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           SĒDES PROTOKOLS 
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Tērvetes novads, Zelmeņi 

Sēde sasaukta  plkst.10:00 

Sēde atklāta plkst.10:00 

Sēdi vada domes priekšsēdētāja Dace Reinika  

Sēdi protokolē lietvede Inese MEIJA 

 
Sēdē piedalās: 

Dace REINIKA 

Ieva KRŪMIŅA 

piedalās 

piedalās 

Normunds NAMNIEKS 

Aivars VALDIŅŠ 

piedalās 

piedalās 

Edvīns UPĪTIS piedalās Linda KARLOVIČA piedalās 

Inese DEŅISOVA piedalās Normunds NARVAIŠS piedalās 

  

 

Sēdē nepiedalās: 

Arvīds Bruss                         nepiedalās 

 

Sēdē piedalās: Tērvetes novada izpilddirektors M.Berlands, Bukaišu pagasta pārvaldes 

vadītāja S.Latiša, Tērvetes pagasta pārvaldes vadītāja D.Vācere, Izglītības darba 

koordinātore I.Roze, laikraksta "Zemgale" korespondente E.Bēvalde 

 

DIENAS KĀRTĪBĀ. 

*Izpilddirektora ziņojums 

1. Par zemes ierīcības projekta izstrādi zemes gabala „Līči” sadalīšanai. 

2. Par zemes ierīcības projekta izstrādi zemes gabala „Krusiņas” sadalīšanai. 

3. Par nekustamā īpašuma „Gandri” sadalīšanu. 

4. Par  nolikuma „Būvju pieņemšanas ekspluatācijā komisijas nolikums” apstiprināšanu. 

5. Par autoceļu fonda programmas mērķdotācijas izlietošanas  kārtību. 

6. Par zemes ierīcības projekta izstrādi zemes gabala „Velēnas” sadalīšanai. 

7. Par Tērvetes novada lauku apvidus zemes piekritību.  

8. Par līdzekļu piešķiršanu. 

9. Par jaunas grupas bērniem no 1,5 gadu  vecuma  atvēršanu A.Brigaderes pamatskolas 

    pirmsskolas  izglītības grupā „Sprīdītis”. 

10. Par jaunizveidotās Augstkalnes vidusskolas nolikuma apstiprināšanu. 

11. Par jaunizveidotās Annas Brigaderes pamatskolas nolikuma apstiprināšanu. 



12. Par Augstkalnes vidusskolas direktora iecelšanu. 

13. Par Annas Brigaderes pamatskolas direktora iecelšanu. 

14. Par maksas pakalpojumu izcenojumu apstiprināšanu Tērvetes novada izglītības 

      iestādēs. 

15. Par atbalstu dalībai projektu konkursā. 

 

Tērvetes novada pašvaldības izpilddirektora 

2014. gada 17. jūlija  ziņojums par pašvaldības darbu. 

 

 Šī gada 14. jūlijā noslēdzās pašvaldības izsludinātais iepirkums „Apkures katla 

piegāde un uzstādīšana”. 300 kW malkas  katlu paredzēts uzstādīt domes 

administratīvajā ēkā „Zelmeņi”, jo esošais katls ir nolietojies. Tika saņemti divi 

piedāvājumi . Viens no AS „Komforts” par 9303,34 EUR, ieskaitot PVN, bet otrs 

no SIA „Gate L” par 11 900,42 EUR, ieskaitot PVN. Patreiz notiek piedāvājumu 

izvērtēšana, kā rezultātā domei tiks lūgts izskatīt iespēju  piešķirt finansējumu no 

neparedzētiem līdzekļiem katla iegādei. 

 

 Tā kā pašvaldībai piederošajai ēkai „Labrenči”  tiek veikti gan projektā paredzētie 

renovācijas darbi, gan ūdensvadu un kanalizācijas stāvvadu nomaiņa, aizvadītajā 

mēnesī tika organizēta iedzīvotāju sapulce par aktuāliem jautājumiem būvdarbu 

laikā. Panākta arī vienošanās ar iedzīvotājiem, ka televīzijas antenu uzstādīšanu 

organizēs komunālās saimniecības darbinieki.  

 

 19. jūnijā  arī Kroņauces ciematā notika iedzīvotāju  sapulce, kurā uz iedzīvotāju 

interesējošiem jautājumiem atbildes sniedza domes pārstāvji un A/S „Agrofirma 

Tērvete” valdes priekšsēdētājs Dainis Dominieks. Iedzīvotāji tika iepazīstināti ar 

apjomīgo uzņēmējdarbības attīstības programmu (fermas „Tērces” renovācija, 

piektās govju kūts celtniecība, jaunu notekūdens attīrīšanas ietaišu izbūve 

alusdarītavai, iesala rūpnīcas būvniecība , kā arī no biogāzes saražotās 

siltumenerģijas piegāde daudzdzīvokļu ēkām, bērnudārzam, agrofirmas biroja ēkai 

, kas siltumu saņēma no „Līdumu” katlumājas, kā arī ēkai „Saime”).  Tika pārrunāti 

iespējamie  risinājumi , kā mazināt  smakas no govju kūtīm, valdes priekšsēdētājs  

darīja zināmu, ka koģenerācijas stacijas radītais trokšņu līmenis ir samazināts. 

 

 Turpinās daudzdzīvokļu mājas „Labrenči” renovācijas būvdarbi . Uz šo brīdi 

nosiltināta un nokrāsota ēkas fasāde pagalma pusē un abas gala sienas, ieskaitot 

balkonu renovāciju . Tiek uzsākts darbs pie fasādes meža pusē. Nākošajā nedēļā 

tiks uzsākta katlumājas siltināšana, pabeigs apkures cauruļvadu montāžu un 

balansējošo vārstu uzstādīšanu. Siltummezgla montāža un jumta starpstāva 

siltināšanas darbi tiks uzsākti augusta mēnesī. Augusta mēnesī paredzēta arī 

radiatoru un apkures sistēmas skalošana. Tā kā    Augstkalnes vidusskolas internāta 

ēkas būvdarbi ir pabeigti, būvuzņēmējs papildus norīkojis celtnieku brigādi 5 

cilvēku sastāvā uz „Labrenčiem”.  Septembra beigās, oktobra sākumā 

„Labrenču’ēkas renovācijas darbus plānots pabeigt. 

 

 Turpinās arī intensīvs darbs , lai plānotajos termiņos pabeigtu bērnudārza 

„Sprīdītis” rekonstrukciju. Uz šo brīdi 80% apmērā ir nosiltināta ēkas fasāde un 

50% apmērā uzklāts dekoratīvais apmetums. Pilnībā pabeigta  grīdu betonēšana un  

starpsienu izbūve abos stāvos. Uzklāts sienu apmetums pirmajā stāvā . Apkures 

sistēmai 95% apjomā iemontēti cauruļvadi, 80% apjomā ēkā uzstādīti radiatori. 



Pilnībā ievilkta elektroinstalācija, bet nav pievienoti gaismas ķermeņi, slēdži, 

rozetes. Tāpat pilnībā  iemontēti ūdensvada tīkli, bet nav pievienota santehnika un 

izlietnes. Augusta sākumā tiks iemontēts siltummezgls. Jau šajā nedēļā uzsākti 

darbi pie teritorijas labiekārtošanas. No „Sadales tīkliem” saņemti tehniskie 

noteikumi ārējai elektroenerģijas pievada izbūvei. Šajā sakarā būvuzņēmējs gatavo 

attiecīgo darbu tāmi atbilstoši tehniskajām prasībām. Lai nekavētu ēkas nodošanu 

ekspluatācijā, pasūtīta  ēkas inventarizācijas plāna izstrāde.  Būvdarbu pabeigšana 

paredzēta laikā no 25. līdz 28.augustam. 

 

  Atbilstoši MK noteikumiem Nr.185 „Noteikumi par darbības programmas 

„Infrastruktūra un pakalpojumi” tiek gatavots projekta pieteikums aktivitātē 

„Publisko interneta pieejas punktu attīstība”. Projekta attiecināmajās izmaksās 

iekļauta esošā interneta pieslēguma jaudas palielināšana, bezvadu interneta pieejas 

zonas izveide vai paplašināšana, datortehnikas, biroja tehnikas iegāde un 

uzstādīšana, datortīkla komunikāciju iekārtu iegāde un uzstādīšana, programmatūru 

iegāde un instalēšana.  Tērvetes novada pašvaldībai noteiktā ERAF kvota 

21 461,00 EUR, pašvaldības līdzfinansējums 12% apmērā no kopējām 

attiecināmajām izmaksām kas sastāda 3029,79 EUR un 3% Valsts budžeta dotācija 

757,45 EUR apmērā. 21. jūlijā sagatavotais projekta pieteikums tiks iesniegts 

VRAA (Valsts reģionālajā attīstības aģentūrā) . Projekta plānotais īstenošanas laiks 

ir paredzēts no šī gada 1. oktobra līdz 2015. gada 31. martam. 

 

 

1.paragrāfs 

Par zemes ierīcības projekta izstrādi zemes gabala 

„Līči” sadalīšanai 

D.Reinika, E.Upītis 

 

 

Atklāti balsojot: PAR -8 (D.Reinika, A.Valdiņš, I.Krūmiņa,L.Karloviča, I.Deņisova, N.Narvaišs, 

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

Pieņemt lēmumu Nr.79 "Par zemes ierīcības projekta izstrādi zemes gabala "Līči" sadalīšanai". 

 

 

2.paragrāfs 

Par zemes ierīcības projekta izstrādi zemes gabala 

„Krusiņas” sadalīšanai 
D.Reinika, E.Upītis 

 

Atklāti balsojot: PAR -8 (D.Reinika, A.Valdiņš, I.Krūmiņa,L.Karloviča, I.Deņisova, N.Narvaišs, 

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

Pieņemt lēmumu Nr.80 "Par zemes ierīcības projekta izstrādi zemes gabala "Krusiņas" 

sadalīšanai". 

 

3.paragrāfs 

Par nekustamā īpašuma „Gandri” sadalīšanu 

D.Reinika, E.Upītis 
 

Atklāti balsojot: PAR -8 (D.Reinika, A.Valdiņš, I.Krūmiņa,L.Karloviča, I.Deņisova, N.Narvaišs, 

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

Pieņemt lēmumu Nr.81 "Par nekustamā īpašuma "Gandri"" sadalīšanu. 



 

 

 

4.paragrāfs 

Par nolikuma „Būvju pieņemšanas ekspluatācijā komisijas nolikums” 

apstiprināšanu 

D.Reinika ,E.Upītis, N.Narvaišs 

 

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15.panta 14.punktu, Būvniecības likuma 2.panta 

ceturto daļu un MK 2004.gada 13.aprīļa noteikumiem Nr.299 „Noteikumi par būvju pieņemšanu 

ekspluatācijā”, Tērvetes novada domes Tautsaimniecības un attīstības komitejas lēmumu, Tērvetes 

novada dome, atklāti balsojot: PAR- 8 (D.Reinika, A.Valdiņš, I.Krūmiņa, L.Karloviča, I.Deņisova, 

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

Apstiprināt Tērvetes novada nolikumu „Būvju pieņemšanas ekspluatācijā komisijas nolikums” . 

Nolikums pielikumā. 
    

5.paragrāfs 

Par autoceļu fonda programmas mērķdotācijas izlietošanas  kārtību 

D.Reinika, E.Upītis, N.Narvaišs 

 

       Tērvetes novada dome ir izskatījusi Tautsaimniecības un attīstības komitejas iesniegto 

lēmuma projektu par atbildīgā par autoceļiem I. Ručevska iesniegto noteikumu  „Par valsts 

budžeta valsts autoceļu fonda programmas mērķdotācijas izlietošanas kārtību pašvaldības 

ielu un ceļu uzturēšanas finansēšanai Tērvetes novadā” projektu un Tērvetes novada 

autoceļu finansēšanai paredzētās mērķdotācijas vidējā termiņa izlietošanas programmas 

trīs gadiem projektu. 

    Saskaņā ar Ministru kabineta 2008.gada 11.marta noteikumiem Nr. 173 “Valsts 

pamatbudžeta valsts autoceļu fonda programmai piešķirto līdzekļu izlietošanas kārtība” un 

pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.pantu un 41.panta pirmās daļas 2.punktu, 

Tērvetes novada dome,  atklāti balsojot: PAR - 8 (D.Reinika, A.Valdiņš, I.Krūmiņa, 

L.Karloviča, I.Deņisova, N.Narvaišs, N.Namnieks, E.Upītis) , PRET - nav , ATTURAS - 

nav, 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. Apstiprināt Tērvetes novada autoceļu finansēšanai paredzētās mērķdotācijas vidējā 

termiņa izlietošanas programmu  trīs gadiem (pielikumā) 

 

6. paragrāfs 

Par zemes ierīcības projekta izstrādi zemes gabala 

„Velēnas” sadalīšanai 

D.Reinika, E.Upītis 

 
Atklāti balsojot: PAR -8 (D.Reinika, A.Valdiņš, I.Krūmiņa,L.Karloviča, I.Deņisova, N.Narvaišs, 

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

Pieņemt lēmumu Nr.82 "Par zemes ierīcības projekta  izstrādi zemes gabala "Velēnas" 

sadalīšanai.



 

7.paragrāfs 

Par Tērvetes novada lauku apvidus zemes piekritību  

E.Upītis 

 

Atklāti balsojot: PAR -8 (D.Reinika, A.Valdiņš, I.Krūmiņa,L.Karloviča, I.Deņisova, 

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

Pieņemt lēmumu Nr.83 "Par Tērvetes novada lauku apvidus zemes piekritību". 

 

8.paragrāfs 

Par līdzekļu piešķiršanu 

E.Upītis 

 

    Tērvetes novada dome  ir izskatījusi Finanšu komitejas iesniegto lēmuma projektu 

par finansējuma piešķiršanu jauna ūdensvada posma izveidei Bukaišu pagastā. 

Izvērtējot Bukaišu pagasta komunālās saimniecības vadītāja Ivara Ručevska 

iesniegumu par bojāto ūdensvadu Bukaišu pagastā  posmā no mehāniskajām darbnīcām 

uz „Lidoņiem”, dome  konstatēja, ka  esošais ūdens piegādes atzars būvēts, iespējams, 

pagājušā gadsimta septiņdesmitajos gados, ka nav saglabājušās  ūdensvada atrašanās 

shēmas un nav iespējams noteikt bojājuma vietu.  Ir nepieciešamas izveidot jaunu 

ūdensvada posmu 100m garumā. Ūdensvada montāžas tāmes izmaksas sastāda 3710 

eiro.  

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

pašvaldībām” 15.panta 1.punktu, Tērvetes novada dome, atklāti balsojot:  PAR- 8 

(D.Reinika, A.Valdiņš, I.Krūmiņa, L.Karloviča, I.Deņisova, N.Narvaišs, N.Namnieks, 

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

 1.  Piešķirt finansējumu no domes budžeta neparedzētiem līdzekļiem EUR 3710 

apmērā jauna ūdensvada posma izveidei Bukaišu pagastā- no mehāniskajām darbnīcām 

līdz mājai ”Lidoņi” (100m garumā). 

 

9.paragrāfs 

Par jaunas grupas bērniem no 1,5 gadu vecumam  izveidošanu Annas 

Brigaderes pamatskolas pirmsskolas izglītības grupā „Sprīdītis” 

D.Reinika, N.Narvaišs 

 

  Tērvetes novada dome ir izskatījusi Finanšu komitejas iesniegto lēmuma projektu  par 

nepieciešamību atvērt jaunu pirmsskolas grupu bērniem no 1,5 gadu vecuma A. 

Brigaderes pamatskolas pirmsskolas izglītības grupā “Sprīdītis”. 

Ar 01.09.2014. ir nokomplektētas 5 bērnu grupas, kurās to piepildījuma dēļ nav 

iespējams uzņemt visus rindā reģistrētos bērnus vecumā no 1,5 gadiem. Pēc vecāku 

izteiktajām vēlmēm rindā uz pirmsskolas grupu ir pieteikti 11 bērni.   Renovētajā ēkā 

telpu ir pietiekami, lai varētu strādāt 6 bērnu grupas (šobrīd darbojas un ir 

nokomplektētas 5 grupas). 

   Saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 14. panta 4. punktu, Izglītības likuma 17. pantu,  

Finanšu komitejas lēmumu, Tērvetes novada dome,  vārdiski balsojot : PAR- 9 

(D.Reinika, I.Krūmiņa, A.Valdiņš, L.Karloviča, I.Deņisova, N.Narvaišs, N.Namnieks, 

E.Upītis), PRET- nav ,ATTURAS- nav, nolemj: 

1 . Uz  2014./2015. mācību gadu  atvērt jaunu grupu bērniem no 1,5 gadu vecuma 

Annas Brigaderes pamatskolas pirmsskolas izglītības grupā “Sprīdītis”. 

2. Lēmuma izpildi nodrošināt no budžetā paredzētajiem līdzekļiem izglītībai. 



10.paragrāfs 

Par jaunizveidotās Augstkalnes vidusskolas nolikuma apstiprināšanu 

D.Reinika, I.Krūmiņa, A.Valdiņš 

 

    Saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 14. panta 1. un 4. punktu, 21.panta 8. punktu 

un 41.panta pirmās daļas 2.punktu un Tērvetes novada domes 07.11.2013. lēmumu par 

izglītības iestāžu reorganizāciju, Tērvetes novada Izglītības, kultūras un sociālo 

jautājumu komitejas lēmumu, Tērvetes novada dome,  vārdiski balsojot : PAR- 8 

(D.Reinika, A.Valdiņš, I.Krūmiņa, L.Karloviča, I.Deņisova, N.Narvaišs, N.Namnieks, 

E.Upītis)   , PRET- nav , ATTURAS-  nav, nolemj: 

Apstiprināt Augstkalnes vidusskolas nolikumu. 

Nolikums  pielikumā. 

 

11. paragrāfs 

Par jaunizveidotās Annas Brigaderes pamatskolas nolikuma apstiprināšanu 

 D.Reinika, I.Deņisova, I.Krūmiņa 

 

   Saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 14. panta 1. un 4. punktu, 21.panta 8. punktu 

un 41.panta pirmās daļas 2.punktu un Tērvetes novada domes 07.11.2013. lēmumu par 

izglītības iestāžu reorganizāciju, Tērvetes novada Izglītības, kultūras un sociālo 

jautājumu komitejas lēmumu, Tērvetes novada dome,  vārdiski balsojot : PAR- 8 

(D.Reinika, A.Valdiņš, I.Krūmiņa, L.Karloviča, I.Deņisova, N.Narvaišs, N.Namnieks, 

E.Upītis) , PRET- nav , ATTURAS- nav , nolemj: 

Apstiprināt Annas Brigaderes pamatskolas nolikumu. 

Nolikums pielikumā. 

12.paragrāfs 

 Par Augstkalnes vidusskolas direktora iecelšanu 

D.Reinika 

 

Atklāti balsojot: PAR -6  (D.Reinika, I.Krūmiņa,L.Karloviča, N.Narvaišs, N.Namnieks, 

E.Upītis), PRET -  nav, ATTURAS - 1 (I.Deņisova), balsojumā nepiedalās - 1 (A.Valdiņš), 

NOLEMJ: 

Pieņemt lēmumu Nr.84  "Par Augstkalnes vidusskolas direktora iecelšanu". 

 

13.paragrāfs 

Par Annas Brigaderes pamatskolas direktora iecelšanu 

D.Reinika 

 

Atklāti balsojot: PAR -7  (D.Reinika, I.Krūmiņa,L.Karloviča, N.Narvaišs, N.Namnieks, 

E.Upītis, A.Valdiņš), PRET -  nav, ATTURAS - 1 (I.Deņisova), NOLEMJ: 

Pieņemt lēmumu Nr.85  "Par Annas Brigaderes pamatskolas direktora iecelšanu". 

 

14.paragrāfs 

Par maksas pakalpojumu izcenojumu apstiprināšanu Tērvetes novada izglītības 

iestādēs vasaras nometnēm  

D.Reinika, N.Narvaišs, N.Namnieks 

 

Saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 14.punkta „b” un „g” 

apakšpunktu, pamatojoties uz  2011.gada 3.maija  MK noteikumiem „Kārtība, kādā 

plānojami un uzskaitāmi ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un ar šo pakalpojumu 



sniegšanu saistītie izdevumi, kā arī maksas pakalpojumu izcenojumu noteikšanas 

metodika un izcenojumu apstiprināšanas kārtība”,   Tērvetes  novada  dome,  atklāti 

balsojot : PAR- 8 (D.Reinika, I.Krūmiņa, L.Karloviča, I.Deņisova, A.Valdiņš, 

N.Narvaišs, N.Namnieks, E.Upītis) , PRET- nav, ATTURAS - nav, NOLEMJ:  
1.APSTIPRINĀT maksas pakalpojumu izcenojumus Tērvetes novada izglītības iestādēs 

vasaras nometnēm (Pielikumā) 

2. Domes izpilddirektors ar savu rīkojumu var piemērot atlaides  nometnēm, kuras 

paredzētas Tērvetes novada bērniem.   

 

15.paragrāfs 

Par atbalstu dalībai projektu konkursā 

D.Reinika, D.Vācere 

 

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

likuma „ Par pašvaldību budžetiem” 22., 22.’ un 24.pantu, Tērvetes novada dome atklāti 

balsojot: PAR – 8 (D.Reinika, A.Valdiņš, I.Krūmiņa, L.Karloviča, I.Deņisova, 

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

1. Piedalīties Valsts reģionālās attīstības aģentūras izsludinātajā ierobežotā projektu 

konkursā programmas „Infrastruktūra un pakalpojumi” papildinājuma 3.2.2.2.aktivitātē 

„Publisko interneta pieejas punktu attīstība”: 

1.1. iesniegt projekta iesniegumu “Publisko interneta pieejas punktu attīstība 

Tērvetes novadā”. Projekta kopējās plānotās izmaksas EUR 25248,24 (divdesmit pieci 

tūkstoši divi simti četrdesmit astoņi eiro 24 centi); 

1.2.  projekta apstiprināšanas gadījumā garantēt Tērvetes novada domes 

līdzfinansējumu 12% apmērā jeb EUR 3029, 79 (trīs tūkstoši divdesmit deviņi  eiro un 

79 centi); 

1.3. Tērvetes novada domei visas projekta ietvaros iegādātās stacionārās iekārtas un 

aprīkojumu, kurā veikti ieguldījumi, apdrošināt pret zaudējumiem vai bojājumiem, kas 

varētu rasties dabas katastrofu, trešo personu prettiesiskas rīcības vai nelaimes 

gadījumu dēļ, vismaz piecus gadus pēc projekta īstenošanas. 

 

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

 

Sēdi slēdz 13.00 

Nākošā domes sēde 2014.gada 21.augustā 

Sēdes vadītāja                                                                     D.Reinika 

Protokoliste                                                                           I.Meija 
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2014.gada 17.jūlijā                                                                         Nr.79 

                                                                                            (prot.Nr.11, 1.paragrāfs) 

 

Par zemes ierīcības projekta izstrādi zemes gabala 

„Līči” sadalīšanai 

 

 

Tērvetes novada dome, izskatot Tautsaimniecības un attīstības komitejas iesniegto lēmuma 

projektu par ………., kuras vārdā uz pilnvaras pamata darbojas ……….  , iesniegumu par 

zemes gabala „….”, Augstkalnes pagasts, Tērvetes novads, kadastra numurs 4644 005 0072, 

5,9 ha platībā, sadalīšanu un zemes ierīcības projekta izstrādi, konstatēja: 

………. vēlas sadalīt nekustamā īpašuma „……”, Augstkalnes pagasts, Tērvetes novads, 

zemes nogabalu ar kadastra apzīmējumu 4644 005 0072 divās daļās atbilstoši šī lēmuma 

pielikumam Nr. 1. 

Nekustamais īpašums „…….” pieder …….. un sastāv no viena zemes gabala 5,9 ha 

kopplatībā ar kadastra apzīmējumu 4644 005 0072. ……… īpašuma tiesības uz nekustamo 

īpašumu „…..”, Augstkalnes pagasts, Tērvetes novads, reģistrētas Dobeles zemesgrāmatu 

nodaļā Augstkalnes pagasta zemesgrāmatas nodalījumā Nr. 87  . 

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 „…..” 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 „Līči”, kadastra 

numurs 4644 005 0072,  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 „…..” 

Augstkalnes pagasts, Tērvetes novads, sastāvā esošā zemes nogabala ar kadastra numuru 4644 

005 0072 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 

 

2014.gada 17.jūlijā                                                                         Nr.80 

                                                                                            (prot.Nr.11, 2.paragrāfs) 

 

 

Par zemes ierīcības projekta izstrādi zemes gabala 

„Krusiņas” sadalīšanai 

 

Tērvetes novada dome, izskatot Tautsaimniecības un attīstības komitejas iesniegto lēmuma 

projektu par ………..  iesniegumu par zemes gabala „……..”, Augstkalnes pagasts, Tērvetes 

novads, kadastra numurs 4644 006 0009, 3,1 ha platībā, sadalīšanu un zemes ierīcības projekta 

izstrādi, konstatēja: 

…………. vēlas sadalīt nekustamā īpašuma „………”, Augstkalnes pagasts, Tērvetes 

novads, esošo zemes nogabalu ar kadastra apzīmējumu 4644 006 0009 divās daļās atbilstoši šī 

lēmuma pielikumam Nr. 1. 

Nekustamais īpašums „……..” pieder ……….. un sastāv no viena zemes gabala  3,1 ha 

kopplatībā, ar kadastra apzīmējumu 4644 006 0009. ………. īpašuma tiesības uz nekustamo 

īpašumu „…………”, Augstkalnes pagasts, Tērvetes novads, reģistrētas Dobeles 

zemesgrāmatu nodaļā Augstkalnes pagasta zemesgrāmatas nodalījumā Nr. 41  . 

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 „……….” 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 „………” 

kadastra numurs 4644 006 0009  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 „………..” 

Augstkalnes pagasts, Tērvetes novads, zemes nogabala ar kadastra numuru 4644 006 0009 

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 
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2014.gada 17.jūlijā                                                                         Nr.81 

                                                                                            (prot.Nr.11, 3.paragrāfs) 

 

 

Par nekustamā īpašuma „Gandri” sadalīšanu 
 

Tērvetes novada dome, izskatot Tautsaimniecības un attīstības komitejas iesniegto 

lēmuma projektu par …………  iesniegumu par zemes īpašuma „…….”, Augstkalnes  pagasts, 

Tērvetes novads, sadalīšanu un nosaukuma piešķiršanu, konstatēja: 

Nekustamais īpašums „…….”, Augstkalnes pagasts, Tērvetes novads, pieder 

…………… un sastāv no diviem zemes gabaliem ar kadastra apzīmējumiem 4644 005 0600 

0,45 ha un 4644 005 0609 1,0 ha, ar to kopējo platību 1,45 ha. ………… īpašuma tiesības uz 

nekustamo īpašumu „………..”, Augstkalnes pagasts, Tērvetes novads, reģistrētas Dobeles 

zemesgrāmatu nodaļas Augstkalnes pagasta zemesgrāmatas nodalījumā Nr. 100000530506. 

Savā iesniegumā ………….. norāda, ka vēlas no tam piederošā zemes īpašuma 

„………”, Augstkalnes pagasts, Tērvetes novads, atdalīt visu zemes vienību ar kadastra 

apzīmējumu 4644 005 0609, platība 1,0 ha, un piešķirt jaunu nosaukumu. 

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

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

kadastra apzīmējumu 4644 005 0609, platība 1,0 ha, atdalīšanai no nekustamā īpašuma 

„Gandri” 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 „………”, Augstkalnes pagasts, Tērvetes novads, 

kadastra numurs 4644 005 0610, zemes gabalu ar kadastra apzīmējumu 4644 005 0609, 

1,0 ha platībā. 

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

numurs 4644 0065 0610, atdalāmajam zemes gabalam ar kadastra apzīmējumu 4644 005 0609, 

1,0 ha platībā, piešķirt jaunu nosaukumu – „…….”, Augstkalnes pagasts, Tērvetes novads. 

3. Noteikt nekustamā īpašuma lietošanas mērķi zemes gabalam „……….”, Augstkalnes 

pagasts, Tērvetes novads, kadastra apzīmējums 4644 005 0609, visā tā platībā 1,0 ha – zeme, 

uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība (NĪLM kods – 0101). 



4. 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 
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APSTIPRINĀTI  

Tērvetes novada domes  

2014.gada 17.jūlija sēdē  

(protokols Nr.11, 5.§)  

 

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 Tērvete novada 

administratīvajā teritorijā.  

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

novada pašvaldības ceļu un ielu fondā (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: 

6.1. nodrošināt Tērvetes novada pašvaldībai piešķirto mērķdotācijas finanšu līdzekļu 

izmantošanu atbilstoši normatīvo aktu prasībām; 

6.2. finansiālo iespēju robežās nodrošināt ielu un ceļu uzturēšanu, remontu un atjaunošanu 

Tērvetes novadā. 

 

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 šādām vajadzībām: 

13.1. pašvaldības ceļu un ielu ikdienas un periodiskajai uzturēšanai, rekonstrukcijai un 

būvniecībai, kā arī satiksmes drošības uzlabošanai; 

13.2. pašvaldības ceļu un ielu programmu un projektu izstrādāšanai un vadībai; 

13.3. gājēju un veloceliņu izbūvei un apgaismojuma ierīkošanai gar tiem; 

13.4. būvuzraudzībai un autoruzraudzībai; 

13.5. zemes pirkšanai, lai uzlabotu un attīstītu pašvaldības ceļus un ielas; 

13.6. starpvalstu sadarbības pasākumiem autoceļu nozarē; 

13.7.  pašvaldības ceļu un ielu pārvaldīšanai; 

13.8. sabiedrības informēšanai par autoceļu nozares jautājumiem; 

13.9. pašvaldības ceļu un ielu tīkla finansēšanai ņemto kredītu pamatsummas 

atmaksāšanai; 

13.10. avārijas seku un dabas katastrofu izraisīto postījumu likvidācijai pašvaldības ceļu 

un ielu tīklā; 

13.11. pašvaldības ceļu un ielu uzturēšanas tehnikas iegādei un uzturēšanai; 

13.12. Eiropas Savienības struktūrfondu autoceļu un ielu projektu īstenošanai 

nepieciešamajam pašvaldības līdzfinansējumam. 

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. Kontroli pār Fonda izlietojumu veic Tērvetes novada domes Finanšu komiteja vienu 

reizi ceturksnī. 

 
Domes priekšsēdētāja                                                             D.Reinika 
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TĒRVETES NOVADA TĒRVETES PAGASTĀ 

 

Apstiprināta 
Tērvetes novada domes  

2014.gada 17.jūlija sēdē  

(protokols Nr.11, 5.§)  

 

 

Tērvetes novada 

autoceļu finansēšanai paredzētās mērķdotācijas vidējā termiņa izlietošanas programma trīs gadiem 

 

           Kopējais autoceļu garums – 179,672 km 

           Tai skaitā: 

           Melnais segums – 23,414 km 

           Grants segums – 107,323 km 

           Bez seguma – 48,935 km 

  Finansējums 2014.gadā-  136302,00 EUR 

  Atlikums no 2013. gada – 18245,90 EUR 

           Kopējais finansējums 2014. gadā – 154547.90 EUR 



N.p.k. Izdevuma veids 

2014. 

 gadā plānotie 

izdevumi 

 (EUR) 

2015.  

gadā plānotie 

izdevumi 

 (EUR) 

2016. 

 gadā plānotie 

izdevumi  

(EUR) 

Piezīmes 

(aprēķini veikti ņemot vērā 2013.gada ceļu 

ziemas un vasaras ikdienas uzturēšanas darbu 

izmaksa ) 

1. Ceļu uzturēšana ziemā                  

12217.68 

15272.12 15272.12 Sniega tīrīšana – 179,672 km x 2gāj.x vidēji 5 

reizes sezonā (Dec. Janv. Febr. ½ Marts) x 

8,50 EUR 

1033.20 1033.20 1033.20 Smilts kaisīšana – 60.00 km. gāj. x 17.22 EUR 

2. Satiksmes organizācija 424.60 440.00 440.00 Ceļa zīmju un stabu iegāde – 4. gb.(vidēji gadā 

sabojāto un no jauna uzstādāmo zīmju skaits) 

x 110 EUR 

3. Seguma uzturēšana                  

15537.60 

 

15537.60 15537.60 Ceļu klātnes greiderēšana (visi novada autoceļi 

ar grants segumu un bez seguma) 468 

km.gāj. x 5 x 8.30 EUR 

29190.00 23443.00 23479.14 Ceļa seguma mehanizēta atjaunošana pavasarī 

ar grants šķembu maisījumu –1000 m3 x 29.19  

EUR 

24811.50 

 

21965.24 22318.80 Ceļa seguma mehanizēta atjaunošana rudenī ar 

grants šķembu maisījumu –1000  m3 x 29.19 

EUR 

25232.22 11835.00 18936.00 Asfalta bedrīšu remonts pavasarī–1066 m2 x 

23.67 EUR 

  8639.55 7101.00 9468.00 Asfalta bedrīšu remonts rudenī– 400 m2 x 

23.67 EUR 

4. Ceļu kopšana 3414.10 3414.10 3414.10 Mehanizēta zāles pļaušana vidēji -379,344 km 

2 reizes x  4.50 EUR sezonā ceļu malās 

1549.44 1549.44 1549.44 Mehanizēta krūmu pļaušana vidēji –36 km x1 

reizi x 43.04 EUR sezonā ceļu malās 



 

 

5. Autoceļu caurteku, tiltu 

uzturēšana 

                 

16170.27 

  Caurtekas pārbūve ( caurplūdes palielināšana) 

Augstkalnes pagasta ceļa Au36 Bauskas 

šoseja- Darbnīcas-Dzeguzēni   

  4000.00 Caurtekas remonts 2016. gadā uz Bukaišu 

pagasta ceļaBu5 Bukaiši-Jaunannaiši 

(Cērpaines upe) 

 4000.00  Caurtekas remonts 2015. gadā uz Tērvetes 

pagasta ceļaTe61 Penkules ceļš-Krievaiņi  

6. Tehnikas iegādei ceļu 

uzturēšanai 

872.95   Pamatlīdzekļi 

7. Rezerves fonds 15454.79 11732.30 

 

12827.60 

 

10% neplānotu, nekavējošu darbu veikšanai, 

ārkārtas vai avārijas seku 

likvidēšanai/novēršanai autoceļos18 

 Kopā: 154547.90 117323.00 128276.00  

 

Ja piešķirtais mērķdotācijas apjoms palielinās vai tiek samazināts, tad autoceļu fonda izlietojuma  programmā tiek veiktas korekcijas, to 

papildinot ar papildus darbiem, vai arī kādu no šajā programmā iekļautajiem darbiem finansējot no pašvaldības budžeta līdzekļiem 

 

Mērķdotāciju apjoma prognoze 2015.gadam pašvaldībām EUR 38104507.00,  Tērvetes novadam 0,3079 %, kas ir EUR 117323.00 

Mērķdotāciju apjoma prognoze 2016.gadam pašvaldībām EUR 41661687.00,  Tērvetes novadam 0,3079 %, kas ir EUR 128276.00 

 

 

Plānu sastādīja atbildīgais par autoceļiem I. Ručevskis/ 

 

Domes priekšsēdētāja                                                                        D.Reinika 
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TĒRVETES NOVADA TĒRVETES PAGASTĀ 

 

  LĒMUMS 

 

2014.gada 17.jūlijā                                                                         Nr.82 

                                                                                            (prot.Nr.11, 6.paragrāfs) 

 

Par zemes ierīcības projekta izstrādi zemes gabala 

„Velēnas” sadalīšanai 

 

Tērvetes novada dome, izskatot Tautsaimniecības un attīstības komitejas iesniegto 

lēmuma projektu par ……..  iesniegumu par zemes gabala „……”, Tērvetes pagasts, 

Tērvetes novads, kadastra numurs 4688 001 0173, 22,4 ha platībā, sadalīšanu un zemes 

ierīcības projekta izstrādi, konstatēja:  

………… vēlas sadalīt nekustamo īpašumu „………”, Tērvetes pagasts, Tērvetes 

novads, ar kadastra apzīmējumu 4688 001 0173 divās daļās atbilstoši šī lēmuma 

pielikumam Nr. 1. 

Nekustamais īpašums „…….” pieder ………… un sastāv no viena zemes gabala  

22,4 ha kopplatībā. ………… īpašuma tiesības uz nekustamo īpašumu „…….”, 

Tērvetes pagasts, Tērvetes novads, reģistrētas Dobeles zemesgrāmatu nodaļā Tērvetes 

pagasta zemesgrāmatas nodalījumā Nr. 100000044944  . 

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 „………” 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 „………..” kadastra numurs 

4688 001 0173  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 

„………” Tērvetes pagasts, Tērvetes novads, zemes nogabala ar kadastra numuru 4688 

001 0173 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 
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  LĒMUMS 

 

2014.gada 17.jūlijā                                                                         Nr.83 

                                                                                            (prot.Nr.11, 7.paragrāfs) 

 

 

Par Tērvetes novada lauku apvidus zemes piekritību  

 

Ņemot vērā Valsts zemes dienesta 18.06.2014. vēstulē Nr. 2-04/511 pausto lūgumu 

Tērvetes novada pašvaldībai izvērtēt Tērvetes novada lauku apvidus zemju piekritību, 

par kurām atbilstoši likuma “par valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to 

nostiprināšanu zemesgrāmatās 6.panta astotajai daļai nav pieņemts un Valsts zemes 

dienestā iesniegts pašvaldības dome lēmums par zemes piederību vai piekritību, 

izvērtējot Tērvetes novada lauku apvidus zemju piekritību, pamatojoties uz likumu “Par 

pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu, likuma „Par valsts un pašvaldību zemes 

īpašuma tiesībām un to nostiprināšanu zemesgrāmatās” 3.panta otrās daļas 5.punktu,  

3.panta piektās daļas 1.punktu, 6.panta astoto daļu, Valsts un pašvaldību īpašuma 

privatizācijas un privatizācijas sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likuma 25.panta 

ceturto daļu  un LR Ministru kabineta 2009.gada 1.septembra noteikumiem Nr. 996 

„Kārtība, kādā nosaka valstij un pašvaldībām piekrītošo lauku apvidu zemi, kura 

turpmāk izmantojama zemes reformas pabeigšanai, kā arī valstij un pašvaldībām 

piederošo un piekrītošo zemi”, Tērvetes novada Tautsaimniecības un attīstības 

komitejas lēmumu, Tērvetes novada dome, , nolemj: 

1. Noteikt, ka Tērvetes novada pašvaldībai saskaņā ar likuma „Par valsts un 

pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to nostiprināšanu zemesgrāmatās” 

3.panta otrās daļas 3.punktu un 4.1 panta otrās daļas 4.punktu (uz šīs zemes 

ir dzīvojamās mājas, kurās esošie dzīvokļi privatizēti saskaņā ar likumu "Par 

kooperatīvo dzīvokļu privatizāciju" vai likumu "Par lauksaimniecības 

uzņēmumu un zvejnieku kolhozu privatizāciju") piekrīt sekojošas apbūvētas 

lauku apvidus zemes vienības: 

1.1.“Zirņi”, Augstkalnes pagasts, Tērvetes novads, kadastrs numurs 4644 003 0107, 

platība 2,6497 ha; 

1.2.„Pluģi”, Augstkalnes pagasts, Tērvetes novads, kadastra numurs 4644 004 

0078, platība 0,6 ha; 

http://likumi.lv/doc.php?id=70529
http://likumi.lv/doc.php?id=70529
http://likumi.lv/doc.php?id=67964
http://likumi.lv/doc.php?id=67964


1.3.„Amatnieki”, Augstkalnes pagasts, Tērvetes novads, kadastra numurs 4644 005 

0421, platība 0,16 ha; 

1.4. „Lielkaijēnu ferma”, Augstkalnes pagasts, Tērvetes novads, kadastra numurs 

4644 006 0033, platība 1,8991 ha. 

2. Noteikt, ka Tērvetes novada pašvaldībai saskaņā ar likuma „Par valsts un 

pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to nostiprināšanu zemesgrāmatās” 3.panta 

otrās daļas 4.punktu un 4.1 panta otrās daļas 6.punktu piekrīt sekojošas lauku 

apvidus zemes vienības, kas atbilstoši  Publiskas personas mantas atsavināšanas likumā 

noteiktajam, ir atzīstamas par zemes starpgabaliem (ir mazāka par pašvaldības 

saistošajos noteikumos paredzēto minimālo zemesgabala platību vai kura konfigurācija 

nepieļauj attiecīgā zemesgabala izmantošanu atbilstoši apstiprinātajam teritorijas 

plānojumam, vai kuram nav iespējams nodrošināt pieslēgumu koplietošanas ielai 

(ceļam)) : 

2.1.“Bērtulaiši TP-5575”, Bukaišu pagasts, Tērvetes novads, kadastra nrumurs 

4656 003 0054, platība 0,06 ha; 

2.2.“Ģenteles - Tauriņi”, Bukaišu pagasts, Tērvetes novads, kadastra nrumurs 4656 

006 0398, platība 0,1731 ha; 

2.3.„Augstsprieguma līnija”, Tērvetes pagasts, Tērvetes novads, kadastra numurs 

4688 003 0216, platība 0,06 ha; 

2.4.„Strautnieki”, Tērvetes pagasts, Tērvetes novads, kadastra numurs 4688 005 

0259, platība 0,1942 ha. 

2.5. „Piduļi pašvaldības”, Augstkalnes pagasts, Tērvetes novads, kadastra numurs 

4644 005 0337, platība 0,5 ha; 

2.6. „Lielstrikaiši”, Bukaišu pagasts, Tērvetes novads, kadastra numurs, 4656 006 

0169, platība 0,4 ha; 

2.7. „Ružas 1”, Tērvetes pagasts, Tērvetes novads, kadastra numurs, 4688 001 

0355, platība 0,8 ha. 

2.8. „Krūklēnu kupleja”, Tērvetes pagasts, Tērvetes novads, kadastra numurs 4688 

005 0213, platība 0,8 ha. 

2.9. Zemes gabals ar kadastra numuru 4644 003 0146, platība 0,2 ha, kas atrodas 

Augstkalnes pagastā, Tērvetes novadā. 

3. Noteikt, ka Tērvetes novada pašvaldībai saskaņā ar likuma „Par valsts un 

pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to nostiprināšanu zemesgrāmatās” 3.panta 

piektās daļas 1.punktu (apbūvēta lauku apvidu zeme, par kuru atbilstoši Valsts un 

pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas sertifikātu izmantošanas 

pabeigšanas likuma 25.panta ceturtajai daļai noslēdzami zemes nomas līgumi) piekrīt 

sekojošas apbūvētas lauku apvidus zemes vienības: 

3.1.  ”Muita”, Augstkalnes pagasts, Tērvetes novads, kadastra numurs 4644 004 

0054, platība 0,4 ha; 

3.2. "Lidlauks", Augstkalnes pagasts, Tērvetes novads, kadastra numurs 4644 005 

0536, platība 2,9 ha. 

4. Noteikt, ka Tērvetes novada pašvaldībai saskaņā ar likuma „Par valsts un 

pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to nostiprināšanu zemesgrāmatās” 3.panta otrās 

daļas 2.punktu un 4.1 panta otrās daļas 5.punktu (vietējās pašvaldības teritorijas 

http://likumi.lv/doc.php?id=34595#p25


plānojumā attiecīgi neapbūvēti zemes gabali paredzēti jaunu pašvaldības ēku (būvju) 

celtniecībai vai pašvaldību funkciju īstenošanai)  piekrīt neapbūvēta lauku apvidus 

zemes vienība (kapsētas teritorija - vecie pansionāta kapi) ar kadastra numuru 4688 001 

0368, platība 0,26 ha,  kas atrodas Tērvetes pagastā, Tērvetes novadā. 

 

 

Domes priekšsēdētāja                                                                         D.Reinika 
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TĒRVETES NOVADA TĒRVETES PAGASTĀ 

 

  LĒMUMS 

 

2014.gada 17.jūlijā                                                                         Nr.84 

                                                                                            (prot.Nr.11, 12.paragrāfs) 

 

Par Augstkalnes vidusskolas direktora iecelšanu 

 

 2013.gada 7.novembrī Tērvetes novada dome nolēma (protokols Nr. 14; 

paragrāfs 2) reorganizēt Tērvetes novada pašvaldības vispārējās izglītības iestādes, 

apvienojot Bukaišu pamatskolu (reģistrācijas Nr. 4512900873, juridiskā adrese: 

Bukaiši, Bukaišu pagasts, Tērvetes novads, LV-3714) un Augstkalnes vidusskolu 

(reģistrācijas Nr. 4513900886, juridiskā adrese: „Ezerpils”, Augstkalne, Augstkalnes 

pag., Tērvetes novads, LV-3709), un uz reorganizēto skolu materiāli tehniskās bāzes  

izveidot vispārējās izglītības iestādi - Augstkalnes vidusskolu. 

2014.gada 25.martā Tērvetes novada dome izsludināja konkursu uz Tērvetes 

novada pašvaldības jaunizveidojamās Augstkalnes vidusskolas direktora amatu. 

2014.gada 23. aprīlī Tērvetes novada pašvaldības jaunizveidojamās 

Augstkalnes vidusskolas direktora amata konkursa komisija par labāko pretendentu 

Augstkalnes vidusskolas direktora amatam atzina Aivaru Valdiņu, p.k. …………, 

dzīvojošu: „……..”, Augstkalnes pagasts, Tērvetes novads. 

 Atbilstoši Izglītības likuma  17.panta trešās daļas 2.punktam Izglītības un 

zinātnes ministrija 2014.gada 10. jūlijā saskaņoja A.Valdiņa kandidatūru Augstkalnes 

vidusskolas direktora amatam. 

 Ievērojot augstāk minēto un pamatojoties uz  likuma „Par pašvaldībām” 

21.panta pirmās daļas 9.punktu,   Tērvetes novada dome,   nolemj: 

 

1) Iecelt Augstkalnes vidusskolas direktora amatā  Aivaru Valdiņu, p.k……………, 

dzīvojošu: „……..”, Augstkalnes pagasts, Tērvetes novads. 

 

2) Pilnvarot Tērvetes novada domes izpilddirektoru M. Berlandu līdz 2014.gada 

1.augustam noslēgt ar A.Valdiņu darba līgumu par Augstkalnes vidusskolas direktora 

amata pienākumu pildīšanu. 
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TĒRVETES NOVADA TĒRVETES PAGASTĀ 

 

  LĒMUMS 

 

2014.gada 17.jūlijā                                                                         Nr.85 

                                                                                            (prot.Nr.11, 13.paragrāfs) 

 

Par Annas Brigaderes pamatskolas direktora iecelšanu 

 

 

            2013.gada 7.novembrī Tērvetes novada dome nolēma (protokols Nr. 14; 

paragrāfs 1) reorganizēt Tērvetes novada pašvaldības vispārējās izglītības iestādes, 

apvienojot Tērvetes pamatskolu (reģistrācijas –Nr. 4512900879, juridiskā adrese: 

Tērvetes pagasts, Tērvetes novads) un Annas Brigaderes pamatskolu (reģistrācijas Nr. 

4512900872, juridiskā adrese: Kroņauce, Tērvetes pagasts, Tērvetes nov.), un uz 

reorganizēto skolu materiāli tehniskās bāzes izveidot vispārējās izglītības iestādi - 

Annas Brigaderes pamatskolu. 

2014.gada 25.martā Tērvetes novada dome izsludināja konkursu uz Tērvetes 

novada pašvaldības jaunizveidojamās Annas Brigaderes pamatskolas direktora amatu. 

2014.gada 23.aprīlī Tērvetes novada pašvaldības jaunizveidojamās Annas 

Brigaderes pamatskolas direktora amata konkursa komisija par labāko pretendentu 

Annas Brigaderes pamatskolas direktora amatam atzina Aldi Tisenkopfu, p.k. 

…………, dzīvojošu: „……….”, Bukaišu pagasts, Tērvetes novads . 

Atbilstoši Izglītības likuma  17.panta trešās daļas 2.punktam Izglītības un zinātnes 

ministrija 2014.gada 10.jūlijā saskaņoja A.Tisenkopfa kandidatūru Annas Brigaderes 

pamatskolas direktora amatam. 

 Ievērojot augstāk minēto un pamatojoties uz  likuma „Par pašvaldībām” 

21.panta pirmās daļas 9.punktu,   Tērvetes novada dome,   nolemj: 

 

1) Iecelt Annas Brigaderes pamatskolas direktora amatā  Aldi Tisenkopfu, p.k. 

……………., dzīvojošu: „………”, Bukaišu pagasts, Tērvetes novads. 

 

2) Pilnvarot Tērvetes novada domes izpilddirektoru M.Berlandu līdz 2014.gada 

1.augustam noslēgt ar A.Tisenkopfu darba līgumu par Annas Brigaderes pamatskolas 

direktora amata pienākumu pildīšanu. 
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"Zelmeņi", Tērvetes pagasts, Tērvetes novads, LV-3730, tālr.63726012, fakss 63726012, 
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TĒRVETES NOVADA TĒRVETES PAGASTĀ 

Pielikums 

APSTIPRINĀTS 

        Tērvetes novada domes 

 2014.gada 17.jūlija  sēdē  

(prot. Nr.11, 14.§) 
 

Maksas pakalpojumi Tērvetes novada izglītības iestādēs vasaras nometnēm 

Nr.p.k. Pakalpojums Mērvienība Cena EUR bez 

PVN 

1. Telpu izmantošana   

1.1. Klases telpas noma 

bez aprīkojuma 

1 stunda  

2,89 

 

1.2. Klases telpas noma ar 

aprīkojumu (soli, galdi, krēsli, 

tāfele u.c.) 

1 stunda 5,83 

1.3. Telpas noma gulēšanai  1 nakts/personai 3,55 

1.3.1. Gultas veļas 

komplekta(palags, 

spilvendrāna, pārvalks, 

dvielis) noma 

gb/ vienai maiņas 

reizei 

1,32 

1.3.2. Matrača/gultas, segas un 

spilvena noma 

1 nakts/personai 1,32 

1.3.3. Duša 1 reize 0,40 

1.4.  Sporta zāle Augstkalnes 

vidusskolā bez sporta 

inventāra 

1 stunda 5,79 

1.5.  Sporta zāle Augstkalnes 

vidusskolā ar  sporta 

inventāru 

1 stunda 8,26 

1.6.  Aktu zāle Augstkalnes 

vidusskolā 

1 stunda 9,92 

1.7. Mazā zāle Augstkalnes 

vidusskolā 

1 stunda 5,83 

2. Ēdināšana   



2.1. Ēdiena  pašizmaksa 

(brokastis, pusdienas, 

vakariņas) 

1 diena/1 personai Ne mazāk kā Eur 

2,55 dienā 

2.2. Izmaksas ēdiena 

pagatavošanai 

1 diena/1personai 2,55 
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APSTIPRINĀTS 

        Tērvetes novada domes 

 2014.gada 17.jūlija  sēdē  

 (prot. Nr. 11, 10. §) 

 

Augstkalnes vidusskolas 
NOLIKUMS 

Izdots saskaņā ar  

Izglītības likuma  

 22.panta pirmo daļu, 

Vispārējās izglītības likuma 9.pantu 

 

I. Vispārīgie noteikumi 

1. Augstkalnes vidusskola (turpmāk tekstā – Skola) ir Tērvetes novada domes 

(turpmāk tekstā – Dibinātājs) vispārējās vidējās izglītības iestāde, kura īsteno 

pirmsskolas, vispārējās pamatizglītības, pamatizglītības 2. posma (7.-9.klase), 

vispārējās vidējās izglītības, vispārējās vidējās (neklātienes) izglītības un 

interešu izglītības programmas. Skola var īstenot arī speciālās izglītības 

programmu. 

Skolai ir struktūrvienība Bukaišu pagastā – Bukaišu skola, kas darbojas uz 

Bukaišu skolas reglamenta pamata, kuru apstiprina Skolas direktors. 

2. Skolas darbības tiesiskais pamats ir Izglītības likums, Vispārējās izglītības 

likums un šis nolikums, kurš izdots, pamatojoties uz Izglītības likuma 22. panta 

pirmo daļu un Vispārējās izglītības likuma 9. pantu.  

3. Skolai ir zīmogs ar papildināto mazo Latvijas valsts ģerboni (liecībām, 

apliecībām un atestātiem) un zīmogs ar Latvijas valsts mazo ģerboni, kā arī 

noteikta parauga veidlapas. 

4. Skola norēķinos izmanto Tērvetes novada domes kontu bankā.  



5. Skolai ir sava simbolika: karogs, logo un himna. 

6. Skolas juridiskā adrese: Ezerpils, Augstkalnes pagasts, Tērvetes novads, LV-

3709. Mācību process tiek īstenots adresēs „Ezerpils”, „Zvaniņi”, „Skolas 

internāts”, Augstkalnes pagasts, Tērvetes novads, LV-3709. 

Struktūrvienības adrese: Skola, Bukaišu pagasts, Tērvetes novads, LV-3709. 

7. Skolā ir izveidota: 

7.1. skolas padome; 

7.2. skolas pedagoģiskā padome; 

7.3. skolēnu padome; 

7.4. vecāku padome; 

7.5. bibliotēka; 

7.6. skolas metodiskās komisijas. 

 

II. Darbības mērķis, pamatvirziens un uzdevumi 

8. Skolas darbības mērķis ir: 

8.1.  organizēt un īstenot izglītības procesu, kas nodrošina valsts vispārējās 

pamatizglītības standartā un valsts vispārējās vidējās izglītības mācību 

priekšmetu standartos noteikto mērķu sasniegšanu; 

8.2.  sekmēt skolēna atbildīgu attieksmi pret sevi, ģimeni, līdzcilvēkiem, 

Tēvzemi un augstākajām morāles vērtībām 

9. Skolas darbības pamatvirziens ir mācību un audzināšanas darbība. 

10. Skolas galvenie uzdevumi ir: 

10.1. īstenot licencētās pirmsskolas, vispārējās pamatizglītības, 

pamatizglītības 2. posma (7.-9. klase), vispārējās vidējās izglītības, 

vispārējās vidējās (neklātienes) izglītības, speciālās izglītības 

programmas; 

10.2. nodrošināt iespēju izglītojamajiem (turpmāk tekstā – izglītojamajiem) 

iegūt zināšanas, prasmes, sagatavot viņus aktīvai līdzdalībai sabiedrības 

dzīvē, sekmēt lēmumu pieņemšanas prasmju attīstību un spēju 

uzņemties atbildību, iegūt izglītību eksternatūrā. 



10.3. izvēlēties mācību un audzināšanas darba metodes un formas, kas 

nodrošina izglītojamo personības vispusīgu, harmonisku attīstību; 

10.4. racionāli izmantot finanšu, materiālos, personāla un informācijas 

resursus; 

10.5. sadarboties ar skolēnu vecākiem (personām, kas realizē vecāku varu), 

(turpmāk tekstā - vecākiem), lai nodrošinātu obligātās pamatizglītības 

ieguvi visiem Skolas izglītojamajiem;  

10.6. sadarboties ar Dibinātāju un citām pašvaldības institūcijām, 

nevalstiskajām organizācijām; 

10.7. ievērot demokrātijas, humānisma, zinātniskuma, individuālās pieejas, 

diferenciācijas, sistēmiskuma principus mācību un audzināšanas 

procesā. 

 

III. Īstenojamās izglītības programmas 

11. Mācību un audzināšanas darbību reglamentējošs dokuments ir izglītības 

programma. Vispārējās pamatizglītības, pamatizglītības 2. posma (7.- 9. klasē), 

korekcijas programmu 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. 

12. Skola piedāvā un īsteno šādas izglītības programmas: 

12.1. vispārizglītojošo pirmsskolas izglītības programmu (kods 01011111); 

12.2. vispārējās pamatizglītības vispārizglītojošā virziena izglītības 

programma (kods 21011111); 

12.3. pamatizglītības 2. posma (7.- 9.klase) programma (kods 23011113); 

12.4. vispārējās vidējās izglītības programma, vispārizglītojošais virziens  

 (kods 31011011); 

12.5. vispārējās vidējās izglītības vispārizglītojošā virziena (neklātiene) 

programma (kods 31011013); 



12.6. speciālās pamatizglītības programma izglītojamiem ar garīgās 

veselības traucējumiem (kods 21015811). 

13. Skola var izstrādāt savas izglītības programmas Izglītības un zinātnes ministrijas 

(turpmāk-IZM) noteiktā kārtībā. Izglītības programmas apstiprina Skolas direktors 

(turpmāk – direktors) un saskaņo ar Dibinātāju. 

14. Pedagogi ir tiesīgi izmantot IZM vai pašu izstrādātās mācību priekšmetu 

programmas, kas nav pretrunā ar normatīvos aktos reglamentēto.  

15. Skolas mācību priekšmetu tematiskie plāni tiek veidoti saskaņā ar Skolas izglītības 

programmām, pamatojoties uz IZM apstiprinātiem pamatizglītības un vispārējās 

vidējās izglītības programmu mācību priekšmetu un stundu paraugplāniem. Tos 

saskaņo Skolas Metodiskajās komisijās. 

16. Skola izstrādā interešu izglītības programmas, ko apstiprina direktors vai ar 

rīkojumu nozīmēts direktora vietnieks. 

IV. Izglītības procesa organizācija 

17. Izglītojamo uzņemšana Skolā, pārcelšana nākamajā klasē un atskaitīšana no Skolas 

notiek saskaņā ar normatīvo aktu prasībām. 

18. Vispārējās vidējās izglītības programmās uzņem izglītojamos, kuri saņēmuši 

apliecību par pamatizglītību, un pamatojoties uz direktora apstiprinātu uzņemšanas 

kārtību. 

19. Papildu brīvdienas 1.klasei (5 darba dienas) nosaka direktors, saskaņojot ar 

pašvaldību. 

20. Saskaņojot ar pašvaldību un novada izglītības darba speciālistu, direktors ar 

rīkojumu nosaka mācību gada pagarinājumu 1. – 8., 10. un 11.klasei, ja mācību gada 

laikā radušies īpaši izglītības procesu kavējoši apstākļi. 

21. Pamatojoties uz normatīvajiem aktiem un Pedagoģiskās padomes ieteikumu, 

direktors nosaka pēcpārbaudījumus un papildus mācību pasākumus/ konsultācijas 

izglītojamajiem, kuriem nav pietiekami mācību sasniegumu vērtējumi. 

22. Skolas Pedagoģiskās padomes ieteikumu par pēcpārbaudījumu un papildus mācību 

pasākumu noteikšanu izglītojamajiem direktors apstiprina ar rīkojumu un klases 

audzinātājs izdara attiecīgu ierakstu skolēna liecībā.  



23. Ja izglītojamais saņem nepietiekamu vērtējumu pēcpārbaudījumā, viņam tiek 

izstrādāts individuālais izglītības plāns, kuru izvērtē skolas atbalsta komanda. 

24. Mācību darba organizācijas pamatforma ir mācību stunda. Mācību stundas ilgums 

1.-12. klasē ir 40 minūtes.  

25. Mācību stundu slodzes sadalījumu skolēniem pa nedēļas dienām nosaka direktora 

apstiprināts mācību stundu saraksts. 

26. Mācību stundu saraksts ietver licencēto un akreditēto vispārējās pamatizglītības un 

vispārējās vidējās izglītības (klātienes un neklātienes) programmu mācību plānā 

paredzētos mācību priekšmetus un klases audzinātāja stundu. 

27. Mācību stundu, pirmsskolas izglītības programmu un interešu izglītības nodarbību 

saraksti ir nemainīgi visu semestri, operatīvas izmaiņas tajos var izdarīt direktors vai 

direktora vietnieks mācību darbā, par izmaiņām pirms tam informējot pedagogus un 

izglītojamos. 

28. Fakultatīvās nodarbības vidusskolas klasēs tiek organizētas pēc saraksta. Tās ir 

bezmaksas un tiek piedāvātas, ievērojot brīvprātības principu. Fakultatīvās nodarbības 

tiek organizētas, balstoties uz izglītojamo vēlmēm, vecāku iesniegumiem un ievērojot 

Skolas iespējas. 

29. Izglītojamo papildizglītošanu (interešu izglītības nodarbības u.c. nodarbības ārpus 

izglītības programmām) Skola veic pēc mācību stundām, balstoties  un izglītojamo 

vēlmēm, pamatojoties uz vecāku iesniegumiem. Tās ir bezmaksas un tiek organizētas, 

ievērojot brīvprātības principu. 

30. Skola piedāvā konsultācijas un individuālās nodarbības īpaši talantīgiem 

izglītojamajiem, tiem, kas ilgstoši slimojuši, un izglītojamajiem, kuriem nepieciešama 

palīdzība mācību priekšmetu apguvē. 

31. Mācību nedēļas ilgums ir 5 darba dienas.  

32. Ne vairāk kā 10 dienas mācību gada laikā katra klase var izmantot mācību 

ekskursijām, projektiem un citiem ar izglītības procesu saistītiem pasākumiem. 

33. Pamatojoties uz MK noteikumiem vai citiem normatīviem aktiem, projektu nedēļas 

laiku nosaka direktors ar rīkojumu, saskaņojot ar pašvaldību un novada izglītības 

speciālistu.  



34. Projekta nedēļas norises kārtību nosaka pedagoģiskā padome, un tā tiek plānota 

Skolas gada darba plānā. 

35. Pirmsskolas, 1. – 4. klašu izglītojamajiem un pedagoģiskās korekcijas klasēm, 

pamatojoties uz vecāku iesniegumiem, tiek organizētas pagarinātās darba dienas grupas 

(turpmāk – PG). PG darbību un  darbības principus nosaka reglaments. 

36. Skolēniem, apgūstot 12.4. punktā norādīto izglītības programmu, obligāti 

izstrādājams zinātniski pētnieciskais darbs (turpmāk tekstā - ZPD), kurš jāaizstāv ne 

vēlāk kā līdz 11. klases mācību gada beigām. 

37. Izglītojamajiem, kuriem pēc sertificēta ģimenes ārsta vai Ārstu konsultatīvās 

komisijas (turpmāk - ĀKK) slēdziena nepieciešama mājas apmācība, tā tiek 

nodrošināta atbilstoši Vispārējās izglītības likumam, MK noteikumiem. 

38. Izglītojamo mācību sasniegumus vērtē saskaņā ar normatīvo aktu prasībām. 

V. Metodiskās komisijas 

39. Valsts pamatizglītības standartā, Valsts vispārējās vidējās izglītības standartā un 

mācību priekšmetu standartos noteikto prasību izpildei, mācību priekšmetu un 

pedagogu pieredzes popularizēšanai, pasākumu un projektu īstenošanai Skola izveido 

radniecīgo mācību priekšmetu un klašu audzinātāju metodiskās komisijas (turpmāk – 

Komisijas). Komisiju skaitu, sastāvu un vadītājus apstiprina direktors. Komisiju darbs 

tiek organizēts, pamatojoties uz „Metodisko komisiju reglamentu”. Komisiju darbu 

koordinē direktora vietnieki mācību darbā. 

40. Metodisko komisiju uzdevumi: 

40.1. izvērtēt pedagogu izstrādātās mācību priekšmetu un audzināšanas 

programmas un ierosināt direktoram tās apstiprināt; 

40.2. apspriest pedagogu izstrādātos tematiskos plānus un saskaņot ar 

katrai klasei veicamo pārbaudes darbu grafiku mācību gadam. 

Saskaņošanu veikt divas reizes mācību gadā; 

40.3. nodrošināt starppriekšmetu saikni starp atsevišķiem mācību 

priekšmetiem vai tēmām un audzināšanas pasākumiem; 

40.4. analizēt skolēnu mācību sasniegumu un pedagogu darba rezultātus; 

40.5. risināt jautājumus, kas ir saistīti ar mācību saturu un mācību līdzekļu 

pielietošanu; 



40.6. organizēt mācību priekšmetu olimpiādes, projektu nedēļas, pieredzes 

apmaiņas pasākumus, savstarpēju stundu vērošanu, analizēt to 

rezultātus u.tml.; 

40.7. izvērtēt mācību literatūru, saskaņot un iesniegt direktoram 

apstiprināšanai mācību literatūras sarakstu. 

 

VII. Izglītojamo tiesības un pienākumi 

41. Izglītojamo tiesības: 

41.1. uz valsts vai pašvaldības apmaksātu pirmsskolas izglītības, pamatizglītības un 

vidējās izglītības ieguvi; 

41.2. izglītības procesā brīvi izteikt savas domas un uzskatus, kas neaizskar 

cilvēku godu un cieņu; 

41.3. atbilstoši  noteiktai kārtībai piedalīties skolas iekšējās kārtības 

noteikumu izstrādāšanā; 

41.4. līdzdarboties Skolēnu un Skolas padomē;  

41.5. darboties jauniešu organizācijās un apvienoties interešu grupās; 

41.6. pārstāvēt Skolu atbilstoši savām spējām un interesēm; 

41.7. saņemt savu zināšanu un uzvedības novērtējuma argumentētu 

pamatojumu; 

41.8. saņemt profilaktisko veselības aprūpi, izņemot normatīvajos aktos par 

veselības aprūpes organizēšanas un finansēšanas kārtību paredzētajā 

profilaktisko apskašu programmā ietvertās profilaktiskās apskates, un 

pirmo palīdzību izglītības iestādē un tās organizētajos pasākumos; 

41.9. izrādīt iniciatīvu zināšanu un prasmju apguvē; 

41.10. saņemt pedagogu palīdzību mācību vielas apguvē; 

41.11. izglītošanās procesā izmantot Skolas telpas, sporta zāli, bibliotēku, 

lasītavu u.c. informācijas krātuves, kā arī Skolā esošos mācību līdzekļus 

bez maksas; 

41.12. saņemt psihologa un atbalsta personāla konsultācijas un palīdzību; 



41.13. izglītojamajiem ir tiesības uz personiskās mantas vai lietojumā esošās 

mantas aizsardzību Skolā. 

42. Izglītojamo pienākumi: 

42.1. obligāti apmeklēt mācību stundas atbilstoši stundu sarakstam; 

42.2. mācībām paredzēto laiku izmantot lietderīgi, sistemātiski gatavojoties 

nodarbībām, lai iegūtu pamatizglītību un vidējo izglītību; 

42.3. uzņemties atbildību par savām mācībām un uzvedību Skolā un ārpus 

skolas; 

42.4. ar cieņu izturēties pret valsts un Skolas simboliku; 

42.5. ar cieņu izturēties pret valsti, ģimeni un sabiedrību, dažādām tautībām 

un to pārstāvjiem; 

42.6. ar vārdiem vai uzvedību neaizskart cilvēkus saistībā ar to izskatu, rasi, 

tautību, reliģisko pārliecību, uzskatiem; 

42.7. ievērot „Skolas nolikumu”, „Iekšējās kārtības noteikumus” un citus 

iekšējos normatīvos aktus, kas reglamentē kārtību Skolā; 

42.8. uzvesties un darboties saskaņā ar sabiedrībā pieņemtajām morāles un 

ētikas normām; 

42.9. ar cieņu izturēties pret pedagogiem, darbiniekiem, izglītojamajiem un 

viņu vecākiem; 

42.10. censties iepazīt, izprast un savā darbībā ievērot demokrātisma, 

humānisma, parlamentārisma, tiesiskas valsts un pilsoniskas sabiedrības 

pamatprincipus; 

42.11. rūpēties par Skolas autoritāti, atbalstīt un pilnveidot tās tradīcijas, 

atbilstoši savām spējām un interesēm pārstāvēt Skolu; 

42.12. rūpēties par Skolas vidi, inventāra saglabāšanu, kārtību, tīrību un veikt 

pašapkalpošanās darbu; 

42.13. saglabāt un rūpēties par skolas bibliotēkas izsniegtajām grāmatām un 

mācību palīglīdzekļiem u.c. 



IX. Skolas padome 

43. Sabiedrības, pašvaldības un vecāku (aizbildņu) sadarbības nodrošināšanai ir 

izveidota Skolas padome. Tā darbojas saskaņā ar Skolas padomes reglamentu, un tās 

sastāvā var būt: 

43.1. skolas direktors; 

43.2. pedagogu pārstāvji; 

43.3. pašvaldības pārstāvis; 

43.4. izglītojamo vecāku (aizbildņi) pārstāvji; 

43.5. izglītojamo pārstāvji. 

 44. Izglītojamo vecāku (aizbildņu) pārstāvjiem padomes sastāvā jābūt vairākumā. 

Padomes vadītājam ir jābūt ievēlētam no vecāku (aizbildņu) pārstāvju vidus. 

45. Skolas padome: 

45.1. izstrādā priekšlikumus Skolas attīstības plānam; 

45.2. veicina sadarbību starp skolu un sabiedrību; 

45.3. var veidot Skolas atbalsta fondu un nodrošināt tā darbību; 

45.4. lemj par skolā saņemto ziedojumu izlietošanu un sniedz par to pārskatu 

vecāku pilnsapulcei; 

45.5. veic citus Skolas padomes nolikumā paredzētos uzdevumus. 

46. Skolas padomes darbu plāno un vada padomes priekšsēdētājs. 

X. Skolēnu padome 

47. Skolā darbojas skolēnu padome, kuras darbības mērķis ir panākt skolēnu un Skolas 

administrācijas interešu un darbības saskaņošanu, kā arī izglītojamo aktīvu iesaistīšanos 

audzināšanas darbā, mācību procesā, sabiedriskā darba un brīvā laika organizēšanas 

iemaņu apgūšanā. 

48. Skolēnu padome darbojas saskaņā ar „Skolēnu padomes reglamentu”, kuru izstrādā 

skolēnu padome un apstiprina direktors. 

49. Skolēnu padomes galvenie uzdevumi ir: 

49.1. izstrādāt „Skolēnu padomes reglamentu”; 

49.2. pārstāvēt izglītojamo viedokli Skolas padomē;  

49.3. ieteikt priekšlikumus „Iekšējās kārtības noteikumu” aktualizēšanai; 



49.4. veicināt izglītojamo savstarpējo sadarbību un sadarbību starp skolotājiem un 

izglītojamajiem; 

49.5. organizēt sabiedrisko dzīvi Skolā; 

49.6. piedalīties Skolas darbības plānošanā; 

49.7. informēt izglītojamos par padomes darbību; 

49.8. piedalīties novadu, reģionu un valsts mēroga izglītojamo pašpārvalžu darbā un tās 

organizētajos pasākumos u.c. 

XI. Pedagoģiskā padome 

50. Skolā ir izveidota Pedagoģiskā padome dažādu ar mācību un audzināšanas procesu 

saistītu jautājumu risināšanai, tās darbību reglamentē „Pedagoģiskās padomes 

reglaments”. To vada direktors.  

51. Pedagoģiskās padomes sēdes notiek ne retāk kā reizi semestrī, to norisi protokolē, 

lēmumus pieņem ar balsu vairākumu.  

52. Pedagoģiskā padome: 

52.1. izvērtē un iesaka direktoram apstiprināšanai izglītības programmas; 

52.2. sniedz priekšlikumus mācību un audzināšanas procesam nepieciešamās materiālās 

bāzes pilnveidošanai; 

52.3. iesaka apstiprināt pagarinātā mācību gada pēcpārbaudījumu un papildus mācību 

pasākumu (konsultāciju) laikus izglītojamajiem; 

52.4. izstrādā priekšlikumus izglītojamo atskaitīšanai Izglītības likumā un Skolas nolikumā 

paredzētajos gadījumos; 

52.5. izvērtē izglītojamo mācību un audzināšanas, kā arī interešu izglītības darba rezultātus; 

52.6. izvērtē pedagogu darba rezultātus, izstrādā priekšlikumus Skolas darba uzlabošanai; 

52.7. izlemj citus ar mācību un pedagoģisko darbu saistītus jautājumus. 

52.8. iesaistās Skolas attīstības plāna apspriešanā un citu Skolai nozīmīgu projektu 

plānošanā un realizēšanā. 

53. Skolā darbojas atbalsta komanda izglītojamajiem, kuras mērķus un uzdevumus nosaka 

nolikums „Par atbalsta komandas izveidošanu Augstkalnes vidusskolā”. 



XII. Pedagogu un citu darbinieku pienākumi un tiesības 

54. Skolu vada direktors, kuru ieceļ amatā un atbrīvo no amata Dibinātājs likumdošanā 

noteiktajā kārtībā, saskaņojot ar IZM.  

55. Direktora kompetenci un atbildību nosaka Izglītības likums, Vispārējās izglītības 

likums, citi normatīvie akti, darba līgums, amata apraksts un Skolas nolikums.  

56. Skolas skolotāju, klašu audzinātāju, logopēda un direktora vietnieku pienākumi un 

tiesības ir noteiktas darbinieka darba līgumā un amata aprakstā. 

57. Saimniecisko darbību realizē direktora vietnieks administratīvi saimnieciskajā 

darbā. 

58. Skolas tehnisko darbinieku amata vienību sarakstu apstiprina Tērvetes novada 

dome, tehnisko darbinieku pienākumi un tiesības ir noteiktas darba līgumos sadaļā 

“Darbinieka pienākumi un tiesības”. 

XIII. Skolas darbības tiesiskuma nodrošināšana 

59. Skolas darbības tiesiskumu nodrošina direktors. 

60. Direktora pieņemtos lēmumus var pārsūdzēt Dibinātājam. 

XIV. Skolas darbību reglamentējošie dokumenti 

61. Skola ievēro izglītības iestādes darbību regulējošos ārējos normatīvos aktus un 

izstrādā iekšējos normatīvos aktus: 

61.1. darba kārtības noteikumus; 

61.2. iekšējās kārtības noteikumus; 

61.3. citus ar ārējiem normatīviem aktiem saskaņotus iekšējos normatīvos 

aktus, kas nodrošina sekmīgu pedagoģisko procesu. 

62. Skolas iekšējo kārtību reglamentējošos aktus apstiprina Skolas direktors, un tie ir 

saistoši visiem skolas darbiniekiem un izglītojamajiem. 



XV. Saimnieciskā darbība 

63. Saskaņā ar Izglītības likumu Skola var veikt saimniecisko darbību. 

64. Skolas direktors ir tiesīgs: 

64.1. slēgt īres un nomas līgumus; 

64.2. slēgt līgumus ar fiziskām vai juridiskām personām par dažādu Skolai 

nepieciešamo darbu veikšanu. 

65. Skolas saimnieciskās darbības un to sniegto pakalpojumu rezultātā gūtie 

ienākumi, kā arī citi pašu ieņēmumi neietekmē valsts budžeta un pašvaldības budžeta 

gadskārtējo asignējumu apmēru. Šie līdzekļi, kā arī ziedojumu un dāvinājumu līdzekļi 

ieskaitāmi iestādes speciālo līdzekļu kontā un izmantojami tikai: 

65.1. Skolas attīstībai; 

65.2. mācību līdzekļu iegādei; 

65.3. aprīkojuma iegādei; 

65.4. ziedotāja vai dāvinātāja noteikto mērķu īstenošanai; 

65.5. darbinieku un skolēnu materiālajai stimulēšanai. 

66. Kontroli par Skolas finansiāli saimniecisko darbību veic Dibinātājs. 

67. Skolā tiek organizēta skolēnu ēdināšana. Skolas ēdnīcas darbu kontrolē direktors, 

Skolas padome un Dibinātājs.  

XVI. Finansēšanas avoti un kārtība 

68. Skolas finanšu līdzekļus veido:  

68.1. valsts budžeta līdzekļi; 

68.2. pašvaldības budžeta līdzekļi; 

68.3. citi finanšu līdzekļi. 

69. Valsts budžeta līdzekļus veido: 

69.1. mērķdotācija pedagogu darba samaksai; 

69. 2. dotācija mācību līdzekļu iegādei. 



70. Dibinātāja budžets nodrošina: 

70.1. Skolas uzturēšanas un saimnieciskos izdevumus; 

70.2. saimnieciskā personāla algas; 

70.3. mācību grāmatu, darba burtnīcu un citu mācību līdzekļu iegādi. 

71. Citus finanšu līdzekļus veido: 

71.1. fizisko un juridisko personu ziedojumi un dāvinājumi; 

71.2. maksas pakalpojumi, tai skaitā: 

71.2.1. ieņēmumi par telpu  un inventāra nomu; 

71.2.2. ieņēmumi no citiem maksas pakalpojumiem, ieskaitot ēdināšanu; 

71.2.3. dalība projektos.  

72. Maksas pakalpojumu izcenojumus nosaka Dibinātājs.  

73. Skolas direktors ir atbildīgs par to, lai ziedojumi tiktu pieņemti, uzskaitīti un 

izlietoti atbilstoši spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem un Dibinātāja 

noteiktajai kārtībai. 

74. Skolas pamatbudžeta tāmi apstiprina Dibinātājs. 

75. Visu finanšu līdzekļu uzskaite tiek veikta centralizēti Dibinātāja grāmatvedībā. 

Skolā grāmatvedības pirmdokumentu apstrādi veic lietvede. 

XVII.  Skolas reorganizēšanas un likvidācijas kārtība 

76. Skolu reorganizē vai likvidē Dibinātājs, saskaņojot ar IZM. 

XVIII. Citi noteikumi 

77. Skolas bibliotēkas fondu komplektē, uzskaita, izmanto un saglabā pamatojoties uz 

Skolas bibliotēkas reglamentu, kuru apstiprina direktors. Skolas bibliotēkas darbu vada 

bibliotekārs. 

78. Skolā lietvedību un arhīvu kārto atbilstoši normatīvo aktu prasībām. 

XIX. Grozījumi nolikumā 

79. Grozījumus Skolas nolikumā veic pēc direktora, Skolas padomes vai 

Pedagoģiskās padomes ierosinājuma.  



80. Grozījumus Skolas nolikumā apstiprina Dibinātājs.  

Domes priekšsēdētāja                                                        Dace Reinika 

 

 

APSTIPRINĀTS 

        Tērvetes novada domes 

 2014.gada 17.jūlija  sēdē  

(prot. Nr. 11, 11. §) 

 

 

Annas Brigaderes pamatskolas 
NOLIKUMS 

Izdots saskaņā ar  

Izglītības likuma  

 22.panta pirmo daļu, 

Vispārējās izglītības likuma 9.pantu 

 

I. Vispārīgie noteikumi 

1.  Annas Brigaderes pamatskola (turpmāk tekstā – Skola) ir Tērvetes novada domes 

(turpmāk tekstā – Dibinātājs) vispārējās izglītības iestāde, kura īsteno pirmsskolas, 

vispārējās pamatizglītības un interešu izglītības programmas. 

2.  Skolas darbības tiesiskais pamats ir Izglītības likums, Vispārējās izglītības 

likums un šis nolikums, kurš izdots, pamatojoties uz Izglītības likuma 22.panta 

pirmo daļu un Vispārējās izglītības likuma  9.pantu.  

 

3. Skolai ir zīmogs ar papildināto mazo Latvijas valsts ģerboni (liecībām, 

apliecībām un atestātiem) un zīmogs ar Latvijas valsts mazo ģerboni, kā arī noteikta 

parauga veidlapas. 

4. Skola norēķinos izmanto Tērvetes novada domes kontu bankā.  

5. Skolai ir sava simbolika: karogs, logo un himna. 

6. Skolas juridiskā adrese:  Annas Brigaderes pamatskola, Kroņauce, Tērvetes 

pagasts, Tērvetes novads, LV -3730 

7. Skolā ir izveidota: 

7.7. skolas padome; 

7.8.  skolas pedagoģiskā padome; 

7.9.  skolēnu padome; 



7.10. bibliotēka; 

7.11. skolas metodiskās komisijas. 

II. Darbības mērķis, pamatvirziens un uzdevumi 

8. Skolas darbības mērķis ir: 

8.1.  organizēt un īstenot izglītības procesu, kas nodrošina valsts vispārējās 

pamatizglītības standartā un mācību priekšmetu standartos noteikto 

mērķu sasniegšanu; 

8.2.  sekmēt skolēna atbildīgu attieksmi pret sevi, ģimeni, līdzcilvēkiem, 

Tēvzemi un augstākajām morāles vērtībām 

9. Skolas darbības pamatvirziens ir mācību un audzināšanas darbība. 

10. Skolas galvenie uzdevumi ir: 

10.1. īstenot licencētās pirmsskolas, vispārējās pamatizglītības  programmas; 

10.2. nodrošināt iespēju izglītojamajiem (turpmāk tekstā – izglītojamajiem) 

iegūt zināšanas, prasmes, sagatavot viņus aktīvai līdzdalībai sabiedrības 

dzīvē, sekmēt lēmumu pieņemšanas prasmju attīstību un spēju 

uzņemties atbildību, iegūt izglītību eksternatūrā. 

10.3. izvēlēties mācību un audzināšanas darba metodes un formas, kas 

nodrošina izglītojamo personības vispusīgu, harmonisku attīstību; 

10.4. racionāli izmantot finanšu, materiālos, personāla un informācijas 

resursus; 

10.5. sadarboties ar skolēnu vecākiem (personām, kas realizē vecāku varu), 

(turpmāk tekstā - vecākiem), lai nodrošinātu obligātās pamatizglītības 

ieguvi visiem Skolas izglītojamajiem;  

10.6. sadarboties ar Dibinātāju un citām pašvaldības institūcijām, 

nevalstiskajām organizācijām; 

10.7. ievērot demokrātijas, humānisma, zinātniskuma, individuālās pieejas, 

diferenciācijas, sistēmiskuma principus mācību un audzināšanas 

procesā. 



III. Īstenojamās izglītības programmas 

11. Mācību un audzināšanas darbību reglamentējošs dokuments ir izglītības 

programma. Vispārējās pamatizglītības programmu saturu un īstenošanu reglamentē 

Vispārējās izglītības likums un Valsts pamatizglītības standarts.   

12. Skola piedāvā un īsteno šādas izglītības programmas: 

12.1. vispārizglītojošo pirmsskolas izglītības programmu (kods 01011111); 

12.2. vispārējās pamatizglītības vispārizglītojošā virziena izglītības 

programmu (kods 21011111). 

13. Skola var izstrādāt savas izglītības programmas Izglītības un zinātnes ministrijas 

(turpmāk-IZM) noteiktā kārtībā. Izglītības programmas apstiprina Skolas direktors 

(turpmāk – direktors) un saskaņo ar Dibinātāju. 

14. Pedagogi ir tiesīgi izmantot IZM vai pašu izstrādātās mācību priekšmetu 

programmas, kas nav pretrunā ar normatīvos aktos reglamentēto.  

15. Skolas mācību priekšmetu tematiskie plāni tiek veidoti saskaņā ar Skolas izglītības 

programmām, pamatojoties uz IZM apstiprinātiem pamatizglītības un vispārējās 

vidējās izglītības programmu mācību priekšmetu un stundu paraugplāniem. Tos 

saskaņo Skolas Metodiskajās komisijās. 

16. Skola izstrādā interešu izglītības programmas, ko apstiprina direktors vai ar 

rīkojumu nozīmēts direktora vietnieks. 

17. Pēc vecāku pieprasījuma Skola var izstrādāt speciālās izglītības programmas. 

IV. Izglītības procesa organizācija 

18. Izglītojamo uzņemšana Skolā, pārcelšana nākamajā klasē un atskaitīšana no Skolas 

notiek saskaņā ar normatīvo aktu prasībām. 

19. Papildu brīvdienas 1. klasei (5 darba dienas) nosaka direktors, saskaņojot ar 

pašvaldību. 

20. Saskaņojot ar pašvaldību un novada izglītības darba speciālistu, direktors ar 

rīkojumu nosaka mācību gada pagarinājumu 1. – 8. klasei, ja mācību gada laikā radušies 

īpaši izglītības procesu kavējoši apstākļi. 



21. Pamatojoties uz normatīvajiem aktiem un Pedagoģiskās padomes ieteikumu, 

direktors nosaka pēcpārbaudījumus un papildus mācību pasākumus/ konsultācijas 

izglītojamajiem, kuriem nav pietiekami mācību sasniegumu vērtējumi. 

22. Skolas Pedagoģiskās padomes ieteikumu par pēcpārbaudījumu un papildus mācību 

pasākumu noteikšanu izglītojamajiem direktors apstiprina ar rīkojumu un klases 

audzinātājs izdara attiecīgu ierakstu skolēna liecībā.  

23. Ja izglītojamais saņem nepietiekamu vērtējumu pēcpārbaudījumā, viņam tiek 

izstrādāts individuālais izglītības plāns, kuru izvērtē skolas atbalsta komanda. 

24. Mācību darba organizācijas pamatforma ir mācību stunda. Mācību stundas ilgums 

1.-9. klasē ir 40 minūtes.  

25. Mācību stundu slodzes sadalījumu skolēniem pa nedēļas dienām nosaka direktora 

apstiprināts mācību stundu saraksts. 

26. Mācību stundu saraksts ietver licencēto un akreditēto vispārējās pamatizglītības  

programmu mācību plānā paredzētos mācību priekšmetus un klases audzinātāja stundu. 

27. Mācību stundu, pirmsskolas izglītības programmu un interešu izglītības nodarbību 

saraksti ir nemainīgi visu semestri, operatīvas izmaiņas tajos var izdarīt direktors vai 

direktora vietnieks mācību darbā, par izmaiņām pirms tam informējot pedagogus un 

izglītojamos. 

28. Fakultatīvās nodarbības tiek organizētas pēc īpaši sastādīta saraksta. Nodarbības ir 

bezmaksas un tiek piedāvātas, ievērojot brīvprātības principu. Fakultatīvās nodarbības 

tiek organizētas, balstoties uz izglītojamo vēlmēm, vecāku iesniegumiem un ievērojot 

Skolas iespējas. 

29. Izglītojamo papildizglītošanu (interešu izglītības nodarbības u.c. nodarbības ārpus 

izglītības programmām) Skola veic pēc mācību stundām, balstoties uz izglītojamo 

vēlmēm, pamatojoties uz vecāku iesniegumiem. Tās ir bezmaksas un tiek organizētas, 

ievērojot brīvprātības principu. 

30. Skola piedāvā konsultācijas un individuālās nodarbības īpaši talantīgiem 

izglītojamajiem, tiem, kas ilgstoši slimojuši, un izglītojamajiem, kuriem nepieciešama 

palīdzība mācību priekšmetu apguvē. 

31. Mācību nedēļas ilgums ir 5 darba dienas.  



32. Ne vairāk kā 10 dienas mācību gada laikā katra klase var izmantot mācību 

ekskursijām, projektiem un citiem ar izglītības procesu saistītiem pasākumiem. 

33. Pamatojoties uz MK noteikumiem vai citiem normatīviem aktiem, projektu nedēļas 

laiku nosaka direktors ar rīkojumu, saskaņojot ar pašvaldību un novada izglītības 

speciālistu.  

34. Projekta nedēļas norises kārtību nosaka pedagoģiskā padome, un tā tiek plānota 

Skolas gada darba plānā. 

35. Pirmsskolas un 1. – 4. klašu izglītojamajiem pamatojoties uz vecāku iesniegumiem, 

tiek organizētas pagarinātās darba dienas grupas (turpmāk – PG). PG darbību un  

darbības principus nosaka reglaments. 

36. Izglītojamajiem, kuriem pēc sertificēta ģimenes ārsta vai Ārstu konsultatīvās 

komisijas (turpmāk - ĀKK) slēdziena nepieciešama mājas apmācība, tā tiek 

nodrošināta atbilstoši Vispārējās izglītības likumam, MK noteikumiem. 

37. Izglītojamo mācību sasniegumus vērtē saskaņā ar normatīvo aktu prasībām. 

V. Metodiskās komisijas 

38. Valsts pamatizglītības standartā un mācību priekšmetu standartos noteikto prasību 

izpildei, mācību priekšmetu un pedagogu pieredzes popularizēšanai, pasākumu un 

projektu īstenošanai Skola izveido radniecīgo mācību priekšmetu un klašu audzinātāju 

metodiskās komisijas (turpmāk – Komisijas). Komisiju skaitu, sastāvu un vadītājus 

apstiprina direktors. Komisiju darbs tiek organizēts, pamatojoties uz „Metodisko 

komisiju reglamentu”. Komisiju darbu koordinē direktora vietnieks mācību darbā. 

39. Metodisko komisiju uzdevumi: 

39.1. izvērtēt pedagogu izstrādātās mācību priekšmetu un audzināšanas 

programmas un ierosināt direktoram tās apstiprināt; 

39.2. apspriest pedagogu izstrādātos tematiskos plānus un saskaņot ar katrai 

klasei veicamo pārbaudes darbu grafiku mācību gadam. Saskaņošanu 

veikt divas reizes mācību gadā; 

39.3. nodrošināt starppriekšmetu saikni starp atsevišķiem mācību 

priekšmetiem vai tēmām un audzināšanas pasākumiem; 

39.4. analizēt skolēnu mācību sasniegumu un pedagogu darba rezultātus; 



39.5. risināt jautājumus, kas ir saistīti ar mācību saturu un mācību līdzekļu 

pielietošanu; 

39.6. organizēt mācību priekšmetu olimpiādes, projektu nedēļas, pieredzes 

apmaiņas pasākumus, savstarpēju stundu vērošanu, analizēt to 

rezultātus u.tml.; 

39.7. izvērtēt mācību literatūru, saskaņot un iesniegt direktoram 

apstiprināšanai mācību literatūras sarakstu. 

VII. Izglītojamo tiesības un pienākumi 

40. Izglītojamo tiesības: 

40.1. uz valsts vai pašvaldības apmaksātu pirmsskolas izglītības un pamatizglītības 

ieguvi; 

40.2. izglītības procesā brīvi izteikt savas domas un uzskatus, kas neaizskar 

cilvēku godu un cieņu; 

40.3. atbilstoši  noteiktai kārtībai piedalīties skolas iekšējās kārtības 

noteikumu izstrādāšanā; 

40.4. līdzdarboties Skolēnu un Skolas padomē;  

40.5. darboties jauniešu organizācijās un apvienoties interešu grupās; 

40.6. pārstāvēt Skolu atbilstoši savām spējām un interesēm; 

40.7. saņemt savu zināšanu un uzvedības novērtējuma argumentētu 

pamatojumu; 

40.8. saņemt profilaktisko veselības aprūpi, izņemot normatīvajos aktos par 

veselības aprūpes organizēšanas un finansēšanas kārtību paredzētajā 

profilaktisko apskašu programmā ietvertās profilaktiskās apskates, un 

pirmo palīdzību izglītības iestādē un tās organizētajos pasākumos; 

40.9. izrādīt iniciatīvu zināšanu un prasmju apguvē; 

40.10. saņemt pedagogu palīdzību mācību vielas apguvē; 

40.11. izglītošanās procesā izmantot Skolas telpas, sporta zāli, bibliotēku, 

lasītavu u.c. informācijas krātuves, kā arī Skolā esošos mācību līdzekļus 

bez maksas; 

40.12. saņemt psihologa un atbalsta personāla konsultācijas un palīdzību; 



40.13. izglītojamajiem ir tiesības uz personiskās mantas vai lietojumā esošās 

mantas aizsardzību Skolā. 

41. Izglītojamo pienākumi: 

41.1. obligāti apmeklēt mācību stundas atbilstoši stundu sarakstam; 

41.2. mācībām paredzēto laiku izmantot lietderīgi, sistemātiski gatavojoties 

nodarbībām, lai iegūtu pamatizglītību; 

41.3. uzņemties atbildību par savām mācībām un uzvedību Skolā un ārpus 

skolas; 

41.4. ar cieņu izturēties pret valsts un Skolas simboliku; 

41.5. ar cieņu izturēties pret valsti, ģimeni un sabiedrību, dažādām tautībām 

un to pārstāvjiem; 

41.6. ar vārdiem vai uzvedību neaizskart cilvēkus saistībā ar to izskatu, rasi, 

tautību,   reliģisko pārliecību, uzskatiem; 

41.7. ievērot „Skolas nolikumu”, „Iekšējās kārtības noteikumus” un citus 

iekšējos normatīvos aktus, kas reglamentē kārtību Skolā; 

41.8. uzvesties un darboties saskaņā ar sabiedrībā pieņemtajām morāles un 

ētikas normām; 

41.9. ar cieņu izturēties pret pedagogiem, darbiniekiem, izglītojamajiem un 

viņu vecākiem; 

41.10. censties iepazīt, izprast un savā darbībā ievērot demokrātisma, 

humānisma, parlamentārisma, tiesiskas valsts un pilsoniskas sabiedrības 

pamatprincipus; 

41.11. rūpēties par Skolas autoritāti, atbalstīt un pilnveidot tās tradīcijas, 

atbilstoši savām spējām un interesēm pārstāvēt Skolu; 

41.12. rūpēties par Skolas vidi, inventāra saglabāšanu, kārtību, tīrību un veikt 

pašapkalpošanās darbu; 

41.13. saglabāt un rūpēties par skolas bibliotēkas izsniegtajām grāmatām un 

mācību palīglīdzekļiem u.c. 



IX. Skolas padome 

42. Sabiedrības, pašvaldības un vecāku (aizbildņu) sadarbības nodrošināšanai ir 

izveidota Skolas padome. Tā darbojas saskaņā ar Skolas padomes reglamentu, un tās 

sastāvā var būt: 

42.1. skolas direktors; 

42.2. pedagogu pārstāvji; 

42.3. pašvaldības pārstāvis; 

42.4. izglītojamo vecāku (aizbildņi) pārstāvji; 

42.5. izglītojamo pārstāvji. 

 43. Izglītojamo vecāku (aizbildņu) pārstāvjiem padomes sastāvā jābūt vairākumā. 

Padomes vadītājam ir jābūt ievēlētam no vecāku (aizbildņu) pārstāvju vidus. 

44. Skolas padome: 

44.1. izstrādā priekšlikumus Skolas attīstības plānam; 

44.2. veicina sadarbību starp skolu un sabiedrību; 

44.3. var veidot Skolas atbalsta fondu un nodrošināt tā darbību; 

44.4. lemj par skolā saņemto ziedojumu izlietošanu un sniedz par to pārskatu 

vecāku pilnsapulcei; 

44.5. veic citus Skolas padomes nolikumā paredzētos uzdevumus. 

45. Skolas padomes darbu plāno un vada padomes priekšsēdētājs. 

 

X. Skolēnu padome 

46. Skolā darbojas skolēnu padome, kuras darbības mērķis ir panākt skolēnu un Skolas 

administrācijas interešu un darbības saskaņošanu, kā arī izglītojamo aktīvu iesaistīšanos 

audzināšanas darbā, mācību procesā, sabiedriskā darba un brīvā laika organizēšanas 

iemaņu apgūšanā. 

47. Skolēnu padome darbojas saskaņā ar „Skolēnu padomes reglamentu”, kuru izstrādā 

skolēnu padome un apstiprina direktors. 

48. Skolēnu padomes galvenie uzdevumi ir: 

48.1. izstrādāt „Skolēnu padomes reglamentu”; 

48.2. pārstāvēt izglītojamo viedokli Skolas padomē;  



48.3. ieteikt priekšlikumus „Iekšējās kārtības noteikumu” aktualizēšanai; 

48.4. veicināt izglītojamo savstarpējo sadarbību un sadarbību starp 

skolotājiem un izglītojamajiem; 

48.5. organizēt sabiedrisko dzīvi Skolā; 

48.6. piedalīties Skolas darbības plānošanā; 

48.7. informēt izglītojamos par padomes darbību; 

48.8. piedalīties novadu, reģionu un valsts mēroga izglītojamo pašpārvalžu 

darbā un tās organizētajos pasākumos u.c. 

XI. Pedagoģiskā padome 

49. Skolā ir izveidota Pedagoģiskā padome dažādu ar mācību un audzināšanas procesu 

saistītu jautājumu risināšanai, tās darbību reglamentē „Pedagoģiskās padomes 

reglaments”. To vada direktors.  

50. Pedagoģiskās padomes sēdes notiek ne retāk kā reizi semestrī, to norisi protokolē, 

lēmumus pieņem ar balsu vairākumu.  

51. Pedagoģiskā padome: 

51.1. izvērtē un iesaka direktoram apstiprināšanai izglītības programmas; 

51.2. sniedz priekšlikumus mācību un audzināšanas procesam nepieciešamās 

materiālās bāzes pilnveidošanai; 

51.3. iesaka apstiprināt pagarinātā mācību gada pēcpārbaudījumu un papildus 

mācību pasākumu (konsultāciju) laikus izglītojamajiem; 

51.4. izstrādā priekšlikumus izglītojamo atskaitīšanai Izglītības likumā un 

Skolas nolikumā paredzētajos gadījumos; 

51.5. izvērtē izglītojamo mācību un audzināšanas, kā arī interešu izglītības darba 

rezultātus; 

51.6. izvērtē pedagogu darba rezultātus, izstrādā priekšlikumus Skolas darba 

uzlabošanai; 

51.7. izlemj citus ar mācību un pedagoģisko darbu saistītus jautājumus; 

51.8. iesaistās Skolas attīstības plāna apspriešanā un citu Skolai nozīmīgu 

projektu plānošanā un realizēšanā. 



XII. Pedagogu un citu darbinieku pienākumi un tiesības 

52. Skolu vada direktors, kuru ieceļ amatā un atbrīvo no amata Dibinātājs likumdošanā 

noteiktajā kārtībā, saskaņojot ar IZM.  

53. Direktora kompetenci un atbildību nosaka Izglītības likums, Vispārējās izglītības 

likums, citi normatīvie akti, darba līgums, amata apraksts un Skolas nolikums.  

54. Skolas skolotāju, klašu audzinātāju, logopēda un direktora vietnieku pienākumi un 

tiesības ir noteiktas darbinieka darba līgumā un amata aprakstā. 

55. Saimniecisko darbību realizē direktora vietnieks administratīvi saimnieciskajā 

darbā. 

56. Skolas tehnisko darbinieku amata vienību sarakstu apstiprina Tērvetes novada 

dome, tehnisko darbinieku pienākumi un tiesības ir noteiktas darba līgumos sadaļā 

“Darbinieka pienākumi un tiesības”. 

XIII. Skolas darbības tiesiskuma nodrošināšana 

57. Skolas darbības tiesiskumu nodrošina direktors. 

58. Direktora pieņemtos lēmumus var pārsūdzēt Dibinātājam. 

XIV. Skolas darbību reglamentējošie dokumenti 

59. Skola ievēro izglītības iestādes darbību regulējošos ārējos normatīvos aktus un 

izstrādā iekšējos normatīvos aktus: 

59.1. darba kārtības noteikumus; 

59.2. iekšējās kārtības noteikumus; 

59.3. citus ar ārējiem normatīviem aktiem saskaņotus iekšējos normatīvos 

aktus, kas nodrošina sekmīgu pedagoģisko procesu. 

60. Skolas iekšējo kārtību reglamentējošos aktus apstiprina Skolas direktors, un tie ir 

saistoši visiem skolas darbiniekiem un izglītojamajiem. 



XV. Saimnieciskā darbība 

61. Saskaņā ar Izglītības likumu Skola var veikt saimniecisko darbību. 

62. Skolas direktors ir tiesīgs: 

62.1. slēgt īres un nomas līgumus; 

62.2. slēgt līgumus ar fiziskām vai juridiskām personām par dažādu Skolai 

nepieciešamo darbu veikšanu. 

63. Skolas saimnieciskās darbības un to sniegto pakalpojumu rezultātā gūtie ienākumi, 

kā arī citi pašu ieņēmumi neietekmē valsts budžeta un pašvaldības budžeta gadskārtējo 

asignējumu apmēru. Šie līdzekļi, kā arī ziedojumu un dāvinājumu līdzekļi ieskaitāmi 

iestādes speciālo līdzekļu kontā un izmantojami tikai: 

63.1. Skolas attīstībai; 

63.2. mācību līdzekļu iegādei; 

63.3. aprīkojuma iegādei; 

63.4. ziedotāja vai dāvinātāja noteikto mērķu īstenošanai; 

63.5. darbinieku un skolēnu materiālajai stimulēšanai. 

64. Kontroli par Skolas finansiāli saimniecisko darbību veic Dibinātājs. 

65. Skolā tiek organizēta skolēnu ēdināšana. Skolas ēdnīcas darbu kontrolē direktors, 

Skolas padome un Dibinātājs.  

XVI. Finansēšanas avoti un kārtība 

66. Skolas finanšu līdzekļus veido:  

66.1. valsts budžeta līdzekļi; 

66.2. pašvaldības budžeta līdzekļi; 

66.3. citi finanšu līdzekļi. 

67. Valsts budžeta līdzekļus veido: 

67.1. mērķdotācija pedagogu darba samaksai; 

67. 2. dotācija mācību līdzekļu iegādei. 

68. Dibinātāja budžets nodrošina: 

68.1. Skolas uzturēšanas un saimnieciskos izdevumus; 



68.2. saimnieciskā personāla algas; 

68.3. mācību grāmatu, darba burtnīcu un citu mācību līdzekļu iegādi. 

69. Citus finanšu līdzekļus veido: 

69.1. fizisko un juridisko personu ziedojumi un dāvinājumi; 

69.2. maksas pakalpojumi, tai skaitā: 

69.2.1. ieņēmumi par telpu  un inventāra nomu; 

69.2.2. ieņēmumi no citiem maksas pakalpojumiem, ieskaitot ēdināšanu. 

69.2.3. dalība projektos.  

70. Maksas pakalpojumu izcenojumus nosaka Dibinātājs.  

71. Skolas direktors ir atbildīgs par to, lai ziedojumi tiktu pieņemti, uzskaitīti un 

izlietoti atbilstoši spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem un Dibinātāja 

noteiktajai kārtībai. 

72. Skolas pamatbudžeta tāmi apstiprina Dibinātājs. 

73. Visu finanšu līdzekļu uzskaite tiek veikta centralizēti Dibinātāja grāmatvedībā. 

Skolā grāmatvedības pirmdokumentu apstrādi veic lietvede. 

XVII.  Skolas reorganizēšanas un likvidācijas kārtība 

74. Skolu reorganizē vai likvidē Dibinātājs, saskaņojot ar IZM. 

 

XVIII. Citi noteikumi 

75. Skolas bibliotēkas fondu komplektē, uzskaita, izmanto un saglabā, pamatojoties uz 

Skolas bibliotēkas reglamentu, kuru apstiprina direktors. Skolas bibliotēkas darbu vada 

bibliotekārs. 

76. Skolā lietvedību un arhīvu kārto atbilstoši normatīvo aktu prasībām. 

XIX. Grozījumi nolikumā 

77. Grozījumus Skolas nolikumā veic pēc direktora, Skolas padomes vai 

Pedagoģiskās padomes ierosinājuma.  

78. Grozījumus Skolas nolikumā apstiprina Dibinātājs.  

 

Domes priekšsēdētāja                                                           Dace Reinika 


