
 

 

 
 

 

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  

 

22.12.2015.                                                                                                       Nr. 17 

Tērvetes novads, Zelmeņi 

Sēde sasaukta plkst. 10:00  

Sēde atklāta plkst. 10:00 

 

DARBA KĀRTĪBĀ 

* Izpilddirektora ziņojums 

* RC "Tērvete" valdes priekšsēdētāja V.Grīnvalda 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 ierīcības projekta izstrādi zemes gabala „Brūveri” sadalīšanai 

5. Par zemes ierīcības projekta izstrādi zemes gabala „Rozītes” sadalīšanai 

6. Par nekustamā īpašuma „Arāji” sadalīšanu un  nosaukuma piešķiršanu 

7.  Par deklarētās dzīvesvietas anulēšanu  

8.  Par deklarētās dzīvesvietas anulēšanu  

9.  Par lēmuma precizēšanu  

10. Par pasākuma “Pamatpakalpojumi un ciematu atjaunošana lauku apvidos” Tērvetes 

      novada objektu atlases kritērijiem 

11. Par Tērvetes novada domes štatu saraksta apstiprināšanu 

12. Par  SAC  “Tērvete”   štatu saraksta apstiprināšanu  

13. Par  SAC  ”Tērvete” maksas pakalpojuma apstiprināšanu 

14. Par Dzimtsarakstu nodaļas vadītājas iecelšanu 

15. Par grozījumiem noteikumos "Tērvetes novada domes un to izveidoto iestāžu 

      amatpersonu un darbinieku atlīdzības nolikums" 

 

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 

 

Nepiedalās: Normunds Namnieks 

 

Pašvaldības administrācijas darbinieki:  domes izpilddirektors M. Berlands, 

Tērvetes pagasta pārvaldes vadītāja D.Vācere, galvenā grāmatvede A.Anuža, 

Augstkalnes pagasta pārvaldes vadītāja J.Belova 



 

Piedalās:  SAC "Tērvete" direktore S.Vintere, SAC "Tērvete" grāmatvede I. Hohlova, 

SAC “Tērvete” sociālais darbinieks M.Brigzna, SAC “Tērvete”saimniecības daļas 

vadītājs Z.Zalcmanis  

 

Domes priekšsēdētāja lūdz deputātus sēdes darba kārtību papildināt ar vienu 

papildjautājumu: 

16. Par nosaukuma maiņu  

 

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

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

Iekļaut dienas kārtībā vienu  papildjautājumu:    

 

DARBA KĀRTĪBĀ 

* Izpilddirektora ziņojums 

* RC "Tērvete" valdes priekšsēdētāja V.Grīnvalda 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 ierīcības projekta izstrādi zemes gabala „Brūveri” sadalīšanai 

5. Par zemes ierīcības projekta izstrādi zemes gabala „Rozītes” sadalīšanai 

6. Par nekustamā īpašuma „Arāji” sadalīšanu un  nosaukuma piešķiršanu 

7.  Par deklarētās dzīvesvietas anulēšanu  

8.  Par deklarētās dzīvesvietas anulēšanu  

9.  Par lēmuma precizēšanu  

10. Par pasākuma “Pamatpakalpojumi un ciematu atjaunošana lauku apvidos” Tērvetes 

      novada objektu atlases kritērijiem 

11. Par Tērvetes novada domes štatu saraksta apstiprināšanu 

12. Par  SAC  “Tērvete”   štatu saraksta apstiprināšanu  

13. Par  SAC  ”Tērvete” maksas pakalpojuma apstiprināšanu 

14. Par Dzimtsarakstu nodaļas vadītājas iecelšanu 

15. Par grozījumiem noteikumos "Tērvetes novada domes un to izveidoto iestāžu 

      amatpersonu un darbinieku atlīdzības nolikums" 

16. Par nosaukuma maiņu 

 

 

 

Tērvetes novada pašvaldības izpilddirektora 

2015. gada 22. decembra  ziņojums par pašvaldības darbu 

       

 

*    4. decembrī noslēdzās 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. Tika saņemts viens piedāvājums no SIA „ASTARTE-NAFTA” par 

kopējo cenu  55 590,00 EUR, neieskaitot PVN. Uzņēmēja piedāvātā atlaide katram 

pārdotajam degvielas litram ir 0,045 EUR, neieskaitot PVN. Tā kā pretendentam netika 

konstatēti nodokļu parādi, iepirkumu komisija pieņēma lēmumu slēgt iepirkuma līgumu 



ar SIA „ASTARTE-NAFTA” par augstāk minēto cenu. Šajā sakarā 21. decembrī tika 

noslēgts piegādes līgums. 

 *    27. novembrī ir noslēgts iepirkuma līgums ar SIA „INTER RAO  LATVIA” par 

elektroenerģijas piegādi Tērvetes novada pašvaldības vajadzībām. Līguma darbības 

termiņš no 01.02.2016 līdz 31.01.2017 

 

*   10. decembrī tika noslēgts līgums ar SIA „JAUNRĪGA ECO” par energoefektivitātes 

pasākumu veikšanai nepieciešamo dokumentu sagatavošanu Tērvetes pašvaldības ēkai 

„Zelmeņi”, kas ir multifunkcionāla un sabiedriska , jo tajā atrodas Tērvetes kultūras 

nams, Tērvetes bibliotēka, ģimenes ārsta prakse, pasts, veikals un Tērvetes novada 

pašvaldības administrācija. Patreiz VARAM veic pašvaldību aptauju , lai apzinātu 

esošo situāciju pašvaldībām piederošo sabiedrisko ēku siltināšanas jomā. Šī informācija 

būs pamatā jaunu MK noteikumu izstrādei. Šajā sakarā Tērvetes pašvaldība VARAM 

ir iesniegusi energoefektivitātes pasākumu veikšanai paredzēto objektu sarakstu 

prioritārā secībā. 

        Ēkas energoaudita pārskats ir nepieciešams, lai sagatavotu projekta pieteikumu 

dalībai pašvaldības sabiedrisko ēku energoefektivitātes paaugstināšanas  projektā un 

pamatotu siltināšanai nepieciešamo finansējuma apjomu. Energoaudita sagatavošanas 

izmaksas sastāda 1000,00 EUR, neieskaitot PVN.  Papildus tam informēju, ka „Ēku 

energoefektivitātes  likuma Pārejas noteikumi nosaka: „Ēku energosertifikāciju veic 

ekspluatējamām valstij vai pašvaldībai piederošām publiskām ēkām, kuru apkurināmā 

platība pārsniedz 250 kvadrātmetrus.” 

 

*   Izvērtējot to, ka pašvaldības daudzdzīvokļu ēkai „Labrenči” vecais apkures katls pēc 

ēkas energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumu veikšanas ir kļuvis neekonomisks 

(katla jauda pārsniedz faktiski nepieciešamo), kā arī ir fiziski nolietojies, decembra 

mēnesī ir uzsāktas  konsultatīvas sarunas ar SIA „Grandeg” par  granulu apkures 

sistēmas uzstādīšanu šajā objektā. Paredzēts , ka esošā apkures sistēma tiks saglabāta 

kā rezerves  variants jaunajai granulu apkurei , kura darbosies automātiskā režīmā .  Par 

finansējuma piešķiršanu projekta īstenošanai tiks lemts 2016. gada budžeta ietvaros.   

 

*  Saskaņā ar 2012. gadā noslēgtā līguma ar SIA „CleanR” par sauso atkritumu izvešanu  

4.2.3.3. punktu , kas nosaka , ka „ Katru gadu atkritumu apsaimniekotājs izveido vienu 

jaunu šķirojamo atkritumu punktu Tērvetes novada teritorijā pēc pasūtītāja norādes”. 

Šajā sakarā SIA „CleanR” tika lūgts izveidot atkritumu šķirošanas punktu 

„Mežmaliešos”, SAC „Tērvete” teritorijā. Šo punktu varēs izmantot gan SAC, gan 

tuvējo māju iedzīvotāji. 

 

SIA «Rehabilitācijas centrs «TĒRVETE»» 

valdes priekšsēdētāja V.Grīnvalda ziņojums 

 

   1992.gadā Republikāniskā tuberkulozes sanatorija “Tērvete”  tiek reorganizēta un 

izveidots Rehabilitācijas centrs «Tērvete». Galvenie darbības virzieni ir medicīniskā 

rehabilitācija Dienas stacionāra programmā pulmonoloģisko, neiroloģisko saslimšanu 

pacientiem un pacientiem ar kustību-balsta aparāta patoloģiju, kā arī sociālā 

rehabilitācija.  

Komandā ir 3 fizikālās un rehabilitācijas medicīnas ārsti, 4 fizioterapeiti, masiere, 

medicīnas māsas un atbalsta personāls. 

Tiek uzņemti pacienti ar elpošanas orgānu saslimšanām (t.sk.bronhiālā astma, hronisks 

bronhīts, pēc akūtas pneimonijas u.c.), ar kustību-balsta aparāta patoloģiju 



(t.sk.spondilozes, artrozes, artrīti, stājas traucējumi bērniem – skolioze, kifoze u.c.), ar 

neiroloģiskām saslimšanām (pēc insulta, ar radikulītu, neiropātijām u.c.). 

Realizētie projekti pēdējo divu gadu laikā: 

• Fizikālās terapijas kabineta pārbūve 

• Fizioterapijas zāļu remonts 

• 1.un 2.stāva gaiteņu remonts 

• Pacientu istabiņu remonts 

• Ārējā apgaismojuma ierīkošana pie sanatorijas galvenā korpusa 

• Medicīnisko iekārtu un inventāra atjaunošana un papildināšana 

• Parka kopšanas inventāra iegāde 

• Ugunsdrošības signalizācijas pagarinājums uz 2.stāvu 

• Zibensaizsardzības sistēmas atjaunošana 

Rehabilitācijas centra" Tērvete" darbības finansējuma avoti:  

Valsts: 

• Pacienta iemaksa 7,11 EUR/dienā 

• Pansijas izmaksas no 10,30 EUR/dienā (bērniem no 4,25 EUR/dienā) 

• Maksas procedūras pēc cenrāža 

Pašvaldība: 

•    Tiek apmaksātas procedūras un pansija 

•    Maksas procedūras (masāža, ūdens procedūras, injekcijas) pēc cenrāža 

    Paša finansējums: 

• Dienas stacionārs no 14,23 EUR/dienā 

• Pansijas izmaksas no 10,30 EUR/dienā 

Rehabilitācijas centrā" Tērvete"  var nokļūt ar ģimenes ārsta nosūtījumu (veidlapa Nr. 

027/u, ar sociālā dienesta ceļazīmi, kā arī ar paša finansējumu-bez ierobežojuma. 

Centra darbības uzlabošanai nākamajā periodā ir paredzētas vairākas nozīmīgas 

aktivitātes- uzņemšanas nodaļas gaiteņa remonts, apkures katlu maiņa, jumta remonts 

u.c. Tiek meklētas iespējas iesaistīties Eiropas Savienības finansētajos projektos. 

 

 

1.paragrāfs 

Par pašvaldībai piekritīgas zemes piešķiršanu nomā 

D.Reinika 

 

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

Dz. Sirsone, E.Upītis, I.Krūmiņa,), PRET - nav, ATTURAS - nav, NOLEMJ: 

Pieņemt lēmumu Nr.122   "Par pašvaldībai piekritīgas zemes piešķiršanu nomā". 

 

 

2.paragrāfs 

Par pašvaldībai piekritīgas zemes piešķiršanu nomā 

D.Reinika 

 

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

Dz. Sirsone, E.Upītis, I.Krūmiņa,), PRET - nav, ATTURAS - nav, NOLEMJ: 

Pieņemt lēmumu Nr.123   "Par pašvaldībai piekritīgas zemes piešķiršanu nomā". 

 

 

 



 

 

3.paragrāfs 

Par pašvaldībai piekritīgas zemes piešķiršanu nomā 

D.Reinika 

 

 

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

Dz. Sirsone, E.Upītis, I.Krūmiņa,), PRET - nav, ATTURAS - nav, NOLEMJ: 

Pieņemt lēmumu Nr.124   "Par pašvaldībai piekritīgas zemes piešķiršanu nomā". 

 

 

4.paragrāfs 

Par zemes ierīcības projekta izstrādi zemes gabala 

„Brūveri” sadalīšanai 

D.Reinika 

 

Atklāti balsojot: PAR - 8 (D. Reinika, A. Bruss, L.Karloviča,  S.Laizāns,  I. 

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

NOLEMJ: 

Pieņemt lēmumu Nr.125   "Par zemes ierīcības projekta izstrādi zemes gabala 

"Brūveri" sadalīšanai". 

 

 

5.paragrāfs 

Par zemes ierīcības projekta izstrādi zemes gabala 

„Rozītes” sadalīšanai 

D.Reinika 

 

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

Dz. Sirsone, E.Upītis, I.Krūmiņa,), PRET - nav, ATTURAS - nav, NOLEMJ: 

Pieņemt lēmumu Nr.126   "Par zemes ierīcības projekta izstrādi zemes gabala 

"Rozītes" sadalīšanai". 

 

 

6.paragrāfs 

Par nekustamā īpašuma „Arāji” sadalīšanu un 

 nosaukuma piešķiršanu 

D.Reinika 

 

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

Dz. Sirsone, E.Upītis, I.Krūmiņa,), PRET - nav, ATTURAS - nav, NOLEMJ: 

Pieņemt lēmumu Nr.127   "Par nekustamā īpašuma "Arāji" sadalīšanu un 

nosaukuma piešķiršanu". 

 

 

 

 

 

 



 

 

7. paragrāfs 

Par deklarētās dzīvesvietas anulēšanu  

D.Reinika 

 

 

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

Dz. Sirsone, E.Upītis, I.Krūmiņa,), PRET - nav, ATTURAS - nav, NOLEMJ: 

Pieņemt lēmumu Nr.128   "Par deklarētās dzīvesvietas anulēšanu". 

 

 

 

8.paragrāfs 

Par deklarētās dzīvesvietas anulēšanu  

D.Reinika 

 

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

Dz. Sirsone, E.Upītis, I.Krūmiņa,), PRET - nav, ATTURAS - nav, NOLEMJ: 

Pieņemt lēmumu Nr.129   "Par deklarētās dzīvesvietas anulēšanu". 

 

 

 

9.paragrāfs 

Par izmaksu precizēšanu  

D.Reinika 

 

    Tērvetes novada dome ir izskatījusi Finanšu komitejas  iesniegto lēmuma projektu 

par galvenās grāmatvedes A. Anužas iesniegumu par izdevumu tāmes par viena skolēna 

izmaksām Tērvetes novada izglītības iestādēs uz 2015.gada 1.septembri (apstiprināta 

ar Tērvetes novada domes 2015.gada  29.oktobra sēdes lēmumu (protokols Nr.15, 

16.§), precizēšanu.  

Pamatojoties uz likuma "Par pašvaldībām" 15.panta 4.punktu, Ministru kabineta 

1999.gada 13.jūlija noteikumiem Nr. 250 „Kārtība, kādā veicami pašvaldību 

savstarpējie norēķini par izglītības iestāžu vai sociālās aprūpes iestāžu sniegtajiem 

pakalpojumiem”, Tērvetes novada dome, atklāti, vārdiski balsojot : PAR- 8 (D.Reinika, 

A.Bruss, S.Laizāns, I.Krūmiņa, L.Karloviča, Dz.Sirsone, I.Deņisova, E.Upītis) , PRET 

- nav , ATTURAS - nav, NOLEMJ: 

Precizēt ar Tērvetes novada domes 2015.gada 29.oktobra sēdes lēmumu (protokols 

Nr.15, 16§)  apstiprinātās viena skolēna izmaksas Tērvetes novada  izglītības iestādēs  

uz  2015. gada 1.septembri, nosakot tās sekojošos apmēros :  

1) Augstkalnes vidusskolā ar struktūrvienību Bukaišu skola – 117,30 EUR; 

2) Annas Brigaderes pamatskolā ar pirmsskolas grupu „Sprīdītis”- 99,62 

EUR. 

 

      

 

 

 

 



 

 

10.paragrāfs 

Par pasākuma “Pamatpakalpojumi un ciematu atjaunošana lauku apvidos” 

Tērvetes novada objektu atlases kritērijiem 

D.Reinika 

 

     Lauku atbalsta dienests ir izsludinājis 7.2.pasākuma “Pamatpakalpojumi un ciematu 

atjaunošana lauku apvidos” atklātu projekta iesniegumu konkursu. Projektu 

iesniegšanas kārta ir atvērta no 2015. gada 15.oktobra līdz 2019. gada 1.decembrim. 

Pasākuma mērķis ir atbalstīt  investīcijas publiskās ceļu infrastruktūras kvalitātes 

uzlabošanai lauku teritorijās, lai veicinātu uzņēmējdarbību un saglabātu apdzīvotību. 

Pasākuma īstenošanas vieta ir Latvijas teritorija, izņemot republikas pilsētas un novadu 

teritoriālās vienības - pilsētas, kurās ir vairāk nekā 5000 iedzīvotāju. Pasākumā tiek 

atbalstīta pašvaldību grants ceļu bez cietā seguma būvniecība vai pārbūve, izņemot 

valsts ceļu un Trans Eiropas transporta tīkla (TEN-T) savienojumu būvniecība vai 

pārbūve. Tērvetes novadam maksimālais pieejamais publiskais atbalsts ir 1,23 miljoni 

eiro. Kā viens no projekta nosacījumiem ir apstiprināt objektu atlases kritērijus. 

     Ievērojot minēto un pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 15.panta pirmās 

daļas 2. un 10.punktu un Ministru kabineta 2015.gada 18.augusta noteikumiem Nr.475 

”Valsts un Eiropas  Savienības atbalsta piešķiršanas kārtība pasākumā 

“Pamatpakalpojumi un ciematu atjaunošana lauku apvidos” atklātu projektu 

iesniegumu konkursu veidā”, Tērvetes novada domes Finanšu komitejas lēmuma 

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

A.Bruss, S.Laizāns, I.Krūmiņa, L.Karloviča, Dz.Sirsone, I.Deņisova, E.Upītis) , PRET 

- nav , ATTURAS - nav, NOLEMJ: NOLEMJ:  

  Apstiprināt 7.2.pasākuma “Pamatpakalpojumi un ciematu atjaunošana lauku apvidos” 

Tērvetes novada objektu atlases kritērijus:   

1. Ceļa nozīme uzņēmējdarbības veicināšanā: 

1.1.  Uzņēmēju skaits, kas ceļu izmanto ( t.sk. lopkopības uzņēmumi un 

lopu skaits tajos ); 

1.2.  Ceļa noslodze – pārvadātās tonnas uz 1 ha; 

1.3.  Tieši piegulošās laukaugu platības ( ha ); 

1.4.  Pakārtotā nozīme – pieslēgceļi (skaits). 

2. Ceļa nozīme apdzīvotības saglabāšanā: 

2.1.  Iedzīvotāju skaits, kas ceļu izmanto/izmantos; 

2.2.  Ceļa nozīme pašvaldības pakalpojumu pieejamības nodrošināšanā; 

2.3.  Ceļš ir skolēnu un/vai sabiedriskā transporta maršruta posms. 

3. Ceļa fiziskais stāvoklis: 

Ceļa kvalitāte ir būtiski sliktāka par vidējo Tērvetes novada pašvaldības ceļu stāvokli. 

4. Noteikt, ka šī lēmuma 1. un 2. punktā noteiktie kritēriji ir pamatkritēriji, bet 

lēmuma 3.punktā minētais kritērijs - papildkritērijs 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

11.paragrāfs 

Par Tērvetes novada domes štatu saraksta apstiprināšanu 

D.Reinika 

 

Tērvetes novada dome ir izskatījusi Finanšu komitejas iesniegto lēmuma projektu 

par Tērvetes novada domes iestāžu štatu sarakstu 2016.gadam.  

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

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

Dz.Sirsone, I.Deņisova, E.Upītis), PRET- nav , ATTURAS- nav , nolemj: 

Apstiprināt Tērvetes novada domes    štatu sarakstu 2016. gadam (lēmuma 

pielikumā) 

 

 

12. paragrāfs 

Par SAC  “Tērvete” štatu saraksta apstiprināšanu  

D.Reinika 

 

 

      Tērvetes novada dome ir izskatījusi Finanšu komitejas iesniegto lēmuma projektu 

par  SAC ”Tērvete” direktores S.Vinteres  2015. gada 15. decembra iesniegumu Nr.1-

09/729  par SAC ”Tērvete” štatu saraksta apstiprināšanu no 2016.gada 1.janvāra veco 

ļaužu nodaļai un bērnu nodaļai.  Direktore informē, ka sakarā ar SAC ”Tērvete” bērnu 

nodaļas audzēkņu skaita samazināšanos, ar 2016.gada 1.janvāri tiks samazinātas 

sekojošas štata vietas bērnu nodaļā: aprūpētājs - 1; audzinātājs - 0,5; apkopējs - 0,5; 

sociālais pedagogs - 0,25; muzikālais audzinātājs - 0,25. Ar 2016.gada 1.februāri - 

psihologs 0,25. Lai nodrošinātu kvalitatīvu aprūpi, veco ļaužu nodaļas štatu sarakstā ir 

iekļauti sekojoši amati un slodzes: automobiļa vadītājs-1; palīgstrādnieks-1 ; brīvā laika 

organizators-1.   

 Ievērojot minēto un pamatojoties uz likuma ”Par pašvaldībām” 21.pantu, Tērvetes 

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

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

nav,  NOLEMJ: 

     Apstiprināt SAC ”Tērvete” štatu sarakstu veco ļaužu nodaļai un bērnu nodaļai ar 

2016.gada 1.janvāri  (lēmuma pielikumā). 

 

 

 

13.paragrāfs 

Par SAC  ”Tērvete” maksas pakalpojuma apstiprināšanu 

D.Reinika 

 

    Tērvetes novada dome ir izskatījusi Finanšu komitejas iesniegto lēmuma projektu 

par SAC ”Tērvete” direktores S.Vinteres 2015. gada 15. decembra iesniegumu Nr.1-

09/729  par uzturēšanās maksu bērnu nodaļā, ar kuru viņa lūdz apstiprināt maksas 

pakalpojumu izcenojumus bērnu nodaļā no 2016.gada 1.februāra.  

    Pamatojoties uz likuma ”Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 14.punktu,  

Tērvetes novada dome, atklāti, vārdiski balsojot: PAR - 8 (D.Reinika, A.Bruss, 



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

ATTURAS - nav, NOLEMJ:  

Apstiprināt uzturēšanās maksu SAC „Tērvete” bērnu nodaļā vienam audzēknim no 

2016.gada 1. februāra 19,50 EUR apmērā diennaktī.  

 

 

14.paragrāfs 

Par Dzimtsarakstu nodaļas vadītājas iecelšanu 

D.Reinika 

 

Tērvetes novada dome, izskatot Finanšu komitejas iesniegto lēmuma projektu  par 

Tērvetes novada Dzimtsarakstu nodaļas vadītājas iecelšanu,  konstatēja:  

Ar Tērvetes novada domes  (turpmāk tekstā - Dome) 2002.gada 20.decembra lēmumu 

(sēdes protokols Nr. 2, paragrāfs Nr.6) par Tērvetes novada Dzimtsarakstu nodaļas vadītāju 

tika iecelta Ņina Mandeiķe, bet par nodaļas vadītājas vietnieci Inese Meija. 

2015.gada 30. novembrī Domē tika saņemts Tērvetes novada Dzimtsarakstu nodaļas 

vadītājas Ņinas Mandeiķes iesniegums, kurā Ņina Mandeiķe lūdz viņu atbrīvot no darba ar 

2016.gada 1.janvāri.  

Civilstāvokļa aktu reģistrācijas likuma 13.panta pirmā daļa nosaka, ka Dzimtsarakstu 

nodaļas vadītājs ir atbildīgs par dzimtsarakstu nodaļas darbību.  

Ievērojot to, ka ar 2016.gada 1.janvāri Dzimtsarakstu nodaļas vadītāja amata vieta kļūst 

vakanta, lai nodrošinātu pilnvērtīgu Dzimtsarakstu nodaļas darbu, nepieciešams iecelt amatā 

jaunu Dzimtsarakstu nodaļas vadītāju. 

Lēmuma projektā tiek izteikts priekšlikums iecelt par Tērvetes novada Dzimtsarakstu 

nodaļas vadītāju Inesi Meiju, kura patreiz pilda Dzimtsarakstu nodaļas vadītājas vietnieces 

amatu. 

Inese Meija piekrīt viņas iecelšanai Tērvetes novada Dzimtsarakstu nodaļas vadītājas 

amatā. 

Inese Meija, laika posmā no 1985.gada 12.decembra līdz 2002.gada 31.decembrim ir 

pildījusi Augstkalnes pagasta dzimtsarakstu nodaļas pārzines pienākumus. No 2002.gada 

20.decembra Inese Meija pilda Tērvetes novada Dzimtsarakstu nodaļas vadītājas vietnieces 

pienākumus. 2001.gada 19.jūnijā Inese Meija ir izturējusi Tieslietu ministrijas 

Dzimtsarakstu departamenta kvalifikācijas pārbaudījumu par civilstāvokļa aktu reģistrāciju 

reglamentējošo normatīvo aktu piemērošanā (apliecība Nr. 454).  

Saskaņā ar Civilstāvokļa aktu reģistrācijas likuma 12.panta pirmo daļu, dzimtsarakstu 

nodaļas amatpersonu un darbinieku pieņem darbā attiecīgā pašvaldība.  

Saskaņā ar Civilstāvokļa aktu reģistrācijas likuma 12.panta trešo daļu, par dzimtsarakstu 

nodaļas amatpersonu var būt persona, kas: 

1) ir Latvijas pilsonis; 

2) sasniegusi vismaz 25 gadu vecumu; 

3) ieguvusi vismaz pirmā līmeņa profesionālo augstāko izglītību tiesību zinātnē; 

4) prot valsts valodu. 

Inese Meija ir Latvijas pilsone, pārsniegusi 25 gadu vecumu un prot valsts valodu. 

Civilstāvokļa aktu reģistrācijas likuma pārejas noteikumu 4.punkts nosaka, ka  likumā 

ietvertā prasība dzimtsarakstu nodaļas amatpersonai par pirmā līmeņa profesionālo augstāko 

izglītību tiesību zinātnē neattiecas uz dzimtsarakstu nodaļas amatpersonu, kura darba 

attiecības uzsākusi līdz likuma spēkā stāšanās dienai (t.i. līdz 2013.gada 1.janvārim).  

Ievērojot minēto, uz Inesi Meiju nav attiecināma prasība par vismaz pirmā līmeņa 

profesionālo augstāko izglītību tiesību zinātnē, jo darba tiesiskās attiecības Inese Meija kā 

dzimtsarakstu nodaļas amatpersona Civilstāvokļa aktu reģistrācijas likuma 12.panta otrās 



daļa izpratnē ir uzsākusi jau 1985.gada 12.decembrī, tās  nav bijušas un netiek pārtrauktas, 

bet turpinās Inesei Meijai ieņemot citu Tērvetes novada Dzimtsarakstu nodaļas 

amatpersonas amatu. 

Vadoties no minētā, papildus pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās 

daļas 9.punkta, Tērvetes novada dome, atklāti, vārdiski balsojot: PAR - 8 (D.Reinika, 

A.Bruss, S.Laizāns, I.Krūmiņa, L.Karloviča, Dz.Sirsone, I.Deņisova, E.Upītis), PRET - nav, 

ATTURAS - nav, NOLEMJ: 

 

1. Ar 2016.gada 01.janvāri pārcelt Inesi Meiju no Tērvetes novada Dzimtsarakstu nodaļas 

vadītāja vietnieka amata uz Tērvetes novada Dzimtsarakstu nodaļas vadītāja amatu; 

2. Par šo lēmumu informēt Tieslietu ministrijas Dzimtsarakstu departamentu; 

3. Uzdot Tērvetes novada domes izpilddirektoram M.Berlandam veikt attiecīgus grozījumus 

2003.gada 23.janvārī starp Tērvetes novada domi kā darba devēju un Inesi Meiju kā darba 

ņēmēju  noslēgtajā darba līgumā Nr. 33.  

 

 

15.paragrāfs 

Par grozījumiem noteikumos "Tērvetes novada domes un to izveidoto iestāžu 

amatpersonu un darbinieku atlīdzības nolikums" 

E.Upītis 

 

    Tērvetes novada dome ir izskatījusi Finanšu komitejas iesniegto lēmuma projektu par 

noteikumu “Grozījumi Tērvetes novada domes 2013.gada 28.marta noteikumos 

“Tērvetes novada domes un to izveidoto iestāžu amatpersonu un darbinieku atlīdzības 

nolikums” apstiprināšanu.  

     Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām" 21.panta pirmās daļas 12. un 13.punktu, 

41.panta pirmās daļas 2.punktu, Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un 

darbinieku  atlīdzības likumu, Tērvetes novada dome, atklāti balsojot:  PAR - 6 (A.Bruss, 

S.Laizāns, I.Krūmiņa, L.Karloviča, Dz.Sirsone,  E.Upītis), PRET  - nav, ATTURAS  - 1 

(I.Deņisova), Dacei Reinikai saskaņā ar likumu „Par interešu konflikta novēršanu valsts 

amatpersonu darbībā” balsošanā nepiedaloties,   NOLEMJ: 

Apstiprināt noteikumus „Grozījumi Tērvetes novada domes 2013.gada 28.marta 

noteikumos “Tērvetes novada domes un to izveidoto iestāžu amatpersonu un darbinieku 

atlīdzības nolikums”, nosakot, ka noteikumi stājas spēkā ar 2016.gada 01.janvāri. 

 

 

16.paragrāfs 

Par nosaukuma maiņu  

D.Reinika 

 

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

Dz. Sirsone, E.Upītis, I.Krūmiņa,), PRET - nav, ATTURAS - nav, NOLEMJ: 

Pieņemt lēmumu Nr.130   "Par nosaukuma maiņu". 

 

Sēdi slēdz 12:00 

Nākošā domes sēde 2016.gada 28.janvārī 

 

Sēdes vadītāja                                                                       D.Reinika 

 

Protokoliste                                                                           I.Meija 
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TĒRVETES NOVADA TĒRVETES PAGASTĀ 

 

  LĒMUMS 

 

2015.gada 22.decembrī                                                                        Nr.122 

                                                                                                                   (prot.Nr.17, 1.§) 
 

 

Par pašvaldībai piekritīgas zemes piešķiršanu nomā 

 

 

Tērvetes novada dome, izskatot Tautsaimniecības un attīstības komitejas iesniegto 

lēmuma projektu par S. B., /personas kods/, iesniegumu ar lūgumu Tērvetes novada 

pašvaldībai iznomāt lauksaimniecībā izmantojamo zemes vienības daļu 0,05 ha platībā 

palīgsaimniecības vajadzībām pašvaldības īpašumā ”Laimdotu mazdārziņi”, Augstkalnes 

pagasts, Tērvetes novads, / kadastra Nr. .../, konstatēja:  

Tērvetes novada pašvaldības zemes īpašumā ” Laimdotu mazdārziņi” ar /kadastra 

Nr.…/ ir neiznomāta, Tērvetes novada pašvaldībai piekritīga lauksaimniecībā 

izmantojamās zemes vienības daļa 0,05 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 S. B., /personas kods/, Tērvetes novada 

pašvaldības lauksaimniecībā izmantojamo zemes vienības daļu 0,05 ha kopplatībā 



personiskās palīgsaimniecības vajadzībām pašvaldības zemes īpašumā ” Laimdotu 

mazdārziņi”, Augstkalnes 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 2016.gada 

31.janvārim.  

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 22.decembrī                                                                        Nr.123 

                                                                                                                   (prot.Nr.17, 2.§) 
 

Par pašvaldībai piekritīgas zemes piešķiršanu nomā 

 

 

Tērvetes novada dome, izskatot Tautsaimniecības un attīstības komitejas iesniegto 

lēmuma projektu par A. S., /personas kods/, iesniegumu ar lūgumu Tērvetes novada 

pašvaldībai iznomāt lauksaimniecībā izmantojamo zemes vienības daļu 0,05 ha platībā 

palīgsaimniecības vajadzībām pašvaldības īpašumā ”Centra mazdārziņi”, Augstkalnes 

pagasts, Tērvetes novads, / kadastra Nr. …/, konstatēja:  

Tērvetes novada pašvaldības zemes īpašumā ” Centra mazdārziņi” ar/ kadastra Nr. 

…/  ir neiznomāta, Tērvetes novada pašvaldībai piekritīga lauksaimniecībā izmantojamās 

zemes vienības daļa 0,05 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 A. S., / personas kods/,  Tērvetes novada 

pašvaldības lauksaimniecībā izmantojamo zemes vienības daļu 0,05 ha kopplatībā 

personiskās palīgsaimniecības vajadzībām pašvaldības zemes īpašumā ” Centra 

mazdārziņi”, Augstkalnes 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 2016.gada 

31.janvārim.  

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 
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TĒRVETES NOVADA TĒRVETES PAGASTĀ 

 

  LĒMUMS 

 

2015.gada 22.decembrī                                                                        Nr.124 

                                                                                                                   (prot.Nr.17, 3.§) 
 

 

Par pašvaldībai piekritīgas zemes piešķiršanu nomā 

 

 

Tērvetes novada dome, izskatot Tautsaimniecības un attīstības komitejas iesniegto 

lēmuma projektu par  A. Š., /personas kods/, iesniegumu ar lūgumu Tērvetes novada 

pašvaldībai iznomāt lauksaimniecībā izmantojamo zemes vienības daļu 0,05 ha platībā 

palīgsaimniecības vajadzībām pašvaldības īpašumā ”Centra mazdārziņi”, Augstkalnes 

pagasts, Tērvetes novads, /kadastra Nr. …./, konstatēja:  

Tērvetes novada pašvaldības zemes īpašumā ” Centra mazdārziņi” ar /kadastra Nr. 

…../ ir neiznomāta, Tērvetes novada pašvaldībai piekritīga lauksaimniecībā 

izmantojamās zemes vienības daļa 0,05 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 A.Š., /personas kods/  Tērvetes novada 

pašvaldības lauksaimniecībā izmantojamo zemes vienības daļu 0,05 ha kopplatībā 



personiskās palīgsaimniecības vajadzībām pašvaldības zemes īpašumā ” Centra 

mazdārziņi”, Augstkalnes 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 2016.gada 

31.janvārim.  

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 
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TĒRVETES NOVADA TĒRVETES PAGASTĀ 

 

  LĒMUMS 

 

2015.gada 22.decembrī                                                                        Nr.125 

                                                                                                                   (prot.Nr.17, 4.§) 
 

 

Par zemes ierīcības projekta izstrādi zemes gabala 

„Brūveri” sadalīšanai 

 

 

Tērvetes novada dome, izskatot Tautsaimniecības un attīstības komitejas iesniegto lēmuma 

projektu par A. G., /personas kods/, iesniegumu par zemes gabala „Brūveri”, Tērvetes pagasts, 

Tērvetes novads, /kadastra numurs/,  5,1 ha platībā, sadalīšanu un zemes ierīcības projekta 

izstrādi, konstatēja: 

A.  G. vēlas sadalīt nekustamā īpašuma „Brūveri”, Tērvetes pagasts, Tērvetes novads, 

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

atdalot 4,0 ha ,  atbilstoši šī lēmuma pielikumam  Nr. 1. 

 Nekustamais īpašums „Brūveri” pieder A. G. un sastāv no viena zemes gabala  5,1 ha 

kopplatībā, ar kadastra apzīmējumu /kadastra apzīmējums/. A. G. īpašuma tiesības uz 

nekustamo īpašumu „Brūveri”, Tērvetes pagasts, Tērvetes novads, reģistrētas Dobeles 

zemesgrāmatu nodaļā Tērvetes 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 „Brūveri” 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 „Brūveri” 

kadastra numurs /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 „Brūveri” 

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

/kadastra apzīmējums/ sadalīšanai divās daļās, atdalot zemes nogabalu 4,0 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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  LĒMUMS 

 

2015.gada 22.decembrī                                                                        Nr.126 

                                                                                                                   (prot.Nr.17, 5.§) 
 

Par zemes ierīcības projekta izstrādi zemes gabala 

„Rozītes” sadalīšanai 

 

 

Tērvetes novada dome, izskatot Tautsaimniecības un attīstības komitejas iesniegto lēmuma 

projektu par I. B. pilnvarotās personas N. D., /personas kods/, pilnvara  no 25.11.2015.g. 

Tērvetes novada bāriņtiesā,  iesniegumu par zemes gabala „Rozītes”, Bukaišu pagasts, Tērvetes 

novads, /kadastra numurs/, sastāvošu no diviem zemes gabaliem 3,1 ha kopplatībā, sadalīšanu 

un zemes ierīcības projekta izstrādi, konstatēja: 

I. B. vēlas sadalīt nekustamā īpašuma „Rozītes”, Bukaišu pagasts, Tērvetes novads, sastāvā 

esošo zemes nogabalu ar kadastra apzīmējumu /kadastra apzīmējums/ divās daļās,  atdalot 1,3 

ha ,  atbilstoši šī lēmuma pielikumam  Nr. 1. 

 Nekustamais īpašums „Rozītes” pieder I. B. un sastāv no diviem zemes gabaliem  3,1 ha 

kopplatībā, ar /kadastra numuru/. I. B. īpašuma tiesības uz nekustamo īpašumu „Rozītes”, 

Bukaišu pagasts, Tērvetes novads, reģistrētas Dobeles zemesgrāmatu nodaļā Bukaišu 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 „Rozītes” 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 „Rozītes” 

/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 „Rozītes” 

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

/kadastra apzīmējums/ sadalīšanai divās daļās, atdalot zemes nogabalu 1,3 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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  LĒMUMS 

 

2015.gada 22.decembrī                                                                        Nr.127 

                                                                                                                   (prot.Nr.17, 6.§) 

 

Par nekustamā īpašuma „Arāji” sadalīšanu un 

 nosaukuma piešķiršanu 

 
 

Tērvetes novada dome, izskatot Tautsaimniecības un attīstības komitejas iesniegto 

lēmuma projektu par N. D., /personas kods/, iesniegumu par nekustamā īpašuma 

„Arāji”, Bukaišu  pagasts, Tērvetes novads, sadalīšanu un nosaukuma piešķiršanu, 

konstatēja: 

Nekustamais īpašums „Arāji”, Bukaišu pagasts, Tērvetes novads, pieder N. D. un 

sastāv no vienpadsmit zemes gabaliem ar /kadastra numurs /, ar to kopējo platību 42,44 

ha. N. D. īpašuma tiesības uz nekustamo īpašumu „Arāji”, Bukaišu pagasts, Tērvetes 

novads, reģistrētas Dobeles zemesgrāmatu nodaļas Bukaišu pagasta /zemesgrāmatas 

nodalījumā Nr. …/. 

Iesniegumā N. D. norāda, ka vēlas no tam piederošā zemes īpašuma „Arāji”, Bukaišu 

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

apzīmējums/, platība 1,64 ha,  un atdalāmajam zemes nogabalam piešķirt jaunu 

nosaukumu „Gobiņas”, Bukaišu 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 „Arāji” 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 „Arāji”, Bukaišu pagasts, Tērvetes novads,/ kadastra 

numurs/, visu zemes gabala vienību ar kadastra apzīmējumu /kadastra apzīmējums/, 

1,64 ha platībā. 

2. No nekustamā īpašuma „Arāji”, Bukaišu pagasts, Tērvetes novads, /kadastra 

numurs/, atdalāmajai zemes gabala vienībai ar kadastra apzīmējumu /kadastra 

apzīmējums/, 1,64 ha platībā, piešķirt jaunu nosaukumu – „Gobiņas”, Bukaišu pagasts, 



Tērvetes novads, un noteikt nekustamā īpašuma lietošanas mērķi – zeme, uz kuras 

galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība  (NĪLM kods – 0101); 

3. Paliekošajiem zemes gabalu vienībām ar kadastra apzīmējumiem /kadastra 

apzīmējums/, kadastra apzīmējums/, /kadastra apzīmējums/, /kadastra apzīmējums/, 

/kadastra apzīmējums/, kadastra apzīmējums/,    /kadastra apzīmējums/, kadastra 

apzīmējums/, /kadastra apzīmējums/, /kadastra apzīmējums/, atstāt nosaukumu „Arāji”, 

Bukaišu 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 
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  LĒMUMS 

 

2015.gada 22.decembrī                                                                        Nr.128 

                                                                                                                   (prot.Nr.17, 7.§) 
 

Par deklarētās dzīvesvietas anulēšanu  

 

 

Tērvetes novada dome ir izskatījusi Finanšu komitejas iesniegto lēmuma projektu 

par   sociālās aprūpes centra „Tērvete”, reģ.nr. 90000028404, atbilstoši Dzīvesvietas 

deklarēšanas likuma 11.panta trešajai daļai iesniegto rakstveida iesniegumu, kurā 

motivēts lūgums anulēt ziņas par M. B., /personas kods/, deklarēto dzīvesvietu adresē 

/„adrese”/, 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 23.novembrī Tērvetes novada dome ir saņēmusi Sociālās aprūpes centra 

„Tērvete” vēstuli Nr. 1-09/673 ar lūgumu anulēt ziņas par M. B., /personas kods/, 

deklarēto dzīvesvietu adresē /„adrese”/, Tērvetes pagasts, Tērvetes novads, jo 

minētajai personai zudis tiesiskais pamats dzīvot deklarētajā adresē. 

Vēstulē norādīts, ka M. B. savu dzīvesvietu adresē /„adrese”/, Tērvetes pagasts, 

Tērvetes novads, deklarējusi kā nepilngadīgs bērns, kurš, pamatojoties uz Bauskas 

novada bāriņtiesas 2009.gada 25.novembra lēmumu Nr. 1-6/15 par bērna ārpusģimenes 

aprūpi, 2009.gada 01.martā tika ievietots bērnu aprūpes iestādē - sociālās aprūpes 

centrā „Tērvete”.  

2015.gada  11.jūnijā ir beigusies M. B. uzturēšanās sociālās aprūpes centrā 

„Tērvete” un zudis tiesiskais pamats  dzīvot deklarētajā dzīvesvietā. No minētā datuma 

M. B., ka nekustamajā īpašumā  /„adrese”/, Tērvetes pagasts, Tērvetes novads, 

nedzīvo. 

 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 M. B. 

nepieder nekustamais īpašums /„adrese”/, 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 M. 

B. faktiski minētajā īpašumā nedzīvo, ziņas par M. B. deklarēto dzīvesvietu pēc adreses 

/„adrese”/, Tērvetes pagasts, Tērvetes novads, ir anulējamas.  

Pēc Iedzīvotāju reģistra datiem M. B. citu dzīvesvietu nav deklarējusi.  

Ņemot vērā augstāk minēto un pamatojoties uz Dzīvesvietas deklarēšanas likuma 

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

Anulēt ziņas par M. B., /personas kods /, deklarēto dzīvesvietu pēc adreses 

/„adrese”/, 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 . 

 

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 22.decembrī                                                                        Nr.129 

                                                                                                                   (prot.Nr.17, 8.§) 

 

Par deklarētās dzīvesvietas anulēšanu  

 

 

Tērvetes novada dome ir izskatījusi Finanšu komitejas iesniegto lēmuma projektu 

par  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. B.,/personas kods/, deklarēto dzīvesvietu adresē 

/„adrese”/, 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 23. novembrī Tērvetes novada dome ir saņēmusi sociālās aprūpes centra 

„Tērvete” vēstuli Nr. 1-09/673 ar lūgumu anulēt ziņas par E. B., / personas kods/, 

deklarēto dzīvesvietu adresē  /„adrese”/, Tērvetes pagasts, Tērvetes novads, jo 

minētajai personai zudis tiesiskais pamats dzīvot deklarētajā adresē. 

Vēstulē norādīts, ka E. B. savu dzīvesvietu adresē /„adrese”/, Tērvetes pagasts, 

Tērvetes novads, deklarējusi kā nepilngadīgs bērns, kurš, pamatojoties uz Bauskas 

novada bāriņtiesas 2014.gada 29.jūlija lēmumu Nr. 1-6/112 par bērna ārpusģimenes 

aprūpi, 2014.gada 15.jūlijā tika ievietots bērnu aprūpes iestādē - sociālās aprūpes centrā 

„Tērvete”.  

2015.gada 11.jūnijā ir beigusies E. B. uzturēšanās sociālās aprūpes centrā „Tērvete” 

saskaņā ar Bauskas novada bāriņtiesas 2015.gada 08.jūnija lēmumu Nr. 1-6/73 un zudis 

tiesiskais pamats dzīvot deklarētajā dzīvesvietā. No minētā datuma E. B. nekustamajā 

īpašumā/ „adrese”/, Tērvetes pagasts, Tērvetes novads, nedzīvo. 

 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. B. 

nepieder nekustamais īpašums /„adrese”/, 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 E. B. 

faktiski minētajā īpašumā nedzīvo, ziņas par E. B. deklarēto dzīvesvietu pēc adreses 

/„adrese”/, Tērvetes pagasts, Tērvetes novads, ir anulējamas.  

Pēc Iedzīvotāju reģistra datiem E. B. citu dzīvesvietu nav deklarējusi.  

Ņemot vērā augstāk minēto un pamatojoties uz Dzīvesvietas deklarēšanas likuma 

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

Anulēt ziņas par E. B., /personas kods/, deklarēto dzīvesvietu pēc adreses 

/„adrese”/, 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 . 

 

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 

 

 

APSTIPRINĀTI 

        Tērvetes novada domes 

2015.gada 22.decembra sēdē  

 (prot. Nr.17, 15.§) 

 

Tērvetes novada domes  

noteikumi  

 “Grozījumi Tērvetes novada domes 2013.gada 28.marta 

noteikumos “Tērvetes novada domes un to izveidoto iestāžu amatpersonu un 

darbinieku atlīdzības nolikums” 

 

Izdoti saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām" 

21.panta pirmās daļas 12. un 13.punktu, 

41.panta pirmās daļas 2.punktu,  

Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku  

atlīdzības likumu, 

LR MK 2010.gada 21.jūnija noteikumiem  

Nr. 565 “Noteikumi par valsts un pašvaldību institūciju  

amatpersonu un darbinieku sociālajām garantijām”  

 

 

Izdarīt Tērvetes novada domes 2013.gada 28.marta noteikumos „Tērvetes novada 

domes un to izveidoto iestāžu amatpersonu un darbinieku atlīdzības nolikums”, turpmāk 

tekstā - noteikumi, šādu grozījumu: 

 

Aizstāt noteikumu 2.1.punktā skaitli „2,2” ar skaitli „2,4”. 

 

  

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 22.decembrī                                                                        Nr.130 

                                                                                                                   (prot.Nr.17, 16 .§) 
 

Par nosaukuma maiņu  

 

 

      Tērvetes novada dome, izskatot Tērvetes novada domes priekšsēdētājas iesniegto 

lēmuma projektu par nosaukuma maiņu nekustamajam īpašumam- zemei „Geizeri”, 

Kroņauce, Tērvetes pagasts, Tērvetes novads, konstatēja: 

     Tērvetes novada domē 2015.gada 19. novembrī saņemts K. L. iesniegums par 

nosaukuma maiņu nekustamajam īpašumam „Geizeri”, Kroņauce, Tērvetes pagasts, 

Tērvetes novads, lūdzot minētajam īpašumam mainīt nosaukumu uz „Viestardi”, 

Kroņauce, Tērvetes pagasts, Tērvetes novads. 

Nekustamais īpašums „Geizeri”, Kroņauce, Tērvetes pagasts, Tērvetes novads, 

/kadastra Nr./, saskaņā ar 2015.gada  20. jūlijā  noslēgto pirkuma līgumu pieder K.L. un 

sastāv no apbūvei paredzēta zemes gabala 0,45 ha kopplatībā un uz tās atrodošām ēkām. 

    Tērvetes pagasta Kroņauces ciema teritorijā nav noteikts nosaukums „Viestardi”. 

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

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

Ministru kabineta 03.11.2009. noteikumiem Nr.1269 „Adresācijas sistēmas 

noteikumi”, Tērvetes novada dome, NOLEMJ: 

  

    Piešķirt nekustamajam īpašumam- zemei  „Geizeri”, Kroņauce, Tērvetes pagasts, 

Tērvetes novads, /kadastra Nr./, jaunu nosaukumu „Viestardi”, Kroņauce, Tērvetes 

pagasts, Tērvetes novads, LV -  3730. 

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

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

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

 

Domes priekšsēdētāja                                                             D.Reinika 

 

 

 

 

 



 

APSTIPRINĀTS 

ar Tērvetes novada domes 

2015.gada 22.decembra 

sēdes lēmumu (protokols Nr.17, 9.§) 

 
Izdevumu tāme Tērvetes novada vispārizglītojošās skolās  

uz  2015.gada 1. septembri /EUR/ precizētā 

 

Izmaksu veids A.Brigaderes 

pamatskola ar 

pirmsskolas grupu 

Augstkalnes 

vidusskola ar 

struktūrvienību 

Bukaišu skola 

Atalgojums  

EKK 1110 

123884 162915 

Sociālās apdrošināšanas 

maksājums  

EKK 1200 

28977 37776 

Komandējumi un darba 

braucieni  

EKK 2110 

442 550 

Pakalpojumu apmaksa  

EKK 2200, t.sk  

EKK 2210 

EKK 2220 

EKK 2230 

EKK 2240 

EKK 2250 

EKK 2260 

EKK 2270 

43037 

 

1091 

27431 

1686 

8502 

650 

3677 

0 

30600 

 

1035 

17661 

2432 

8316 

945 

211 

0 

Materiālu, energoresursu 

iegāde, inventārs līdz 213 

euro 

EKK 2300, t.sk 

EKK 2310 

EKK 2320 

EKK 2340 

EKK 2350 

EKK 2360 

EKK 2370  

31056 

 

 

 

16550 

3489 

0 

8654 

0 

2363 

69920 

 

 

 

17834 

29318 

0 

17050 

0 

5718 

Preses abonēšana 

EKK 2400 

152 533 

Mācību grāmatas 

EKK 5233 

790 1745 

Kopā gadā izmaksas 228338 304039 

Vidējais skolēnu skaits 191 216 

1 skolēna izmaksas 

mēnesī EUR 

99.62 117.30 

 



  Apstiprināts ar Tērvetes novada domes 

  2015.gada 22.decembra sēdes lēmumu 

  (protokols Nr.17, 11.paragrāfs) 

Tērvetes novada domes darbinieku  štatu saraksts ar 2016.gada 1.janvāri 

  Struktūrvienība, Amata nosaukums Štatu 

skaits klasifikatora kods 

1 Administrācija Izpilddirektors 1 

01.110 Sekretāre - lietvede 0,75 

  Dzimtsarakstu nodaļas vadītāja 0,25 

  Lietvede 0,5 

  Arhīva speciālists 0,5 

  Galvenā grāmatvede 1 

  Galvenās grāmatvedes vietniece 1 

  Grāmatvede 4 

  Kasiere 0,5 

  Jurists 0,75 

  Personāla speciālists 0,5 

  Automašīnas vadītājs-kurjers 1 

  Apkopēja 0,9 

  Datortīkla speciālists 0,25 

  Informāciju sistēmu administrators 1 

2 Deputāti, komisijas Domes priekšsēdētāja 1 

01.110 Deputāti 8 

  Komisijas   

3 Augstkalnes pagasta 

pārvalde 

Vadītāja 0,5 

Automašīnas vadītājs-kurjers 1 

Apkopēja  1 

  Kasiere 0,5 

01.110 Interešu pulc.vadītāja (dejas) līg. 

  Interešu pulc.vadītāja (dambrete) līg. 

  Interešu pulc.vadītāja ( rokdarbu  ) līg. 

4 Bukaišu pagasta 

pārvalde 

Vadītāja 0,5 

Kasiere 0,5 

01.110 Apkopēja 1 

5 Tērvetes pagasta 

pārvalde 

Vadītāja 0,5 

Apkopēja 0,2 

01.110 Interešu pulc.vadītāja (floristika) līg. 

  Interešu pulc.vadītāja (vingrošana) līg. 

  Interešu pulc.vadītāja (liet.māksla) līg. 

  Interešu pulc.vadītāja (angļu val.) līg. 

  Jauniešu interešu pulciņa vadītāja 0,25 

  Novadpētniecības krātuves vadītāja 0,5 

  Apkopēja (novadpētn. krāt.) 0,25 



  Dārznieks   (9 mēn.) 0,35 

6 Bāriņtiesa Priekšsēdētāja 1 

10.400 Bāriņtiesas locekle Augstkalnē 0,5 

  Priekšsēdētājas vietniece 0,35 

  Sekretāre 0,5 

  Bāriņtiesas locekle Bukaišos līg. 

7 Sociālais dienests Vadītāja 1 

10.910 Sociālais darbinieks Tērvetes pag. 1 

  Sociālais darbinieks Augstkalnes pag. 1 

  Sociālais darbinieks Bukaišu pag. 0,5 

  Interešu pulciņa audzinātāja un 

organizatore Bukaišu pagastā 

1 

  Interešu pulciņa audzinātāja un 

organizatore Tērvetes pagastā 

1 

  Automašīnas vadītājs - kurjers 1 

  Dienas centra administrators 

Augstkalnes pag. 

0,8 

  Dienas centra administrators Bukaišu 

pag. 

0,8 

8 Bukaišu bibliotēka 

08.210 

Bibliotēkas vadītāja 1 

9 Bites bibliotēka 

08.210 

Bibliotēkas vadītāja 1 

10 Tērvetes bibliotēka 

08.210 

Bibliotēkas vadītāja 1 

11 Augstkalnes 

bibliotēka 08.210 

Bibliotēkas vadītāja 1 

Interneta pieejas punkta darbinieks 0,75 

12 Sports Sporta spēļu vadītājs līg. 

08.100 Sporta darba organizators Bukaišu 

pag. 

0,3 

  Sporta treneris (handbols) 0,8 

  Sporta treneris (florbols) līg. 

13 Attīstības nodaļa Attīstības nodaļas vadītājs 0,5 

06.200 Tūrisma organizators 1 

  Nekust. īpaš. speciālists Tērvetē 1 

  Nekust.īpašuma speciālists  0,75 

  Projektu koordinators 0,5 

  Sabiedrisko attiecību speciālists 0,25 

  Ekonomists 0,5 

  Uzņēmējdarbības speciālists 0,5 

14 Būvvalde Arhitekte 0,5 

04.430 Būvinspektors līg. 

15 Izglītības vadība Izglītības koordinators 0,75 

09.600 Logopēds 0,9 

    Sociālais pedagogs 1 



16 Ugunsdzēsības 

dienests 

Ugunsdz.tehniķis Tērvetē 0,5 

03.200 Ugunsdz.tehniķis Bukaišos līg. 

17 Tērvetes kultūras 

nams 

Direktors 1 

Kultūras pasākumu organizators 1 

Apkopēja 1 

08.230 Daiļdārznieks 0,75 

  Amatierteātra kolektīva vadītāja līg. 

  Jaun.deju kolektīva vadītāja līg. 

  Vid.paaudzes deju kolektīva vadītāja līg. 

  Kormeistars līg. 

  Kora diriģents līg. 

  Koncertmeistars deju kolektīvam līg. 

  Kultūras darb organ. Augstkalnē 0,25 

  Interešu pulc.vadītājs A. (vok.ans.) līg. 

  Interešu pulc.vadītājs A. (teātris) līg. 

  Interešu pulc.vadītājs A. (vingrošana) līg. 

  Interešu pulc.vadītājs (folkloras kopa) līg. 

  Interešu pulc.vadītājs T. (vingrošana) līg. 

18 Bukaišu tautas nams Kultūras darba organizators 0,4 

08.230 Interešu pulc.vadītājs (aušana) līg. 

  Interešu pulc.vadītājs (vingroš.) līg. 

  Interešu pulc.vadītājs (jaun.dejoš.) līg. 

  Interešu pulc.vadītājs (vides) līg. 

  Interešu pulc.vadīt. (viz.māksla) līg. 

  Daiļdārznieks 0,5 

  Interešu pulc.vadītājs (teātris) līg. 

  Koncertmeistars deju kolektīvam līg. 

  Interešu pulc.vadītājs (taut.dejas) līg. 

19 Pārējā kultūra un 

sports 

Autobusa vadītājs Bukaiši 1 

08.620 Mikroautobusa vadītājs 1 

20 Teritoriju un mājokļu 

apsaimniekošana 

Tērvetes pagastā 

Komunālās saimniecības vadītājs 1 

Apkures sezona - apkures iekārtu 

operators 

7 

Vasaras sez.strādnieks 4 

Santehniķis 1 

Santehniķis, elektr.,šoferis 1 

Santehniķis,elektriķis 1 

Sētniece 1,5 

06.600 Kapsētu pārzine 1 

  Kasiere SAC līg. 

  Ēku un apsaimniekoto teritoriju 

pārzine 

0,5 

21 Vadītājs 0,75 

Santehniķis 1 



Teritoriju un mājokļu 

apsaimniekošana 

Augstkalnes pagastā 

Atslēdznieks 1 

Ēku un apsaimniekoto ter.pārzine 0,25 

Apkures sezona - apkures iekārtu 

operators 

3 

06.600 Vasaras sezonas strādnieks 2 

  Kapsētas pārzine 0,5 

  Sētniece 0,25 

  Dārznieks 0,25 

22 Teritoriju un mājokļu 

apsaimniekošana 

Bukaišu pagastā 

Vadītājs 0,5 

Santehniķis 1 

Elektriķis 0,5 

Celtnieks 1 

Traktorists 1 

Strādnieks (5 mēneši Bukaišu sk.) 1 

Ēku un apsaimniekoto teritoriju 

pārzine 

0,25 

06.600 Sētniece 1 

  Kapsētu pārzine 0,65 

  Apkures sezona - apkures iekārtu 

operators 

2 

  Vasaras sezonas strādnieks 2 

  Apkures sezona - apkures iekārtu 

operators (Bukaišu sk.) 

3 

23 Katlu māja – 

Labrenči 

Apkures sezona - apkures iekārtu 

operators 

3 

06.600 Vasaras sez. strādnieks 2 

24 Katlu māja – Lāči Vasaras sez. strādnieks 2 

06.600 Apkures sezona - apkures iekārtu 

operators 

3 

25 Notekūdeņu 

attīrīšanas 

Attīrīšanas iekārtu operators 'Griezes' 4 

Attīrīšanas iekārtu operators Bukaišu 

pag. 

0,5 

05.200 Attīrīšanas iekārtu operators 

Augstkalnes pag. 

0,4 

26 Autoceļu uzturēšana Iecirkņa vadītājs 0,5 

30.301 Greiderists                    1 

27   Saimniecības pārzinis 0,8 

Augstkalnes      

vidusskola 

Lietvede 1 

Šefpavārs 1 

Pavāri 2 

  Pavārs Bukaišu skolā 1 

09.219 Virtuves strādnieks 0,75 

  Veļas pārzine 0,3 

  Apkopēja 4,5 

  Vasaras sezonas strādnieks 1 

  Strādnieks 1 



  Apkures sezona - apkures iekārtu 

operators 

3 

  Skolas dežurants 1 

  Sētnieks 2,25 

  Dežurants sporta zālē 1 

  Auklis 2 

mācību gada laikā Datorklases laborants līg. 

Ķīmijas, bioloģ. laborants līg. 

Fizikas laborants līg. 

  Atalgojums pedagogiem pēc 

tarifikācijas 

28 Annas Brigaderes 

pamatskola 

Saimniecības pārzinis 1 

Remontstrādnieks 1 

Lietvede  1 

09.219 Pavārs  2 

  Virtuves strādniece 1 

  Apkopēja - dežurante 2 

  Apkopēja 1 

  Sētnieks 1 

mācību gada laikā Datorklases laborants līg. 

  Atalgojums pedagogiem pēc 

tarifikācijas 

29 PIG Sprīdītis Sētniece-veļas mazgātāja 1 

09.100 Skolotāju palīgs 5 

  Skolas māsa 0,5 

  Šefpavārs  1 

  Virtuves strādniece 1 

  Apkopēja  2 

  Atalgojums pedagogiem pēc 

tarifikācijas 

30 Skolēnu autobuss 

Tērvete   09.600 

Autobusa vadītājs 1 

31 Skolēnu autobuss 

Augstkalne   09.600 

Autobusa vadītājs 1 

32 Skolēnu autobuss 

Bukaiši      09.600 

Autobusa vadītājs 1 

33 Sporta halle Sporta speciālists 1 

08.100 Apkopēja - dežurante 2 

  Interešu pulciņa vadītāja (vingrošana) līg. 

34 Pašvaldības policija Priekšnieks 1 

03.110 Vecākais inspektors 1 
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Apstiprināts ar 

Tērvetes novada 

domes 2015. gada 

22. decembra 

sēdes lēmumu 

(protokols Nr. 17, 

paragrāfs Nr.12 )   

     

SAC "Tērvete" štatu saraksts bērnu nodaļai   

     

Nr.p.k. Amata nosaukums 

Štata vien.skaits 
 

ar 01.01.2016. 
ar 

01.02.2016.  

  Veselības aprūpes un soc. aprūpes personāls      

1 Sociālais darbinieks 1,00 1,00  

2 Psihologs 0,50 0,25  

3 Sociālais aprūpētājs 0,25 0,25  

4 Medicīnas māsa 0,50 0,50  

5 Aprūpētājs 7,00 7,00  

  Kopā 9,25 9,00  

  Apkalpojošais personāls      

1 Saimniecības māsa 0,50 0,50  

  Kopā 0,50 0,50  

  Audzinātāji un pedagogi      

1 Audzinātājs 2,50 2,50  

  Kopā 2,50 2,50  

  Pavisam kopā 12,25 12,00  
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Apstiprināts ar 

Tērvetes novada 

domes 2015. gada 

22. decembra sēdes 

lēmumu (protokols 

Nr. 17, paragrāfs 

Nr.12  )  

SAC "Tērvete" štatu saraksts veco ļaužu nodaļai no 2016. gada 1. janvāra  

    

    

Nr.p.k. Amata nosaukums 

Štata vien.skaits 

 

  Administratīvais personāls    

1 Direktors 1  

2 Galvenais grāmatvedis 1  

3 Grāmatvedis 2  

4 Personāla speciālists 0,5  

5 Sekretāre 1  

  Kopā 5,5  

  Veselības aprūpes un soc. aprūpes personāls  

    1 Ārsts 0,25  

 

2 Galvenā medicīnas māsa 1   

3 Medicīnas māsa 4,5   

4 Socialālais rehabilitētājs 1   

5 Sociālais darbinieks 2   

6 Sociālais aprūpētājs 2   

7 Brīvā laika organizators 1   

8 Aprūpētājs 31   

  Kopā 

42,75 

  
 

  Apkalpojošais personāls    
 

1 Saimniecības māsa 1   



2 Friziere 0,5   

3 Veļas mazgātājs 2   

4 Apkopējs 6   

  Kopā 9,5   

  Tehniskais personāls     

1 Pārvaldnieks 1   

2 Iepirkuma spec. 0,5   

4 Automobiļa vadītājs 2   

5 Galdnieks 1   

6 Santehniķis 1   

7 Elektriķis 0,5   

8 Dārznieks (9 mēn) 0,5   

9 Apkures iekārtu operators(apkures sezona) 4   

10 Sētnieks 0,5   

11 Dežurants 2   

12 Palīgstrādnieks 2   

  Kopā 15   

  Kopā pavisam 72,75   
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