numurs 4688 005 0035, 14,0 ha platībā, 

sadalīšanu un zemes ierīcības projekta izstrādi,  konstatēja: 

A. V. vēlas sadalīt nekustamā īpašuma „Līdumnieki”, Tērvetes pagasts, Tērvetes novads, 

sastāvā esošo zemes nogabalu ar kadastra apzīmējumu 4688 005 0035 divās daļās atbilstoši šī 

lēmuma pielikumam Nr. 1. 

Nekustamais īpašums „Līdumnieki” pieder A. V. , sastāv no viena zemes gabala  14,0 ha 

kopplatībā. A. V. īpašuma tiesības uz nekustamo īpašumu „Līdumnieki”, Tērvetes pagasts, 

Tērvetes novads, reģistrētas Dobeles zemesgrāmatu nodaļā Tērvetes pagasta zemesgrāmatas 

nodalījumā Nr. 73  . 

Saskaņā ar Tērvetes pašvaldības teritorijas plānojumu, citiem normatīvajiem aktiem 

būvniecības, vides aizsardzības, reģionālās un telpiskās plānošanas politikas jomā un Tērvetes 

pašvaldības domes lēmumiem, zemes gabala „Līdumnieki” teritorijai nav paredzēta 

detālplānojuma izstrāde. 

Ņemot vērā augstāk minētos lietas faktiskos apstākļus un vadoties no Zemes ierīcības 

likuma 8.panta pirmās daļas 3.punkta nosacījumiem, kas nosaka, ka zemes ierīcības projektu 

izstrādā zemes vienību (arī kopīpašumā esošo) sadalīšanai, un šī paša likuma 9.panta 

noteikumiem, kas nosaka, ka zemes ierīcības projektu Zemes ierīcības likuma 8.pantā 

minētajiem zemes ierīcības darbiem izstrādā attiecībā uz tām projektētajām teritorijām, kurām 

normatīvie akti vai vietējās pašvaldības domes lēmumi neparedz detālplānojuma izstrādi, 

zemes nogabala „Līdumnieki” kadastra numurs 4688 005 0035  sadalīšanai ir nepieciešams 

izstrādāt zemes ierīcības projektu. 

Savukārt saskaņā ar LR MK 2011.gada 12.aprīļa noteikumu Nr. 288 „Zemes ierīcības 

projekta izstrādes noteikumi” 12.punkta nosacījumiem, zemes ierīcības projekta izstrādes 

nosacījumos norāda: 

1) personas un institūcijas, ar kurām projektu nepieciešams saskaņot, ja projekta risinājumi 

skar to intereses, izņemot šo noteikumu 26.1., 26.2., 26.3., 26.4., 26.5., 26.6., 26.7. un 

26.8.apakšpunktā minētos gadījumus; 



2) prasības atbilstoši šo noteikumu 38.punktam projekta grafiskās daļas izstrādei attiecībā uz 

kartogrāfiskā materiāla pamatni, izvērtējot komunikāciju blīvumu, projekta mērķi, un apbūves 

intensitāti; 

3) projekta īstenošanas secību, ja ierosinātājs iesniegumā lūdz projektu īstenot pa posmiem; 

4) ja nepieciešams, papildu nosacījumus atbilstoši vietējās pašvaldības teritorijas plānojumam 

un detālplānojumam. 

Vadoties no minētā tiesiskā regulējuma un faktiskās situācijas projekta grafiskās daļas 

izstrāde attiecībā uz kartogrāfiskā materiāla pamatni ir veicama pēc brīvas izvēles atbilstoši 

LR MK 2011.gada 12.aprīļa noteikumu Nr. 288 „Zemes ierīcības projekta izstrādes 

noteikumi” 38.punkta nosacījumiem. 

Ņemot vērā augstāk minētos lietas faktiskos apstākļus un pamatojoties uz Zemes ierīcības 

likuma 5., 8. un 9.pantu, likuma „Par pašvaldībām” 21.pantu un LR MK 2011.gada 12.aprīļa 

noteikumu Nr. 288 „Zemes ierīcības projekta izstrādes noteikumi” 9., 11. 12. un 38.punktiem, 

Tērvetes novada dome, NOLEMJ:  

    Atzīt par nepieciešamu zemes ierīcības projekta izstrādi nekustamā īpašuma „Līdumnieki” 

Tērvetes pagasts, Tērvetes novads, sastāvā esošā zemes nogabala ar kadastra numuru 4688 

005 0035 sadalīšanai divās daļās atbilstoši šim lēmumam pievienotajam grafiskajam 

pielikumam Nr. 1, ievērojot sekojošus nosacījumus: 

  1) zemes ierīcības projekts ir izstrādājams atbilstoši Zemes ierīcības likuma un LR MK 

2011.gada 12.aprīļa noteikumu Nr. 288 „Zemes ierīcības projekta izstrādes noteikumi” 

nosacījumiem un papildus saskaņojams ar Tērvetes novada domes būvvaldi; 

  2) projekta grafiskās daļas izstrāde attiecībā uz kartogrāfiskā materiāla pamatni ir veicama 

pēc brīvas izvēles atbilstoši LR MK 2011.gada 12.aprīļa noteikumu Nr. 288 „Zemes ierīcības 

projekta izstrādes noteikumi” 38.punkta nosacījumiem. 

 

Domes priekšsēdētāja                                                               D.Reinika 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://likumi.lv/doc.php?id=229298#p38


 

 

 

 

LATVIJAS REPUBLIKA 

TĒRVETES NOVADA DOME 

Reģ.Nr.90001465562 

"Zelmeņi", Tērvetes pagasts, Tērvetes novads, LV-3730, tālr.63726012, fakss 63726012, 

e-pasts:tervetesnd@zemgale.lv 

 

 

TĒRVETES NOVADA TĒRVETES PAGASTĀ 

 

  LĒMUMS 

 

2015.gada 21.maijā                                                                                       Nr.59 

                                                                                                                   (prot.Nr.8, 2.§) 

 

Par pašvaldībai piekritīgas zemes piešķiršanu nomā  

 

 

Tērvetes novada dome, izskatot Tautsaimniecības un attīstības komitejas iesniegto 

lēmuma projektu par J. K., personas kods …….., iesniegumu ar lūgumu Tērvetes 

novada pašvaldībai iznomāt lauksaimniecībā izmantojamo zemi 0,10 ha platībā 

palīgsaimniecības vajadzībām pašvaldības zemes īpašumu ”Kļaviņas”, Augstkalnes 

pagasts, Tērvetes novads, kadastra Nr. 4644 005 0593, konstatēja:  

Augstkalnes pagasta pašvaldības zemes īpašumā ”Kļaviņas” ar kadastra Nr. 4644 

005 0593 ir neiznomāta, Tērvetes novada pašvaldībai piekritīga lauksaimniecībā 

izmantojamās zemes vienības daļa 0,10 ha platībā, kas atbilstoši likuma "Par zemes 

reformu Latvijas Republikas lauku apvidos" 7.pantam, paredzēta personisko 

palīgsaimniecību vajadzībām.  

Citas personas uz minētā zemesgabala nomu nav pieteikušās. 

Saskaņā ar LR MK 2007.gada 30.oktobra noteikumu Nr. 735 „Noteikumi par 

publiskas personas zemes nomu” 16.2.punktu, informācija par iespējām nomāt 

konkrēto zemesgabalu nav obligāti iepriekš publiskojama, ja tiek 

iznomāti  neapbūvēti zemesgabali, kuri tiek izmantoti personisko palīgsaimniecību 

vajadzībām atbilstoši likuma "Par zemes reformu Latvijas Republikas lauku apvidos" 

7.pantam. 

Saskaņā ar Tērvetes novada domes 2014.gada 18.septembra saistošo noteikumu 

Nr. 13 „Tērvetes novada pašvaldībai piekrītošo un piederošo neapbūvētu zemesgabalu 

iznomāšanas un nomas maksas noteikšanas kārtība” 16.punktu, zemes nomas maksas 

apmērs zemesgabaliem platībā līdz 0,5 hektāriem  (ieskaitot), tiek noteikts 1,5 % apmērā 

no zemesgabala kadastrālās vērtības. 

Saskaņā ar minēto saistošo noteikumu 12.punktu, zemes nomas līgumi bez apbūves 

tiesībām tiek slēgti uz laiku līdz 5 (pieciem) gadiem. 
Ņemot vērā iepriekš minēto un papildus pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 

14.panta otrās daļas 3.punktu, Tērvetes novada dome, NOLEMJ: 

1. Sākot ar 2015.gada 01.maiju iznomāt J. K. Tērvetes novada pašvaldības 

lauksaimniecībā izmantojamo zemi 0,10 ha kopplatībā personiskās palīgsaimniecības 

vajadzībām pašvaldības zemes īpašumā ”Kļaviņas”, Augstkalnes pagasts, Tērvetes 

novads,  kadastra Nr. 4644 005 0593,  nosakot: 

1.1. nomas termiņu uz 5 (pieciem) gadiem; 



       1.2. zemes nomas maksu 1,5 % apmērā no zemesgabala kadastrālās vērtības 

gadā (neieskaitot PVN), paredzot, ka Tērvetes novada domei ir tiesības vienpusēji 

mainīt zemes nomas maksu saskaņā ar spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem, tai 

skaitā saistošajiem noteikumiem; 

1.3. zemes nomas līgums ar Tērvetes novada pašvaldību ir jānoslēdz līdz 

2015.gada 01.maijam.  

2. Pilnvarot Tērvetes novada pašvaldības izpilddirektoru Māri Berlandu noslēgt 

lēmumam atbilstošu zemes nomas līgumu un veikt lēmuma izpildes kontroli. 

3. Lēmumu var pārsūdzēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās brīža 

Administratīvajā rajona tiesā Antonijas ielā 6, Rīga, LV-1010 vai Administratīvās 

rajona tiesas Jelgavas tiesu namā Atmodas ielā 19, Jelgava, LV - 3007 . 

 

Domes priekšsēdētāja                                                        D.Reinika 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

LATVIJAS REPUBLIKA 

TĒRVETES NOVADA DOME 

Reģ.Nr.90001465562 

"Zelmeņi", Tērvetes pagasts, Tērvetes novads, LV-3730, tālr.63726012, fakss 63726012, 

e-pasts:tervetesnd@zemgale.lv 

 

 

TĒRVETES NOVADA TĒRVETES PAGASTĀ 

 

  LĒMUMS 

 

2015.gada 21.maijā                                                                                       Nr.60 

                                                                                                                   (prot.Nr.8, 3.§) 

 

Par pašvaldībai piekritīgas zemes piešķiršanu nomā  

 

 

Tērvetes novada dome, izskatot Tautsaimniecības un attīstības komitejas iesniegto 

lēmuma projektu par  L. S., personas kods ….., iesniegumu ar lūgumu Tērvetes 

novada pašvaldībai iznomāt lauksaimniecībā izmantojamo zemi 0,10 ha platībā 

palīgsaimniecības vajadzībām zemes nogabalā  ”Jaunveirokas”, Bukaišu pagasts, 

Tērvetes novads, konstatēja:  

Bukaišu pagasta pašvaldības zemes nogabalā ”Jaunveirokas” ar kadastra Nr. 4656 

005 0095 ir neiznomāta, Tērvetes novada pašvaldībai piekritīga lauksaimniecībā 

izmantojamās zemes vienības daļa 0,10 ha platībā, kas atbilstoši likuma "Par zemes 

reformu Latvijas Republikas lauku apvidos" 7.pantam, paredzēta personisko 

palīgsaimniecību vajadzībām.  

Citas personas uz minētā zemesgabala nomu nav pieteikušās. 

Saskaņā ar LR MK 2007.gada 30.oktobra noteikumu Nr. 735 „Noteikumi par 

publiskas personas zemes nomu” 16.2.punktu, informācija par iespējām nomāt 

konkrēto zemesgabalu nav obligāti iepriekš publiskojama, ja tiek 

iznomāti  neapbūvēti zemesgabali, kuri tiek izmantoti personisko palīgsaimniecību 

vajadzībām atbilstoši likuma "Par zemes reformu Latvijas Republikas lauku apvidos" 

7.pantam. 

Saskaņā ar Tērvetes novada domes 2014.gada 18.septembra saistošo noteikumu 

Nr. 13 „Tērvetes novada pašvaldībai piekrītošo un piederošo neapbūvētu zemesgabalu 

iznomāšanas un nomas maksas noteikšanas kārtība” 16.punktu, zemes nomas maksas 

apmērs zemesgabaliem platībā līdz 0,5 hektāriem  (ieskaitot), tiek noteikts 1,5 % apmērā 

no zemesgabala kadastrālās vērtības. 

Saskaņā ar minēto saistošo noteikumu 12.punktu, zemes nomas līgumi bez apbūves 

tiesībām tiek slēgti uz laiku līdz 5 (pieciem) gadiem. 

Ņemot vērā iepriekš minēto un papildus pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 

14.panta otrās daļas 3.punktu, Tērvetes novada dome , NOLEMJ: 

1. Sākot ar 2015.gada 01.maiju iznomāt L. S. Tērvetes novada pašvaldības 

lauksaimniecībā izmantojamo zemi 0,10 ha kopplatībā personiskās palīgsaimniecības 

vajadzībām pašvaldības zemes nogabalā ”Jaunveirokas”, Bukaišu pagasts, Tērvetes 

novads,  kadastra Nr. 4656 005 0095,  nosakot: 

1.1. nomas termiņu uz 5 (pieciem) gadiem; 



       1.2. zemes nomas maksu 1,5 % apmērā no zemesgabala kadastrālās vērtības 

gadā (neieskaitot PVN), paredzot, ka Tērvetes novada domei ir tiesības vienpusēji 

mainīt zemes nomas maksu saskaņā ar spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem, tai 

skaitā saistošajiem noteikumiem; 

1.3. zemes nomas līgums ar Tērvetes novada pašvaldību ir jānoslēdz līdz 

2015.gada 01.maijam.  

2. Pilnvarot Tērvetes novada pašvaldības izpilddirektoru Māri Berlandu noslēgt 

lēmumam atbilstošu zemes nomas līgumu un veikt lēmuma izpildes kontroli. 

3. Lēmumu var pārsūdzēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās brīža 

Administratīvajā rajona tiesā Antonijas ielā 6, Rīga, LV-1010 vai Administratīvās 

rajona tiesas Jelgavas tiesu namā Atmodas ielā 19, Jelgava, LV - 3007 . 

 

 

Domes priekšsēdētāja                                                         D.Reinika 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 



 

 

 

 

LATVIJAS REPUBLIKA 

TĒRVETES NOVADA DOME 

Reģ.Nr.90001465562 

"Zelmeņi", Tērvetes pagasts, Tērvetes novads, LV-3730, tālr.63726012, fakss 63726012, 

e-pasts:tervetesnd@zemgale.lv 

 

 

TĒRVETES NOVADA TĒRVETES PAGASTĀ 

 

  LĒMUMS 

 

2015.gada 21.maijā                                                                                       Nr.61 

                                                                                                                   (prot.Nr.8, 4.§) 

 

Par adreses piešķiršanu  
 

Tērvetes novada dome, izskatot  Tautsaimniecības un attīstības komitejas iesniegto 

lēmuma projektu par G. B., personas kods ……, iesniegumu par adreses piešķiršanu 

projektējamai otrai dzīvojamai mājai uz zemes gabala „Celmiņi”, Tērvetes  pagasts, 

Tērvetes novads ar kadastra Nr. 4688 001 0063, konstatēja: 

Nekustamais īpašums „Celmiņi”, kadastra Nr.4688 001 0063, Tērvetes pagasts, 

Tērvetes novads, pieder G. B.un sastāv no zemes gabala 0,73 ha
 
 kopplatībā un uz tās 

atrodošās dzīvojamās ēkas „Celmiņi”, kūts un šķūņa. G. B.  īpašuma tiesības uz 

nekustamo īpašumu „Celmiņi”, Tērvetes pagasts, Tērvetes novads, reģistrētas 

Dobeles zemesgrāmatu nodaļas Tērvetes pagasta zemesgrāmatas nodalījumā Nr.88. 

Savā iesniegumā G. B. lūdz piešķirt adresi projektējamai otrai dzīvojamai mājai 

nekustamajā īpašumā „Celmiņi”.   

     Ņemot vērā minētos lietas faktiskos apstākļus, pamatojoties uz likuma „Par 

pašvaldībām” 21.pantu, Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likumu, Ministru 

kabineta 03.11.2009. noteikumiem Nr.1269 „Adresācijas sistēmas noteikumi”, 

Tērvetes novada dome,  NOLEMJ: 

    Uz zemes gabala „Celmiņi” , kadastra Nr.4688 001 0063  izbūvējamai dzīvojamai 

mājai piešķirt adresi -  „Jauncelmi”, Tērvetes pagasts, Tērvetes novads, LV-3730 . 

Lēmumu var pārsūdzēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās brīža 

Administratīvajā rajona tiesā Antonijas ielā 6, Rīga, LV-1010 vai Administratīvās 

rajona tiesas Jelgavas tiesu namā Atmodas ielā 19, Jelgava, LV - 3007 . 

 

Domes priekšsēdētāja                                                         D.Reinika 

 

 

 

 

 
 

 

 



 

 

LATVIJAS REPUBLIKA 

TĒRVETES NOVADA DOME 

Reģ.Nr.90001465562 

"Zelmeņi", Tērvetes pagasts, Tērvetes novads, LV-3730, tālr.63726012, fakss 63726012, 

e-pasts:tervetesnd@zemgale.lv 

 

 

TĒRVETES NOVADA TĒRVETES PAGASTĀ 

 

  LĒMUMS 

 

2015.gada 21.maijā                                                                                       Nr.62 

                                                                                                                   (prot.Nr.8, 5.§) 

 

Par nekustamā īpašuma „Namdari” sadalīšanu un nosaukuma piešķiršanu  
 

 

Tērvetes novada dome, izskatot Tautsaimniecības un attīstības komitejas iesniegto 

lēmuma projektu par M.D. iesniegumu par zemes īpašuma „Namdari”, Augstkalnes  

pagasts, Tērvetes novads, sadalīšanu un nosaukuma piešķiršanu, konstatēja: 

Nekustamais īpašums „Namdari”, Augstkalnes pagasts, Tērvetes novads, kadastra 

Nr.4644 005 0345 pieder M. D. un sastāv no trīs zemes gabaliem ar kadastra 

apzīmējumiem 4644 005 0346, 0,12 ha un 0,49 ha, 4644 005 0476, 0,65 ha, ar to 

kopējo platību 1,26 ha. M. D.  īpašuma tiesības uz nekustamo īpašumu „Namdari”, 

Augstkalnes pagasts ,Tērvetes novads, reģistrētas Dobeles zemesgrāmatu nodaļas 

Augstkalnes pagasta zemesgrāmatas nodalījumā Nr. 65. 

Iesniegumā M. D. norāda, ka vēlas no tam piederošā zemes īpašuma „Namdari”, 

Augstkalnes pagasts, Tērvetes novads, atdalīt visu zemes vienību ar kadastra 

apzīmējumu 4644 005 0476, platība 0,65 ha, zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 

4644 005 0346, platība 0,12ha, un atdalītajiem zemes nogabaliem piešķirt jaunus 

nosaukumus „Stublāji un „Jumīši” ”, Augstkalnes pagasts, Tērvetes novads. 

Ņemot vērā minētos lietas faktiskos apstākļus, konstatējams, ka, vadoties no Zemes 

ierīcības likuma 8.panta nosacījumiem, zemes ierīcības projekta izstrāde visu zemes 

vienību ar kadastra apzīmējumiem 4644 005 0476 un 4644 005 0346 atdalīšanai no 

nekustamā īpašuma „Namdari” nav nepieciešama. 

Ievērojot minēto un pamatojoties uz Nekustamā īpašuma valsts kadastra likumu, 

Zemes ierīcības likumu, likuma „Par pašvaldībām” 21.pantu, Administratīvo teritoriju 

un apdzīvoto vietu likumu un LR MK 2006.gada 20.jūnija noteikumiem Nr. 496 

“Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas 

mērķu noteikšanas un maiņas kārtība”, Tērvetes novada dome,  NOLEMJ: 

1. Atdalīt no nekustamā īpašuma „Namdari”, Augstkalnes  pagasts, Tērvetes 

novads, kadastra numurs 4644 005 0345, visu zemes gabala vienību ar 

kadastra apzīmējumu 4644 005 0476, 0,65 ha platībā, un visu zemes gabala 

vienību ar kadastra apzīmējumu 4644 005 0346, 0,12 ha platībā. 

 

 

 

 



2. No nekustamā īpašuma „Namdari”, Augstkalnes  pagasts, Tērvetes novads, 

kadastra numurs 4644 005 0345,, atdalāmajam zemes gabala vienībai ar kadastra 

apzīmējumu 4644 005 0476, 0,65 ha platībā piešķirt jaunu nosaukumu – „Jumīši”, 

Augstkalnes pagasts, Tērvetes novads, un noteikt nekustamā īpašuma lietošanas mērķi 

– zeme uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir  lauksaimniecība  (NĪLM kods – 

0101). 

3. No nekustamā īpašuma „Namdari”, Augstkalnes  pagasts, Tērvetes novads, 

kadastra numurs 4644 005 0345,, atdalāmajam zemes gabala vienībai ar kadastra 

apzīmējumu 4644 005 0346, 0,12 ha platībā piešķirt jaunu nosaukumu – „Stublāji”, 

Augstkalnes pagasts, Tērvetes novads, un noteikt nekustamā īpašuma lietošanas mērķi 

– zeme uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir  lauksaimniecība  (NĪLM kods – 

0101). 

4. Paliekošajam zemes gabala vienībai ar kadastra apzīmējumu 4644 005 0345, 

0,49 ha  atstāt nosaukumu „Namdari”,  Augstkalnes pagasts, Tērvetes novads, nosakot 

zemes lietošanas mērķi - 0101, zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir 

lauksaimniecība; 

5. Lēmumu var pārsūdzēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās brīža 

Administratīvajā rajona tiesā Antonijas ielā 6, Rīga, LV-1010 vai Administratīvās 

rajona tiesas Jelgavas tiesu namā Atmodas ielā 19, Jelgava, LV - 3007 . 

 

Domes priekšsēdētāja                                                        D.Reinika 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

LATVIJAS REPUBLIKA 

TĒRVETES NOVADA DOME 

Reģ.Nr.90001465562 

"Zelmeņi", Tērvetes pagasts, Tērvetes novads, LV-3730, tālr.63726012, fakss 63726012, 

e-pasts:tervetesnd@zemgale.lv 

 

 

TĒRVETES NOVADA TĒRVETES PAGASTĀ 

 

  LĒMUMS 

 

2015.gada 21.maijā                                                                                       Nr.63 

                                                                                                                   (prot.Nr.8, 9.§) 

 

Par nekustamā īpašuma „Tērvetes iela Nr.4” sadalīšanu un nosaukuma  

piešķiršanu 

 

Tērvetes novada dome, izskatot Tautsaimniecības un attīstības komitejas iesniegto 

lēmuma projektu par J. G. iesniegumu par zemes īpašuma „Tērvetes iela Nr.4”, Tērvete, 

Tērvetes pagasts, Tērvetes novads, sadalīšanu un nosaukuma piešķiršanu, konstatēja: 

Nekustamais īpašums „Tērvetes iela Nr.4”, Tērvete, Tērvetes pagasts, Tērvetes novads, 

pieder J. G. un sastāv no diviem zemes gabaliem ar kadastra apzīmējumiem 4688 003 0101, 

un 4688 003 0102, ar to kopējo platību 0,26 ha. J. G. īpašuma tiesības uz nekustamo īpašumu 

„Tērvetes iela Nr.4”, Tērvete, Tērvetes pagasts, Tērvetes novads, reģistrētas Dobeles 

zemesgrāmatu nodaļas Tērvetes pagasta zemesgrāmatas nodalījumā Nr. 187. 

       Savā iesniegumā J. G. norāda, ka vēlas no tam piederošā zemes īpašuma „Tērvetes iela 

Nr.4”, Tērvete, Tērvetes pagasts, Tērvetes novads, atdalīt zemes vienību ar kadastra 

apzīmējumu 4688 003 0102, platība 0,08 ha,  kā arī  piešķirt jaunu nosaukumu. 

       Ņemot vērā minētos lietas faktiskos apstākļus konstatējam, ka vadoties no Zemes 

ierīcības likuma 8.panta nosacījumiem, zemes ierīcības projekta izstrāde zemes vienības, ar 

kadastra apzīmējumu  4688 003 0102, platība 0,08 ha atdalīšanai no nekustamā īpašuma 

„Tērvetes iela Nr.4” nav nepieciešama. 

 Ievērojot minēto un pamatojoties uz Nekustamā īpašuma valsts kadastra likumu, 

Zemes ierīcības likumu, likuma „Par pašvaldībām” 21.pantu, un Administratīvo teritoriju un 

apdzīvoto vietu likumu, Tērvetes novada dome, NOLEMJ: 

      1.Atdalīt no nekustamā īpašuma „Tērvetes iela Nr.4”, Tērvete, Tērvetes pagasts, 

Tērvetes novads, kadastra numurs 4688 003 0101, zemes gabalu ar kadastra apzīmējumu 

4688 003 0102, 0,08 ha platībā . 

     2.No nekustamā īpašuma „Tērvetes iela Nr.4 ”, Tērvete, Tērvetes  pagasts, Tērvetes 

novads, kadastra numurs 4688 003 0101, atdalāmajam zemes gabalam ar kadastra 

apzīmējumu 4688 003 0102, 0,08 ha platībā, piešķirt jaunu nosaukumu – „Brāļi”, Tērvetes  

pagasts, Tērvetes novads, un noteikt nekustamā īpašuma lietošanas mērķi zemes gabalam 

„Brāļi”, Tērvetes pagasts, Tērvetes novads kadastra apzīmējums 4688 003 0102, visā tā 

platībā 0,08 ha – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība (NĪLM 

kods – 0101).           



  3.Lēmumu var pārsūdzēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās brīža Administratīvajā 

rajona tiesā Antonijas ielā 6, Rīga, LV-1010 vai Administratīvās rajona tiesas Jelgavas 

tiesu namā Atmodas ielā 19, Jelgava, LV - 3007 . 

 

      Domes priekšsēdētāja                                                                   D.Reinika 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 



 

 

LATVIJAS REPUBLIKA 

TĒRVETES NOVADA DOME 

Reģ.Nr.90001465562 

"Zelmeņi", Tērvetes pagasts, Tērvetes novads, LV-3730, tālr.63726012, fakss 63726012, 

e-pasts:tervetesnd@zemgale.lv 

 

 

TĒRVETES NOVADA TĒRVETES PAGASTĀ 

 

  LĒMUMS 

 

2015.gada 21.maijā                                                                                       Nr.64 

                                                                                                                   (prot.Nr.8, 17.§) 

 

Par atbalstu dalībai Eiropas čempionātā spēka trīscīņā 

 

Tērvetes novada dome ir izskatījusi biedrības “Gold Barbell” (reģ. Nr.40008155351)  

valdes priekšsēdētāja I. C. iesniegumu ar lūgumu atbalstīt B. R., p.k……, dzīvojošas „…….”, 

Tērvetes pagasts, Tērvetes novads, un G. R., p.k. …….., dzīvojoša ……., Tērvetes pagasts, 

Tērvetes novads, dalību Eiropas čempionātā spēka trīscīņā Rīgā no 8.-13.jūnijam.  

Ievērojot B. R. līdzšinējos sportiskos panākumus – Latvijas čempionātā spēka trīscīņā 

junioru grupā savā svaru kategorijā izcīnīto pirmo vietu,  kā arī G. R. panākumus - WPC 

Pasaules čempionātā spēka trīscīņā savā svaru kategorijā izcīnīto pirmo vietu, pamatojoties uz 

likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 6. punktu, kas noteic pašvaldību autonomo 

funkciju veicināt iedzīvotāju veselīgu dzīvesveidu un sportu, likuma „Par pašvaldībām” 

12.pantu, kas paredz, ka pašvaldības attiecīgās administratīvās teritorijas iedzīvotāju interesēs 

var brīvprātīgi realizēt savas iniciatīvas ikvienā jautājumā, Tērvetes novada dome, NOLEMJ: 

1. Atbalstīt B. R., p.k…….., dalību Eiropas čempionātā spēka trīscīņas sacensībās, kas 

notiks Rīgā no š.g. 8.-13. jūnijam, piešķirot  Tērvetes novada pašvaldības finansiālo atbalstu  

80 eiro (astoņdesmit eiro) apmērā. 

2. Atbalstīt G. R., p.k. …….., dalību Eiropas čempionātā spēka trīscīņas sacensībās, kas 

notiks Rīgā  no  š.g. 8.-13. jūnijam, piešķirot  Tērvetes novada pašvaldības finansiālo atbalstu  

80 eiro (astoņdesmit eiro ) apmērā. 

3. Lēmuma 1. un 2. punktā minētā finansējuma piešķiršanu nodrošināt no Tērvetes novada 

pašvaldības budžeta līdzekļiem sportam, pievirzot finansējumu no  neparedzētiem 

gadījumiem, pārskaitot to biedrībai “Gold Barbell”, reģ. Nr.40008155351. 

4. Noteikt, ka gadījumā, ja B. R.vai G. R. nav piedalījušies sporta sacensībās vai sporta 

sacensības nav notikušas, piešķirtais finansiālais atbalsts viena mēneša laikā no notikušo vai 

plānoto sacensību dienas jāieskaita atpakaļ Tērvetes novada domes bankas norēķinu kontā.  

5. Lēmumu var pārsūdzēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās brīža Administratīvajā 

rajona tiesā Antonijas ielā 6, Rīga, LV-1010 vai Administratīvās rajona tiesas Jelgavas tiesu 

namā Atmodas ielā 19, Jelgava, LV - 3007 . 

 

Domes priekšsēdētāja                                                          D.Reinika 

 

 

 

 

 



 

APSTIPRINĀTI 

                                                                                             ar Tērvetes novada domes 

                                                                               2015. gada   19 .marta sēdes lēmumu 

                                                                                      (protokols Nr. 4, 14.§),  

ar precizējumiem 2015. gada 21.maija sēdē   

(protokols Nr.8, 11.§), 

Saistošie noteikumi Nr. 5 

Par pašvaldības palīdzību bāreņiem un bez vecāku gādības palikušajiem 

bērniem pēc pilngadības sasniegšanas Tērvetes novadā 

 
 

Izdoti saskaņā ar 

likuma "Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā" 

25.panta pirmo daļu un 25.
2 

panta pirmo un  piekto daļu 
 
 

I. Vispārīgie jautājumi 
 

1.  Šo saistošo noteikumu mērķis ir noteikt valsts paredzēto sociālo garantiju un   

pašvaldības palīdzības saņemšanas kārtību pilngadību sasniegušajiem bāreņiem un  

bez vecāku gādības palikušajiem bērniem (turpmāk tekstā -  bārenis) pēc  

ārpusģimenes aprūpes izbeigšanās,  ja lēmumu par ārpusģimenes aprūpi pieņēmusi  

Tērvetes novada  Bāriņtiesa.  

 

2.  Pašvaldības noteiktās palīdzības izmaksu, ievērojot spēkā esošo normatīvo aktu  

prasības, organizē Tērvetes novada  Sociālais dienests. 

 

 

II.  Pašvaldības noteiktās palīdzības apmērs un 

personas, kas ir tiesīgas tos saņemt 

 

3. Vienreizējs pabalsts patstāvīgas dzīves uzsākšanai divu valstī noteiktā sociālā 

nodrošinājuma pabalstu apmērā tiek piešķirts pilngadību sasniegušajam bārenim   pēc 

ārpusģimenes aprūpes izbeigšanās audžuģimenē, pie aizbildņa vai internātskolā.  

 

4. Pabalsts sadzīves priekšmetu un mīkstā inventāra iegādei tiek piešķirts atbilstoši 

normatīvajiem aktiem pēc ārpusģimenes aprūpes izbeigšanās pilngadību 

sasniegušajam bārenim. Minētā pabalsta vietā var tikt izsniegti arī sadzīves priekšmeti 

un mīkstais inventārs. 

 

5. Ikmēneša pabalsts viena valsts sociālā nodrošinājuma pabalsta apmērā tiek 

piešķirts bārenim pēc ārpusģimenes aprūpes izbeigšanās no dienas, kad bērns 

sasniedzis pilngadību līdz 24 gada vecuma sasniegšanai,   ja: 

5.1. nepārtraukti turpina mācības vispārējās vai profesionālās izglītības iestādē, kas ir 

tiesīga izsniegt valsts atzītus vispārējās izglītības vai valsts atzītus profesionālo 

izglītību un profesionālo kvalifikāciju apliecinošus dokumentus, un saskaņā ar 



izglītības jomu regulējošajos normatīvajos aktos noteikto kārtību sekmīgi apgūst 

izglītības programmu; 

5.2. studē  augstskolā vai koledžā, kas ir tiesīga izsniegt valsts atzītus diplomus, un 

saskaņā ar studiju procesu regulējošos normatīvajos aktos noteikto kārtību sekmīgi 

apgūst studiju programmu. Pabalsta izmaksu aptur studiju pārtraukuma laikā un to 

atjauno, ja studijas tiek atsāktas. 

5.3. Lai saņemtu pabalstu, iesniegumam jāpievieno izziņa no izglītības iestādes, kurā 

uzsāktas mācības. 

5.4. Ikmēneša pabalsta izmaksas periods bārenim, kas mācās  vispārējās vai  

profesionālās izglītības mācību iestādēs:  

              5.4.1.  no 1.septembra līdz  31.decembrim par pirmo mācību pusgadu;  

              5.4.2.  no 1.janvāra līdz 31.augustam  par otro  mācību pusgadu.  

5.5. Ikmēneša pabalsta izmaksas periods bārenim, kas mācās augstskolā vai koledžā : 

              5.5.1. no 1.septembra līdz  31.decembrim par pirmo mācību pusgadu; 

              5.5.2. no 1.janvāra līdz 30.jūnijam par otro  mācību pusgadu.  

 

6.  Lēmumu par 3.,4.,5. punktā minēto materiālā atbalsta piešķiršanu vai par 

atteikumu piešķirt materiālo atbalstu Sociālais dienests pēc iesnieguma saņemšanas  

pieņem ne vēlāk kā mēneša laikā pēc personas pilngadības sasniegšanas.  Par nepilnu 

mēnesi pabalsta apmērs tiek noteikts proporcionāli dienu skaitam. 

 

7. Dzīvokļa pabalsts  

7.1.  Bārenis no dienas, kad sasniedzis pilngadību,  līdz 24 gadu vecumam ir tiesīgs 

saņemt dzīvokļa pabalstu šādu ar dzīvojamās telpas lietošanu saistītu izdevumu 

segšanai: 

         7.1.1. izdevumiem par dzīvojamās telpas lietošanu (īres maksa, nepieciešamie 

izdevumi  par obligāti veicamajām pārvaldīšanas darbībām); 

         7.1.2. izdevumiem par pakalpojumiem, kas saistīti ar dzīvojamās telpas 

lietošanu  (elektroenerģija, gāze, sadzīves atkritumu apsaimniekošana, apkure vai 

siltumenerģijas resursu iegāde apkures periodā), ja tie nav ietverti īres maksā vai 

nepieciešamajos izdevumos par obligāti veicamajām pārvaldīšanas darbībām). 

7.2. Dzīvokļa pabalsta  maksimālais apmērs mēnesī ir: 

          7.2.1. no maija mēneša līdz oktobra mēnesim  EUR 27.00; 

          7.2.2. apkures periodā no oktobra mēneša līdz maija mēnesim EUR 60.00. 

7.3. Dzīvokļa pabalsta apmērs nevar pārsniegt faktiskos ar dzīvojamās telpas 

lietošanu saistītos izdevumus un  šo  noteikumu 7.2. punktā minētos normatīvus. 

7.4. Dzīvokļa pabalstu bārenim piešķir bez ienākumu un materiālā stāvokļa 

izvērtēšanas,  sākot ar to mēnesi, kurā pieņemts lēmums par dzīvokļa pabalsta 

piešķiršanu. 

7.5. Dzīvokļa pabalstu pārskaita bāreņa  norādītajā  kredītiestādes kontā. 

7.6. Bārenim ir pienākums izlietot dzīvokļa pabalstu  ar dzīvojamās telpas lietošanu 

saistīto izdevumu un izdevumu par pakalpojumiem, kas saistīti ar dzīvojamās telpas 

lietošanu, segšanai.  

7.7. Kārtējā dzīvokļa pabalsta saņemšanai bārenis iesniedz Sociālā dienestā ar 

dzīvokļa lietošanu saistīto maksājumu dokumentu (rēķini, kvītis, maksājumu 

uzdevumi u.c.) kopijas, uzrādot to oriģinālus.  

7.8. Ja sociālais dienests konstatē, ka bārenis neveic ar dzīvojamās telpas lietošanu 

saistītos maksājumus, Sociālajam dienestam  ir tiesības pārtraukt dzīvokļa pabalsta 

izmaksu. 



8.  Bārenim ir pienākums nekavējoties informēt Sociālo dienestu par apstākļiem, 

kas varētu būt par pamatu materiālā atbalsta izmaksas pārtraukšanai vai materiālā 

atbalsta apmēra grozīšanai. 

 

III. Palīdzības saņemšanai nepieciešamie dokumenti 

 

9.  Personu apliecinošs dokuments; 

10.  Lēmums par bērna ārpusģimenes aprūpi (oriģināls); 

11.  Iesniegums; 

12.  Dokumentu kopijas (uzrādot  oriģinālus), kas apliecina dzīvojamās telpas 

lietošanu. 

 

VI. Lēmumu apstrīdēšanas un pārsūdzēšanas kārtība 

 

13.  Lēmumu par pabalsta piešķiršanu vai atteikumu to piešķirt sagatavo saskaņā ar 

Administratīvā procesa likumu un citiem tiesību aktiem, to pieņem Sociālā dienesta 

sēdē un paraksta Sociālā dienesta vadītājs. 

14. Sociālais dienests pēc Administratīvā akta izdošanas pieprasītāju par pabalsta 

piešķiršanu vai atteikumu informē Administratīvā procesa likumdošanā noteiktajā 

kārtībā. 

15. Sociālā dienesta lēmumu par pabalsta piešķiršanu vai atteikumu to piešķirt ir 

tiesības apstrīdēt Tērvetes novada domē  pēc adreses “Zelmeņi”, Tērvetes pagasts, 

Tērvetes novads.  

16. Tērvetes novada domes lēmumu var pārsūdzēt tiesā Administratīvā procesa 

likumā noteiktajā kārtībā. 

 

V. Noslēguma jautājums 

 

17. Saistošie noteikumi stājas spēkā nākamajā dienā pēc to publicēšanas Tērvetes 

novada domes informatīvajā izdevumā „Laikam līdzi”.  

 

 Domes    priekšsēdētāja                                                    D. Reinika 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

LATVIJAS REPUBLIKA 

TĒRVETES NOVADA DOME 
Reģ.Nr.90001465562 

"Zelmeņi", Tērvetes pagasts, Tērvetes novads, LV-3730, tālr.63726012, fakss 63726012, 

e-pasts:tervetesnd@zemgale.lv 
 

 

TĒRVETES NOVADA TĒRVETES PAGASTĀ 

 

APSTIPRINĀTS  

Tērvetes novada domes  

2015.gada 21.maija sēdē  

(protokols Nr.8, 14.§) 
  

 

Tērvetes novada pašvaldības  

Augstkalnes vidusskolas 

direktora amata konkursa nolikums 

 

 

Izdots saskaņā ar likuma 

“Par pašvaldībām” 21. panta pirmās daļas 9. punktu 

 

 

1. Vispārīgie jautājumi 
 

1.1. Nolikums nosaka kārtību, kādā Tērvetes novadā tiek organizēts konkurss uz 

Tērvetes novada pašvaldības Augstkalnes vidusskolas vispārējās izglītības 

iestādes direktora amata vietu (turpmāk – konkurss). 

1.2. Konkursa mērķis ir paaugstināt izglītības iestādes darba kvalitāti un efektivitāti, 

izvēloties atbilstošāko kandidātu Tērvetes novada pašvaldības izglītības iestādes 

vadītāja amatam. 

1.3. Konkursa uzdevums ir izvērtēt konkursa dalībnieku profesionālo sagatavotību 

un atbilstību izglītības iestādes vadītāja amatam. 

 

 

2. Konkursa noteikumi 
 

2.1. Konkursu organizē Tērvetes novada dome. 

 

2.2. Sludinājumu par konkursu publicē Tērvetes novada mājas lapā. Sludinājumā 

norāda: izglītības iestādi, prasības pretendentiem, iesniedzamos dokumentus, kā 

arī pieteikšanās termiņu, vietu un kontakttālruni. 

 

2.3. Prasības pretendentiem: 

2.3.1. augstākā pedagoģiskā izglītība vai augstākā izglītība un apgūta 

akreditēta programma pedagoģijā ar nepieciešamo kvalifikāciju; 

2.3.2. pieredze izglītības vadības darbā ne mazāka par 3 gadiem;  

2.3.3. pedagoģiskā darba pieredze izglītības jomā pēdējo 5 gadu laikā; 



2.3.4. spēja vadīt personālu, kā arī plānot un administrēt iestādes finanses; 

2.3.5. labas  organizatora spējas; 

2.3.6. prasmes strādāt  ar datoru; 

2.3.7. teicamas saskarsmes prasmes un pozitīva attieksme; 

2.3.8. vēlama pieredze darbā ar projektiem, arī starptautiskiem; 

2.3.9. vēlamas svešvalodu zināšanas; 

2.3.10. vēlama B kategorijas autovadītāja apliecība. 

 

2.4. Par 2.3.2. punktā minēto izglītības vadības darbu tiek uzskatīts: 

2.4.1 darbs izglītības iestādes vadītāja vai vadītāja vietnieka amatā; 

2.4.2 cits darbs, ja tas saistīts ar izglītības darba un izglītības iestāžu 

darbinieku organizēšanu, vadīšanu un kontroli (metodisko apvienību, 

sabiedrisko organizāciju u.c. vadītāji). 

 

2.5. Iesniedzamie dokumenti: 

2.5.1. iesniegums; 

2.5.2. īss dzīves un darba gaitu pārstāsts (CV); 

2.5.3. izglītību un kvalifikāciju apliecinošu dokumentu kopijas (uzrādot 

oriģinālus); 

2.5.4. motivācijas vēstule; 

2.5.5. izglītības iestādes attīstības vīzija; 

         2.5.6. citi dokumenti, kurus pretendents uzskata par nepieciešamiem 

 

2.6. Pieteikšanās termiņš nedrīkst būt mazāks par 10 darba dienām no sludinājuma 

publikācijas dienas. Ja pretendents norādītajā termiņā neiesniedz visus 

nepieciešamos dokumentus, attiecīgais pieteikums netiek izskatīts. 

 

2.7. Ja noteiktajā termiņā dokumentus nav iesniedzis neviens pretendents, mēneša 

laikā tiek sludināts atkārtots konkurss. 

 

2.8. Pretendentu dokumentus pieņem un reģistrē Tērvetes novada domē. 

 

3. Konkursa organizācija 
 

3.1. Konkursa norises laiku un pretendentu pieteikšanās termiņu izglītības iestādes 

vadītāja amata pretendentu izvērtēšanai apstiprina Tērvetes novada domes 

priekšsēdētāja ar rīkojumu, kurā norāda arī konkursa komisijas sēdes norises 

laiku un vietu. 

3.2. Konkursa komisijas sastāvā ietilpst: 

3.2.1. komisijas priekšsēdētājs - Tērvetes novada domes izpilddirektors Māris 

Berlands 

3.2.2. komisijas locekļi: 

3.2.2.1. Tērvetes novada domes izglītības darba 

koordinatore Inita Roze, 

3.2.2.2. Tērvetes novada domes priekšsēdētājas vietnieks 

Edvīns Upītis, 

3.2.2.3. Konsultants juridiskajos jautājumos Rolands 

Broks, 

 

3.3. Konkursa komisijas sēdes protokolē Tērvetes novada domes sekretāre. 



 

3.4. Konkursa komisijas sēdes protokoli tiek uzglabāti Tērvetes novada domē 

atbilstoši lietvedības prasībām. 

 

4. Konkursa norise 
 

4.1. Konkursa komisija uzklausa katru pretendentu, kas atbilst izvirzītajām prasībām 

un kurš ir iesniedzis visus nepieciešamos dokumentus. 

 

4.2. Konkursa komisijas priekšsēdētājs iepazīstina pretendentu ar komisijas sastāvu 

un uzaicina pretendentu motivēt savu izvēli kandidēt uz izglītības iestādes  

vadītāja amata vietu. Komisijas locekļi uzdod jautājumus pretendentam par viņa 

izglītību, kvalifikāciju, tālākizglītību, darba pieredzi u.c., kas ļauj izvērtēt 

pretendenta atbilstību izglītības iestādes vadītāja amatam. 

4.3. Konkursa komisija ir tiesīga pieņemt lēmumu, ja sēdē piedalās vismaz 2/3 

komisijas locekļu. 

 

4.4. Konkursa komisija pieņem lēmumu, atklāti balsojot, ar klātesošo balsu 

vairākumu. Ja balsu skaits dalās, izšķirošā balss ir komisijas priekšsēdētājam. 

 

4.5. Konkursa rezultātus visiem pretendentiem paziņo 5 darba dienu laikā. 

Pretendentiem, kuri nav izvirzīti izglītības iestādes vadītāja amatam, rezultātus 

paziņo rakstiski. 

 

4.6. Ja konkursa komisija nevienu no pretendentiem neizvēlas par atbilstošu 

izglītības iestādes vadītāja amatam, komisija pieņem lēmumu par atkārtota 

konkursa izsludināšanu, nosakot jaunu pieteikšanās termiņu, konkursa komisijas 

sēdes norises laiku un vietu. 

 

4.7. Konkursa komisijas apstiprināto pretendentu Augstkalnes vidusskolas vadītāja 

amatam pēc saskaņošanas ar Izglītības un zinātnes ministriju amatā ieceļ 

Tērvetes novada dome, un darba līgumu ar viņu slēdz Tērvetes novada domes 

izpilddirektors. 

 

 

Domes priekšsēdētāja            D. Reinika 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 
 

LATVIJAS REPUBLIKA 

TĒRVETES NOVADA DOME 
Reģ.Nr.90001465562 

"Zelmeņi", Tērvetes pagasts, Tērvetes novads, LV-3730, tālr.63726012, fakss 63726012, 

e-pasts:tervetesnd@zemgale.lv 
 

 

TĒRVETES NOVADA TĒRVETES PAGASTĀ 

 

APSTIPRINĀTI  

Tērvetes novada domes  

2015.gada 21.maija  

sēdē (prot.Nr.8, 7.§)  

 

Saistošie noteikumi Nr.7 

Par aizliegumu ģenētiski modificēto kultūraugu audzēšanai Tērvetes novadā 

 
Izdoti saskaņā ar Ģenētiski  

modificēto organismu aprites  

likuma 22.panta otro daļu 

  

1. Ar šiem saistošajiem noteikumiem tiek noteikts aizliegums audzēt jebkādus 

ģenētiski modificētos kultūraugus Tērvetes novada administratīvajā teritorijā, kurā 

ietilpst Augstkalnes pagasts, Bukaišu pagasts un Tērvetes pagasts.  

 

2. Aizliegums Tērvetes novada teritorijā audzēt jebkādus ģenētiski modificētus 

kultūraugus ir spēkā līdz 2025.gada 31.decembrim.  

 

3. Saistošie noteikumi stājas spēkā likuma „Par pašvaldībām” 45.pantā noteiktajā 

kārtībā.  

 

4. Ar šo saistošo noteikumu spēkā stāšanos spēku zaudē Tērvetes novada domes 

2010.gada 19.augusta saistošie noteikumi Nr. 12 "Par aizliegumu ģenētiski modificēto 

kultūraugu audzēšanai Tērvetes novadā". 

 

 

Domes priekšsēdētāja                                                                      D. Reinika 

 

 

 

 



Tērvetes novada domes saistošo noteikumu Nr. 7  

"Par aizliegumu ģenētiski modificēto kultūraugu audzēšanai Tērvetes novadā" 

paskaidrojuma raksts 

 

Paskaidrojuma raksta sadaļa Informācija 

1. Pašreizējās situācijas raksturojums Spēkā ir Tērvetes novada domes 2010.gada 

19.augusta saistošie noteikumi Nr. 12 "Par 

aizliegumu ģenētiski modificēto kultūraugu 

audzēšanai Tērvetes novadā", kas nosaka aizliegumu 

audzēt jebkādus ģenētiski modificētos kultūraugus 

Tērvetes novada administratīvajā teritorijā līdz 

2015.gada augusta mēnesim. 

2. Projekta nepieciešamības 

pamatojums 

Pašvaldība ir izstrādājusi jaunus saistošos 

noteikumus “Par aizliegumu ģenētiski modificēto 

kultūraugu audzēšanai Tērvetes novadā " (turpmāk - 

Noteikumi), lai pagarinot aizliegumu Tērvetes 

novada teritorijā ģenētiski modificēto kultūraugu 

audzēšanu, novērstu negatīvo ietekmi uz cilvēku un 

dzīvnieku veselību vai vidi, saglabātu bioloģisko 

daudzveidību, veicinātu ilgtspējīgas 

lauksaimniecības un biotehnoloģijas attīstību. 

3. Īss projekta satura izklāsts Ar Noteikumiem tiek noteikts aizliegums audzēt 

jebkādus ģenētiski modificētos kultūraugus visā 

Tērvetes novada administratīvajā teritorijā līdz 

2025.gada 31.decembrim.  

Ar šo Noteikumu spēkā stāšanos spēku zaudēs 

Tērvetes novada domes 2010.gada 19.augusta 

saistošie noteikumi Nr. 12 "Par aizliegumu ģenētiski 

modificēto kultūraugu audzēšanai Tērvetes novadā". 

4. Informācija par plānoto projekta 

ietekmi uz pašvaldības budžetu 

Pašvaldības budžetu Noteikumi neietekmē. 

5. Informācija par plānoto projekta 

ietekmi uz uzņēmējdarbības vidi 

pašvaldības teritorijā 

Pastāvošo uzņēmējdarbības vidi pašvaldības teritorijā 

Noteikumi nemaina un neietekmē. 

6. Informācija par administratīvajām 

procedūrām 

Administratīvās procedūras notiek Ģenētiski 

modificēto organismu aprites likumā noteiktā kārtībā. 

7. Informācija par konsultācijām ar 

privātpersonām 

Pirms Noteikumu pieņemšanas pašvaldība ir 

informējusi sabiedrību un publicējusi paziņojumu  

Tērvetes novada pašvaldības laikrakstā „Laikam līdzi” 

un tīmekļa vietnē www.tervetesnov.lv, nosakot 

priekšlikumu un iebildumu iesniegšanas termiņu - 30 

dienas no paziņojuma publicēšanas dienas 

Noteiktajā termiņā pašvaldība nevienu priekšlikumu 

un/vai iebildumu nav saņēmusi, kas ir uzskatāms par 

piekrišanu Noteikumu apstiprināšanai. 

Domes priekšsēdētāja                                                                                 D.Reinik 

http://www.tervetesnov.lv/
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Grozījumi  Tērvetes novada domes 2014. gada 17. jūlija nolikumā “Augstkalnes 

vidusskolas nolikums” 

 

Izdoti saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām" 

21.pantu, 41.panta pirmās daļas 2.punktu, 

Izglītības likuma  22.panta pirmo daļu, 

Vispārējās izglītības likuma 9.pantu 

 

  

 

Izdarīt Tērvetes novada domes 2014. gada 17. jūlija nolikumā “Augstkalnes 

vidusskolas nolikums” (turpmāk tekstā – nolikums) šādus grozījumus: 

 

1. Izteikt nolikuma 11. punktu šādā redakcijā: 

 „11. Mācību un audzināšanas darbību reglamentējošs dokuments ir izglītības 

programma. Vispārējās pamatizglītības programmas saturu un īstenošanu 

reglamentē Vispārējās izglītības likums un Valsts pamatizglītības standarts. 

Vispārējās vidējās izglītības programmas saturu un īstenošanu reglamentē 

Vispārējās izglītības likums un Valsts vispārējās vidējās izglītības mācību 

priekšmetu standarts.” 

 

2. Svītrot nolikuma 12.3. apakšpunktu. 

 

3. Svītrot nolikuma  12.6. apakšpunktu. 

 

Domes priekšsēdētāja                                                               D.Reinika 
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NOTEIKUMI  
„Par valsts budžeta valsts autoceļu fonda programmas mērķdotācijas izlietošanas 

kārtību pašvaldības ielu un ceļu uzturēšanas finansēšanai Tērvetes novadā” 

 
I. Vispārīgie jautājumi  

 

1. Šie noteikumi nosaka kārtību, kādā atbilstoši Ministru kabineta 2008.gada 11.marta 

noteikumiem Nr. 173 „Valsts pamatbudžeta valsts autoceļu fonda programmai piešķirto 

līdzekļu izlietošanas kārtība” Tērvetes novada administratīvajā teritorijā tiek izlietoti no valsts 

pamatbudžeta valsts autoceļu fonda programmas apakšprogrammas „Mērķdotācijas 

pašvaldību autoceļiem (ielām)” saņemtie finanšu līdzekļi (turpmāk – mērķdotācija), kādā 

notiek šo līdzekļu sadalīšana, tiek veikta izlietošanas kontrole un tiek sagatavoti pārskati.  

2. Mērķdotācijas finanšu līdzekļi tiek sadalīti ielu un ceļu uzturēšanai Tērvetes novada 

administratīvajā teritorijā.  

3. Mērķdotācijas finanšu līdzekļi tiek ieskaitīti pašvaldības speciālajā budžetā - Tērvetes 

novada pašvaldības ceļu un ielu fonds (turpmāk – Fonds).  

4. Fonda turētājs ir Tērvetes novada pašvaldība.  

5. Tērvetes novada pašvaldības rīcībai ar Fonda līdzekļiem tiek apstiprināta Fonda 

ieņēmumu un izdevumu tāme kārtējam saimnieciskajam gadam vienlaicīgi ar speciālo 

budžetu.  

 

 

II. Fonda mērķi un uzdevumi 

6. Fonda mērķi un uzdevumi ir nodrošināt Tērvetes novada pašvaldībai piešķirto 

mērķdotācijas finanšu līdzekļu izmantošanu atbilstoši normatīvo aktu prasībām. 

 

 

III. Fonda līdzekļi un mērķdotācijas sadalīšana 

7. Fondā ieskaitāmie mērķdotācijas finanšu līdzekļi tiek saņemti no Satiksmes ministrijas. 

8. Fonda līdzekļu uzskaite notiek atsevišķi no citiem Tērvetes novada pašvaldības speciālā 

budžeta ieņēmumiem un izdevumiem. Ir atvērts un izmantots atsevišķs konts.   



9. Fonda līdzekļi tiek izmantoti saskaņā ar apstiprināto Fonda ieņēmumu un izdevumu tāmi 

kārtējam saimnieciskajam gadam.  

10. Finansiālā pārskata gadā neizlietotie Fonda līdzekļi tiek izmantoti nākamajā 

finansiālajā pārskata gadā. 

11. Mērķdotācijas finanšu līdzekļu sadali kārtējam gadam apstiprina Tērvetes novada 

dome pēc sekojošiem principiem: 

11.1. Ne mazāk kā 10 % no Fonda mērķdotācijas līdzekļiem tiek paredzēti novada 

pašvaldības kopīgu ielu un ceļu apsaimniekošanas pasākumu finansēšanai, kā arī neplānotu, 

nekavējošu darbu veikšanai, ārkārtas vai avārijas seku likvidēšanai un/vai novēršanai; 

11.2. Līdz 90 % no Fonda mērķdotācijas līdzekļiem tiek paredzēti Tērvetes novada 

pašvaldības ielu un ceļu uzturēšanai Tērvetes novada pagastu administratīvajās teritorijās. 

12. Papildus mērķdotācijas finanšu līdzekļu saņemšanas gadījumā autoceļu un ielu 

neatliekamiem uzturēšanas darbiem līdzekļi tiek novirzīti vai sadalīti ar atsevišķu Tērvetes 

novada domes lēmumu. 

13. Fonda līdzekļus izlieto atbilstoši spēkā esošo normatīvo aktu noteikumu 

nosacījumiem. 

14. Darbus, kas saistīti ar 11.1.apakšpunktā minētā finansējuma izlietošanu organizē 

Tērvetes novada domes administrācija, kas par minēto līdzekļu izlietojumu sniedz 

informāciju kārtējā Tērvetes novada domes Finanšu komitejas sēdē. 

15. Fonda līdzekļus izlieto  atbilstoši Tērvetes novada domes apstiprinātajai vidējā termiņa 

programmai (uz trijiem gadiem). 

 

IV. Fonda līdzekļu pārvalde un kontrole 

16. Fondu pārvalda Tērvetes novada dome. 

17. Fonda ieņēmumu un izdevumu tāmes grozījumus apstiprina Tērvetes novada dome. 

18. Normatīvajos dokumentos noteiktos termiņos un noteiktā apjomā Tērvetes novada 

dome iesniedz Satiksmes ministrijā pārskatus par mērķdotācijas izlietojumu. 

19. Tērvetes novada pašvaldības izpilddirektors vienu reizi ceturksnī par Fonda līdzekļu 

izlietojumu sniedz informāciju Tērvetes novada domes sēdē. 
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