
 

 

 
 

 

LATVIJAS REPUBLIKA 

TĒRVETES NOVADA DOME 
Reģ.Nr.90001465562 

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

e-pasts:tervetesnd@zemgale.lv 

 

SĒDES PROTOKOLS  

 

26.11.2015                                                                                                     Nr.16 

Tērvetes novads, Zelmeņi 

Sēde sasaukta plkst. 10:00  

Sēde atklāta plkst. 10:10 

 

DARBA KĀRTĪBĀ 

* Izpilddirektora ziņojums 

 

1. Par pašvaldībai piekritīgas zemes piešķiršanu nomā 

2. Par pašvaldībai piekritīgas zemes piešķiršanu nomā 

3. Par pašvaldībai piekritīgas zemes piešķiršanu nomā 

4.  Par zemes nomas tiesību pārtraukšanu 

5. Par zemes nomas tiesību pārtraukšanu 

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

7. Par zemes ierīcības projekta izstrādi zemes gabala „Milleri” sadalīšanai 

8. Par nekustamā īpašuma „Stārķēni” sadalīšanu un  nosaukuma piešķiršanu 

9. Par nekustamā īpašuma „Ērglīši” sadalīšanu un  nosaukuma piešķiršanu 

10. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu, nekustamā īpašuma „Lazdas”  

sadalīšanu un nosaukuma piešķiršanu 

11. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu, nekustamā īpašuma „Rehabilitācijas  

centrs Tērvete” sadalīšanu un nosaukuma piešķiršanu 

12. Par zemes nomas tiesību pārtraukšanu 

13.  Par saistošo  noteikumu  Nr. 14  „Par Tērvetes novada domes saistošo noteikumu 

publicēšanas vietu” apstiprināšanu  

14.     Par precizējumiem Tērvetes novada domes 2015.gada  29. oktobra  saistošajos 

noteikumos   Nr. 12   “Grozījumi  Tērvetes novada domes  2013. gada 21. novembra 

saistošajos noteikumos  Nr. 28   ”Par kapsētu uzturēšanu un izmantošanu”  

15.   Par līdzfinansējuma piešķiršanu  

16.  Par saistošo noteikumu Nr. 15   „Grozījumi Tērvetes novada  domes 2015.gada 

12.februāra saistošajos noteikumos Nr. 2 „Tērvetes novada budžets 2015.gadam”” 

apstiprināšanu 

 

Sēdi vada domes priekšsēdētāja Dace Reinika 

Sēdi protokolē sekretāre Inese Meija 

 

Piedalās: Dace Reinika, Edvīns Upītis, Arvīds Bruss, Dzintra Sirsone, Inese Deņisova, 

Linda Karloviča, Ieva Krūmiņa, Sandris Laizāns 

 

Sēdē nepiedalās:  A.Bruss 

 



Pašvaldības administrācijas darbinieki:  domes izpilddirektors M. Berlands, Bukaišu 

pagasta pārvaldes vadītāja S. Latiša 

 

Piedalās:  SAC "Tērvete" grāmatvede I. Hohlova, sociālā darbiniece I.Vilberte ,   laikraksta  

""Zemgale" korespondente Edīte Bēvalde 

 

Domes priekšsēdētāja lūdz deputātus sēdes darba kārtību papildināt ar deviņiem 

papildjautājumiem: 

17. Par automašīnas VW PASSAT VARIANT izsoles atzīšanu par nenotikušu 

18. Par automašīnas VW GOLF VARIANT izsoles atzīšanu par nenotikušu 

19. Par automašīnas TOYOTA COROLLA izsoles atzīšanu par nenotikušu 

20. Par automašīnas TOYOTA COROLLA norakstīšanu un nodošanu utilizācijai 

21. Par automašīnas VW PASSAT VARIANT norakstīšanu un nodošanu utilizācijai 

22. Par automašīnas VW GOLF VARIANT norakstīšanu un nodošanu utilizācijai 

23. Par deklarētās dzīvesvietas anulēšanu  

24. Par Tērvetes novada pašvaldības nekustamo īpašumu uzskaiti un lietošanu  

25. Par SAC ”Tērvete” maksas pakalpojumu apstiprināšanu 

 

Deputāts Edvīns Upītis lūdz deputātus sēdes darba kārtību papildināt  vēl ar vienu papildjautājumu: 

26. Par prēmijas piešķiršanu 

 

Atklāti balsojot: PAR - 8  (D.Reinika, S.Laizāns, L.Karloviča, Dz.Sirsone, I.Deņisova, 

E.Upītis, I.Krūmiņa, N.Namnieks), PRET - nav, ATTURAS- nav, nolemj: 

Iekļaut dienas kārtībā desmit  papildjautājumus:    

17. Par automašīnas VW PASSAT VARIANT izsoles atzīšanu par nenotikušu 

18. Par automašīnas VW GOLF VARIANT izsoles atzīšanu par nenotikušu 

19. Par automašīnas TOYOTA COROLLA izsoles atzīšanu par nenotikušu 

20. Par automašīnas TOYOTA COROLLA norakstīšanu un nodošanu utilizācijai 

21. Par automašīnas VW PASSAT VARIANT norakstīšanu un nodošanu utilizācijai 

22. Par automašīnas VW GOLF VARIANT norakstīšanu un nodošanu utilizācijai 

23. Par deklarētās dzīvesvietas anulēšanu  

24. Par Tērvetes novada pašvaldības nekustamo īpašumu uzskaiti un lietošanu  

25. Par SAC ”Tērvete” maksas pakalpojumu apstiprināšanu 

26. Par prēmijas piešķiršanu 

 

Domes priekšsēdētāja lūdz deputātus apstiprināt izsludināto Domes sēdes darba kārtību ar 26. 

jautājumiem 

 

Atklāti balsojot: PAR - 8  (D.Reinika, S.Laizāns, L.Karloviča, Dz.Sirsone, I.Deņisova, 

E.Upītis, I.Krūmiņa, N.Namnieks), PRET - nav, ATTURAS- nav, nolemj: 

Apstiprināt domes sēdes darba kārtību ar 26 jautājumiem 

 

DARBA KĀRTĪBĀ 

* Izpilddirektora ziņojums 

 

1. Par pašvaldībai piekritīgas zemes piešķiršanu nomā 

2. Par pašvaldībai piekritīgas zemes piešķiršanu nomā 

3. Par pašvaldībai piekritīgas zemes piešķiršanu nomā 

4. Par zemes nomas tiesību pārtraukšanu 

5. Par zemes nomas tiesību pārtraukšanu 



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

7. Par zemes ierīcības projekta izstrādi zemes gabala „Milleri” sadalīšanai 

8. Par nekustamā īpašuma „Stārķēni” sadalīšanu un  nosaukuma piešķiršanu 

9. Par nekustamā īpašuma „Ērglīši” sadalīšanu un  nosaukuma piešķiršanu 

10. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu, nekustamā īpašuma „Lazdas”  

sadalīšanu un nosaukuma piešķiršanu 

11. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu, nekustamā īpašuma „Rehabilitācijas  

centrs Tērvete” sadalīšanu un nosaukuma piešķiršanu 

12. Par zemes nomas tiesību pārtraukšanu 

13.  Par saistošo  noteikumu  Nr. 14  „Par Tērvetes novada domes saistošo noteikumu 

publicēšanas vietu” apstiprināšanu  

14. Par precizējumiem Tērvetes novada domes 2015.gada  29. oktobra  saistošajos noteikumos   

Nr. 12   “Grozījumi  Tērvetes novada domes  2013. gada 21. novembra saistošajos noteikumos  

Nr. 28   ”Par kapsētu uzturēšanu un izmantošanu”  

15.   Par līdzfinansējuma piešķiršanu  

16.  Par saistošo noteikumu Nr. 15   „Grozījumi Tērvetes novada  domes 2015. gada 12.februāra 

saistošajos noteikumos Nr. 2 „Tērvetes novada budžets 2015.gadam”” apstiprināšanu 

17. Par automašīnas VW PASSAT VARIANT izsoles atzīšanu par nenotikušu 

18. Par automašīnas VW GOLF VARIANT izsoles atzīšanu par nenotikušu 

19. Par automašīnas TOYOTA COROLLA izsoles atzīšanu par nenotikušu 

20. Par automašīnas TOYOTA COROLLA norakstīšanu un nodošanu utilizācijai 

21. Par automašīnas VW PASSAT VARIANT norakstīšanu un nodošanu utilizācijai 

22. Par automašīnas VW GOLF VARIANT norakstīšanu un nodošanu utilizācijai 

23. Par deklarētās dzīvesvietas anulēšanu  

24. Par Tērvetes novada pašvaldības nekustamo īpašumu uzskaiti un lietošanu  

25. Par SAC ”Tērvete” maksas pakalpojumu apstiprināšanu 

26. Par prēmijas piešķiršanu 

 

 
Tērvetes novada pašvaldības izpilddirektora 

2015. gada 26. novembra  ziņojums par pašvaldības darbu. 

      

 

*    29. oktobrī tika izsludināts atklāts konkurss „Degvielas piegāde Tērvetes  novada 

pašvaldības transporta vajadzībām”. Plānotais iepirkuma apjoms viena gada laikā paredzēts 

23 000 litri A-95 , 1 000 litri A-98 markas benzīna un 45 000 litri dīzeļdegvielas. Piedāvājumi 

jāiesniedz līdz 2015. gada 4. decembra plkst. 9:00. 

 

 *    11. novembrī izsludināts iepirkums „Elektroenerģijas piegāde Tērvetes novada pašvaldības 

vajadzībām”.  Plānotais nepieciešamais elektroenerģijas daudzums 12 mēnešiem ir 225 000 

kWh Dienas zonai         ( darba dienās no plkst. 7:00 līdz 8:00, no 10:00 līdz 17:00 un no 20:00 

līdz 23:00) , 88 000 kWh Maksimumstundu zonai ( darba dienās no 8:00 līdz 10:00 un no 17:00 

līdz 20:00), kā arī 255 000 kWh apjomā Nakts un nedēļas nogales zonai ( darba dienās no 23:00 

līdz 7:00, sestdienās un svētdienās- visu diennakti). Iepirkuma vērtēšanas kritērijs- zemākā 

cena.   

    24. novembrī tika saņemti četru pretendentu piedāvājumi. SIA „AJ Power”  iesniedza 

piedāvājumu par 23 644,34 EUR, SIA „Enefit” par 23 155,98 EUR,  AS „Latvenergo” par 

23 661,29 EUR , bet SIA „INTER RAO LATVIA” par 23 151,00 EUR.  Iepirkumu komisija, 

pārbaudot iesniegtos piedāvājumus, konstatēja, ka nevienam no pretendentiem nav nodokļu 

parādu, tā rezultātā nolēma slēgt iepirkuma līgumu ar SIA „INTER RAO LATVIA” par 

piedāvāto zemāko cenu.  

 



*    No 14. līdz 15. novembrim Tērvetes novada pašvaldību apmeklēja   Igaunijas sadarbības 

partneru delegācija piecu cilvēku sastāvā no Rakveres pašvaldības. Viesi  piedalījās Latvijas 

Republikas neatkarības proklamēšanas 97. gadadienai veltītajā svētku pasākumā, kā arī 

iepazinās ar pēdējo trīs gadu laikā realizētajiem Tērvetes pašvaldības un uzņēmēju projektiem. 

Tika pārrunātas iespējas īstenot kopīgu ES finansētu  projektu abu pašvaldību skolās. 

 

*   Oktobra mēnesī tika noslēgts līgums ar SIA „JAUNRĪGA ECO” par energoefektivitātes 

pasākumu veikšanai nepieciešamo dokumentu sagatavošanu Tērvetes pašvaldības ēkai 

„Rehabilitācijas centrs Tērvete”. 

25. novembrī ir saņemts Ēkas energoaudita pārskats , kas ir projekta pieteikuma sastāvdaļa, lai  

piedalītos Kultūrvēsturisko pieminekļu energoefektivitātes paaugstināšanas  projekta 

realizēšanā. Energoaudita sagatavošanas izmaksas sastāda 1500,00 EUR, neieskaitot PVN. 

 

   *  19. novembrī tika izsludināta izsole trim Tērvetes novada pašvaldībai piederošajām vieglajām 

automašīnām VW Passat Variant (1996. g.), VW Golf Variant ( 1995. g.) un Toyota Corolla (1998. 

g.). Par minēto izsoli tika publicēti  sludinājumi Tērvetes novada pašvaldības mājaslapā un laikrakstā 

„Zemgale”. Sludinājumos  noteiktajā termiņā uz izsoli netika reģistrēts neviens izsoles dalībnieks. 

Tāpēc tiek ierosināts automašīnas norakstīt no pašvaldības grāmatvedības bilances, noņemt no 

uzskaites CSDD un realizēt , nododot tās utilizācijai sertificētam uzņēmumam . 

 

*  Lai uzlabotu ugunsdrošību mūsu novadā, no pašvaldības ugunsdzēsības tehniķa tika saņemts 

ierosinājums izbūvēt  divas jaunas ugunsdzēsības akas Tērvetes ciemā pie Tērvetes upes , Kroņauces 

ciemā pie „Saimes” un padziļināt  esošo aku Kroņauces ciemā pie HES. Šajā sakarā 16. novembrī 

tika noslēgts būvdarbu līgums ar SIA „Varpet” par šo darbu izpildi par kopējo summu  4627,89 EUR, 

ieskaitot PVN.  Darbi pabeigti 23. novembrī. 

 

*  Ar 20. novembri ir pieejama Tērvetes novada jaunā mājaslapas versija. Jaunā mājaslapas adrese ir 

www.tervetesnovads.lv . Mājas lapu izstrādāja digitālā aģentūra  BRIGHT  par līguma summu 

3960,00 EUR, neieskaitot PVN. 

 

*  Ir apsvērta iespēja nākošajā budžeta gadā uzsākt darbu pie novada kapsētu digitalizācijas.  Šajā 

sakarā domes atbildīgie darbinieki iepazinās ar SIA „Cemety” piedāvājumu. 

 

 

1.paragrāfs 

Par pašvaldībai piekritīgas zemes piešķiršanu nomā 

D.Reinika 

 

Atklāti balsojot: PAR - 8 (D. Reinika, L.Karloviča,  S.Laizāns,  I. Deņisova, Dz. Sirsone, 

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

Pieņemt lēmumu Nr.108   "Par pašvaldībai piekritīgas zemes piešķiršanu nomā". 

 

 

2.paragrāfs 

Par pašvaldībai piekritīgas zemes piešķiršanu nomā 

D.Reinika 

 

Atklāti balsojot: PAR - 8 (D. Reinika, L.Karloviča,  S.Laizāns,  I. Deņisova, Dz. Sirsone, 

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

Pieņemt lēmumu Nr.109   "Par pašvaldībai piekritīgas zemes piešķiršanu nomā". 

 

 

http://www.tervetesnovads.lv/


 

3.paragrāfs 

Par pašvaldībai piekritīgas zemes piešķiršanu nomā 

D.Reinika 

 

Atklāti balsojot: PAR - 8 (D. Reinika, L.Karloviča,  S.Laizāns,  I. Deņisova, Dz. Sirsone, 

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

Pieņemt lēmumu Nr.110   "Par pašvaldībai piekritīgas zemes piešķiršanu nomā". 

 

 

4.paragrāfs 

Par zemes nomas tiesību pārtraukšanu 

D.Reinika 

 

Atklāti balsojot: PAR - 8 (D. Reinika, L.Karloviča,  S.Laizāns,  I. Deņisova, Dz. Sirsone, 

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

Pieņemt lēmumu Nr.111   "Par zemes nomas tiesību pārtraukšanu". 

 

 

5.paragrāfs 

Par zemes nomas tiesību pārtraukšanu 

D.Reinika 

 

Atklāti balsojot: PAR - 8 (D. Reinika, L.Karloviča,  S.Laizāns,  I. Deņisova, Dz. Sirsone, 

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

Pieņemt lēmumu Nr.112   "Par zemes nomas tiesību pārtraukšanu". 

 

 

6.paragrāfs 

Par zemes ierīcības projekta izstrādi zemes gabala 

„Ratiņi” sadalīšanai 

D.Reinika 

 

Atklāti balsojot: PAR - 8 (D. Reinika, L.Karloviča,  S.Laizāns,  I. Deņisova, Dz. Sirsone, 

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

Pieņemt lēmumu Nr.113   "Par zemes ierīcības projekta izstrādi zemes gabala "Ratiņi" 

sadalīšanai". 

 

 

7.paragrāfs 

Par zemes ierīcības projekta izstrādi zemes gabala 

„Milleri” sadalīšanai 

D.Reinika 

 

Atklāti balsojot: PAR - 8 (D. Reinika, L.Karloviča,  S.Laizāns,  I. Deņisova, Dz. Sirsone, 

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

Pieņemt lēmumu Nr.114   "Par zemes ierīcības projekta izstrādi zemes gabala "Milleri" 

sadalīšanai". 

 

 

 

 



 

8.paragrāfs 

Par nekustamā īpašuma „Stārķēni” sadalīšanu un 

 nosaukuma piešķiršanu 

D.Reinika 

 

Atklāti balsojot: PAR - 8 (D. Reinika, L.Karloviča,  S.Laizāns,  I. Deņisova, Dz. Sirsone, 

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

Pieņemt lēmumu Nr.115   "Par nekustamā īpašuma "Stārķēni" sadalīšanu un nosaukuma 

piešķiršanu". 

 

9.paragrāfs 

Par nekustamā īpašuma „Ērglīši” sadalīšanu un 

 nosaukuma piešķiršanu 

D.Reinika 

 

Atklāti balsojot: PAR - 8 (D. Reinika, L.Karloviča,  S.Laizāns,  I. Deņisova, Dz. Sirsone, 

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

Pieņemt lēmumu Nr.116   "Par nekustamā īpašuma "Ērglīši" sadalīšanu un nosaukuma 

piešķiršanu". 

 

10.paragrāfs 

Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu, nekustamā īpašuma „Lazdas” sadalīšanu 

un nosaukuma piešķiršanu 

D.Reinika 

 

Atklāti balsojot: PAR - 8 (D. Reinika, L.Karloviča,  S.Laizāns,  I. Deņisova, Dz. Sirsone, 

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

Pieņemt lēmumu Nr.117   "Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu, nekustamā īpašuma 

"Lazdas" sadalīšanu un nosaukuma piešķiršanu". 

 

 

11.paragrāfs 

Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu, nekustamā īpašuma  

„Rehabilitācijas centrs Tērvete” sadalīšanu un adrešu piešķiršanu 

D.Reinika 

 

Atklāti balsojot: PAR - 8 (D. Reinika, L.Karloviča,  S.Laizāns,  I. Deņisova, Dz. Sirsone, 

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

Pieņemt lēmumu Nr.118   "Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu, nekustamā īpašuma 

"Rehabilitācijas centrs Tērvete" sadalīšanu un adrešu piešķiršanu". 

 

 

12.paragrāfs 

Par zemes nomas tiesību pārtraukšanu 

D.Reinika 

 

Atklāti balsojot: PAR - 8 (D. Reinika, L.Karloviča,  S.Laizāns,  I. Deņisova, Dz. Sirsone, 

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

Pieņemt lēmumu Nr.119   "Par zemes nomas tiesību pārtraukšanu". 

 

 



 

13. paragrāfs 

 

Par saistošo   noteikumu  Nr. 14  „Par Tērvetes novada domes saistošo 

noteikumu publicēšanas vietu” apstiprināšanu  

D.Reinika 

 

 Tērvetes novada dome ir izskatījusi Finanšu komitejas iesniegto lēmuma projektu par 

saistošo noteikumu Nr.14 “Par Tērvetes novada domes saistošo noteikumu publicēšanas vietu” 

projektu, saskaņā ar kura nosacījumiem Tērvetes novada domes saistošo noteikumu 

publicēšanas vieta tiek noteikta Tērvetes novada pašvaldības bezmaksas informatīvajā 

izdevumā “Laikam līdzi”. Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām 21. un 45.pantu, Tērvetes  

novada dome, atklāti, vārdiski balsojot: PAR – 8 (D.Reinika, S.Laizāns, I.Krūmiņa, 

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

nolemj: 

1. Apstiprināt Tērvetes novada domes saistošos noteikumus Nr. 14 „ Par Tērvetes novada 

domes saistošo noteikumu publicēšanas vietu” (noteikumi pielikumā); 

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

elektroniskā veidā nosūtīt saistošos noteikumus atzinuma sniegšanai Vides aizsardzības un 

reģionālās attīstības ministrijai; 

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

par pieņemto saistošo noteikumu tiesiskumu, publicēt saistošos noteikumus bezmaksas 

izdevumā „Laikam līdzi” un oficiālajā izdevumā “Latvijas Vēstnesis”, pēc tam tos publicējot 

arī pašvaldības tīmekļa vietnē www.tervetesnovads.lv un nodrošinot  saistošo noteikumu 

pieejamību Tērvetes novada domes ēkā un pagastu pārvaldēs; 

4. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot veikt Tērvetes novada pašvaldības izpilddirektoram 

Mārim  Berlandam. 

 

14.paragrāfs 

Par precizējumiem Tērvetes novada domes 2015.gada 29. oktobra  

saistošajos noteikumos Nr. 12  “Grozījumi  Tērvetes novada domes  2013. gada 21. novembra 

saistošajos noteikumos  Nr. 28   ”Par kapsētu uzturēšanu un izmantošanu”  

D.Reinika 

 

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

attīstības ministrijas 2015.gada 11. novembra  atzinumā Nr.18-6/9173 "Par saistošajiem 

noteikumiem" norādīto iebildumu, Tērvetes novada domes Finanšu komitejas lēmuma 

projektu, Tērvetes novada dome,  atklāti, vārdiski balsojot:  PAR  -  8 (D.Reinika, S.Laizāns, 

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

ATTURAS  - nav, NOLEMJ:  

1. Precizēt Tērvetes novada domes 2015.gada 29. oktobra  saistošos noteikumus  Nr.12 

“Grozījumi  Tērvetes novada domes  2013. gada 21. novembra saistošajos noteikumos  Nr. 28   

”Par kapsētu uzturēšanu un izmantošanu””  un apstiprināt tos galīgajā redakcijā (pielikumā). 

2. Saistošos noteikumus Nr.12 “Grozījumi  Tērvetes novada domes  2013. gada 21. 

novembra saistošajos noteikumos  Nr. 28   ”Par kapsētu uzturēšanu un izmantošanu””  triju 

darba dienu laikā pēc to parakstīšanas nosūtīt Vides aizsardzības un reģionālās attīstības 

ministrijai. 

3. Saistošo noteikumu Nr.12 “Grozījumi  Tērvetes novada domes  2013. gada 21. 

novembra saistošajos noteikumos  Nr. 28   ”Par kapsētu uzturēšanu un izmantošanu””  pilnu 

tekstu:  

3.1. publicēt Tērvetes novada pašvaldības bezmaksas informatīvajā izdevumā „Laikam 

Līdzi”; 

http://www.tervetesnovads.lv/


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

3.3. izvietot redzamā vietā Tērvetes novada domes un pagastu pārvalžu telpās.  

 

 

15. paragrāfs 

Par līdzfinansējuma piešķiršanu  

D.Reinika 

 

Tērvetes novada dome, izskatot Finanšu komitejas iesniegto lēmuma projektu par projektu 

koordinatores Daces Vāceres iesniegumu par līdzfinansējuma piešķiršanu projektam „Pālēnu 

kapličas izpēte un restaurācijas projekta izstrāde”, konstatēja:  

Tērvetes novada domes 2015.gada 23.aprīļa sēdē (paragrāfs Nr.21, protokols Nr. 6) tika 

pieņemts lēmums “Par dalību projektu konkursā”. Dome lēma piedalīties Valsts Kultūrkapitāla 

fonda izsludinātajā 2015. gada atklātā projektu konkursā kultūras mantojuma nozarē un iesniegt 

projektu „Pālēnu kapličas izpēte un restaurācijas projekta izstrāde”. Projekta 

apstiprināšanas gadījumā ar daļēju fonda finansējumu projekta īstenošanai garantēt pašvaldības 

līdzfinansējumu. 

Valsts Kultūrkapitāla fonds ar 23.10.2015. gada lēmumu projekta īstenošanai ir piešķīris 

finansējumu EUR 2200. 

Ir precizētas kopējās projekta izmaksas - EUR 3146. 

Pašvaldības nepieciešamais līdzfinansējums projekta ”Pālēnu kapličas izpēte un restaurācijas 

projekta izstrāde” sastāda EUR 946. 

 

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.pantu, Valsts kultūrkapitāla fonda 

23.10.2015. lēmumu, Tērvetes novada domes 23.04.2015. lēmumu ”Par dalību projekta 

konkursā” (paragrāfs Nr. 21, protokols Nr. 6), Finanšu komitejas lēmuma projektu, Tērvetes 

novada dome, atklāti, balsojot: PAR – 8 (D.Reinika, S.Laizāns, I.Krūmiņa,  L.Karloviča, 

Dz.Sirsone, I.Deņisova, N.Namnieks, E.Upītis),  PRET – nav, ATTURAS – nav, NOLEMJ: 

Piešķirt pašvaldības līdzfinansējumu EUR 946,00 apmērā Valsts Kultūrkapitāla fonda 

atbalstītajā projektā „Pālēnu kapličas izpēte un restaurācijas projekta izstrāde”. 

 

 

16.  paragrāfs 

Par saistošo noteikumu Nr. 15  „Grozījumi Tērvetes novada  

domes 2015.gada 12.februāra saistošajos noteikumos Nr. 2 

„Tērvetes novada budžets 2015.gadam”” apstiprināšanu 

D.Reinika 

 

 

    Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.pantu un 46. pantu,  Finanšu komitejas 

lēmuma projektu, Tērvetes novada dome, atklāti, vārdiski balsojot:  PAR - 8 (D.Reinika, 

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

nav, ATTURAS - nav, NOLEMJ: 

Apstiprināt Tērvetes novada pašvaldības saistošos noteikumus Nr. 15 „Grozījumi Tērvetes 

novada domes 2015.gada 12. februāra  saistošajos noteikumos Nr. 2 „Tērvetes novada budžets 

2015. gadam” (Noteikumi pielikumā ). 

 

 

 

 

 

 



 

 

17.  paragrāfs 

Par automašīnas VW PASSAT VARIANT izsoles atzīšanu par nenotikušu 

D.Reinika 

 

Saskaņā ar Tērvetes novada domes 2015.gada 29. oktobra sēdes  9.paragrāfa lēmumu „Par 

automašīnas VW PASSAT VARIANT atsavināšanu”, atsavināšanai tika nodota Tērvetes 

novada pašvaldībai piederoša automašīna VW PASSAT VARIANT, valsts reģistrācijas numurs 

GK 8569, nolemjot to pārdot atklātā mutiskā izsolē ar augšupejošu soli un apstiprināt izsoles 

nosacīto sākumcenu 200,00 EUR apmērā.  

Par minēto izsoli tika publicēti sludinājumi Tērvetes novada pašvaldības tīmekļa vietnē 

www.tervetesnov.lv un laikrakstā “Zemgale” 

Sludinājumos noteiktajā termiņā uz izsoli netika reģistrēts neviens izsoles dalībnieks. 

Vadoties no minētā, pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14. un 21.pantu, Publiskas 

personas mantas atsavināšanas likuma 31.pantu, Tērvetes novada dome, atklāti, vārdiski 

balsojot:  PAR - 8 (D.Reinika, S.Laizāns, I.Krūmiņa, L.Karloviča, Dz.Sirsone, I.Deņisova, 

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

    

Atzīt automašīnas VW PASSAT VARIANT, valsts reģistrācijas numurs GK 8569, izsoli par 

nenotikušu.  

 

18.  paragrāfs 

Par automašīnas VW GOLF VARIANT izsoles atzīšanu par nenotikušu 

D.Reinika 

 

Saskaņā ar Tērvetes novada domes 2015.gada 29. oktobra sēdes 10.paragrāfa lēmumu „Par 

automašīnas VW GOLF VARIANT atsavināšanu”, atsavināšanai tika nodota Tērvetes novada 

pašvaldībai piederoša automašīna VW GOLF VARIANT, valsts reģistrācijas numurs FN 1143, 

nolemjot to pārdot atklātā mutiskā izsolē ar augšupejošu soli un apstiprināt izsoles nosacīto 

sākumcenu 200,00 EUR apmērā.  

Par minēto izsoli tika publicēti sludinājumi Tērvetes novada pašvaldības tīmekļa vietnē 

www.tervetesnov.lv un laikrakstā “Zemgale” 

Sludinājumos noteiktajā termiņā uz izsoli netika reģistrēts neviens izsoles dalībnieks. 

Vadoties no minētā, pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14. un 21.pantu, Publiskas 

personas mantas atsavināšanas likuma 31.pantu, Tērvetes novada dome, atklāti, vārdiski balsojot: 

PAR - 8 (D.Reinika, S.Laizāns, I.Krūmiņa, L.Karloviča, Dz.Sirsone, I.Deņisova, N.Namnieks, 

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

    

Atzīt automašīnas VW GOLF VARIANT, valsts reģistrācijas numurs FN 1143, izsoli par 

nenotikušu.  

 

19.  paragrāfs 

Par automašīnas TOYOTA COROLLA izsoles atzīšanu par nenotikušu 

D.Reinika 

 

Saskaņā ar Tērvetes novada domes 2015.gada 29.oktobra sēdes 11.paragrāfa lēmumu „ Par 

automašīnas TOYOTA COROLLA atsavināšanu”, atsavināšanai tika nodota Tērvetes novada 

pašvaldībai piederoša automašīna TOYOTA COROLLA, valsts reģistrācijas numurs DH 2858, 

nolemjot to pārdot atklātā mutiskā izsolē ar augšupejošu soli un apstiprināt izsoles nosacīto 

sākumcenu 200,00 EUR apmērā.  

http://www.tervetesnov.lv/
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Par minēto izsoli tika publicēti sludinājumi Tērvetes novada pašvaldības tīmekļa vietnē 

www.tervetesnov.lv un laikrakstā “Zemgale” 

Sludinājumos noteiktajā termiņā uz izsoli netika reģistrēts neviens izsoles dalībnieks. 

Vadoties no minētā, pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14. un 21.pantu, Publiskas 

personas mantas atsavināšanas likuma 31.pantu, Tērvetes novada dome, atklāti, vārdiski 

balsojot: PAR - 8 (D.Reinika, S.Laizāns, I.Krūmiņa, L.Karloviča, Dz.Sirsone,I.Deņisova, 

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

   Atzīt automašīnas TOYOTA COROLLA, valsts reģistrācijas numurs DH 2858, izsoli par 

nenotikušu.  

 

20.  paragrāfs 

Par automašīnas TOYOTA COROLLA 

norakstīšanu un nodošanu utilizācijai 

D.Reinika 

 

      Tērvetes novada dome,  izskatot iesniegto lēmuma projektu par Tērvetes novada pašvaldībai 

piederošās vieglās automašīnas TOYOTA COROLLA norakstīšanu, konstatēja: 

2015.gada 8.septembrī SIA “Autofirma Raivo”, reģistrācijas numurs 40003086496, ir 

veikusi vieglās automašīnas TOYOTA COROLLA, valsts reģistrācijas numurs DH 2858, 

tehniskā stāvokļa novērtējumu un secinājusi, ka automašīnas aptuvenās remonta izmaksas 

sastāda 800 EUR (neieskaitot PVN), ka automašīnas TOYOTA COROLLA remonts nav 

ekonomiski izdevīgs, jo pārsniedz automašīnas vērtību, par ko Tērvetes novada domei ir 

izsniegusi defektācijas aktu. Vieglās automašīnas TOYOTA COROLLA atlikusī bilances 

vērtība pēc grāmatvedības uzskaites datiem ir 0,00 EUR (nulle eiro 00 centi). 

Saskaņā ar Tērvetes novada domes 2015.gada 29.oktobra sēdes 11.paragrāfa lēmumu „Par 

automašīnas TOYOTA COROLLA atsavināšanu”, automašīna TOYOTA COROLLA tika 

nodota atsavināšanai, nolemjot to pārdot atklātā mutiskā izsolē ar augšupejošu soli, taču 

noteiktajā termiņā uz izsoli netika reģistrēts neviens izsoles dalībnieks, kamdēļ ar Tērvetes 

novada domes lēmumu izsole ir tikusi atzīta par nenotikušu.  

Vadoties no minētā un pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 

19.punktu, Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanas likuma 2. 

un 3.pantu un Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 7. un 31.pantu, Tērvetes novada 

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

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

1. Norakstīt no pašvaldības grāmatvedības bilances uzskaites vieglo automašīnu TOYOTA 

COROLLA, valsts reģistrācijas numurs DH 2858, izlaiduma gads  1998., šasijas  Nr. 

JT153EEB100036624, atlikusī bilances vērtība 0,00 EUR (nulle eiro 00 centi). 

2. Norakstīto vieglo automašīnu TOYOTA COROLLA realizēt, nododot to utilizācijai 

sertificētam uzņēmumam. 

3. Uzdot Tērvetes novada domes izpilddirektoram M.Berlandam veikt vieglās automašīnas 

TOYOTA COROLLA noņemšanu no uzskaites CSDD. 

 

21.  paragrāfs 

Par automašīnas VW PASSAT VARIANT 

norakstīšanu un nodošanu utilizācijai 

D.Reinika 

 

    Tērvetes novada dome, izskatot  iesniegto lēmuma projektu par Tērvetes novada pašvaldībai 

piederošās vieglās automašīnas VW PASSAT VARIANT norakstīšanu, konstatēja: 

2015.gada 8.septembrī SIA “Autofirma Raivo”, reģistrācijas numurs 40003086496, ir veikusi 

vieglās automašīnas VW PASSAT VARIANT, valsts reģistrācijas numurs GK 8569, tehniskā 

stāvokļa novērtējumu un secinājusi, ka automašīnas aptuvenās remonta izmaksas sastāda 550,00 
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EUR (neieskaitot PVN), ka automašīnas VW PASSAT VARIANT remonts nav ekonomiski 

izdevīgs, jo pārsniedz automašīnas vērtību, par ko Tērvetes novada domei ir izsniegusi defektācijas 

aktu. Vieglās automašīnas VW PASSAT VARIANT atlikusī bilances vērtība pēc grāmatvedības 

uzskaites datiem ir 0,00 EUR (nulle eiro 00 centi). 

Saskaņā ar Tērvetes novada domes 2015.gada 29.oktobra sēdes 9.paragrāfa lēmumu „Par 

automašīnas VW PASSAT VARIANT atsavināšanu”, automašīna VW PASSAT VARIANT tika 

nodota atsavināšanai, nolemjot to pārdot atklātā mutiskā izsolē ar augšupejošu soli, taču noteiktajā 

termiņā uz izsoli netika reģistrēts neviens izsoles dalībnieks, kamdēļ ar Tērvetes novada domes 

lēmumu izsole ir tikusi atzīta par nenotikušu.  

Vadoties no minētā un pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 

19.punktu, Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanas likuma 2. un 

3.pantu un Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 7. un 31.pantu,  Tērvetes novada dome, 

atklāti, vārdiski balsojot:  PAR - 8 (D.Reinika,S.Laizāns, I.Krūmiņa, L.Karloviča, Dz.Sirsone, 

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

1. Norakstīt no pašvaldības grāmatvedības bilances uzskaites vieglo automašīnu VW 

PASSAT VARIANT, valsts reģistrācijas numurs GK 8569, izlaiduma gads 1996, šasijas  Nr. 

WVWZZZ3AZTE183346, atlikusī bilances vērtība 0,00 EUR (nulle eiro 00 centi). 

2. Norakstīto vieglo automašīnu VW PASSAT VARIANT realizēt, nododot to utilizācijai 

sertificētam uzņēmumam. 

3. Uzdot Tērvetes novada domes izpilddirektoram M.Berlandam veikt vieglās automašīnas 

VW PASSAT VARIANT noņemšanu no uzskaites CSDD. 

 

22.  paragrāfs 

Par automašīnas VW GOLF VARIANT 

norakstīšanu un nodošanu utilizācijai 

D.Reinika 

 

    Tērvetes novada dome, izskatot  iesniegto lēmuma projektu par Tērvetes novada pašvaldībai 

piederošās vieglās automašīnas VW GOLF VARIANT norakstīšanu, konstatēja: 

2015.gada 8.septembrī SIA “Autofirma Raivo”, reģistrācijas numurs 40003086496, ir 

veikusi vieglās automašīnas VW GOLF VARIANT, valsts reģistrācijas numurs FN 1143, 

tehniskā stāvokļa novērtējumu un secinājusi, ka automašīnas aptuvenās remonta izmaksas 

sastāda 660,00 EUR (neieskaitot PVN), ka automašīnas VW GOLF VARIANT remonts nav 

ekonomiski izdevīgs, jo pārsniedz automašīnas vērtību, par ko Tērvetes novada domei ir 

izsniegusi defektācijas aktu. Vieglās automašīnas VW GOLF VARIANT atlikusī bilances 

vērtība pēc grāmatvedības uzskaites datiem ir 0,00 EUR (nulle eiro 00 centi). 

Saskaņā ar Tērvetes novada domes 2015.gada 29.oktobra sēdes 10.paragrāfa lēmumu „Par 

automašīnas VW GOLF VARIANT atsavināšanu”, automašīna VW GOLF VARIANT  tika 

nodota atsavināšanai, nolemjot to pārdot atklātā mutiskā izsolē ar augšupejošu soli, taču 

noteiktajā termiņā uz izsoli netika reģistrēts neviens izsoles dalībnieks, kamdēļ ar Tērvetes 

novada domes lēmumu izsole ir tikusi atzīta par nenotikušu.  

Vadoties no minētā un pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 

19.punktu, Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanas likuma 2. 

un 3.pantu un Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 7. un 31.pantu Tērvetes novada 

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

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

1. Norakstīt no pašvaldības grāmatvedības bilances uzskaites vieglo automašīnu VW GOLF 

VARIANT, valsts reģistrācijas numurs FN 1143, izlaiduma gads 1995, šasijas  Nr. 

WVWZZZ1HZRW311140, atlikusī bilances vērtība 0,00 EUR (nulle eiro 00 centi). 

2. Norakstīto vieglo automašīnu VW GOLF VARIANT realizēt, nododot to utilizācijai 

sertificētam uzņēmumam. 



3. Uzdot Tērvetes novada domes izpilddirektoram M.Berlandam veikt vieglās automašīnas 

VW GOLF VARIANT noņemšanu no uzskaites CSDD. 

 

23.paragrāfs 

Par deklarētās dzīvesvietas anulēšanu  

D.Reinika 

 

Atklāti balsojot: PAR - 8 (D. Reinika, L.Karloviča,  S.Laizāns,  I. Deņisova, Dz. Sirsone, 

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

Pieņemt lēmumu Nr.120  "Par deklarētās dzīvesvietas anulēšanu". 

 

 

24. paragrāfs 

Par Tērvetes novada pašvaldības nekustamo īpašumu uzskaiti un lietošanu  
  D.Reinika 

 

Atklāti balsojot: PAR - 8 (D. Reinika, L.Karloviča,  S.Laizāns,  I. Deņisova, Dz. Sirsone, 

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

Pieņemt lēmumu Nr.121  "Par Tērvetes novada pašvaldības nekustamo īpašumu uzskaiti 

un lietošanu". 

 

25.paragrāfs 

Par  SAC ”Tērvete” maksas pakalpojumu apstiprināšanu 

D.Reinika 

 

    Tērvetes novada dome ir izskatījusi Tērvetes novada pašvaldības sociālās aprūpes centra 

”Tērvete” (turpmāk SAC “Tērvete”) direktores S.Vinteres 2015.gada 25.novembra iesniegumu 

”Par uzturēšanās maksu”, ar kuru viņa lūdz apstiprināt jaunus SAC “Tērvete” sniegtos sociālās 

aprūpes un sociālās rehabilitācijas maksas pakalpojumu izcenojumus veco ļaužu nodaļā un 

bērnu nodaļā no 2016.gada 1. janvāra. 

Izvērtējot iesniegto pakalpojumu tarifu pamatotību, pamatojoties uz likuma ”Par 

pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 14.punktu,  Tērvetes novada dome, atklāti balsojot: PAR - 

8 (D.Reinika, S.Laizāns, I.Krūmiņa, L.Karloviča, Dz.Sirsone, I.Deņisova, N.Namnieks, 

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

   

Ar 2016.gada 1. janvāri noteikt sekojošus SAC ”Tērvete” sniegto sociālās aprūpes un 

sociālās  rehabilitācijas maksas pakalpojumu izcenojumus SAC ”Tērvete” veco ļaužu nodaļā  

un bērnu nodaļā:  

 

Nr.p.k. Pakalpojuma raksturojums Maksa/EUR  

1. 
Uzturēšanās maksa veco ļaužu nodaļā 1 klientam ilgstošas 

sociālās aprūpes nodrošināšanai /diennaktī/ 
16,00 

2. 

Uzturēšanās maksa veco ļaužu nodaļā 1 klientam 

vienvietīgajā istabiņā ilgstošas sociālās aprūpes 

nodrošināšanai /diennaktī/ 

17,00 

3. 
Sociālās gultas 1 klientam īslaicīgas sociālās aprūpes 

nodrošināšanai /diennaktī/ 
16,50 

4.  Bērnu nodaļas vienam audzēknim /diennaktī/ 17,90 

 

 



 

 

 

 

 

26.paragrāfs 

Par prēmijas piešķiršanu 

E.Upītis, I.Krūmiņa 

 

      Izskatot Tērvetes novada deputāta Edvīna Upīša priekšlikumu piešķirt Tērvetes novada 

domes priekšsēdētājai Dacei Reinikai prēmiju 50 % apmērā no noteiktās mēnešalgas, deputāte 

Ieva Krūmiņa  ierosina piešķirt Tērvetes novada domes priekšsēdētājai Dacei Reinikai prēmiju 

60 % apmērā no noteiktās mēnešalgas. 

 

    E.Upītis lūdz deputātus balsot par pirmo priekšlikumu – Piešķirt Tērvetes novada domes 

priekšsēdētājai Dacei Reinikai prēmiju 50 % apmērā no noteiktās mēnešalgas. 

 

Tērvetes novada dome, atklāti, vārdiski balsojot: PAR - 1(E.Upītis), PRET  - 6, (S.Laizāns, 

I.Krūmiņa, L.Karloviča, I.Deņisova, Dz.Sirsone, N.Namnieks), ATTURAS  - nav, Dacei 

Reinikai saskaņā ar likumu „Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā” 

balsošanā nepiedalās. 

 

  E.Upītis lūdz deputātus balsot par otro  priekšlikumu – Piešķirt Tērvetes novada domes 

priekšsēdētājai Dacei Reinikai prēmiju 60 % apmērā no noteiktās mēnešalgas. 

 

Tērvetes novada dome, atklāti, vārdiski balsojot: PAR -  6, (S.Laizāns, I.Krūmiņa, L.Karloviča, 

I.Deņisova, Dz.Sirsone, N.Namnieks), PRET  - 1 (E.Upītis), ATTURAS  - nav, Dacei Reinikai 

saskaņā ar likumu „Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā” balsošanā 

nepiedalās. 

 

    Pamatojoties uz Tērvetes novada domes 2013.gada 28.marta nolikuma „Tērvetes novada 

domes un to izveidoto iestāžu amatpersonu un darbinieku atlīdzības nolikums”  2.3 punktu,  

Tērvetes novada dome NOLEMJ:  

   Piešķirt Tērvetes novada domes priekšsēdētājai Dacei Reinikai  prēmiju 60 % apmērā no 

noteiktās mēnešalgas. 

 

 

Sēdi slēdz 13:00 

 

Nākošā domes sēde 2015.gada 22.decembrī 

 

Sēdes vadītāja                                                                              D.Reinika 

 

Protokoliste                                                                                  I.Meija 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

LATVIJAS REPUBLIKA 

TĒRVETES NOVADA DOME 

Reģ.Nr.90001465562 

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

e-pasts:tervetesnd@zemgale.lv 

 

 

TĒRVETES NOVADA TĒRVETES PAGASTĀ 

 

  LĒMUMS 

 

2015.gada 26. novembrī                                                                         Nr.108 

                                                                                                                   (prot.Nr.16, 1.§) 
 

 

Par pašvaldībai piekritīgas zemes piešķiršanu nomā 

 

 

Tērvetes novada dome, izskatot Tautsaimniecības un attīstības komitejas iesniegto lēmuma 

projektu par G. S., /personas kods/, iesniegumu ar lūgumu Tērvetes novada pašvaldībai iznomāt 

lauksaimniecībā izmantojamo zemes vienības daļu 0,35 ha platībā palīgsaimniecības 

vajadzībām pašvaldības zemes īpašumā ”Silkalni”, Tērvetes pagasts, Tērvetes novads, 

/kadastra Nr./, konstatēja:  

Tērvetes novada pašvaldības zemes īpašumā ”Silkalni” ar /kadastra Nr./ ir neiznomāta, 

Tērvetes novada pašvaldībai piekritīga lauksaimniecībā izmantojamās zemes vienības daļa 0,35 

ha platībā, kas atbilstoši likuma "Par zemes reformu Latvijas Republikas lauku apvidos" 

7.pantam, paredzēta personisko palīgsaimniecību vajadzībām.  

Citas personas uz minētās zemes vienības daļas nomu nav pieteikušās. 

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

personas zemes nomu” 16.2.punktu, informācija par iespējām nomāt konkrēto zemesgabalu nav 

obligāti iepriekš publiskojama, ja tiek iznomāti  neapbūvēti zemesgabali, kuri tiek izmantoti 

personisko palīgsaimniecību vajadzībām atbilstoši likuma "Par zemes reformu Latvijas 

Republikas lauku apvidos" 7.pantam. 

Saskaņā ar Tērvetes novada domes 2015.gada 22.janvāra saistošo noteikumu Nr. 1 „Tērvetes 

novada pašvaldībai piekrītošo un piederošo neapbūvētu zemesgabalu nomas maksas 

noteikšanas kārtība” 3.1.1.punktu, zemes nomas maksas apmērs zemesgabaliem platībā līdz 0,5 

hektāriem  (ieskaitot), tiek noteikts 1,5 % apmērā no zemesgabala kadastrālās vērtības gadā. 

Saskaņā ar Tērvetes novada domes 2015.gada 22.janvāra noteikumiem „Tērvetes novada 

pašvaldības piekrītošo un piederošo neapbūvētu zemesgabalu iznomāšanas kārtība”   11.punktu, 

zemes nomas līgumi bez apbūves tiesībām tiek slēgti uz laiku līdz 5 (pieciem) gadiem. 

Ņemot vērā iepriekš minēto un papildus pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta 

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

1. Sākot ar 2016.gada 01.janvāri iznomāt G. S., /personas kods/, Tērvetes novada 

pašvaldības lauksaimniecībā izmantojamo zemes vienības daļu 0,35 ha kopplatībā personiskās 

palīgsaimniecības vajadzībām pašvaldības zemes īpašumā ”Silkalni”, Tērvetes pagasts, 

Tērvetes novads, / kadastra Nr./,  nosakot: 

1.1. nomas termiņu uz 5 (pieciem) gadiem; 



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

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

nomas maksu saskaņā ar spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem, tai skaitā saistošajiem 

noteikumiem; 

1.3. zemes nomas līgums ar Tērvetes novada pašvaldību ir jānoslēdz līdz 2015.gada 

31.decembrim.  

2. Pilnvarot Tērvetes novada pašvaldības izpilddirektoru Māri Berlandu noslēgt lēmumam 

atbilstošu zemes nomas līgumu un veikt lēmuma izpildes kontroli. 

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

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

namā Atmodas ielā 19, Jelgava, LV - 3007 . 

 

 

Domes priekšsēdētāja                                                                      D.Reinika 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

LATVIJAS REPUBLIKA 

TĒRVETES NOVADA DOME 

Reģ.Nr.90001465562 

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

e-pasts:tervetesnd@zemgale.lv 

 

 

TĒRVETES NOVADA TĒRVETES PAGASTĀ 

 

  LĒMUMS 

 

2015.gada 26.novembrī                                                                         Nr.109 

                                                                                                                   (prot.Nr.16, 2.§) 
 

Par pašvaldībai piekritīgas zemes piešķiršanu nomā 

 

 

Tērvetes novada dome, izskatot Tautsaimniecības un attīstības komitejas iesniegto lēmuma 

projektu par I. G., /personas kods/, iesniegumu ar lūgumu Tērvetes novada pašvaldībai iznomāt 

lauksaimniecībā izmantojamo zemes vienības daļu 0,25 ha platībā palīgsaimniecības 

vajadzībām pašvaldības zemes īpašumā ”Bukaišu centrs”, Bukaišu pagasts, Tērvetes novads, 

/kadastra Nr./, konstatēja:  

Tērvetes novada pašvaldības zemes īpašumā ”Bukaišu centrs” ar /kadastra Nr./ ir 

neiznomāta, Tērvetes novada pašvaldībai piekritīga lauksaimniecībā izmantojamās zemes 

vienības daļa 0,25 ha platībā, kas atbilstoši likuma "Par zemes reformu Latvijas Republikas 

lauku apvidos" 7.pantam, paredzēta personisko palīgsaimniecību vajadzībām.  

Citas personas uz minētās zemes vienības daļas nomu nav pieteikušās. 

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

personas zemes nomu” 16.2.punktu, informācija par iespējām nomāt konkrēto zemesgabalu nav 

obligāti iepriekš publiskojama, ja tiek iznomāti  neapbūvēti zemesgabali, kuri tiek izmantoti 

personisko palīgsaimniecību vajadzībām atbilstoši likuma "Par zemes reformu Latvijas 

Republikas lauku apvidos" 7.pantam. 

Saskaņā ar Tērvetes novada domes 2015.gada 22.janvāra saistošo noteikumu Nr. 1 „Tērvetes 

novada pašvaldībai piekrītošo un piederošo neapbūvētu zemesgabalu nomas maksas 

noteikšanas kārtība” 3.1.1.punktu, zemes nomas maksas apmērs zemesgabaliem platībā līdz 0,5 

hektāriem  (ieskaitot), tiek noteikts 1,5 % apmērā no zemesgabala kadastrālās vērtības gadā. 

Saskaņā ar Tērvetes novada domes 2015.gada 22.janvāra noteikumiem „Tērvetes novada 

pašvaldības piekrītošo un piederošo neapbūvētu zemesgabalu iznomāšanas kārtība”   11.punktu, 

zemes nomas līgumi bez apbūves tiesībām tiek slēgti uz laiku līdz 5 (pieciem) gadiem. 

Ņemot vērā iepriekš minēto un papildus pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta 

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

1. Sākot ar 2016.gada 01.janvāri iznomāt I. G., /personas kods/, Tērvetes novada pašvaldības 

lauksaimniecībā izmantojamo zemes vienības daļu 0,25 ha kopplatībā personiskās palīg-

saimniecības vajadzībām pašvaldības zemes īpašumā ” Bukaišu centrs”, Bukaišu pagasts, 

Tērvetes novads,  kadastra Nr. 4656 006 0492,  nosakot: 

1.1. nomas termiņu uz 5 (pieciem) gadiem; 



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

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

nomas maksu saskaņā ar spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem, tai skaitā saistošajiem 

noteikumiem; 

1.3. zemes nomas līgums ar Tērvetes novada pašvaldību ir jānoslēdz līdz 2015.gada 

31.decembrim.  

2. Pilnvarot Tērvetes novada pašvaldības izpilddirektoru Māri Berlandu noslēgt lēmumam 

atbilstošu zemes nomas līgumu un veikt lēmuma izpildes kontroli. 

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

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

namā Atmodas ielā 19, Jelgava, LV - 3007 . 

 

Domes priekšsēdētāja                                                       D.Reinika 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

LATVIJAS REPUBLIKA 

TĒRVETES NOVADA DOME 

Reģ.Nr.90001465562 

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

e-pasts:tervetesnd@zemgale.lv 

 

 

TĒRVETES NOVADA TĒRVETES PAGASTĀ 

 

  LĒMUMS 

 

2015.gada 26.novembrī                                                                         Nr.110 

                                                                                                                   (prot.Nr.16, 3.§) 
 

 

Par pašvaldībai piekritīgas zemes piešķiršanu nomā 

 

 

Tērvetes novada dome, izskatot Tautsaimniecības un attīstības komitejas iesniegto lēmuma 

projektu par V. Š., /personas kods/, iesniegumu ar lūgumu Tērvetes novada pašvaldībai iznomāt 

lauksaimniecībā izmantojamos zemes nogabalus 0,54 ha un 0,9 ha platībā palīgsaimniecības 

vajadzībām pašvaldības zemes Čūreiku lauka masīvā, Tērvetes pagasts, Tērvetes novads, 

/kadastra Nr./, konstatēja:  

Tērvetes novada pašvaldības zemes Čūreiku lauka masīvā, Tērvetes pagasts, Tērvetes 

novads, /kadastra Nr./, ir neiznomāta, Tērvetes novada pašvaldībai piekritīga lauksaimniecībā 

izmantojamās zemes vienības daļas 0,54 ha un 0,9 ha platībā, kas atbilstoši likuma "Par zemes 

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

vajadzībām.  

2015.gada 28.septembrī par augstāk norādīto, iznomājamo zemes vienības daļu tika 

publiskota informācija Tērvetes novada domes ēkā un tīmekļa vietnē www.tervetesnov.lv. Citas 

personas uz minētās zemes vienības daļas nomu nav pieteikušās. 

Saskaņā ar Tērvetes novada domes 2015.gada 22.janvāra saistošo noteikumu Nr. 1 

„Tērvetes novada pašvaldībai piekrītošo un piederošo neapbūvētu zemesgabalu nomas maksas 

noteikšanas kārtība” 3.1.2. punktu, zemes gabaliem platībā no 0,5 hektāriem līdz 2 hektāriem 

(ieskaitot) nomas maksa tiek noteikta 2 % no zemesgabala kadastrālās vērtības gadā. 

Saskaņā ar Tērvetes novada domes 2015.gada 22.janvāra noteikumiem „Tērvetes novada 

pašvaldības piekrītošo un piederošo neapbūvētu zemesgabalu iznomāšanas kārtība”   

11.punktu, zemes nomas līgumi bez apbūves tiesībām tiek slēgti uz laiku līdz 5 (pieciem) 

gadiem. 

Ņemot vērā iepriekš minēto un papildus pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta 

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

1. Sākot ar 2016.gada 01.janvāri iznomāt V. Š., /personas kods/, Tērvetes novada 

pašvaldības lauksaimniecībā izmantojamo zemes vienības daļu 0,54 ha un 0,9 ha platībā 

palīgsaimniecības vajadzībām pašvaldības zemes Čūreiku lauka masīvā, Tērvetes pagasts, 

Tērvetes novads, /kadastra Nr./, nosakot: 

 1.1. nomas termiņu uz 5 (pieciem) gadiem; 

       1.2. zemes nomas maksu 2,0 % apmērā no zemesgabala kadastrālās vērtības gadā 

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

http://www.tervetesnov.lv/


nomas maksu saskaņā ar spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem, tai skaitā saistošajiem 

noteikumiem; 

1.3. zemes nomas līgums ar Tērvetes novada pašvaldību ir jānoslēdz līdz 2015.gada 

31.decembrim.  

2. Pilnvarot Tērvetes novada pašvaldības izpilddirektoru Māri Berlandu noslēgt lēmumam 

atbilstošu zemes nomas līgumu un veikt lēmuma izpildes kontroli. 

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

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

namā Atmodas ielā 19, Jelgava, LV - 3007 . 

 

 

Domes priekšsēdētāja                                                                     D.Reinika 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

LATVIJAS REPUBLIKA 

TĒRVETES NOVADA DOME 

Reģ.Nr.90001465562 

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

e-pasts:tervetesnd@zemgale.lv 

 

 

TĒRVETES NOVADA TĒRVETES PAGASTĀ 

 

  LĒMUMS 

 

2015.gada 26.novembrī                                                                         Nr.111 

                                                                                                                   (prot.Nr.16, 4.§) 
 

 

Par zemes nomas tiesību pārtraukšanu 

 

 

Tērvetes novada dome, izskatot Tautsaimniecības un attīstības komitejas iesniegto lēmuma 

projektu par zemes nomas tiesības pārtraukšanu M. N., /personas kods/,  uz Tērvetes novada 

pašvaldības zemes gabala daļu 0,1 ha kopplatībā zemes īpašumā „Ilgas”, Augstkalnes pagasts, 

Tērvetes novads, konstatēja:  

M.N. ir piešķirtas zemes nomas tiesības uz Tērvetes novada pašvaldības zemes gabala daļu 

0,1 ha kopplatībā personiskās palīgsaimniecības vajadzībām zemes īpašumā „Ilgas”, Tērvetes 

pagasts, Tērvetes novads, /kadastra numurs/. 

2015.gada 09.novembrī Tērvetes novada dome ir saņēmusi M. N. iesniegumu par 

atteikšanos no minētā zemes gabala nomas tiesībām.  

Ņemot vērā iepriekš minēto un pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.pantu, LR MK 

2007.gada 30.oktobra noteikumiem Nr. 735 „Noteikumi par publiskas personas zemes nomu” 

un noslēgtā nomas līguma nosacījumiem, Tērvetes novada dome, NOLEMJ: 

Ar 2016.gada 01.janvāri pārtraukt M. N.,/ personas kods/, nomas tiesības uz zemes gabala 

daļu 0,1 ha kopplatībā zemes īpašumā „Ilgas”, Tērvetes pagasts, Tērvetes novads, /kadastra 

numurs/. 

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

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

namā Atmodas ielā 19, Jelgava, LV - 3007. 

 

 

Domes priekšsēdētāja                                                                      D.Reinika 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 



 

 

 

 

 

LATVIJAS REPUBLIKA 

TĒRVETES NOVADA DOME 

Reģ.Nr.90001465562 

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

e-pasts:tervetesnd@zemgale.lv 

 

 

TĒRVETES NOVADA TĒRVETES PAGASTĀ 

 

  LĒMUMS 

 

2015.gada 26.novembrī                                                                         Nr.112 

                                                                                                                   (prot.Nr.16, 5.§) 

 

Par zemes nomas tiesību pārtraukšanu 

 

 

Tērvetes novada dome, izskatot Tautsaimniecības un attīstības komitejas iesniegto lēmuma 

projektu par zemes nomas tiesības pārtraukšanu G. U., /personas kods/,  uz Tērvetes novada 

pašvaldības zemes gabala daļu 0,31 ha kopplatībā zemes īpašumā „Čūreikas”, Tērvetes pagasts, 

Tērvetes novads, konstatēja:  

G. U. ir piešķirtas zemes nomas tiesības uz Tērvetes novada pašvaldības zemes gabala daļu 

0,31 ha kopplatībā personiskās palīgsaimniecības vajadzībām zemes īpašumā „Čūreikas”, 

Tērvetes pagasts, Tērvetes novads, /kadastra numurs/. 

2015.gada 26.oktobrī Tērvetes novada dome ir saņēmusi G. U. iesniegumu par atteikšanos 

no minētā zemes gabala nomas tiesībām.  

Ņemot vērā iepriekš minēto un pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.pantu, LR MK 

2007.gada 30.oktobra noteikumiem Nr. 735 „Noteikumi par publiskas personas zemes nomu” 

un noslēgtā nomas līguma nosacījumiem, Tērvetes novada dome, NOLEMJ: 

Ar 2016.gada 01.janvāri pārtraukt G. U.,/personas kods/, nomas tiesības uz zemes gabala 

daļu 0,31 ha kopplatībā zemes īpašumā „Čūreikas”, Tērvetes pagasts, Tērvetes novads, 

/kadastra numurs/. 

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

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

namā Atmodas ielā 19, Jelgava, LV - 3007. 

 

Domes priekšsēdētāja                                                                              D.Reinika 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

LATVIJAS REPUBLIKA 

TĒRVETES NOVADA DOME 

Reģ.Nr.90001465562 

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

e-pasts:tervetesnd@zemgale.lv 

 

 

TĒRVETES NOVADA TĒRVETES PAGASTĀ 

 

  LĒMUMS 

 

2015.gada 26.novembrī                                                                         Nr.113 

                                                                                                                   (prot.Nr.16, 6.§) 
 

 

Par zemes ierīcības projekta izstrādi zemes gabala 

„Ratiņi” sadalīšanai 

 

 

Tērvetes novada dome, izskatot Tautsaimniecības un attīstības komitejas  iesniegto lēmuma 

projektu par I. H., /personas kods/,  iesniegumu par zemes gabala „Ratiņi”, Augstkalnes 

pagasts, Tērvetes novads, /kadastra numurs/, 6,6 ha platībā, sadalīšanu un zemes ierīcības 

projekta izstrādi, konstatēja: 

I. H. vēlas sadalīt nekustamā īpašuma „Ratiņi”, Augstkalnes pagasts, Tērvetes novads, 

sastāvā esošo zemes nogabalu ar kadastra apzīmējumu /kadastra apzīmējums/  divās daļās,  

atdalot 5,6 ha ,  atbilstoši šī lēmuma pielikumam  Nr. 1. 

 Nekustamais īpašums „Ratiņi” pieder I. H. un sastāv no viena zemes gabala  6,6 ha 

kopplatībā ar  kadastra apzīmējumu /kadastra apzīmējums/. I. H. īpašuma tiesības uz nekustamo 

īpašumu „Ratiņi”, Augstkalnes pagasts, Tērvetes novads, reģistrētas Dobeles zemesgrāmatu 

nodaļā Augstkalnes pagasta  /zemesgrāmatas nodalījumā Nr./. 

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 „Ratiņi” 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 „Ratiņi”, 

/kadastra numurs/ ,  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.punktu, 

Tērvetes novada dome, NOLEMJ:  

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

Augstkalnes pagasts, Tērvetes novads, sastāvā esošā zemes nogabala ar kadastra apzīmējumu 

/kadastra apzīmējums/ sadalīšanai divās daļās, atdalot zemes nogabalu 5,6 ha platībā  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. 

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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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


 
 

 

 

 

 

LATVIJAS REPUBLIKA 

TĒRVETES NOVADA DOME 

Reģ.Nr.90001465562 

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

e-pasts:tervetesnd@zemgale.lv 

 

 

TĒRVETES NOVADA TĒRVETES PAGASTĀ 

 

  LĒMUMS 

 

2015.gada 26.novembrī                                                                         Nr.114 

                                                                                                                   (prot.Nr.16, 7.§) 
 

 

Par zemes ierīcības projekta izstrādi zemes gabala 

„Milleri” sadalīšanai 

 

 

Tērvetes novada dome, izskatot Tautsaimniecības un attīstības komitejas  iesniegto lēmuma 

projektu par L. M., /personas kods/,  iesniegumu par zemes gabala „Milleri”, Augstkalnes 

pagasts, Tērvetes novads, /kadastra numurs/, 3,89 ha platībā sadalīšanu un zemes ierīcības 

projekta izstrādi, konstatēja: 

L. M. vēlas sadalīt nekustamā īpašuma „Milleri”, Augstkalnes pagasts, Tērvetes novads, 

sastāvā esošo zemes nogabalu ar kadastra apzīmējumu /kadastra apzīmējums/ divās daļās,  

atdalot 2,0 ha ,  atbilstoši šī lēmuma pielikumam  Nr. 1. 

 Nekustamais īpašums „Milleri” pieder L. M. un sastāv no viena zemes gabala  3,89 ha 

kopplatībā, ar kadastra apzīmējumu /kadastra apzīmējums/. L. M. īpašuma tiesības uz 

nekustamo īpašumu „Milleri”, Augstkalnes pagasts, Tērvetes novads, reģistrētas Dobeles 

zemesgrāmatu nodaļā Augstkalnes pagasta  /zemesgrāmatas nodalījumā Nr./  . 

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 „Milleri” 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 „Milleri”, 

/kadastra numurs/,  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 „Milleri” 

Augstkalnes pagasts, Tērvetes novads, sastāvā esošā zemes nogabala ar kadastra apzīmējumu 

/kadastra apzīmējums/ sadalīšanai divās daļās, atdalot zemes nogabalu 2,0 ha platībā  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. 

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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LATVIJAS REPUBLIKA 

TĒRVETES NOVADA DOME 

Reģ.Nr.90001465562 

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

e-pasts:tervetesnd@zemgale.lv 

 

 

TĒRVETES NOVADA TĒRVETES PAGASTĀ 

 

  LĒMUMS 

 

2015.gada 26.novembrī                                                                         Nr.115 

                                                                                                                   (prot.Nr.16, 8.§) 
 

 

Par nekustamā īpašuma „Stārķēni” sadalīšanu un 

 nosaukuma piešķiršanu 

 
 

Tērvetes novada dome, izskatot Tautsaimniecības un attīstības komitejas iesniegto lēmuma 

projektu par J. V., /personas kods/, iesniegumu par nekustamā īpašuma „Stārķēni”, Tērvetes  

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

Nekustamais īpašums „Stārķēni”, Tērvetes pagasts, Tērvetes novads, pieder J. V. un sastāv 

no diviem zemes gabaliem ar kadastra apzīmējumiem /kadastra apzīmējums/, /kadastra 

apzīmējums/, ar to kopējo platību 4,69 ha. J. V. īpašuma tiesības uz nekustamo īpašumu 

„Stārķēni”, Tērvetes pagasts, Tērvetes novads, reģistrētas Dobeles zemesgrāmatu nodaļas 

Tērvetes pagasta  /zemesgrāmatas nodalījumā Nr./. 

Iesniegumā J. V. norāda, ka vēlas no tam piederošā zemes īpašuma „Stārķēni”, Tērvetes 

pagasts, Tērvetes novads, atdalīt visu zemes vienību ar kadastra apzīmējumu /kadastra 

apzīmējums/, platība 2,94 ha,  un atdalāmajam zemes nogabalam piešķirt jaunu nosaukumu 

„Magonītes”, Tērvetes pagasts, Tērvetes novads. 

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

likuma 8.panta nosacījumiem, zemes ierīcības projekta izstrāde visai zemes vienībai ar kadastra 

apzīmējumu /kadastra apzīmējums/ atdalīšanai no nekustamā īpašuma „Stārķēni” nav 

nepieciešama. 

Ievērojot minēto un pamatojoties uz Nekustamā īpašuma valsts kadastra likumu, Zemes 

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

vietu likumu un LR MK 2006.gada 20.jūnija noteikumiem Nr. 496 “Nekustamā īpašuma 

lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas 

kārtība”, Tērvetes novada dome, atklāti , NOLEMJ:  

1. Atdalīt no nekustamā īpašuma „Stārķēni”, Tērvetes  pagasts, Tērvetes novads,/ kadastra 

numurs/, visu zemes gabala vienību ar kadastra apzīmējumu /kadastra apzīmējums/, 2,94 ha 

platībā. 

2. No nekustamā īpašuma „Stārķēni”, Tērvetes pagasts, Tērvetes novads, /kadastra numurs/, 

atdalāmajai zemes gabala vienībai ar kadastra apzīmējumu /kadastra apzīmējums/, 2,94 ha 

platībā, piešķirt jaunu nosaukumu – „Magonītes”, Tērvetes pagasts, Tērvetes novads, un noteikt 

nekustamā īpašuma lietošanas mērķi – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir 

lauksaimniecība  (NĪLM kods – 0101); 



3. Paliekošajai zemes gabala vienībai ar kadastra apzīmējumu /kadastra apzīmējums/   atstāt 

nosaukumu „Stārķēni”, Tērvetes pagasts, Tērvetes novads, nosakot zemes lietošanas mērķi - 

0101, zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība; 

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

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

Atmodas ielā 19, Jelgava, LV - 3007 . 

 

 

Domes priekšsēdētāja                                                                            D.Reinika 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

LATVIJAS REPUBLIKA 

TĒRVETES NOVADA DOME 

Reģ.Nr.90001465562 

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

e-pasts:tervetesnd@zemgale.lv 

 

 

TĒRVETES NOVADA TĒRVETES PAGASTĀ 

 

  LĒMUMS 

 

2015.gada 26.novembrī                                                                         Nr.116 

                                                                                                                   (prot.Nr.16, 9.§) 
 

 

Par nekustamā īpašuma „Ērglīši” sadalīšanu un 

 nosaukuma piešķiršanu 

 
 

Tērvetes novada dome, izskatot Tautsaimniecības un attīstības komitejas iesniegto lēmuma 

projektu par A. K., /personas kods/, iesniegumu par nekustamā īpašuma „Ērglīši”, Augstkalnes  

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

Nekustamais īpašums „Ērglīši”, Augstkalnes pagasts, Tērvetes novads, pieder A. K. un 

sastāv no diviem zemes gabaliem ar kadastra apzīmējumiem /kadastra apzīmējums/, /kadastra 

apzīmējums/, ar to kopējo platību 19,93 ha. A. K. īpašuma tiesības uz nekustamo īpašumu 

„Ērglīši”, Augstkalnes pagasts, Tērvetes novads, reģistrētas Dobeles zemesgrāmatu nodaļas 

Augstkalnes pagasta /zemesgrāmatas nodalījumā Nr. /. 

Iesniegumā A. K. norāda, ka vēlas no tai piederošā zemes īpašuma „Ērglīši”, Augstkalnes 

pagasts, Tērvetes novads, atdalīt visu zemes vienību ar kadastra apzīmējumu /kadastra 

apzīmējums/, platība 2,13 ha,  un atdalāmajam zemes nogabalam piešķirt jaunu nosaukumu 

„Mazērglīši”, Augstkalnes pagasts, Tērvetes novads. 

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

likuma 8.panta nosacījumiem, zemes ierīcības projekta izstrāde visai zemes vienībai ar kadastra 

apzīmējumu /kadastra apzīmējums/ atdalīšanai no nekustamā īpašuma „Ērglīši” nav 

nepieciešama. 

Ievērojot minēto un pamatojoties uz Nekustamā īpašuma valsts kadastra likumu, Zemes ierīcības 

likumu, likuma „Par pašvaldībām” 21.pantu, Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likumu 

un LR MK 2006.gada 20.jūnija noteikumiem Nr. 496 “Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu 

klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība”, Tērvetes 

novada dome, NOLEMJ:  

1.Atdalīt no nekustamā īpašuma „Ērglīši”, Augstkalnes  pagasts, Tērvetes novads, /kadastra 

numurs/, visu zemes gabala vienību ar kadastra apzīmējumu /kadastra apzīmējums/, 2,13 ha 

platībā. 

2. No nekustamā īpašuma „Ērglīši”, Augstkalnes pagasts, Tērvetes novads, /kadastra numurs/ 

atdalāmajai zemes gabala vienībai ar kadastra apzīmējumu /kadastra apzīmējums/, 2,13 ha 

platībā, piešķirt jaunu nosaukumu – „Mazērglīši”, Augstkalnes pagasts, Tērvetes novads, un 

noteikt nekustamā īpašuma lietošanas mērķi – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir 

lauksaimniecība  (NĪLM kods – 0101); 



3. Paliekošajai zemes gabala vienībai ar kadastra apzīmējumu /kadastra apzīmējums/  atstāt 

nosaukumu „Ērglīši”, Augstkalnes pagasts, Tērvetes novads, nosakot zemes lietošanas mērķi - 

0101, zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība; 

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

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

Atmodas ielā 19, Jelgava, LV - 3007 . 

 

Domes priekšsēdētāja                                                                  D.Reinika 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

LATVIJAS REPUBLIKA 

TĒRVETES NOVADA DOME 

Reģ.Nr.90001465562 

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

e-pasts:tervetesnd@zemgale.lv 

 

 

TĒRVETES NOVADA TĒRVETES PAGASTĀ 

 

  LĒMUMS 

 

2015.gada 26.novembrī                                                                         Nr.117 

                                                                                                                   (prot.Nr.16, 10.§) 
 

 

Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu, nekustamā īpašuma „Lazdas” sadalīšanu 

un nosaukuma piešķiršanu 

 

 

Tērvetes novada dome, izskatot Tautsaimniecības un attīstības komitejas iesniegto lēmuma 

projektu par A. J. pilnvarotās personas G. M. iesniegumu par izstrādātā zemes ierīcības projekta 

apstiprināšanu nekustamā īpašuma „Lazdas”, Bukaišu pagasts, Tērvetes novads, /kadastra 

numurs/, sadalīšanai un nosaukuma piešķiršanu sadalītajam zemes gabalam, konstatēja: 

A. J. vēlas sadalīt nekustamo īpašumu „Lazdas”, Tērvetes pagasts, Tērvetes novads, 

/kadastra numurs/, divās daļās atbilstoši izstrādātajam zemes ierīcības projektam. 

   Nekustamais īpašums „Lazdas” pieder A. J. un sastāv no viena zemes gabala ar kopējo platību 

9,5 ha platībā. A. J. īpašuma tiesības uz nekustamo īpašumu „Lazdas”, Bukaišu pagasts, 

Tērvetes novads, reģistrētas Dobeles zemesgrāmatu nodaļā Bukaišu pagasta /zemesgrāmatas 

nodalījumā Nr./.  

  Tērvetes novada dome ar 2015.gada 24.septembra sēdes lēmumu Nr. 95 (prot.Nr.14,12. 

paragrāfs) , ir pieņēmusi lēmumu izstrādāt zemes ierīcības projektu nekustamā īpašuma 

„Lazdas”, Bukaišu pagasts, Tērvetes novads, sadalīšanai. 

  Zemes ierīcības projektu ir izstrādājusi firma SIA „Latvijasmernieks.lv”, zemes ierīkotāja 

sertifikāta Nr. AA000000089 atbilstoši normatīvo aktu un Tērvetes novada domes lēmuma 

nosacījumiem. 

  Zemes ierīcības projekts paredz sadalīt nekustamā īpašuma „Lazdas”, Bukaišu pagasts, 

Tērvetes novads, zemes vienību ar kadastra apzīmējumu /kadastra apzīmējums/ divos 

atsevišķos zemes gabalos, 7,4 ha un 2,1 ha platībā un konkretizē nekustamā īpašuma 

apgrūtinājumus. Zemes ierīcības projektā paredzētie pasākumi atbilst Tērvetes novada 

teritorijas plānojumam.   

   A. J. vēlas atdalāmajam zemes gabalam piešķirt jaunu nosaukumu – „Apšukungi”. 

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

izstrādes noteikumi” 31.punktu, ja pašvaldība zemes ierīcības projektu apstiprina, pašvaldība, 

ja nepieciešams, izdod administratīvo aktu par adreses vai nosaukuma piešķiršanu, ja pēc zemes 

ierīcības darbiem paredzēts izveidot jaunu adresācijas objektu un nekustamā īpašuma lietošanas 

mērķu noteikšanu vai maiņu. 

    Ņemot vērā augstāk minētos lietas faktiskos apstākļus un šim protokolam pievienoto zemes 

ierīcības projekta lietu (pielikums pie lēmuma Nr. 1) pamatojoties uz Zemes ierīcības likuma 

5., 8. un 9.pantu, likuma „Par pašvaldībām” 21.pantu, LR MK 12.04.2011. noteikumu Nr. 288 



„Zemes ierīcības projekta izstrādes noteikumi” 30. un 31. punktu un LR MK 20.06.2006. 

noteikumiem Nr. 496 „Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā 

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

 

1. Apstiprināt izstrādāto zemes ierīcības projektu (pielikums pie lēmuma Nr. 1), sadalot 

nekustamā īpašuma „Lazdas”, Bukaišu pagasts, Tērvetes novads, zemes vienību ar kadastra 

apzīmējumu /kadastra apzīmējums/ divos atsevišķos zemes gabalos, 7,4 ha un 2,1 ha platībā un 

piešķirot sadalītajam nekustamajam īpašumam sekojošus nosaukumus un lietošanas mērķus: 

1.1. zemes vienībai ar kopējo platību 2,1 ha atstāt iepriekšējo nosaukumu – „Lazdas”, 

Bukaišu pagasts, Tērvetes novads, un visā tā platībā noteikt nekustamā īpašuma lietošanas 

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

0101). 

1.2. atdalītajai zemes vienībai ar kopējo platību 7,4 ha piešķirt nosaukumu – „Apšukungi”, 

Tērvetes pagasts, Tērvetes novads, un visā tā platībā noteikt nekustamā īpašuma lietošanas 

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

0101). 

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

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

Atmodas ielā 19, Jelgava, LV - 3007 . 

 

 

Domes priekšsēdētāja                                                                 D.Reinika 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

LATVIJAS REPUBLIKA 

TĒRVETES NOVADA DOME 

Reģ.Nr.90001465562 

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

e-pasts:tervetesnd@zemgale.lv 

 

TĒRVETES NOVADA TĒRVETES PAGASTĀ 

 

  LĒMUMS 

 

2015.gada 26.novembrī                                                                         Nr.118 

                                                                                                                   (prot.Nr.16, 11.§) 

 

Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu, nekustamā īpašuma  

„Rehabilitācijas centrs Tērvete” sadalīšanu un adrešu piešķiršanu 

 

Tērvetes novada dome, izskatot Tautsaimniecības un attīstības komitejas iesniegto lēmuma 

projektu par  izstrādāto zemes ierīcības projektu nekustamā īpašuma „Rehabilitācijas centrs 

Tērvete”, Tērvete, Tērvetes pagasts, Tērvetes novads, kadastra numurs 4688 003 0040, 

sadalīšanai un adrešu piešķiršanai sadalītajam nekustamajam īpašumam, konstatēja: 

Tērvetes novada pašvaldības administrācija vēlas sadalīt nekustamo īpašumu 

„Rehabilitācijas centrs Tērvete”, Tērvete, Tērvetes pagasts, Tērvetes novads, atbilstoši 

izstrādātajam zemes ierīcības projektam. 

Nekustamais īpašums „Rehabilitācijas centrs Tērvete” pieder Tērvetes novada pašvaldībai  

un sastāv no piecām apbūvētām zemes vienībām ar kopējo platību 60,16 ha. Tērvetes novada 

pašvaldības īpašuma tiesības uz nekustamo īpašumu „Rehabilitācijas centrs Tērvete”, Tērvetes, 

Tērvetes pagasts, Tērvetes novads, reģistrētas Dobeles zemesgrāmatu nodaļā Tērvetes pagasta 

zemesgrāmatas nodalījumā Nr. 143.  

Tērvetes novada dome, ar 2014.gada 18.decembra lēmumu Nr. 125 (prot. Nr. 18, 3. 

paragrāfs), ir pieņēmusi lēmumu izstrādāt zemes ierīcības projektu nekustamā īpašuma 

„Rehabilitācijas centrs Tērvete”, Tērvete, Tērvetes pagasts, Tērvetes novads, sadalīšanai. 

Zemes ierīcības projektu ir izstrādājusi firma SIA „Rūķis AG”, zemes ierīkotāja sertifikāta 

sērija BA Nr. 561, atbilstoši normatīvo aktu un Tērvetes novada domes lēmuma nosacījumiem. 

Zemes ierīcības projekts paredz sadalīt nekustamā īpašuma „Rehabilitācijas centrs Tērvete”, 

Tērvete, Tērvetes pagasts, Tērvetes novads, zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 4688 003 

0040 trīs atsevišķās zemes vienībās, 37,53 ha, 0,32 ha un 0,30 ha platībā, bet zemes vienību ar 

kadastra apzīmējumu 4688 003 0041 divās atsevišķās zemes vienībās 0,54 ha un 4,39 ha platībā 

un konkretizē nekustamā īpašuma apgrūtinājumus. Zemes ierīcības projektā paredzētie 

pasākumi atbilst Tērvetes novada teritorijas plānojumam.   

Tērvetes novada pašvaldības administrācija vēlas paliekošajai zemes vienībai ar kadastra 

apzīmējumu 4688 003 0040 platībā 37,53 ha (plānā zemes vienība Nr. 1) atstāt iepriekšējo 

adresi „Rehabilitācijas centrs Tērvete”, atdalāmajai zemes vienībai 0,32 ha platībā (plānā zemes 

vienība Nr.2)  piešķirt jaunu adresi „Ratnieki”, atdalāmajai zemes vienībai 0,3 ha platība (plānā 

zemes vienība Nr. 3) piešķirt adresi „Liesmiņas”, no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 

4688 003 0041 atdalāmajai zemes vienībai  0,54 ha platībā  (plānā zemes vienība Nr. 4) piešķirt 

adresi ”Klētnieki”, bet paliekošajai zemes vienībai 4,39 ha platībā (plānā zems vienība Nr. 5) 

atstāt iepriekšējo adresi „Rehabilitācijas centrs Tērvete”. 

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

izstrādes noteikumi” 31.punktu, ja pašvaldība zemes ierīcības projektu apstiprina, pašvaldība, 



ja nepieciešams, izdod administratīvo aktu par adreses vai nosaukuma piešķiršanu, ja pēc zemes 

ierīcības darbiem paredzēts izveidot jaunu adresācijas objektu un nekustamā īpašuma lietošanas 

mērķu noteikšanu vai maiņu. 

    Ņemot vērā augstāk minētos lietas faktiskos apstākļus un šim protokolam pievienoto zemes 

ierīcības projekta lietu (pielikums pie lēmuma Nr. 1) pamatojoties uz Zemes ierīcības likuma 

5., 8. un 9.pantu, likuma „Par pašvaldībām” 21.pantu, LR MK 12.04.2011. noteikumu Nr. 288 

„Zemes ierīcības projekta izstrādes noteikumi” 30. un 31. punktu, Ministru kabineta 

03.11.2009. noteikumiem Nr.1269 „Adresācijas sistēmas noteikumi”, un LR MK 20.06.2006. 

noteikumiem Nr. 496 „Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā 

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

 

1. Apstiprināt izstrādāto zemes ierīcības projektu (pielikums pie lēmuma Nr. 1), sadalot 

nekustamā īpašuma „Rehabilitācijas centrs Tērvete”, Tērvetes pagasts, Tērvetes novads, 

sastāvā esošo zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 4688 003 0040 trīs atsevišķās zemes 

vienībās 37,53 ha, 0,32 ha un 0,3 ha platībā, un zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 4688 

003 0041 divās atsevišķās zemes vienībās 0,54 ha un 4,39 ha platībā, piešķirot sadalītajam 

nekustamajam īpašumam sekojošās adreses, nosaukumus un lietošanas mērķus: 

1.1. zemes vienībai ar kopējo platību 37,53 ha un uz tās atrodošajām ēkām un būvēm atstāt 

iepriekšējo nosaukumu un adresi „Rehabilitācijas centrs Tērvete”, Tērvete, Tērvetes pagasts, 

Tērvetes novads, LV-3730,  nosakot zemes vienības daļai 7,33 ha kopplatībā nekustamā 

īpašuma lietošanas mērķi – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir sabiedriskas 

nozīmes objektu zeme (NĪLM kods – 0902), bet zemes vienības daļai 30,2 ha kopplatībā 

nekustamā īpašuma lietošanas mērķi - zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir 

lauksaimniecība ( NĪLM kods – 0101). 

1.2. atdalītajai zemes vienībai ar kopējo platību 0,32 ha un uz tās atrodošajām ēkām un 

būvēm piešķirt jaunu nosaukumu un adresi – „Ratnieki”, Tērvete, Tērvetes pagasts, Tērvetes 

novads, LV-3730,  nosakot zemes vienības daļai 0,16 ha platībā nekustamā īpašuma lietošanas 

mērķi - komercdarbības objektu apbūve (NĪLM kods – 0801), bet zemes vienības daļai 0,16 ha 

platībā nekustamā īpašuma lietošanas mērķi – rūpnieciskās ražošanas objektu apbūve (NĪLM 

kods 1001). 

1.3. atdalītajai zemes vienībai ar kopējo platību 0,30 ha un  uz tās atrodošajām ēkām un 

būvēm piešķirt jaunu nosaukumu un adresi - „Liesmiņas”, Tērvete, Tērvetes pagasts, Tērvetes 

novads,  LV-3730, nosakot zemes vienības daļai 0,15 ha platībā nekustamā īpašuma lietošanas 

mērķi - komercdarbības objektu apbūve (NĪLM kods – 0801), bet zemes vienības daļai zemes 

0,15 ha platībā noteikt nekustamā īpašuma lietošanas mērķi -  rūpnieciskās ražošanas objektu 

apbūve (NĪLM kods 1001). 

1.4. atdalītajai zemes vienībai ar kopējo platību 0,54 ha un uz tās atrodošajām ēkām un 

būvēm piešķirt jaunu nosaukumu un adresi – „Klētnieki”, Tērvete, Tērvetes pagasts, Tērvetes 

novads, LV-3730, un visā tās platībā noteikt nekustamā īpašuma lietošanas mērķi - 

komercdarbības objektu apbūve (NĪLM kods – 0801). 

1.5. zemes vienībai ar kopējo platību 4,39 ha un uz tās atrodošajām ēkām un būvēm atstāt 

iepriekšējo nosaukumu un adresi – „Rehabilitācijas centrs Tērvete”, Tērvete, Tērvetes pagasts, 

LV-3730, Tērvetes novads, nosakot zemes vienības daļai 0,41 ha kopplatībā nekustamā 

īpašuma lietošanas mērķi -  ārstniecības, veselības un sociālās aprūpes iestāžu apbūve (NĪLM 

kods – 0902), bet zemes vienības daļai 3,98 ha kopplatībā noteikt nekustamā īpašuma lietošanas 

mērķi - zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība ( NĪLM kods – 0101). 

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

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

namā Atmodas ielā 19, Jelgava, LV - 3007 . 

 

Domes priekšsēdētāja                                                         D.Reinika 



 

 

 

 

 

LATVIJAS REPUBLIKA 

TĒRVETES NOVADA DOME 

Reģ.Nr.90001465562 

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

e-pasts:tervetesnd@zemgale.lv 

 

 

TĒRVETES NOVADA TĒRVETES PAGASTĀ 

 

  LĒMUMS 

 

2015.gada 26.novembrī                                                                         Nr.119 

                                                                                                                   (prot.Nr.16, 12.§) 

 

Par zemes nomas tiesību pārtraukšanu 

 

 

Tērvetes novada dome, izskatot Tautsaimniecības un attīstības komitejas iesniegto lēmuma 

projektu par zemes nomas tiesības pārtraukšanu G. U., /personas kods/,  uz Tērvetes novada 

pašvaldības zemes gabala daļu 0,13 ha kopplatībā Klūnu daudzdzīvokļu māju lauka masīvā, 

/kadastra Nr./,  Tērvetes novada Tērvetes pagastā, konstatēja:  

G. U. ir piešķirtas zemes nomas tiesības uz Tērvetes novada pašvaldības zemes gabala daļu 

0,30 ha kopplatībā personiskās palīgsaimniecības vajadzībām Klūnu daudzdzīvokļu māju lauka 

masīvā, /kadastra Nr./,  Tērvetes novada Tērvetes pagastā.  

2015.gada 26.oktobrī Tērvetes novada dome ir saņēmusi G. U. iesniegumu par atteikšanos 

no zemes daļas 0,13 ha platībā.  Paliekošā zemes platība 0,17 ha.  

Ņemot vērā iepriekš minēto un pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.pantu, LR MK 

2007.gada 30.oktobra noteikumiem Nr. 735 „Noteikumi par publiskas personas zemes nomu” 

un noslēgtā nomas līguma nosacījumiem, Tērvetes novada dome, NOLEMJ: 

1.Ar 2016.gada 01.janvāri pārtraukt G. U., /personas kods/, nomas tiesības uz zemes gabala 

daļu 0,13 ha kopplatībā Klūnu daudzdzīvokļu māju lauka masīvā, /kadastra Nr./,  Tērvetes 

novada Tērvetes pagastā.  

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

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

namā Atmodas ielā 19, Jelgava, LV - 3007. 

 

 

Domes priekšsēdētāja                                                                 D.Reinika 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

LATVIJAS REPUBLIKA 

TĒRVETES NOVADA DOME 

Reģ.Nr.90001465562 

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

e-pasts:tervetesnd@zemgale.lv 

 

 

TĒRVETES NOVADA TĒRVETES PAGASTĀ 

 

 

 

 Saistošie noteikumi Nr. 14 
 

APSTIPRINĀTI 

ar Tērvetes novada domes 

2015. gada 26. novembra  

sēdes lēmumu (prot. Nr.16 ,  13.§) 

 

  

 

Par Tērvetes novada domes saistošo noteikumu publicēšanas vietu 

 

 
Izdoti saskaņā ar likuma “Par pašvaldībām”  

45.panta piekto daļu 

  

1. Ar šiem saistošajiem noteikumiem tiek noteikta Tērvetes novada domes saistošo 

noteikumu publicēšanas vieta. 

2.    Tērvetes novada domes saistošo noteikumu publicēšanas vieta ir Tērvetes novada 

    pašvaldības bezmaksas informatīvajā  izdevumā “Laikam līdzi”. 

 

 

Domes priekšsēdētāja                                                                   Dace Reinika 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Tērvetes novada domes saistošo noteikumu Nr. 14 

"Par Tērvetes novada domes saistošo noteikumu publicēšanas vietu" 

paskaidrojuma raksts 

 

Paskaidrojuma raksta sadaļa Informācija 

1. Pašreizējās situācijas raksturojums Līdz šim laikam Tērvetes novada domes saistošie 

noteikumi ir tikuši publicēti Tērvetes novada pašvaldības 

bezmaksas izdevumā “Laikam līdzi” un Tērvetes novada 

pašvaldības tīmekļa vietnē www.tervetesnovads.lv .   

2. Projekta nepieciešamības pamatojums 2015.gada 06.novembrī spēkā stājās 2015.gada 

08.oktobra likums “Grozījumi likumā “Par pašvaldībām”, 

saskaņā ar kura nosacījumiem ir paredzēta jauna kārtība 

attiecībā uz pašvaldību saistošo noteikumu publicēšanu, 

nosakot prasību novada domei līdz 2016.gada 30.jūnijam 

noteikt saistošo noteikumu publicēšanas vietu. Saistošos 

noteikumus un to paskaidrojuma rakstu ir pieļaujams 

publicēt oficiālajā izdevumā “Latvijas Vēstnesis” vai 

vietējā laikrakstā, vai bezmaksas izdevumā.  

3. Īss projekta satura izklāsts Ar saistošajiem noteikumiem tiek noteikta Tērvetes 

novada domes saistošo noteikumu publicēšanas vieta. 

Tērvetes novada domes saistošo noteikumu publicēšanas 

vieta tiek noteikta Tērvetes novada pašvaldības bezmaksas 

informatīvajā izdevumā “Laikam līdzi”. 

4. Informācija par plānoto projekta 

ietekmi uz pašvaldības budžetu 

Pašvaldības budžetu saistošie noteikumi neietekmē. 

5. Informācija par plānoto projekta 

ietekmi uz uzņēmējdarbības vidi 

pašvaldības teritorijā 

Pastāvošo uzņēmējdarbības vidi pašvaldības teritorijā 

saistošie noteikumi nemaina un neietekmē. 

6. Informācija par administratīvajām 

procedūrām 

Nav attiecināms. 

7. Informācija par konsultācijām ar 

privātpersonām 

Pēc saistošo noteikumu projekta un tam pievienotā 

paskaidrojuma raksta izskatīšanas domes pastāvīgās 

komitejas sēdē un publicēšanas pašvaldības tīmekļa vietnē 

www.tervetesnovads.lv, ir paredzēts izvērtēt saņemtos 

priekšlikumus vai iebildumus. Plānotais sabiedrības 

līdzdalības veids – priekšlikumu un iebildumu ievērtēšana 

pēc projekta publicēšanas pašvaldības tīmekļa vietnē 

www.tervetesnovads.lv. 
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Saistošie noteikumi Nr.12  
 

APSTIPRINĀTI 

ar Tērvetes novada domes 

2015. gada 29.oktobra 

sēdes lēmumu (prot. Nr.15, 14.§),  

ar precizējumiem 2015. gada 26. novembra  

sēdē  (prot. Nr.16 , 14.§),   

  

 

Grozījumi  Tērvetes novada domes  2013. gada 21. novembra saistošajos noteikumos 

 Nr. 28   ”Par kapsētu uzturēšanu un izmantošanu”  

 

   Izdoti saskaņā ar Latvijas Republikas likuma 

                                                                           “Par pašvaldībām” 43.panta trešo daļu 

 

 

     Izdarīt Tērvetes novada domes  2013. gada 21. novembra saistošajos noteikumos Nr.  28  ”Par 

kapsētu uzturēšanu un izmantošanu”  (turpmāk - noteikumi) šādus grozījumus: 

 

1. Izteikt noteikumu 5.punktu šādā redakcijā:  

“5. Kapsētās sniedzamo maksas pakalpojumu apmēru, veidu un apmaksas kārtību nosaka Tērvetes 

novada dome.”  

 

2. Papildināt noteikumus ar  141 . punktu šādā redakcijā: 

“141 . Jaunas kapa vietas var rezervēt blakus jau esošam ģimenes locekļa vai tuvinieka 

apbedījumam. Par jaunas kapa vietas rezervēšanu noslēdzams attiecīgs līgums. ” 
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APSTIPRINĀTI 

ar Tērvetes novada domes 

2015.gada 26. novembra  

sēdes lēmumu (prot.Nr.16, 16. § ) 

 

   

     

Saistošie noteikumi Nr. 15 

„Grozījumi Tērvetes novada domes 2015.gada 12. februāra saistošajos noteikumos Nr. 2 

„Tērvetes novada budžets 2015.gadam”” 

Izdoti saskaņā ar  

likuma „Par pašvaldībām” 21.panta 2 .punktu 

un likumu „Par pašvaldību budžetiem” 

 

   Izdarīt Tērvetes novada domes 2015.gada 12. februāra saistošajos noteikumos Nr. 2 „Tērvetes 

novada budžets 2015.gadam” šādus grozījumus: 

 

1. Izteikt saistošo noteikumu 2. punktu šādā redakcijā: 

“1. Noteikt Tērvetes novada pašvaldības pamatbudžeta izdevumus 4 857 659 euro apmērā 

(pielikums Nr.2 ).”  

 

2. Izteikt saistošo noteikumu 2. pielikumu jaunā redakcijā (2. pielikums) 
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  LĒMUMS 

 

2015.gada 26.novembrī                                                                         Nr.120 

                                                                                                                   (prot.Nr.16, 23.§) 
 

Par deklarētās dzīvesvietas anulēšanu  

 

 

Tērvetes novada dome ir izskatījusi sociālās aprūpes centra „Tērvete”, reģ.nr. 

90000028404, atbilstoši Dzīvesvietas deklarēšanas likuma 11.panta trešajai daļai iesniegto 

rakstveida iesniegumu, kurā motivēts lūgums anulēt ziņas par E. S., /personas kods /deklarēto 

dzīvesvietu adresē „Mežmalieši”, Tērvetes pagasts, Tērvetes novads, jo minētajai personai 

zudis tiesiskais pamats dzīvot deklarētajā adresē. 

Izvērtējot Tērvetes novada domes rīcībā esošo informāciju un ar lietu saistītos juridiskos 

apstākļus, tika konstatēts: 

2015.gada 16.novembrī Tērvetes novada dome ir saņēmusi sociālās aprūpes centra 

„Tērvete” vēstuli Nr. 1-09/667 ar lūgumu anulēt ziņas par E. S., /personas kods/, deklarēto 

dzīvesvietu adresē „Mežmalieši”, Tērvetes pagasts, Tērvetes novads, jo minētajai personai 

zudis tiesiskais pamats dzīvot deklarētajā adresē. 

Vēstulē norādīts, ka E. S. savu dzīvesvietu adresē „Mežmalieši”, Tērvetes pagasts, Tērvetes 

novads, deklarējis kā nepilngadīgs bērns, kurš, pamatojoties uz Aizputes novada bāriņtiesas 

2013.gada 12.septembra lēmumu Nr. 1-6/52 par bērna ārpusģimenes aprūpi, 2013.gada 

16.septembrī tika ievietots bērnu aprūpes iestādē - sociālās aprūpes centrā „Tērvete”.  

2014.gada  04.novembrī ir beigusies E. S. uzturēšanās sociālās aprūpes centrā „Tērvete” un 

zudis tiesiskais pamats  dzīvot deklarētajā dzīvesvietā. No minētā datuma E. S. nekustamajā 

īpašumā „Mežmalieši”, Tērvetes pagasts, Tērvetes novads, nedzīvo. Minētajā datumā E. S. 

sociālās aprūpes centrs „Tērvete” darbinieku nogādājuši uz Aizpute novadu uz Aizputes novada 

pašvaldības nodrošināto dzīvojamo telpu.   

Dzīvesvietas deklarēšanas likuma 3.panta otrās daļas noteikumi nosaka, ka personai ir 

tiesisks pamats apmesties uz dzīvi noteiktā nekustamā īpašumā, ja tai pieder šis nekustamais 

īpašums, attiecībā uz to ir noslēgts īres vai nomas līgums vai šā īpašuma lietošanas tiesības tā 

ieguvusi uz laulības, radniecības, svainības vai cita likumiska vai līgumiska pamata.  

  Saskaņā ar LR MK 11.02.2003 noteikumu Nr. 72 „Kārtība, kādā anulējamas ziņas par 

deklarēto dzīvesvietu” 2. un 3.punktu, iestāde personas deklarācijā sniegtās ziņas par deklarēto 

dzīvesvietu anulē, pamatojoties uz iestādes rīcībā esošajiem dokumentiem, pēc šo ziņu 

pārbaudes normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā un motivēta lēmuma pieņemšanas par 

deklarētās dzīvesvietas ziņu anulēšanu. 

Saskaņā ar Dzīvesvietas deklarēšanas likuma 12.panta pirmās daļas 2.punktu, ziņas par 

dzīvesvietu iestāde anulē, ja attiecīgajai personai nav tiesiska pamata dzīvot deklarētajā 

dzīvesvietā. 



Ņemot vērā iepriekš minēto tiesisko regulējumu un konstatētos apstākļus, ka E. S. nepieder 

nekustamais īpašums „Mežmalieši”, Tērvetes pagasts, Tērvetes novads, kā arī nav konstatēti 

apstākļi, ka attiecībā uz minētā nekustamā īpašuma lietošanu būtu noslēgts īres vai nomas 

līgums, vai arī šā īpašuma lietošanas tiesības viņš būtu ieguvusi uz laulības, radniecības, 

svainības vai cita likumiska vai līgumiska pamata, kā arī Edijs Spāģis faktiski minētajā īpašumā 

nedzīvo, ziņas par E. S. deklarēto dzīvesvietu pēc adreses „Mežmalieši”, Tērvetes pagasts, 

Tērvetes novads, ir anulējamas.  

Pēc Iedzīvotāju reģistra datiem E. S. citu dzīvesvietu nav deklarējis.  

Ņemot vērā augstāk minēto un pamatojoties uz Dzīvesvietas deklarēšanas likuma 12.panta 

pirmās daļas 2.punktu, Tērvetes novada dome, nolemj: 

 

Anulēt ziņas par E. S.,  /personas kods/, deklarēto dzīvesvietu pēc adreses „Mežmalieši”, 

Tērvetes pagasts, Tērvetes novads. 

Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas brīdi. 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 . 
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  LĒMUMS 

 

 

2015.gada 26.novembrī                                                                         Nr.121 

                                                                                                                   (prot.Nr.16, 24.§) 

 

 

Par Tērvetes novada pašvaldības nekustamo īpašumu uzskaiti un lietošanu  

 

   

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2.punktu, otrās daļas 

3.punktu, 21.panta pirmās daļas 27.punktu, likuma „Par valsts un pašvaldību finanšu līdzekļu 

un mantas izšķērdēšanas novēršanu” 5.panta otrās daļas 3.punktu, trešo un sesto daļu, 

nodrošinot Tērvetes novada pašvaldības iestādes sociālās aprūpes centra ”Tērvete” darbību, 

Tērvetes novada dome,  nolemj: 

 

  Nodot Tērvetes novada pašvaldības iestādei sociālās aprūpes centrs ”Tērvete”, reģistrācijas  

Nr. 90000028404,  bezatlīdzības lietošanā, apsaimniekošanā un grāmatvedības uzskaitē (iekļaut 

bilancē) uz nenoteiktu laiku sociālās aprūpes centra ”Tērvete” funkciju nodrošināšanai 

sekojošus Tērvetes novada pašvaldībai piederošos nekustamos īpašumus: 

 1)  zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 46880020024, “Mežmalieši”, Tērvetes 

pagasts, Tērvetes novads, kopējā platība 4,97 ha; 

2) zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 46880020027, “Mežmaliešu kapi”, 

Tērvetes pagasts, Tērvetes novads, kopējā platība 0,1 ha;  

3) ēdnīcas ēka ar kadastra apzīmējumu 46880020024011, “Mežmalieši”, Tērvetes 

pagasts, Tērvetes novads; 

4) Galvenā korpusa ēka ar kadastra apzīmējumu 46880020024012, “Mežmalieši”, 

Tērvetes pagasts, Tērvetes novads; 

5)  pansionāta ēka ar kadastra apzīmējumu 46880020024013, “Mežmalieši”, 

Tērvetes pagasts, Tērvetes novads; 

6) Saimniecības korpusa ēka ar kadastra apzīmējumu 46880020024014, 

“Mežmalieši”, Tērvetes pagasts, Tērvetes novads; 

7) Katlu māja ar kadastra apzīmējumu 46880020024015, “Mežmalieši”, Tērvetes 

pagasts, Tērvetes novads; 

8) šķūnis ar kadastra apzīmējumu 46880020024020, “Mežmalieši”, Tērvetes 

pagasts, Tērvetes novads; 



9) atdzelžošanas stacija ar kadastra apzīmējumu 46880020010001, Tērvetes 

pagasts,   Tērvetes novads; 

10) sūkņu stacija ar kadastra apzīmējumu 46880020010002, Tērvetes pagasts, 

Tērvetes novads. 
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                                                              Pielikums Nr.2 

 

Saistošiem noteikumiem Nr.15 

„Grozījumi Tērvetes novada domes 2015.gada 12. februāra saistošajos noteikumos Nr.2  

„Tērvetes novada budžets 2015.gadam”” 

 

                                       PAMATBUDŽETA IZDEVUMU TĀME 2015.GADAM   

                                  

      

 

Klasifik.kods Struktūrvienība/EK kodu nosaukums EKK 
Plāns ar 

grozījumiem 

Grozījumi 

2015.gada 

26.novembra 

sēdē 

Plāns ar 

grozījumiem 

  Kopā izdevumi   4857659 0 4857659 

01.110-1 Administrācija   273727 0 273727 

  Atalgojums 1000 180011   180011 

  Pakalpojumi,energoresursi, materiāli 2000 78726   78726 

  Kapitālie izdevumi 5000 11990   11990 

  Transferta izdevumi 7000 3000   3000 

01.110-2 Augstkalnes PP   63205 0 63205 

  Atalgojums 1000 32910   32910 

  Pakalojumi,energoresursi,materiāli 2000 14595   14595 

  Kapitālie izdevumi 5000 15700   15700 

01.114-3 Bukaišu PP   25607 600 26207 

  Atalgojums 1000 17637   17637 

  Pakalpojumi,energoresursi, materiāli 2000 7970 600 8570 

  Kapitālie izdevumi 5000 0   0 

01.110-46 Tērvetes PP   22379 0 22379 

  Atalgojums 1000 17882   17882 

  Pakalpojumi,energoresursi, materiāli 2000 3833   3833 

  Kapitālie izdevumi 5000 664   664 

01.110-4 Deputātu, komisiju atalgojums   38803 0 38803 

  Atalgojums 1000 38003   38003 

  Pabalsti - naudas balvas 6000 800   800 

01.110-16 Klientu apkalpošanas centrs   3771 0 3771 

  Atalgojums 1000 2717   2717 

  Pakalpojumi,energoresursi, materiāli 2000 789   789 

  Kapitālie izdevumi 5000 265   265 

01.890-28 Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem   32285 -5640 26645 

  Pakalpojumi,energoresursi, materiāli 2000 32285 -5640 26645 

01.890-43 Bankas paklpojumi   900 0 900 

  Pakalpojumi,energoresursi, materiāli 2000 900   900 



01.721-45 Aizņēmumu % maksa   8200 0 8200 

  Pakalpojumi,energoresursi, materiāli 2000 4100 -180 3920 

  % maksājums 4000 4100 180 4280 

03.110-39 Pašvaldības  policija   31816 0 31816 

  Atalgojums 1000 20993   20993 

  Pakalpojumi,energoresursi, materiāli 2000 10823   10823 

  Kapitālie izdevumi 5000 0   0 

03.140-20 Apsardze   13500 0 13500 

  Pakalpojumi,energoresursi, materiāli 2000 13500   13500 

03.200-27 Ugunsdzēsības dienests   18846 0 18846 

  Atalgojums 1000 6766   6766 

  Pakalpojumi,energoresursi, materiāli 2000 6990   6990 

  Kapitālie izdevumi 5000 5090   5090 

04.121-23 Bezdarbnieku nodarbinātība   17400 0 17400 

  Atalgojums 1000 17400   17400 

04.430-40 Būvvalde   9459 0 9459 

  Atalgojums 1000 9269 -10 9259 

  Pakalpojumi,energoresursi, materiāli 2000 190 10 200 

  Kapitālie izdevumi 5000 0   0 

04.900-45 Objektu privatizācija   9000 0 9000 

  Pakalpojumi,energoresursi, materiāli 2000 9000   9000 

05.200-34 Notekūdeņu attīrīšanas   83627 0 83627 

  Atalgojums 1000 39597 3800 43397 

  Pakalpojumi,energoresursi, materiāli 2000 44030 -4025 40005 

  Kapitālie izdevumi 5000 0 225 225 

05.100-35 Atkritumu savākšana   24000 0 24000 

  Pakalpojumi,energoresursi, materiāli 2000 24000   24000 

06.200-29 Attīstības nodaļa   81994 0 81994 

  Atalgojums 1000 61146   61146 

  Pakalpojumi,energoresursi, materiāli 2000 18848   18848 

  Kapitālie izdevumi 5000 2000   2000 

06.300-36 Ūdensapgāde novadā   32545 0 32545 

  Pakalpojumi,energoresursi, materiāli 2000 29045   29045 

  Kapitālie izdevumi 5000 3500   3500 

06.400-37 Ielu apgaismojums   118324 0 118324 

  Pakalpojumi,energoresursi, materiāli 2000 13272   13272 

  Kapitālie izdevumi 5000 105052   105052 

06.600-30 Teritoriju apsaimniekošana Tērvetē   178375 1500 179875 

  Atalgojums 1000 111115   111115 

  Pakalpojumi,energoresursi, materiāli 2000 59940 1500 61440 

  Kapitālie izdevumi 5000 7320   7320 

06.600-31 Teritoriju apsaimniekošana Augstkalnē   92777 4840 97617 

  Atalgojums 1000 59952   59952 



  Pakalpojumi,energoresursi, materiāli 2000 23035 4840 27875 

  Kapitālie izdevumi 5000 9790   9790 

06.600-32 Teritoriju apsaimniekošana Bukaišos   134900 0 134900 

  Atalgojums 1000 68320   68320 

  Pakalpojumi,energoresursi, materiāli 2000 66580   66580 

  Kapitālie izdevumi 5000 0   0 

06.600-33 Labrenču siltināšanas projekts   34000 0 34000 

  Pakalpojumi,energoresursi, materiāli 2000 34000   34000 

06.600-54 Katlu māja Labrenči   27096 0 27096 

  Atalgojums 1000 21602   21602 

  Pakalpojumi,energoresursi, materiāli 2000 5494   5494 

  Kapitālie izdevumi 5000 0   0 

06.600-55 Katlu māja Lāči   25152 0 25152 

  Atalgojums 1000 21602   21602 

  Pakalpojumi,energoresursi, materiāli 2000 3550   3550 

  Kapitālie izdevumi 5000 0   0 

06.600-56 Katlu māja Līdumi   56000 0 56000 

  Pakalpojumi,energoresursi, materiāli 2000 56000   56000 

08.100-18 Sports   39003 0 39003 

  Atalgojums 1000 18718   18718 

  Pakalpojumi,energoresursi, materiāli 2000 20285   20285 

  Kapitālie izdevumi 5000 0   0 

08.100-49 Sporta halle   41638 0 41638 

  Atalgojums 1000 24266   24266 

  Pakalpojumi,energoresursi, materiāli 2000 15472   15472 

  Kapitālie izdevumi 5000 1900   1900 

08.210-69 Tērvetes bibliotēka   11937 0 11937 

  Atalgojums 1000 8352   8352 

  Pakalpojumi,energoresursi, materiāli 2000 1685   1685 

  Kapitālie izdevumi 5000 1900   1900 

08.210-70 Augstkalnes bibliotēka   16676 0 16676 

  Atalgojums 1000 12821   12821 

  Pakalpojumi,energoresursi, materiāli 2000 2755   2755 

  Kapitālie izdevumi 5000 1100   1100 

08.210-71 Bites bibliotēka   15762 600 16362 

  Atalgojums 1000 8352   8352 

  Pakalpojumi,energoresursi, materiāli 2000 3310 3000 6310 

  Kapitālie izdevumi 5000 4100 -2400 1700 

08.210-72 Bukaišu bibliotēka   11272 0 11272 

  Atalgojums 1000 8352   8352 

  Pakalpojumi,energoresursi, materiāli 2000 1820   1820 

  Kapitālie izdevumi 5000 1100   1100 

08.230-15 Kultūras nams   85015 0 85015 



  Atalgojums 1000 57935   57935 

  Pakalpojumi,energoresursi, materiāli 2000 26080   26080 

  Kapitālie izdevumi 5000 1000   1000 

08.230-24 Bukaišu tautas nams   22713 -2100 20613 

  Atalgojums 1000 15903   15903 

  Pakalpojumi,energoresursi, materiāli 2000 6810 -2100 4710 

  Kapitālie izdevumi 5000 0   0 

08.290-19 Pārējā kultūra un sports   35572 0 35572 

  Atalgojums 1000 17702   17702 

  Pakalpojumi,energoresursi, materiāli 2000 17870   17870 

  Kapitālie izdevumi 5000 0   0 

08.290-47 Finansējums biedrībām   12835 0 12835 

  Dotācijas, subsīdijas biedrībām 3000 12835   12835 

08.210-65 Publiskie interneta punkti- projekts   24205 0 24205 

  Kapitālie izdevumi 5000 24205   24205 

08.230-73 Dotācija kultūrai   2261 0 2261 

  Atalgojums 1000 2261   2261 

09.100-7 Pirmskolas grupa Sprīdītis   185355 0 185355 

  Atalgojums 1000 125175   125175 

  Pakalpojumi,energoresursi, materiāli 2000 57180   57180 

  Kapitālie izdevumi 5000 3000   3000 

09.219-6 A.Brigaderes p-skola   151583 200 151783 

  Atalgojums 1000 71678   71678 

  Pakalpojumi,energoresursi, materiāli 2000 60373 200 60573 

  Kapitālie izdevumi 5000 19532   19532 

09.219-8 Augstkalnes vidusskola   314736 0 314736 

  Atalgojums 1000 171154   171154 

  Pakalpojumi,energoresursi, materiāli 2000 129982   129982 

  Kapitālie izdevumi 5000 13600   13600 

09.219-79 A.Brigaderes p-skolas siltināšana 371927 0 371927 

  Kapitālie izdevumi 5000 371927   371927 

09.219-11 A.Brigaderes p-skola (valsts finansējums) 174644 0 174644 

  Atalgojums 1000 171608   171608 

  Pakalpojumi,energoresursi, materiāli 2000 0   0 

  Kapitālie izdevumi 5000 3036   3036 

09.219-13 

Augstkalnes vidusskola (valsts 

finansējums)   272681 0 272681 

  Atalgojums 1000 268468   268468 

  Pakalpojumi,energoresursi, materiāli 2000 0   0 

  Kapitālie izdevumi 5000 4213   4213 

09.219-38 Projekts "Ja ne es,TAD KAS?"   4000 0 4000 

  Atalgojums 1000 156   156 

  Pakalpojumi,energoresursi, materiāli 2000 3844   3844 



09.500-75 

Projekts "Nometne Tērvetes dabas 

draugi"   3380 0 3380 

  Atalgojums 1000 1859   1859 

  Pakalpojumi,energoresursi, materiāli 2000 1521   1521 

09.500-76 

Projekts "Tradicionālo prasmju 

darbnīcas Tērvetē"   2040 0 2040 

  Atalgojums 1000 1465   1465 

  Pakalpojumi,energoresursi, materiāli 2000 575   575 

09.600-10 Izglītības vadība   41631 0 41631 

  Atalgojums 1000 27411   27411 

  Pakalpojumi,energoresursi, materiāli 2000 13870 -8535 5335 

  Kapitālie izdevumi 5000   35 35 

  Naudas balvas 6000 350 200 550 

  Transferti 7000   8300 8300 

09.600-51 Skolnieku autobuss Tērvete   35000 0 35000 

  Atalgojums 1000 12364   12364 

  Pakalpojumi,energoresursi, materiāli 2000 22636   22636 

  Kapitālie izdevumi 5000 0   0 

09.600-52 Skolnieku autobuss Augstkalne   15762 0 15762 

  Atalgojums 1000 8416   8416 

  Pakalpojumi,energoresursi, materiāli 2000 7346   7346 

  Kapitālie izdevumi 5000 0   0 

09.600-53 Skolnieku autobuss Bukaiši   16302 0 16302 

  Atalgojums 1000 8466   8466 

  Pakalpojumi,energoresursi, materiāli 2000 7836   7836 

  Kapitālie izdevumi 5000 0   0 

09.810-41 Savstarpējie norēķini izglītībā   100000 0 100000 

  Transferti 7000 100000   100000 

10.400-21 Bāriņtiesa   31427 0 31427 

  Atalgojums 1000 28987   28987 

  Pakalpojumi,energoresursi, materiāli 2000 1690   1690 

  Kapitālie izdevumi 5000 750   750 

10.700-25 Sociālie pabalsti   40500 0 40500 

  Pabalsti - naudas balvas 6000 40500   40500 

10.910-22 Sociālais dienests   83152 0 83152 

  Atalgojums 1000 70399   70399 

  Pakalpojumi,energoresursi, materiāli 2000 12003   12003 

  Kapitālie izdevumi 5000 750   750 

10.100-1 Bērnu nodaļa SAC   193158 0 193158 

  Atalgojums 1000 98643   98643 

  Pakalpojumi,energoresursi, materiāli 2000 91724   91724 

  Pabalsti - naudas balvas 6000 2791   2791 

10.100-2 Veco ļaužu nodaļa SAC   1028804 0 1028804 



  Atalgojums 1000 500534   500534 

  Pakalpojumi,energoresursi, materiāli 2000 473550   473550 

  Kapitālie izdevumi 5000 25620   25620 

  Pabalsti - naudas balvas 6000 29100   29100 

10.920-48 Norēķini par soc. aprūpi   15000 0 15000 

  Transferti 7000 15000   15000 

  

 

 

Galvenā grāmatvede                             A.Anuža 

 


