
 

 

 

 

 

 
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 

 
 

 

25.02.2016                                                                                                                         Nr.3 

 

Tērvetes novads, Zelmeņi 

Sēde sasaukta plkst.10:00 

Sēde atklāta plkst.10:05 

 

DARBA  KĀRTĪBĀ 

 

*Izpilddirektora ziņojums 

 

1.  Par pašvaldībai piekritīgas zemes piešķiršanu nomā 

2.  Par nekustamā īpašuma „Robežnieki” sadalīšanu un  nosaukuma piešķiršanu 

3.  Par nomas tiesību izsoles organizēšanu zemesgabalam “Bērtulaiši 13/77” 

4.  Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu, nekustamā īpašuma „Rozītes”  

      sadalīšanu un nosaukuma piešķiršanu 

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

6.  Par Tērvetes novada domes saistošo noteikumu Nr. 2 „Grozījumi Tērvetes novada domes   

2013. gada 19. decembra  saistošajos noteikumos Nr.32 „Par izglītojamo ēdināšanas maksas 

atvieglojumiem” apstiprināšanu  

7.  Par Tērvetes novada domes saistošo noteikumu Nr. 3  „Grozījums Tērvetes novada domes   

2014. gada  21. augusta  saistošajos noteikumos Nr.12 „ Kārtība, kādā Tērvetes novada   

pašvaldība īsteno pirmsskolas izglītības nodrošināšanas funkciju”    apstiprināšanu  

8.   Par Tērvetes novada  autoceļu finansēšanai paredzētās mērķdotācijas vidējā termiņa 

izlietošanas programmas 2016.-2018. gadam  apstiprināšanu 

9.   Par Tērvetes novada izglītojamo izmaksu apstiprināšanu uz 2016. gada 1. Janvāri 

10. Par pašvaldības institūciju ieņēmumu–izdevumu tāmju apstiprināšanu apstiprinātā 2016.   

gada  budžeta ietvaros 

11.  Par neapdzīvojamo telpu nomas tiesību izsoli nekustamajā īpašumā  “Zelmeņi”, Tērvetes 

pagasts, Tērvetes novads 

12.  Par  Tērvetes novada  investīciju plāna  2014.-2018. gadam precizēšanu 

13.  Par nodibinājuma “Fonds Sibīrijas bērni” iesnieguma izskatīšanu 

14.  Par dalību projektā 

15.  Par dalību projektā 

16.  Par nekustamā īpašuma „Sanatorija 2” dz. 11, Tērvete,  Tērvetes pagasts, Tērvetes novads, 

atsavināšanu 

17.  Par nekustamā īpašuma „Sanatorija 2” dz. 10, Tērvete,  Tērvetes pagasts, Tērvetes   novads, 

atsavināšanu 

Sēdi vada domes priekšsēdētāja Dace Reinika 



Sēdi protokolē lietvede Santa Hibšmane 

 

Sēdē piedalās: Dace Reinika, Arvīds Bruss, Sandris Laizāns, Inese Deņisova, Dzintra 

Sirsone, Linda Karloviča, Ieva Krūmiņa 

 

Sēdē nepiedalās:  Edvīns Upītis - slimības dēļ,  

                              Normunds Namnieks - slimības dēļ 

 

Pašvaldības administrācijas darbinieki: domes izpilddirektors Māris Berlands, Tērvetes 

pagasta pārvaldes vadītāja Dace Vācere, Augstkalnes pagasta pārvaldes vadītāja Jeļena 

Belova, Bukaišu pagasta pārvaldes vadītāja Sandra Latiša, izglītības darba koordinatore Inita 

Roze 

 

Piedalās: laikraksta „Zemgale” korespondente Edīte Bēvalde 

 

Domes priekšsēdētāja lūdz deputātus papildināt sēdes darba kārtību ar diviem 

papildjautājumiem: 

18. Par komandējuma piešķiršanu 

19. Par pašvaldības deinstucionalizācijas vadības darba grupas izveidošanu 

 

Atklāti balsojot: PAR – 7 (D. Reinika, A. Bruss, S. Laizāns, I. Krūmiņa, L. Karloviča, Dz. 

Sirsone, I. Deņisova), PRET – nav, atturas – nav, nolemj: 

Iekļaut dienas kārtībā divus papildjautājumus: 

18.Par komandējuma piešķiršanu 

19.Par pašvaldības deinstucionalizācijas vadības darba grupas izveidošanu 

 

Domes priekšsēdētāja lūdz balsot par sēdes darba kārtību ar 19 jautājumiem 

 

Atklāti balsojot : PAR – 7 (D. Reinika, A. Bruss, S. Laizāns, I. Krūmiņa, L. Karloviča, Dz. 

Sirsone, I. Deņisova), PRET – nav, atturas – nav, nolemj: 

Apstiprināt sēdes darba kārtību ar 19 jautājumiem. 

 

 

DARBA  KĀRTĪBĀ 

 

*Izpilddirektora ziņojums 

 

1.  Par pašvaldībai piekritīgas zemes piešķiršanu nomā 

2.  Par nekustamā īpašuma „Robežnieki” sadalīšanu un  nosaukuma piešķiršanu 

3.  Par nomas tiesību izsoles organizēšanu zemesgabalam “Bērtulaiši 13/77” 

4.  Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu, nekustamā īpašuma „Rozītes”  

      sadalīšanu un nosaukuma piešķiršanu 

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

6.  Par Tērvetes novada domes saistošo noteikumu Nr. 2 „Grozījumi Tērvetes novada domes   

2013. gada 19. decembra  saistošajos noteikumos Nr.32 „Par izglītojamo ēdināšanas maksas 

atvieglojumiem” apstiprināšanu  

7.  Par Tērvetes novada domes saistošo noteikumu Nr. 3  „Grozījums Tērvetes novada domes   

2014. gada  21. augusta  saistošajos noteikumos Nr.12 „ Kārtība, kādā Tērvetes novada   

pašvaldība īsteno pirmsskolas izglītības nodrošināšanas funkciju”    apstiprināšanu  

8.   Par Tērvetes novada  autoceļu finansēšanai paredzētās mērķdotācijas vidējā termiņa  

izlietošanas programmas 2016.-2018. gadam  apstiprināšanu 

9.   Par Tērvetes novada izglītojamo izmaksu apstiprināšanu uz 2016. gada 1. janvāri 



10. Par pašvaldības institūciju ieņēmumu–izdevumu tāmju apstiprināšanu apstiprinātā 2016.   

      gada  budžeta ietvaros 

11.  Par neapdzīvojamo telpu nomas tiesību izsoli nekustamajā īpašumā  “Zelmeņi”, 

      Tērvetes pagasts, Tērvetes novads 

12.  Par  Tērvetes novada  investīciju plāna  2014.-2018. gadam precizēšanu 

13.  Par nodibinājuma “Fonds Sibīrijas bērni” iesnieguma izskatīšanu 

14.  Par dalību projektā 

15.  Par dalību projektā 

16.  Par nekustamā īpašuma „Sanatorija 2” dz. 11, Tērvete,  Tērvetes pagasts, Tērvetes 

       novads, atsavināšanu 

17.  Par nekustamā īpašuma „Sanatorija 2” dz. 10, Tērvete,  Tērvetes pagasts, Tērvetes 

       novads, atsavināšanu 

18.Par komandējuma piešķiršanu 

19. Par pašvaldības deinstucionalizācijas vadības darba grupas izveidošanu 

 

 

Tērvetes novada pašvaldības izpilddirektora 2016.gada 25.februāra ziņojums par 

pašvaldības darbu 

 

 

* Šī gada 9. februārī tika noslēgts līgums ar SIA „JaunRīga ECO” par Tērvetes novada 

multifunkcionālās ēkas „Zelmeņi” vienkāršotās renovācijas apliecinājuma kartes un 

būvniecības kontroltāmes sagatavošanu , lai pieteiktu dalību pašvaldību sabiedrisko ēku 

energoefektivitātes paaugstināšanas projektā (SAM 4.2.2.). Līguma summa sastāda 3950,00 

EUR, neieskaitot PVN.  

 

* 2. februārī  tika izsludināts iepirkums TND2016/1 „Vienas lietotas automašīnas iegāde”, kas 

paredzēja iegādāties vienu lietotu vieglo automašīnu Bukaišu pagasta pārvaldes un komunālās 

saimniecības vajadzībām. Iepirkumu komisija saņēma divu pretendentu pieteikumus . SIA 

„KARLO MOTORS” piedāvāja automašīnu Škoda Octavia Combi Elegance (2012.g) par 

8140,50 EUR, neieskaitot PVN, bet „Gints Segliņš IK” automašīnu Škoda Octavia Combi 

(2012.g)  par 8190,00 EUR, neieskaitot PVN. Iepirkumu komisija abus pretendentu 

piedāvājumus atzina par atbilstošiem nolikuma prasībām, tāpēc 19.februārī  tika pieņemts 

lēmums slēgt iepirkuma līgumu ar SIA „KARLO MOTORS”. 

 

* Šī gada  2. februārī  izsludinājām otru iepirkumu TND2016/2 „ Lietotas automašīnas 

iegāde”, kas paredzēja iegādāties vienu lietotu vieglo automašīnu Tērvetes teritoriju 

apsaimniekošanas vajadzībām. Iepirkumu komisija saņēma divu pretendentu pieteikumus . 

SIA „ANDREA” piedāvāja automašīnu Škoda Yeti (2012.g) par 5826,45 EUR, neieskaitot 

PVN, savukārt „Gints Segliņš IK” Škoda Yeti (2012.g) piedāvāja pašvaldībai iegādāties par 

12 190 EUR, neieskaitot PVN. Izvērtējot abus piedāvājumus, iepirkumu komisija 17.februārī  

pieņēma lēmumu slēgt iepirkuma līgumu ar SIA „Andrea” par zemāko piedāvāto cenu. 

 

* 16. februārī tika izsludināts iepirkums „Tērvetes pašvaldības ceļu ikdienas uzturēšanas 

darbu veikšana”.  Darbus paredzēts veikt atbilstoši „Valsts autoceļu ikdienas uzturēšanas 

darbu tehniskajām specifikācijām” un iepirkuma tehniskajai specifikācijai. Paredzēta 

iesēdumu un bedru labošana grants segumos un uzlabotos grunts ceļos ar grants - šķembu 

maisījumu 900 m3 apjomā, ceļu seguma atjaunošana ar grants – šķembu maisījumu 7 cm 

biezumā 17 000 m2  un 10 cm biezumā 10 000 m2 lielā platībā. Plānota asfalta bedrīšu 

labošana ar karsto asfaltbetonu 2150 m2 apjomā. Darbu izpildes termiņš līdz šī gada 30. 

oktobrim. Pretendentiem piedāvājumi jāiesniedz līdz 3. martam. 

  



* Lai apgūtu  Lauku attīstības programmas 2014-2020. gadam pasākuma „Pamatpakalpojumi 

un ciematu atjaunošana lauku apvidos” Tērvetes novada pašvaldībai pieejamo finansējumu 

grants seguma ceļu sakārtošanai un ņemot vērā Tērvetes novada pašvaldības deputātu un 

uzņēmēju sapulcēs  prioritāri noteiktos uzlabojamos ceļu posmus,    18. februārī nosūtītas 

divas vēstules  VAS „Latvijas Valsts ceļi”  valdes priekšsēdētājam Jānim Langem.  

   Pirmajā izteikts  lūgums atļaut izbūvēt pieslēgumu reģionālajam valsts autoceļam P103 

Kroņauces  ciema teritorijā, lai nodrošinātu  drošu piekļuvi pašvaldības pirmsskolas izglītības 

grupas ēkai „Sprīdītis”, savukārt  otrā vēstulē izteikta vēlme Tērvetes novada pašvaldībai 

pārņemt no valsts  īpašumā un apsaimniekošanā valsts vietējā autoceļa V1106 Augstkalne-

Bēne posmu no Augstkalnes ciema līdz Bukaišu ciemam (0,00 km- 4,60 km). 

 

* Noslēdzies Valsts Kultūrkapitāla fonda (VKKF) finansētais projekts, kura rezultātā 

izstrādāts restaurācijas projekts Tērvetes kapličai, kas ir valsts nozīmes arhitektūras 

piemineklis. Kopējais projekta finansējums bija 3146,- EUR, tai skaitā 2200,- EUR VKKF 

piešķirtais finansējums. Tuvākais neatliekamais pasākums kapličas ēkas sakārtošanā ir altāra 

nostiprināšana, lai novērstu tā sabrukšanu. Kā arī jāizvērtē kapličas restaurācijas plānotās 

izmaksas kopumā un jāizvērtē tās finansēšanas iespējas. 

 

* VKKF projektu konkursa mērķprogrammas „Profesionālās mākslas pieejamība Latvijas 

reģionos” ietvaros  piešķirts finansējums 600,- EUR Tērvetes novada domes iesniegtajam 

projektam „Gaismas un skaņas spēles” , kas  paredz profesionālās mūzikas koncerta 

organizēšanu Tērvetes novada svētku laikā Augstkalnes pagasta Mežmuižas pils pagalmā. 

Projekta kopējās izmaksas sastāda 1480,- EUR.  

 

* Sagatavots un nosūtīts parakstīšanai SIA „Cemety” līgums par Tērvetes kapu teritorijas 

digitalizāciju. Izpildītājs apņemas integrēt pašvaldības rīcībā esošos datus par Tērvetes 

kapsētu datorprogrammā „Kapsētu informācijas sistēma CEMETY” līdz šī gada 30. jūnijam. 

Sākot ar 1. jūliju  izpildītājs apņemas  nodrošināt sistēmas un vietnes uzturēšanu uzņēmēja 

serverī. Par  pakalpojuma  pirmās  daļas izpildi pašvaldība apņemas samaksāt izpildītājam 

2350,00 EUR, neieskaitot PVN, bet par sistēmas uzturēšanas pakalpojumu  pasūtītājs  ik 

mēnesi maksās 24,79 EUR, neieskaitot PVN. 

 

 

1.paragrāfs 

Par pašvaldībai piekritīgas zemes piešķiršanu nomā 

D. Reinika 

 

Atklāti  vārdiski balsojot : PAR – 7 (D. Reinika, A. Bruss, S. Laizāns, I. Krūmiņa, L. 

Karloviča, Dz. Sirsone, I. Deņisova) , PRET - nav, ATTURAS – nav, Tērvetes novada dome 

NOLEMJ: 

Pieņemt lēmumu Nr.4 „ Par pašvaldībai piekritīgas zemes piešķiršanu nomā”. 

 

 

2.paragrāfs 

Par nekustamā īpašuma „Robežnieki” sadalīšanu un 

 nosaukuma piešķiršanu 

D. Reinika 

 

Tērvetes novada dome, atklāti vārdiski balsojot : PAR -7 (D. Reinika, A. Bruss, S. Laizāns, 

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

NOLEMJ:  

     Pieņemt lēmumu Nr.5 „Par nekustamā īpašuma „Robežnieki” sadalīšanu un nosaukuma 

piešķiršanu”. 



 

3.paragrāfs 

Par nomas tiesību izsoles organizēšanu zemesgabalam  

“Bērtulaiši 13/77” 

D. Reinika 

 

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2.punktu un 21.panta 

pirmās daļas 27.punktu, LR Ministru kabineta 2007.gada 30.oktobra noteikumiem Nr.735 

„Noteikumi par publiskas personas zemes nomu”, Tērvetes novada domes 2015.gada 

22.janvāra saistošajiem noteikumiem Nr. 1 „Tērvetes novada pašvaldībai piekrītošo un 

piederošo neapbūvētu zemesgabalu iznomāšanas un nomas maksas noteikšanas kārtība”, 

Tautsaimniecības un attīstības komitejas lēmuma projektu,  Tērvetes novada dome, atklāti 

vārdiski balsojot : PAR – 7 (D. Reinika, A. Bruss, S. Laizāns, I. Krūmiņa, L. Karloviča, Dz. 

Sirsone, I. Deņisova), PRET - nav, ATTURAS - nav, NOLEMJ:  

1. Organizēt daļas no Tērvetes novada pašvaldības lauksaimniecībā izmantojamās zemes 

vienības „Bērtulaiši 13/77”, Bukaišu pagasts, Tērvetes novads, kadastra numurs 4656 003 

0049, un konkrēti - lauksaimniecības zemes 1,0 ha platībā, nomas tiesību izsoli, nosakot 

nomas maksas izsoles sākumcenu 32,00 EUR (trīsdesmit divi euro 00 centi) gadā, neskaitot 

pievienotās vērtības nodokli; (kad.vērt.1591 euro x 2%= 31,82) 

2. Apstiprināt publicējamo informāciju par nomas tiesību izsoli (lēmuma pielikumā). 

3. Apstiprināt nomas tiesību izsoles nolikumu (nomas tiesību izsoles nolikums pielikumā). 

4. Apstiprināt objekta izsoles komisiju šādā  sastāvā:  

4.1. Komisijas priekšsēdētājs – Tērvetes novada pašvaldības izpilddirektors Māris 

Berlands; 

4.2. komisijas locekļi: Tērvetes novada domes ekonomiste Sandra Latiša, 

                                    Tērvetes novada domes jurists Ivars Gorskis. 

5. Uzdot izsoles komisijai veikt visas nepieciešamās darbības nomas tiesību izsoles 

organizēšanai un rīkot nomas tiesību izsoli saskaņā ar šī lēmuma un tā pielikumu 

noteikumiem.  

6. Kontroli par šī lēmuma izpildi uzdot Tērvetes novada domes priekšsēdētājai Dacei 

Reinikai. 

 

 

 

4.paragrāfs 

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

un nosaukuma piešķiršanu 

D. Reinika 

  

      Tērvetes novada dome, atklāti vārdiski  balsojot : PAR – 7 (D. Reinika, A. Bruss, S. 

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

NOLEMJ:  

      Pieņemt lēmumu Nr.6 „Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu, nekustamā īpašuma 

„Rozītes” sadalīšanu un nosaukuma piešķiršanu”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5.paragrāfs 

Par nekustamā īpašuma „Rīti” sadalīšanu un 

 nosaukuma piešķiršanu 
D. Reinika 

 

Tērvetes novada dome, atklāti vārdiski  balsojot : PAR – 7 (D. Reinika, A. Bruss, S. Laizāns, 

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

NOLEMJ:  

      Pieņemt lēmumu Nr.7 „Par nekustamā īpašuma „Rīti” sadalīšanu un nosaukuma 

piešķiršanu”. 

 

 

 

 

6.paragrāfs 

Par Tērvetes novada domes saistošo noteikumu Nr. 2 

 „Grozījumi Tērvetes novada domes 2013. gada 19. decembra  saistošajos noteikumos 

Nr.32 „Par izglītojamo ēdināšanas maksas atvieglojumiem”” apstiprināšanu  

D. Reinika 

 

 Saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 15. panta 7. punktu, 21.pantu un 43.panta 13.punktu, 

Izglītības, kultūras un sociālo jautājumu komitejas lēmuma projektu,  Tērvetes novada dome,  

atklāti vārdiski balsojot: PAR - 7 (D. Reinika, A. Bruss, S. Laizāns, I. Krūmiņa, L. Karloviča, 

Dz. Sirsone, I. Deņisova),  PRET - nav, ATTURAS  - nav, NOLEMJ:  
     

1. Apstiprināt Tērvetes novada domes saistošos noteikumus  Nr. 2 „Grozījumi Tērvetes 

novada domes 2013. gada 19.decembra  saistošajos noteikumos Nr. 32 „Par izglītojamo 

ēdināšanas maksas atvieglojumiem”” (pielikumā); 

2. Nosūtīt saistošos noteikumus triju darba dienu laikā pēc to parakstīšanas Vides 

aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai atzinuma sniegšanai; 

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

par pieņemto saistošo noteikumu tiesiskumu, publicēt saistošos noteikumus informatīvajā 

izdevumā „Laikam līdzi” un izlikt  redzamā vietā Tērvetes novada domes ēkā; 

4. Kontroli par šī lēmuma izpildi veikt Tērvetes novada domes izpilddirektoram. 

 

 

7. paragrāfs 

Par Tērvetes novada domes saistošo noteikumu Nr. 3 

 „Grozījums Tērvetes novada domes 2014. gada  21. augusta  saistošajos noteikumos 

Nr.12 „ Kārtība, kādā Tērvetes novada pašvaldība īsteno pirmsskolas izglītības 

nodrošināšanas funkciju””    apstiprināšanu  

D. Reinika 

 

Saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 15. panta 7. punktu, 21.pantu un 43.panta 13.punktu, 

Izglītības, kultūras un sociālo jautājumu komitejas lēmuma projektu,  Tērvetes novada dome,  

atklāti vārdiski balsojot: PAR – 7 (D. Reinika, A. Bruss, S. Laizāns, I. Krūmiņa, L. Karloviča, 

Dz. Sirsone, I. Deņisova), PRET - nav, ATTURAS  - nav, NOLEMJ:  

 

1. Apstiprināt Tērvetes novada domes saistošos noteikumus   Nr. 3 „Grozījums Tērvetes 

novada domes 2014. gada 21.augusta  saistošajos noteikumos Nr.12 „ Kārtība, kādā Tērvetes 

novada pašvaldība īsteno pirmsskolas izglītības nodrošināšanas funkciju”” (pielikumā); 

2. Nosūtīt saistošos noteikumus triju darba dienu laikā pēc to parakstīšanas Vides 

aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai atzinuma sniegšanai; 



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

par pieņemto saistošo noteikumu tiesiskumu, publicēt saistošos noteikumus informatīvajā 

izdevumā „Laikam līdzi” un izlikt  redzamā vietā Tērvetes novada domes ēkā; 

4. Kontroli par šī lēmuma izpildi veikt Tērvetes novada domes izpilddirektoram. 

 

 

 

8.paragrāfs 

Par Tērvetes novada  autoceļu finansēšanai paredzētās mērķdotācijas vidējā termiņa 

izlietošanas programmas 2016.-2018. gadam  apstiprināšanu 

D. Reinika 

 

      Tērvetes novada dome ir izskatījusi iesniegto Tērvetes novada autoceļu finansēšanai 

paredzētās mērķdotācijas vidējā termiņa izlietošanas programmas trīs gadiem projektu. 

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

pamatbudžeta valsts autoceļu fonda programmai piešķirto līdzekļu izlietošanas kārtība” un 

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

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

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

PRET - nav, ATTURAS - nav, NOLEMJ: 

 

       Apstiprināt Tērvetes novada autoceļu finansēšanai paredzētās mērķdotācijas vidējā 

termiņa izlietošanas programmu 2016.-2018. gadam (pielikumā).   

 

 

9. paragrāfs 

   Par Tērvetes novada izglītojamo izmaksu apstiprināšanu uz 2016. gada 1. janvāri 

D. Reinika 

 

     Tērvetes novada dome ir izskatījusi galvenās grāmatvedes A. Anužas iesniegumu, ar kuru 

tiek lūgts apstiprināt viena skolēna izmaksas  Tērvetes novada izglītības iestādēs uz 2016.gada 

1. janvāri.  

     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”, 

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

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

- nav, ATTURAS –  nav, NOLEMJ: 

 

Apstiprināt viena skolēna izmaksas Tērvetes novada  izglītības iestādēs  uz  2016. gada   

1.janvāri:  

       1. Augstkalnes vidusskolā ar struktūrvienību Bukaišu skola – 111,79 euro 

             2. Annas Brigaderes pamatskolā ar pirmsskolas grupu „Sprīdītis”-  129,23   euro  

 

 

 

10. paragrāfs 

Par pašvaldības institūciju ieņēmumu–izdevumu tāmju apstiprināšanu apstiprinātā 

2016. gada budžeta ietvaros 
D. Reinika 

 

Tērvetes novada dome ir izskatījusi iesniegto lēmuma projektu par pašvaldības institūciju 

ieņēmumu–izdevumu tāmju apstiprināšanu. Pamatojoties uz Tērvetes novada domes 



2013.gada 7.novembra noteikumu   “Par pašvaldības budžeta izstrādāšanas, apstiprināšanas, 

izpildes un kontroles kārtību”  3.7. punktu, Finanšu komitejas lēmuma projektu,  Tērvetes 

novada dome, atklāti vārdiski balsojot: PAR – 7 (D. Reinika, A. Bruss, S. Laizāns, I. Krūmiņa, 

L. Karloviča, Dz. Sirsone, I. Deņisova)  , PRET - nav ATTURAS - nav, NOLEMJ:  

     Apstiprināt pašvaldības institūciju ieņēmumu–izdevumu tāmes  apstiprinātā 2016. gada 

budžeta ietvaros (pielikumā) .   

 

11. paragrāfs 

Par neapdzīvojamo telpu nomas tiesību izsoli nekustamajā īpašumā 

 “Zelmeņi”, Tērvetes pagasts, Tērvetes novads 

D. Reinika 

 

Izskatot Tērvetes novada pašvaldības izpilddirektora Māra Berlanda ierosinājumu nodot 

iznomāšanai telpas ēkā “Zelmeņi”, Tērvetes pagastā, Tērvetes novadā, Tērvetes novada dome 

konstatēja:  

Tērvetes novada pašvaldībai ēkā “Zelmeņi”, Tērvetes pagasts, Tērvetes novads, kadastra 

apzīmējums 46880050220001, pieder telpas 71,5 m2 platībā, kas nav nepieciešamas Tērvetes 

novada pašvaldībai tās patstāvīgo funkciju izpildei, līdz ar to tās, saskaņā ar Publiskas 

personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanas likuma nosacījumiem,  ir 

nododamas atsavināšanai vai nomā.  

Ministru kabineta 08.06.2010. noteikumu Nr. 515 „Noteikumi par valsts un pašvaldību 

mantas iznomāšanas kārtību, nomas maksas noteikšanas metodiku un nomas līguma tipveida 

nosacījumiem” (turpmāk tekstā – Noteikumi) 7.punkts nosaka, ka lēmumu par nomas objekta 

nodošanu iznomāšanai pieņem iznomātājs. 

Šo Noteikumu 10.punkts nosaka, ka nomnieku noskaidro rakstiskā vai mutiskā izsolē, bet 

Noteikumu 11.punkts nosaka, ka nomas objekta iznomātājs pieņem lēmumu par piemērojamo 

izsoles veidu, kā arī apstiprina publicējamo informāciju par nomas objektu. 

Ievērojot minēto, telpu nomnieks ir noskaidrojams izsolē, Tērvetes novada domei pieņemot 

lēmumu par piemērojamo izsoles veidu, kā arī apstiprinot publicējamo informāciju par nomas 

objektu.  

Noteikumu 22.punkts nosaka, ka izsoli organizē iznomātāja izveidota komisija, kurā ir ne 

mazāk kā trīs locekļi. Komisiju izveido uz noteiktu laikposmu vai kā pastāvīgi funkcionējošu 

institūciju. Iznomātājs komisijas sastāvā iekļauj iznomātāja vai tā padotībā esošu iestāžu 

pārstāvjus. Komisijas darbu vada iznomātāja iecelts komisijas priekšsēdētājs. 

Ievērojot minēto, izsoles organizēšanai ir izveidojama izsoles komisija ne mazāk kā trīs 

locekļu sastāvā un ieceļams komisijas priekšsēdētājs. 

Noteikumu 67.punkts nosaka, ja nekustamu mantu iznomā privāto tiesību subjektam, 

nosacīto nomas maksu nosaka augstāku par nomas maksu, kas noteikta saskaņā ar šo 

noteikumu trešo daļu.  

Saskaņā ar Noteikumu trešo nodaļu, nomas maksa ir noteikta 42.00 EUR (četrdesmit divi 

euro un 00 centi) mēnesī (neieskaitot PVN) par objektu.  

Ņemot vērā augstāk minētos lietas faktiskos apstākļus un  pamatojoties uz likuma “Par 

pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu, Finanšu komitejas lēmuma projektu,  Tērvetes 

novada dome, atklāti vārdiski balsojot: PAR – 7 (D. Reinika, A. Bruss, S. Laizāns, I. Krūmiņa, 

L. Karloviča, Dz. Sirsone, I. Deņisova)  , PRET - nav, ATTURAS - nav, NOLEMJ: 

 

1. Nodot nomā, rīkojot mutisku izsoli, Tērvetes novada pašvaldībai piederošās 

nedzīvojamās telpas 71,5 m2 platībā, kas atrodas ēkā “Zelmeņi”, Tērvetes pagasts, Tērvetes 

novads, kadastra apzīmējums 46880050220001;  

2. Apstiprināt 1.punktā minētā izsoles objekta izsoles sākumcenu 44.00 EUR (četrdesmit 

četri euro un 00 centi), neieskaitot PVN;  

3. Noteikt telpu iznomāšanas mērķi – tirdzniecības vai pakalpojumu sniegšanas vietas 

ierīkošana un uzturēšana. Objekts tiek iznomāts bez tiesībām to nodot apakšnomā;  



4.  Apstiprināt objekta izsoles komisiju šādā sastāvā: 

4.1. Komisijas priekšsēdētājs – Tērvetes novada pašvaldības izpilddirektors Māris 

Berlands; 

4.2. Komisijas locekļi Tērvetes novada pašvaldības ekonomiste Sandra Latiša un Tērvetes 

novada pašvaldības jurists Ivars Gorskis; 

5. Uzdot izsoles komisijai organizēt objekta nomas tiesību izsoli;  

6. Apstiprināt objekta Nomas līguma projektu (pielikumā);  

7. Apstiprināt objekta izsoles noteikumus (pielikumā);  

8. Apstiprināt publicējamo informāciju Tērvetes novada domes tīmekļa vietnē 

www.tervetesnovads.lv (pielikumā). 

 

 

12. paragrāfs 

Par  Tērvetes novada investīciju plāna 2014.-2018. gadam precizēšanu 

D. Reinika 

 

    Tērvetes novada dome ir izskatījusi   iesniegto lēmuma projektu „Par  Tērvetes novada  

investīciju plāna  2014.-2018.gadam precizēšanu”.  Pamatojoties uz Teritorijas attīstības 

plānošanas likuma 12.un 22.pantu, Ministru kabineta 2014.gada 14.oktobra noteikumiem Nr. 

711 „Noteikumi par pašvaldību teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem”, Finanšu 

komitejas lēmuma projektu,  Tērvetes novada dome, atklāti vārdiski  balsojot: PAR – 7 (D. 

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

nav,  ATTURAS - nav, NOLEMJ :   

  

    Apstiprināt   precizēto Tērvetes novada investīciju plānu 2014.-2018.gadam  (pielikumā). 

 

 

13. paragrāfs 

Par nodibinājuma “Fonds Sibīrijas bērni” iesnieguma izskatīšanu 

D.Reinika 

 

    Tērvetes  novada domē saņemta nodibinājuma “Fonds Sibīrijas bērni”, reģ. Nr. 

40008057169, 2015.gada 13. novembra vēstule, kurā  izteikts lūgums atbalstīt fonda rīkotos 

projektus - “Runājošā grāmata ”Sibīrijas bērni”  un  izstādi ”Sibīrijas bērni”.   

    Pamatojoties uz augstāk minēto un likuma „Par pašvaldībām” 15.panta 5.punktu, Finanšu 

komitejas lēmuma projektu,  Tērvetes novada dome,  atklāti vārdiski  balsojot:  PAR – 7 (D. 

Reinika, A. Bruss, S. Laizāns, I. Krūmiņa, L. Karloviča, Dz. Sirsone, I. Deņisova)  , PRET – 

nav, ATTURAS – nav, NOLEMJ:  

 

    1. Piešķirt  finansējumu  EUR 100,00 (viens simts euro 00 centi) apmērā nodibinājuma 

„Fonds Sibīrijas bērni”  projektu  “Runājošā grāmata ”Sibīrijas bērni”  un  izstādes ”Sibīrijas 

bērni” atbalstam. 

   2. Finansējumu rast no līdzekļiem, kas paredzēti biedrību projektu līdzfinansējumam. 

 

 

                                                                 14.paragrāfs 

                                                        Par dalību projektā 

D. Reinika 

 

    Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.pantu, Finanšu komitejas lēmuma projektu,  

Tērvetes novada dome,  atklāti vārdiski  balsojot: PAR – 7 (D. Reinika, A. Bruss, S. Laizāns, 

I. Krūmiņa, L. Karloviča, Dz. Sirsone, I. Deņisova)  , PRET –  nav, ATTURAS – nav, 

NOLEMJ: 

http://www.tervetesnovads.lv/


 

1. Piedalīties VARAM izsludinātajā Eiropas Savienības fondu specifiskā atbalsta 

mērķa 3.3.1. “Palielināt privāto investīciju apjomu reģionos, veicot ieguldījumus 

uzņēmējdarbības attīstībai atbilstoši pašvaldību attīstības programmās noteiktajai teritoriju 

ekonomiskajai specializācijai un balstoties uz vietējo uzņēmēju vajadzībām” trešās projektu 

iesniegumu atlases kārtas “Ieguldījumi uzņēmējdarbībai nozīmīgā infrastruktūrā pašvaldībās, 

kuras nav nacionālas vai reģionālas nozīmes attīstības centru pašvaldība” projektu konkursā, 

sagatavojot  un iesniedzot  projekta „Atbalsts uzņēmējdarbības attīstībai Tērvetes novadā” 

idejas konceptu. Projekta kopējās plānotās izmaksas EUR 200 000,00 (divi simti tūkstoši euro 

00 centi). 

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

 

                                                                

                                                                 15. paragrāfs 

                                                            Par dalību projektā  

D.Reinika 

 

Ievērojot Tērvetes novada domes 2015.gada 22.decembra sēdes Nr.17 lēmumu “Par 

pasākuma “Pamatpakalpojumi un ciematu atjaunošana lauku apvidos” Tērvetes novada 

objektu atlases kritērijiem”, Tērvetes novada domes un uzņēmēju apspriežu rezultātus 

(2015.gada 24.septembra sanāksmes protokols Nr.8, 2016.gada 4.februāra sanāksmes 

protokols Nr.1), likuma „Par pašvaldībām” 21.pantu un Ministru kabineta 2015.gada 

18.augusta noteikumus Nr. 475 “Valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanas kārtība 

pasākumā Pamatpakalpojumi un ciematu atjaunošana lauku apvidos” atklātu projektu 

iesniegumu konkursu veidā”, Finanšu komitejas lēmuma projektu,  Tērvetes novada dome,  

atklāti vārdiski  balsojot: PAR – 7 (D. Reinika, A. Bruss, S. Laizāns, I. Krūmiņa, L. Karloviča, 

Dz. Sirsone, I. Deņisova)  , PRET – nav, ATTURAS – nav, NOLEMJ: 

 

1. Piedalīties Lauku atbalsta dienesta izsludinātajā ELFLA pasākuma “Pamatpakalpojumi 

un ciematu atjaunošana lauku apvidos” atklātā projektu konkursā, sagatavojot un iesniedzot 

Tērvetes novada pašvaldības projekta „Pašvaldības ceļa Te5 pārbūve” pieteikumu. 

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

 

 

16.paragrāfs 

Par nekustamā īpašuma „Sanatorija 2” dz. 11, Tērvete,  

Tērvetes pagasts, Tērvetes novads, atsavināšanu 

D. Reinika 

 

Tērvetes novada dome ir izskatījusi iesniegto ierosinājumu atsavināt Tērvetes novada 

pašvaldībai piederošo nekustamo īpašumu „Sanatorija 2” dz. 11, Tērvete, Tērvetes pagasts, 

Tērvetes novads, kadastra Nr. 4688 900 0314. 

Izskatot minēto ierosinājumu, Tērvetes novada dome konstatēja: 

Tērvetes novada pašvaldībai Tērvetes pagasta zemesgrāmatas nodalījumā Nr. 299-11 ir 

nostiprinātas īpašuma tiesības uz nekustamo īpašumu „Sanatorija 2” dz. 11, Tērvete, Tērvetes 

pagasts, Tērvetes novads, sastāvoša no divistabu dzīvokļa ar kopējo platību 21,4 m2, ar pie 

dzīvokļa īpašuma piederošo kopīpašuma 214/8342 domājamo daļu no daudzdzīvokļu mājas, 

kadastra apzīmējums 4688 003 0170 002, un zemes gabala, kadastra apzīmējums 4688 003 

0170,  par ko izsniegta Zemesgrāmatu apliecība. 

Minētais īpašums pašreiz netiek izmantots (nav izīrēts) un nav nepieciešams pašvaldībai 

tās patstāvīgo funkciju izpildei.  



Ņemot vērā augstāk minētos apstākļus, lai lietderīgāk apsaimniekotu pašvaldības 

nekustamo īpašumu, kā visizdevīgākā pašvaldības rīcība ir atzīstama augstāk minētā 

nekustamā īpašuma atsavināšana.  

Saskaņā ar 2016.gada 1.februārī veikto tirgus novērtējumu, ko veicis sertificēts nekustamo 

īpašumu vērtētājs Guntars Pugejs, īpašuma vērtētāja profesionālās kvalifikācijas sertifikāts 

Nr. 79, nekustamā īpašuma „Sanatorija 2” dz. 11, Tērvete, Tērvetes pagasts, Tērvetes novads, 

tirgus vērtība ir noteikta 400,00 EUR (četri simti euro 00 centi) apmērā. 

Mantas atsavināšanas izdevumu apmērs sastāda 70,00 EUR (septiņdesmit euro 00 centi), 

kas ņemams vērā, nosakot izsoles nosacīto sākumcenu.  

Ņemot vērā augstāk minētos lietas faktiskos apstākļus un pamatojoties uz Publiskas 

personas mantas atsavināšanas likuma 4., 5.; 8.; 9. 10. un 11 pantiem, likuma „Par 

pašvaldībām” 21.pantu un LR Ministru kabineta 01.02.2011. noteikumiem Nr. 109 “Kārtība, 

kādā atsavināma publiskas personas manta”, Finanšu komitejas lēmuma projektu,  Tērvetes 

novada dome,  atklāti vārdiski  balsojot: PAR – 7 (D. Reinika, A. Bruss, S. Laizāns, I. 

Krūmiņa, L. Karloviča, Dz. Sirsone, I. Deņisova)  PRET – nav, ATTURAS – nav, NOLEMJ: 

 

1.   Pārdot atklātā mutiskā izsolē ar augšupejošu soli Tērvetes novada pašvaldībai piederošo 

nekustamo īpašumu „Sanatorija 2” dz. 11, Tērvete, Tērvetes pagasts, Tērvetes novads, 

sastāvošu no divistabu dzīvokļa ar kopējo platību 21,4 m2, ar pie dzīvokļa īpašuma piederošo 

kopīpašuma 214/8342 domājamo daļu no daudzdzīvokļu mājas, kadastra apzīmējums 4688 

003 0170 002, un zemes gabala, kadastra apzīmējums 4688 003 0170; 

2.   Apstiprināt nekustamā īpašuma „Sanatorija 2” dz. 11, Tērvete, Tērvetes pagasts, 

Tērvetes novads, izsoles noteikumus (lēmuma pielikumā), nosakot izsoles nosacīto 

sākumcenu  470,00 EUR (četri simti septiņdesmit euro 00 centi); 

3.   Apstiprināt nekustamā īpašuma „Sanatorija 2” dz. 11, Tērvete, Tērvetes pagasts, 

Tērvetes novads, izsoles komisiju šādā sastāvā:  

1) izsoles komisijas priekšsēdētājs – Tērvetes novada pašvaldības izpilddirektors  

Māris Berlands, 

2) izsoles komisijas locekļi –  

  domes jurists Ivars Gorskis 

   domes ekonomiste Sandra Latiša 

4. Publicēt sludinājumu par Tērvetes novada pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma 

„Sanatorija 2” dz. 11, Tērvete, Tērvetes pagasts, Tērvetes novads, izsoli Tērvetes novada 

pašvaldības tīmekļa vietnē www.tervetesnovads.lv, laikrakstā „Latvijas Vēstnesis” un  

informatīvajā izdevumā „Laikam Līdzi”. 

                                                         

 

17. paragrāfs 

Par nekustamā īpašuma „Sanatorija 2” dz. 10, Tērvete,  

Tērvetes pagasts, Tērvetes novads, atsavināšanu 

D. Reinika 

 

Tērvetes novada dome ir izskatījusi iesniegto ierosinājumu atsavināt Tērvetes novada 

pašvaldībai piederošo nekustamo īpašumu „Sanatorija 2” dz. 10, Tērvete, Tērvetes pagasts, 

Tērvetes novads, kadastra Nr. 4688 900 0313. 

Izskatot minēto ierosinājumu, Tērvetes novada dome konstatēja: 

Tērvetes novada pašvaldībai Tērvetes pagasta zemesgrāmatas nodalījumā Nr. 299-10 ir 

nostiprinātas īpašuma tiesības uz nekustamo īpašumu „Sanatorija 2” dz. 10, Tērvete, Tērvetes 

pagasts, Tērvetes novads, sastāvoša no vienistabas dzīvokļa ar kopējo platību 20,5 m2, ar pie 

dzīvokļa īpašuma piederošo kopīpašuma 205/8342 domājamo daļu no daudzdzīvokļu mājas, 

kadastra apzīmējums 4688 003 0170 002, un zemes gabala, kadastra apzīmējums 4688 003 

0170,  par ko izsniegta Zemesgrāmatu apliecība. 



Minētais īpašums pašreiz netiek izmantots (nav izīrēts) un nav nepieciešams pašvaldībai 

tās patstāvīgo funkciju izpildei.  

Ņemot vērā augstāk minētos apstākļus, lai lietderīgāk apsaimniekotu pašvaldības 

nekustamo īpašumu, kā visizdevīgākā pašvaldības rīcība ir atzīstama augstāk minētā 

nekustamā īpašuma atsavināšana.  

Saskaņā ar 2016.gada 1.februārī veikto tirgus novērtējumu, ko veicis sertificēts nekustamo 

īpašumu vērtētājs Guntars Pugejs, īpašuma vērtētāja profesionālās kvalifikācijas sertifikāts 

Nr. 79, nekustamā īpašuma „Sanatorija 2” dz. 10, Tērvete, Tērvetes pagasts, Tērvetes novads, 

tirgus vērtība ir noteikta 400,00 EUR (četri simti euro 00 centi) apmērā. 

Mantas atsavināšanas izdevumu apmērs sastāda 70,00 EUR (septiņdesmit euro 00 centi), 

kas ņemams vērā, nosakot izsoles nosacīto sākumcenu.  

Ņemot vērā augstāk minētos lietas faktiskos apstākļus un pamatojoties uz Publiskas 

personas mantas atsavināšanas likuma 4., 5.; 8.; 9. 10. un 11 pantiem, likuma „Par 

pašvaldībām” 21.pantu un LR Ministru kabineta 01.02.2011. noteikumiem Nr. 109 “Kārtība, 

kādā atsavināma publiskas personas manta”, Finanšu komitejas lēmuma projektu, Tērvetes 

novada dome, atklāti vārdiski  balsojot: PAR – 7 (D. Reinika, A. Bruss, S. Laizāns, I. Krūmiņa, 

L. Karloviča, Dz. Sirsone, I. Deņisova), PRET – nav, ATTURAS – nav, NOLEMJ: 

 

1. Pārdot atklātā mutiskā izsolē ar augšupejošu soli Tērvetes novada pašvaldībai piederošo 

nekustamo īpašumu „Sanatorija 2” dz. 10, Tērvete, Tērvetes pagasts, Tērvetes novads, 

sastāvošu no vienistabas dzīvokļa ar kopējo platību 20,5 m2, ar pie dzīvokļa īpašuma piederošo 

kopīpašuma 205/8342 domājamo daļu no daudzdzīvokļu mājas, kadastra apzīmējums 4688 

003 0170 002, un zemes gabala, kadastra apzīmējums 4688 003 0170; 

    2. Apstiprināt nekustamā īpašuma „Sanatorija 2” dz. 10, Tērvete, Tērvetes pagasts, Tērvetes 

novads, izsoles noteikumus (lēmuma pielikumā), nosakot izsoles nosacīto sākumcenu  470,00 

EUR (četri simti septiņdesmit euro 00 centi); 

   3. Apstiprināt nekustamā īpašuma „Sanatorija 2” dz. 10, Tērvete, Tērvetes pagasts, Tērvetes 

novads, izsoles komisiju šādā sastāvā:  

      1) izsoles komisijas priekšsēdētājs – Tērvetes novada pašvaldības izpilddirektors  

Māris Berlands, 

 2) izsoles komisijas locekļi –  

  domes jurists Ivars Gorskis 

 domes ekonomiste Sandra Latiša 

4. Publicēt sludinājumu par Tērvetes novada pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma 

„Sanatorija 2” dz. 10, Tērvete, Tērvetes pagasts, Tērvetes novads, izsoli Tērvetes novada 

pašvaldības tīmekļa vietnē www.tervetesnovads.lv, laikrakstā „Latvijas Vēstnesis” un  

informatīvajā izdevumā „Laikam Līdzi”. 

 

18. paragrāfs 

Par komandējuma piešķiršanu  

D. Reinika 

      Tērvetes novada dome ir iepazinusies ar Vācijas sadarbības partneru – St.Goāras-

Obervēzeles apvienotās pašvaldības uzaicinājumu atbalstīt Tērvetes novada domes deputāta 

un novada uzņēmēja  Sandra Laizāna  dalību Tērvetes novada delegācijas sastāvā braucienam 

uz Vāciju- St.Goāras - Obervēzeles apvienoto pašvaldību. Sadarbības partneri Vācijā  – 

St.Goāras-Obervēzeles apvienotā pašvaldība ir uzaicinājusi Tērvetes novada pašvaldības 

delegāciju  ierasties pieredzes apmaiņas vizītē  2016.gada  9.-12.aprīlī  Vācijā, Obervēzeles 

pilsētā, lai iepazītos ar dažādu nozaru uzņēmējdarbības formām, tai skaitā ar mājražošanu,  kā 

arī pārrunātu Starptautisko Leader partnerību sadarbības projektu iespējas. Vizītes laikā 

plānota tikšanās ar Tērvetes novada sadarbības partneru – Vācijas apvienotās St.Goāras-

Obervēzeles pašvaldības partneriem Austrijā – Nockas reģiona pārstāvjiem, lai pārrunātu 

iespējamās sadarbības formas triju pašvaldību kontekstā. 



    Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu, Tērvetes 

novada dome, atklāti vārdiski  balsojot:  PAR – 6 (D. Reinika, A. Bruss, I. Krūmiņa, L. 

Karloviča, Dz. Sirsone, I. Deņisova), PRET – nav, ATTURAS – nav , Sandrim Laizānam 

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

nepiedaloties,  NOLEMJ: 

 

    1. Nosūtīt Tērvetes novada domes deputātu Sandri Laizānu komandējumā uz Vāciju - 

St.Goāras - Obervēzeles apvienoto pašvaldību laika posmā no 2016.gada 9. aprīļa līdz 12. 

aprīlim (4 dienas), ar komandējuma mērķi - pārstāvēt Tērvetes novadu Vācijā, St.Goāras- 

Obervēzeles apvienotajā pašvaldībā; iepazīties ar dažādu nozaru uzņēmējdarbības formām, tai 

skaitā ar mājražošanu; prezentēt Tērvetes mājražotāju un amatnieku biedrības darbību;   

pārrunāt  Starptautisko Leader partnerību sadarbības projektu iespējas. 

    2. Uzdot Tērvetes novada domes grāmatvedībai izmaksāt Sandrim Laizānam 50 % no 

2010.gada 12.oktobra Ministru kabineta noteikumos Nr. 969 „Kārtība, kādā atlīdzināmi ar 

komandējumiem saistītie izdevumi” noteiktās dienas naudas normas, izmaksu sedzot no 

Attīstības nodaļai paredzētajiem  līdzekļiem, saskaņā ar budžetu (EKK 2100), kā arī segt ceļa 

izdevumus. 

   3. Atbildīgais par lēmuma izpildi – Tērvetes novada domes galvenā grāmatvede.  

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

 

19. paragrāfs 

Par pašvaldības deinstucionalizācijas  vadības darba grupas izveidošanu 

D.Reinika 

 

     Ievērojot Tērvetes novada domes un Zemgales plānošanas reģiona 19.01.2016. noslēgto 

sadarbības līgumu Nr.3-41.4/37, Ministru kabineta 2015. gada 16. jūnija noteikumus Nr. 313 

“Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 9.2.2. specifiskā atbalsta mērķa 

“Palielināt kvalitatīvu institucionālai aprūpei alternatīvu sociālo pakalpojumu dzīvesvietā un 

ģimeniskai videi pietuvinātu pakalpojumu pieejamību personām ar invaliditāti un bērniem” 

9.2.2.1. pasākuma “Deinstitucionalizācija” īstenošanas noteikumi”, pamatojoties uz likuma 

”Par pašvaldībām” 21. pantu,  Tērvetes novada dome,  atklāti vārdiski  balsojot: PAR – 6 (A. 

Bruss, S. Laizāns, I. Krūmiņa, L. Karloviča, Dz. Sirsone, I. Deņisova), PRET – nav, 

ATTURAS – 1 (D. Reinika), NOLEMJ: 

 

     Izveidot Tērvetes novada pašvaldības deinstucionalizācijas vadības darba grupu sekojošā 

sastāvā:  

Darba grupas vadītāja : D.Freidenfelde, Sociālā dienesta vadītāja, 

Darba grupas locekļi:   D. Reinika, domes priekšsēdētāja, 

                                      B.Opmane, bāriņtiesas priekšsēdētāja, 

                                      S.Vintere, sociālās aprūpes centra “Tērvete” direktore. 

 

 

Sēdi slēdz plkst.10:50 

Nākošā domes sēde 2016.gada 24.martā 

 

 

Sēdes vadītāja                                                                                D.Reinika 

 

Protokoliste                                                                                    S.Hibšmane 
 
 
 
 



 

 

 

 

 

 
LATVIJAS REPUBLIKA 

TĒRVETES NOVADA DOME 
Reģ.Nr.90001465562 
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TĒRVETES NOVADA TĒRVETES PAGASTĀ 

 

LĒMUMS 
2016.gada 25.februārī                                                                                                      Nr. 4 

                                                                                                                  (protokols Nr. 3, 1.§) 

 

Par pašvaldībai piekritīgas zemes piešķiršanu nomā 

 

Tērvetes novada dome, izskatot I. J., /personas kods/, iesniegumu ar lūgumu Tērvetes 

novada pašvaldībai iznomāt lauksaimniecībā izmantojamo zemes vienības daļu 0,45 ha 

platībā palīgsaimniecības vajadzībām pašvaldības zemes īpašumā ”Spīdolas-pašvaldība”, 

Bukaišu pagasts, Tērvetes novads, /kadastra numurs/, konstatēja:  

Tērvetes novada pašvaldības zemes īpašumā “Spīdolas-pašvaldība” ar /kadastra numurs/ 

ir neiznomāta, Tērvetes novada pašvaldībai piekritīga lauksaimniecībā izmantojamās zemes 

vienības daļa 0,45 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, Tautsaimniecības un attīstības komitejas lēmuma projektu,  

Tērvetes novada dome NOLEMJ: 

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

lauksaimniecībā izmantojamo zemes vienības daļu 0,45 ha kopplatībā personiskās palīg-

saimniecības vajadzībām pašvaldības zemes īpašumā “Spīdolas-pašvaldība”, Bukaišu 

pagasts, Tērvetes novads,  /kadastra numurs/,  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 

1.martam.  

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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                                                                                                                 (protokols Nr. 3, 2.§) 

 

Par nekustamā īpašuma „Robežnieki” sadalīšanu un 

 nosaukuma piešķiršanu 

 

Tērvetes novada dome, izskatot A. G., /personas kods/, un P. V., /personas kods/,   

iesniegumu par nekustamā īpašuma „Robežnieki”, Bukaišu  pagasts, Tērvetes novads, 

sadalīšanu un nosaukuma piešķiršanu, konstatēja: 

Nekustamais īpašums „Robežnieki”, Bukaišu pagasts, Tērvetes novads, pieder A.G. un P.  

V. un sastāv no trīs zemes gabaliem ar /kadastra apzīmējums/, /kadastra apzīmējums/, 

/kadastra apzīmējums/,  ar to kopējo platību 56,76 ha. A. G. un P. V. īpašuma tiesības uz 

nekustamo īpašumu „Robežnieki”, Bukaišu pagasts, Tērvetes novads, reģistrētas Dobeles 

zemesgrāmatu nodaļas Bukaišu pagasta /zemesgrāmatas nodalījuma numurs/. 

Iesniegumā A. G. un P. V. norāda, ka vēlas no tiem piederošā zemes īpašuma 

„Robežnieki”, Bukaišu pagasts, Tērvetes novads, atdalīt visu zemes vienību ar /kadastra 

apzīmējums/, platība 38,6 ha, un visu zemes vienību ar /kadastra apzīmējums/, platība 7,81 

ha, un atdalāmajiem zemes nogabalam piešķirt jaunu nosaukumu „A.G. meži”, Bukaišu 

pagasts, Tērvetes novads. 

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

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

ar /kadastra apzīmējums/ un /kadastra apzīmējums/ atdalīšanai no nekustamā īpašuma 

„Robežnieki” 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”, Tautsaimniecības un attīstības komitejas lēmuma projektu,  Tērvetes novada dome 

NOLEMJ:  

 

   1. Atdalīt no nekustamā īpašuma „Robežnieki”, Bukaišu  pagasts, Tērvetes novads, 

/kadastra numurs/, visu zemes vienību ar /kadastra apzīmējums/, platība 38,6 ha, un visu 

zemes vienību ar /kadastra apzīmējums/, platība 7,81 ha. 

        1.1. No nekustamā īpašuma „Robežnieki”, Bukaišu pagasts, Tērvetes novads, /kadastra 

numurs/, atdalāmajām zemes vienībām ar /kadastra apzīmējums/, platība 38,6 ha, un /kadastra 

apzīmējums/, platība 7,81 ha, piešķirt jaunu nosaukumu – „A.G.meži”, Bukaišu pagasts, 

Tērvetes novads, un visā to platībā noteikt nekustamā īpašuma lietošanas mērķi – zeme, uz 

kuras galvenā saimnieciskā darbība ir mežsaimniecība  (NĪLM kods – 0201); 



        1.2. Paliekošajai zemes vienībai ar /kadastra apzīmējums/ atstāt iepriekšējo nosaukumu 

„Robežnieki”, Bukaišu pagasts, Tērvetes novads, nosakot visā tās platībā zemes lietošanas 

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

       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 
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                                                                                                                 (protokols Nr. 3, 4.§) 

 

 

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

un nosaukuma piešķiršanu 

 

 Tērvetes novada dome ir izskatījusi I. B. iesniegumu par izstrādātā zemes ierīcības 

projekta apstiprināšanu nekustamā īpašuma „Rozītes”, Bukaišu pagasts, Tērvetes novads, 

/kadastra numurs/, sadalīšanai un nosaukuma piešķiršanu sadalītajam nekustamajam 

īpašumam.  

 Izskatot augstāk minēto iesniegumu, Tērvetes novada dome konstatēja: 

 I. B. vēlas sadalīt nekustamo īpašumu „Rozītes”, Bukaišu pagasts, Tērvetes novads, 

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

      Nekustamais īpašums „Rozītes” pieder I. B. un sastāv no trīs zemes vienībām ar to kopējo 

platību 9,8 ha platībā. I. B. īpašuma tiesības uz nekustamo īpašumu „Rozītes”, Bukaišu 

pagasts, Tērvetes novads, reģistrētas Dobeles zemesgrāmatu nodaļā Bukaišu pagasta 

/zemesgrāmatas nodalījuma numurs/. 

     Tērvetes novada dome, ar 2015.gada 22.decembra sēdes lēmumu Nr. 126 (prot.Nr.17,5. 

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

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

     Zemes ierīcības projektu ir izstrādājusi Latvijas Mērnieku biedrības Sertifikācijas centrs, 

zemes ierīkotāja sertifikāta Nr. AA000000013, atbilstoši normatīvo aktu un Tērvetes novada 

domes lēmuma nosacījumiem. 

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

Tērvetes novads, zemes vienību ar /kadastra apzīmējums/ divās atsevišķās zemes vienībās, 

0,25 ha un 1,35 ha platībā un konkretizē nekustamā īpašuma apgrūtinājumus. Zemes ierīcības 

projektā paredzētie pasākumi atbilst Tērvetes novada teritorijas plānojumam.   

     I. B. vēlas atdalāmajai zemes vienībai piešķirt jaunu nosaukumu – „Lielrozītes”. 

   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”, Tautsaimniecības un attīstības 

komitejas lēmuma projektu,  Tērvetes novada dome  NOLEMJ:  

 

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

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

apzīmējums/ divās atsevišķās zemes vienībās 0,25 ha un 1,35 ha platībā un piešķirot 

sadalītajam nekustamajam īpašumam sekojošus nosaukumus un lietošanas mērķus: 

1.1. zemes vienībai ar kopējo platību 0,25 ha atstāt iepriekšējo nosaukumu – „Rozītes”, 

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 1,35 ha piešķirt nosaukumu – „Lielrozītes”, 

Bukaišu 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 
2016.gada 25.februārī                                                                                                      Nr. 7 

                                                                                                                  (protokols Nr. 3, 5.§) 

 

Par nekustamā īpašuma „Rīti” sadalīšanu un 

 nosaukuma piešķiršanu 
 

Tērvetes novada dome, izskatot I. J., /personas kods/, iesniegumu par nekustamā īpašuma 

„Rīti”, Bukaišu  pagasts, Tērvetes novads, sadalīšanu un nosaukuma piešķiršanu, konstatēja: 

Nekustamais īpašums „Rīti”, Bukaišu pagasts, Tērvetes novads, pieder I. J. un sastāv no 

trīs zemes vienībām ar /kadastra apzīmējums/, /kadastra apzīmējums/ un /kadastra 

apzīmējums/, ar to kopējo platību 5,43 ha. I. J. īpašuma tiesības uz nekustamo īpašumu „Rīti”, 

Bukaišu pagasts, Tērvetes novads, reģistrētas Dobeles zemesgrāmatu nodaļas Bukaišu pagasta 

/zemesgrāmatas nodalījuma numurs/. 

Iesniegumā I. J. norāda, ka vēlas no tai piederošā zemes īpašuma „Rīti”, Bukaišu pagasts, 

Tērvetes novads, /kadastra numurs/,  atdalīt visu zemes vienību ar /kadastra apzīmējums/, 

platība 1,28 ha, un atdalītajai zemes vienībai piešķirt jaunu nosaukumu „Līdumnieki”, 

Bukaišu pagasts, Tērvetes novads, lai to darījuma rezultātā pievienotu to Lāča z/s „Bieļas” 

zemes īpašumam „Līdumnieki”, Bukaišu pagasts, Tērvetes novads, /kadastra numurs/. 

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

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

ar /kadastra apzīmējums/   atdalīšanai no nekustamā īpašuma „Rīti” 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”, Tautsaimniecības un attīstības komitejas lēmuma projektu,  Tērvetes novada dome 

NOLEMJ:  

 

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

numurs/, visu zemes vienību ar /kadastra apzīmējums/, platība 1,28 ha, piešķirot tai jaunu 

nosaukumu – „Līdumnieki”, Bukaišu pagasts, Tērvetes novads, un nosakot visā tās platībā 

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

lauksaimniecība  (NĪLM kods – 0101); 

2. Paliekošajām zemes vienībām ar /kadastra apzīmējums/ un /kadastra apzīmējums/, 

atstāt iepriekšējo nosaukumu „Rīti”, Bukaišu pagasts, Tērvetes novads, nosakot visā to platībā 

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

lauksaimniecība. 



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 

 

APSTIPRINĀTI 

ar Tērvetes novada domes 

2016.gada  25.februāra sēdes lēmumu  

(protokols Nr. 3, 6.§) 

 

Saistošie noteikumi  Nr.2 

 

Grozījumi Tērvetes novada domes 2013. gada 19. decembra  saistošajos noteikumos  

Nr. 32 „Par izglītojamo ēdināšanas maksas atvieglojumiem” 

 

Izdoti saskaņā ar likuma “Par pašvaldībām”  

15.panta 7.punktu, 43.panta 13.punktu, 

Izglītības likuma 17.panta 

 trešās daļas 11.punktu 

 

 

    Izdarīt Tērvetes novada pašvaldības 2013. gada 19. decembra  saistošajos noteikumos Nr.32 

„Par izglītojamo ēdināšanas maksas atvieglojumiem” (turpmāk –noteikumi) šādus 

grozījumus: 

 

   1. Izteikt noteikumu 2.2.punktu šādā redakcijā: 

“2.2. izglītojamajiem, kuri apgūst pamatizglītības programmu citu pašvaldību vispārējās 

izglītības iestādēs un kuru deklarētā un faktiskā dzīves vieta ir Tērvetes pašvaldības 

administratīvajā teritorijā;” 

 

2. Svītrot noteikumu 3. punktu. 

 

3.  Izteikt  III. nodaļas nosaukumu šādā redakcijā: 

   “III. Atvieglojuma apmērs  un piešķiršanas kārtība izglītojamajiem, kuri apgūst 

pamatizglītības programmu citu pašvaldību vispārējās izglītības iestādēs ”  

 

  4. .  Izteikt noteikumu 10. punktu šādā redakcijā: 

“10. Izglītojamajiem, kuri apgūst pamatizglītības programmu citu pašvaldību vispārējās 

izglītības iestādēs un kuru deklarētā un faktiskā dzīves vieta ir Tērvetes pašvaldības 

administratīvajā teritorijā, ir tiesības saņemt ēdināšanas maksas atvieglojumu. Ēdināšanas 

maksas atvieglojums dienā atbilst Tērvetes novada domes apstiprinātajam vienas pusdienu 

porcijas izcenojumam Tērvetes novada izglītības iestādēs.” 

 

 

Domes priekšsēdētāja                                                                                         D.Reinika 

 



 

 

Tērvetes novada domes saistošo noteikumu Nr. 2 

Grozījumi Tērvetes novada domes 2013. gada 19. decembra  saistošajos noteikumos Nr. 32 

„Par izglītojamo ēdināšanas maksas atvieglojumiem” 

paskaidrojuma raksts 

 

Paskaidrojuma raksta 

sadaļas 

Norādāmā informācija 

1. Projekta 

nepieciešamības 

pamatojums 

Sakarā ar izmaiņām normatīvajos aktos un valsts atbalsta 

apmēros un kārtībā, kādā tiek segti ēdināšanas maksas atvieglojumi 

izglītojamajiem, kuri apgūst pamatizglītības programmu līdz 

9.klasei no valsts un pašvaldību budžeta, ir nepieciešams attiecīgi 

arī precizēt Tērvetes novada domes 2013. gada 19. decembra  

saistošos noteikumus Nr. 32 „Par izglītojamo ēdināšanas maksas 

atvieglojumiem”. 

2. Īss projekta satura 

izklāsts 

 Ar saistošajiem noteikumiem tiek grozīti Tērvetes novada domes 

2013. gada 19. decembra saistošie  noteikumi Nr. 32 „Par 

izglītojamo ēdināšanas maksas atvieglojumiem”, atceļot  

nosacījumu attiecībā uz klašu grupām, kuru  izglītojamajiem  

ēdināšanas atvieglojums tiek piešķirts, ja bērns mācās citas 

pašvaldības vispārējās izglītības iestādēs, apgūstot pamatizglītības 

programmu, kā arī svītrojot no saistošajiem noteikumiem punktu, 

kas noteica daudzbērnu ģimenes jēdzienu šo noteikumu izpratnē, 

tādējādi daudzbērnu ģimenes jēdziens turpmāk tiks piemērots 

atbilstoši Bērnu tiesību aizsardzības likumā noteiktajam.    

3. Informācija par 

plānoto projekta ietekmi 

uz pašvaldības budžetu 

   

Nav ietekmes.   

 

4. Informācija par 

plānoto projekta ietekmi 

uz sabiedrību 

(mērķgrupām) un 

uzņēmējdarbības vidi 

pašvaldības teritorijā 

 Nav ietekmes 

 

5. Informācija par 

administratīvajām 

procedūrām 

Netiek ieviestas jaunas administratīvās procedūras 

 

6. Informācija par 

konsultācijām ar 

privātpersonām 

 Plānotais sabiedrības līdzdalības veids – priekšlikumu un 

iebildumu izvērtēšana pēc projekta publicēšanas pašvaldības 

tīmekļa vietnē www.tervetesnovads.lv. 

Sabiedrības pārstāvju izteiktie priekšlikumi vai iebildumi - 

paredzēts izvērtēt pēc to saņemšanas. 

 
Domes priekšsēdētāja                                                                                                  D.Reinika 

 

                                                                                                      APSTIPRINĀTI  

http://www.tervetesnovads.lv/


ar Tērvetes novada domes 

2013. gada 19.decembra 

sēdes lēmumu (prot.16 paragrāfs Nr.9), 

precizēti ar Tērvetes novada domes  

2014. gada 23.janvāra 

sēdes lēmumu (prot.Nr.1 paragrāfs Nr.34), 

ar grozījumiem 2016. gada 25.februāra sēdē 

(prot.Nr. 3, 6.§)   

 
 

SAISTOŠIE  NOTEIKUMI Nr. 32 

“Par izglītojamo ēdināšanas maksas atvieglojumiem” 
                                     

                                                                                                               

         Izdoti saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām”  

15.panta 7.punktu, 

                                43.panta 13.punktu,                                                                                                                         

                                                                Izglītības likuma 17.panta  

trešās daļas 11. punktu                                                                                                                        

 

 

I.  Vispārīgie jautājumi 

 

1.  Tērvetes novada domes saistošie noteikumi ”Par izglītojamo ēdināšanas maksas 

atvieglojumiem” (turpmāk -  noteikumi) nosaka izglītojamos, kuriem ir tiesības  saņemt 

ēdināšanas maksas atvieglojumus, atvieglojumu apmērus, to pieprasīšanas un piešķiršanas 

kārtību.  

2. Atvieglojumus piešķir: 

2.1. izglītojamajiem, kuri apgūst pirmsskolas, pamatizglītības vai vispārējās vidējās 

izglītības programmu Tērvetes novada izglītības iestādēs; 

2.2. izglītojamajiem, kuri apgūst pamatizglītības programmu citu pašvaldību vispārējās 

izglītības iestādēs un kuru deklarētā un faktiskā dzīves vieta ir Tērvetes pašvaldības 

administratīvajā teritorijā; 

2.3. izglītojamajiem no daudzbērnu ģimenēm, kuri apgūst vidējās izglītības programmu 

no 10.- 12.klasei  citu pašvaldību vispārējās izglītības iestādēs un kuru deklarētā un faktiskā 

dzīves vieta ir Tērvetes pašvaldības administratīvajā teritorijā. 

 3.    svītrots ar grozījumiem, kas izdarīti ar Tērvetes novada domes 2016. gada  25. februāra 

      saistošajiem noteikumiem Nr.2   

 

 4. Noteikumi neattiecas uz izglītojamajiem, kuru ēdināšanas izmaksas tiek segtas no valsts 

budžeta līdzekļiem. 

5. Izglītojamajiem, kuri mācās citas pašvaldības izglītības iestādēs un kuru ģimenēm noteikts 

trūcīgas ģimenes statuss, pabalstu brīvpusdienām piešķir saskaņā ar Tērvetes novada domes 

saistošajiem noteikumiem par sociālajiem pabalstiem. 

II.  Atvieglojumu apmērs 

un piešķiršanas kārtība izglītojamajiem, kuri apgūst pirmsskolas, 

pamatizglītības vai vidējās izglītības  programmu Tērvetes novada izglītības  

iestādēs 

 

6. Bezmaksas pusdienas izglītības iestādes ēdnīcā tiek nodrošinātas sekojošiem 

izglītojamajiem: 



6.1. izglītojamajiem, kuri apgūst pamatizglītības programmu Tērvetes novada izglītības 

iestādēs; 

6.2. izglītojamajiem, kuri apgūst vidējās izglītības programmu Tērvetes novada izglītības 

iestādēs; 

6.3. pirmsskolas izglītības grupu izglītojamajiem, kuri apgūst 5 un 6 gadīgo apmācības 

programmu Tērvetes novada izglītības iestādēs. 

7. Tērvetes novada pašvaldības pirmsskolas izglītības grupu izglītojamajiem no daudzbērnu 

ģimenēm, kuru deklarētā un faktiskā dzīves vieta ir Tērvetes pašvaldības administratīvajā 

teritorijā, tiek nodrošināts bezmaksas launags izglītības iestādes  ēdnīcā. 

8. Šo noteikumu 6.punkta apakšpunktos noteiktos izglītojamo ēdināšanas izdevumu 

atvieglojumus piešķir ar attiecīgās izglītības iestādes direktora  lēmumu.  

9. Šo noteikumu 7.punktā noteiktos izglītojamā ēdināšanas izdevumu atvieglojumus piešķir 

ar Tērvetes novada pašvaldības Sociālā dienesta vadītāja lēmumu. 

Atvieglojumu pieprasa izglītojamā vecāks vai likumiskais pārstāvis, iesniedzot iesniegumu 

Tērvetes novada pašvaldības Sociālajam dienestam.  

 

III.  Atvieglojumu apmērs  

un piešķiršanas kārtība izglītojamajiem,  kuri apgūst pamatizglītības programmu  citu 

pašvaldību vispārējās izglītības iestādēs 

 

10. Izglītojamajiem, kuri apgūst pamatizglītības programmu citu pašvaldību vispārējās 

izglītības iestādēs un kuru deklarētā un faktiskā dzīves vieta ir Tērvetes pašvaldības 

administratīvajā teritorijā, ir tiesības saņemt ēdināšanas maksas atvieglojumu. Ēdināšanas 

maksas atvieglojums dienā atbilst Tērvetes novada domes apstiprinātajam vienas pusdienu 

porcijas izcenojumam Tērvetes novada izglītības iestādēs. 

11. Atvieglojumu pieprasa izglītojamā vecāks vai likumiskais pārstāvis, iesniedzot 

iesniegumu Tērvetes novada pašvaldības Sociālajam dienestam. Iesniegumam pievieno izziņu 

no izglītības iestādes par attiecīgās izglītības programmas apguvi. 

12. Izglītojamā ēdināšanas maksas atvieglojumus piešķir ar Tērvetes novada pašvaldības 

Sociālā dienesta vadītāja lēmumu. 

13. Ēdināšanas maksas atvieglojuma izmaksa tiek veikta, apmaksājot izglītojamā ēdināšanas 

izmaksas atbilstoši ēdināšanas pakalpojuma sniedzēja izsniegtajam rēķinam, ievērojot šo 

noteikumu 12.punktā noteikto ēdināšanas maksas atvieglojumu apmēru. 

 

 

 

 

IV. Atvieglojumu apmērs un piešķiršanas kārtība izglītojamajiem no  

daudzbērnu ģimenēm, kuri apgūst vidējās izglītības programmu no 10.- 

12.klasei  citu pašvaldību vispārējās vidējās izglītības iestādēs un kuru 

deklarētā un faktiskā  dzīves vieta ir  Tērvetes pašvaldības administratīvajā 

teritorijā. 

 

14. Izglītojamajiem no  daudzbērnu ģimenēm, kuri apgūst vispārējās vidējās izglītības 

programmu no 10.- 12.klasei  citu pašvaldību vispārējās vidējās izglītības iestādēs un kuru 

deklarētā un faktiskā dzīves vieta ir Tērvetes pašvaldības administratīvajā teritorijā, ir tiesības 

saņemt ēdināšanas maksas atvieglojumu. Ēdināšanas maksas atvieglojums dienā atbilst 

Tērvetes novada domes apstiprinātajam vienas pusdienu porcijas izcenojumam Tērvetes 

novada izglītības iestādēs .  



15. Atvieglojumu pieprasa izglītojamā vecāks vai likumiskais pārstāvis, iesniedzot 

iesniegumu Tērvetes novada pašvaldības Sociālajam dienestam. Iesniegumam pievieno izziņu 

no izglītības iestādes par attiecīgās izglītības programmas apguvi. 

16. Izglītojamā ēdināšanas maksas atvieglojumus piešķir ar Tērvetes novada pašvaldības 

Sociālā dienesta vadītāja lēmumu. 

17. Ēdināšanas maksas atvieglojuma izmaksa  tiek veikta, apmaksājot izglītojamā ēdināšanas 

izmaksas atbilstoši ēdināšanas pakalpojuma sniedzēja iesniegtajam rēķinam, ievērojot šo 

noteikumu 14.punktā noteikto ēdināšanas maksas atvieglojumu apmēru. 

 

V. Lēmumu pieņemšanas, apstrīdēšanas un pārsūdzēšanas kārtība 

 

18. Lēmumi par ēdināšanas maksas atvieglojumu piešķiršanu vai atteikšanu tiek sagatavoti, 

pieņemti un paziņoti adresātam saskaņā ar Administratīvā procesa likuma un citu normatīvo 

aktu noteikumiem, tos, šajos noteikumos noteiktajos gadījumos, pieņem izglītības iestādes 

direktors vai Tērvetes novada pašvaldības Sociālā dienesta vadītājs. 

19.  Izglītības iestādes direktora vai Tērvetes novada pašvaldības Sociālā dienesta vadītāja 

pieņemtos lēmumus var apstrīdēt Tērvetes novada domē. 

20. Tērvetes novada domes pieņemtos lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā 

normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā. 

 

 

VI.  Noslēguma jautājums 

 

21. Ar šo noteikumu spēkā stāšanos spēku zaudē Tērvetes novada domes 2011.gada 28.aprīļa 

saistošie noteikumi Nr. 5 “Brīvpusdienu piešķiršanas kārtība” . 

 

 

Domes priekšsēdētāja                                                                                 Dace Reinika 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

LATVIJAS REPUBLIKA 
TĒRVETES NOVADA DOME 

Reģ.Nr.90001465562 

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

e-pasts:tervetesnd@zemgale.lv 
 

 

TĒRVETES NOVADA TĒRVETES PAGASTĀ 

 

 

 

APSTIPRINĀTI 

ar Tērvetes novada domes 

2016.gada    25.februāra sēdes lēmumu  

(protokols Nr. 3, 7§) 

 

Saistošie noteikumi  Nr.3 

 

Grozījumi Tērvetes novada domes 2014. gada 21.augusta 

saistošajos noteikumos Nr. 12 “Kārtība, kādā Tērvetes novada pašvaldība īsteno 

pirmsskolas izglītības nodrošināšanas funkciju” 

 

Izdoti saskaņā ar Vispārējās izglītības likuma 

26.panta 1.daļu, Izglītības likuma 17.panta 21daļu 

 un likuma ”Par pašvaldībām” 

43.panta 1.daļas 13.punktu,  

Ministru kabineta 2013.gada 17.decembra noteikumiem Nr.1523 

”Kārtība, kādā pašvaldība atbilstoši tās  

noteiktajām vidējām izmaksām sedz pirmsskolas  

izglītības programmas izmaksas privātajai izglītības iestādei” 1.punktu 

 

 

      Izdarīt Tērvetes novada pašvaldības 2014. gada 21.augusta  saistošajos noteikumos Nr. 12 

„Kārtība, kādā Tērvetes novada pašvaldība īsteno pirmsskolas izglītības nodrošināšanas 

funkciju”” (turpmāk –noteikumi)  šādu grozījumu: 

         Izteikt  noteikumu 19.5.punktu šādā redakcijā: 

 “19.5.  ja vecāki vai bērna likumiskais pārstāvis līgumā par izglītības pakalpojuma sniegšanu 

noteiktajā termiņā nav veicis maksājumu par bērna ēdināšanu.” 

 

 

 

Domes priekšsēdētāja                                                                                      D.Reinika



Tērvetes novada domes saistošo noteikumu Nr. 3  

Grozījumi Tērvetes novada domes 2014. gada 21.augusta 

saistošajos noteikumos Nr. 12 “Kārtība, kādā Tērvetes novada pašvaldība īsteno pirmsskolas 

izglītības nodrošināšanas funkciju” 

paskaidrojuma raksts 

 

Paskaidrojuma raksta 

sadaļas 

Norādāmā informācija 

1. Projekta 

nepieciešamības 

pamatojums 

Sakarā ar Tērvetes novada domes apstiprinātajām izmaiņām 

un precizējumiem maksājumu kārtībā un apmēros par bērnu 

ēdināšanu pirmsskolas izglītības iestādēs, atceļot vecāku 

līdzdalības maksājumus par pakalpojumiem pirmsskolas 

izglītības iestādēs, ir nepieciešams attiecīgi arī precizēt Tērvetes 

novada domes 2014. gada 21.augusta saistošos noteikumus Nr. 

12 “Kārtība, kādā Tērvetes novada pašvaldība īsteno pirmsskolas 

izglītības nodrošināšanas funkciju”. 

2. Īss projekta satura 

izklāsts 

 Ar saistošajiem noteikumiem tiek grozīts Tērvetes novada 

domes 2014.gada 21.augusta saistošo noteikumu Nr. 12 “Kārtība, 

kādā Tērvetes novada pašvaldība īsteno pirmsskolas izglītības 

nodrošināšanas funkciju”, 19.5.punkts, atceļot nosacījumu, ka 

bērnus līdz obligātās izglītības vecumam  no pirmsskolas 

izglītības iestādēs var atskaitīt gadījumos, ja vecāki vai bērna 

likumiskais pārstāvis līgumā par izglītības pakalpojuma 

sniegšanu noteiktajā termiņā nav veicis vecāku līdzdalības 

maksājumu par pakalpojumiem pirmsskolas izglītības iestādē. 

3. Informācija par 

plānoto projekta ietekmi 

uz pašvaldības budžetu 

   

Nav ietekmes.   

 

4. Informācija par 

plānoto projekta ietekmi 

uz sabiedrību 

(mērķgrupām) un 

uzņēmējdarbības vidi 

pašvaldības teritorijā 

 Nav ietekmes 

 

5. Informācija par 

administratīvajām 

procedūrām 

Netiek ieviestas jaunas administratīvās procedūras 

 

6. Informācija par 

konsultācijām ar 

privātpersonām 

 Plānotais sabiedrības līdzdalības veids – priekšlikumu un 

iebildumu izvērtēšana pēc projekta publicēšanas pašvaldības 

tīmekļa vietnē www.tervetesnovads.lv. 

Sabiedrības pārstāvju izteiktie priekšlikumi vai iebildumi - 

paredzēts izvērtēt pēc to saņemšanas. 

 

 

Domes priekšsēdētāja                                                                            D.Reinika 

 

 

 

 

 

 

http://www.tervetesnovads.lv/


 

APSTIPRINĀTI 

                                                                                             ar Tērvetes novada domes 

                                                                               2014.gada 21.augusta sēdes lēmumu 

(protokols Nr.12, 21. paragrāfs),  
precizēti ar Tērvetes novada domes 

23.10.2014. lēmumu  
(prot. Nr. 15, 24.§),  

ar grozījumiem 2016. gada 25. februāra sēdē 
(protokols Nr. 3, 7. §)   

 

Tērvetes  novada domes saistošie noteikumi Nr. 12 

Kārtība, kādā Tērvetes novada pašvaldība īsteno pirmsskolas izglītības 

nodrošināšanas funkciju 

 

Izdoti saskaņā ar Vispārējās izglītības likuma 

26.panta 1.daļu, Izglītības likuma 17.panta 21daļu 

 un likuma ”Par pašvaldībām” 

43.panta 1.daļas 13.punktu,  

Ministru kabineta 2013.gada 17.decembra noteikumiem Nr.1523 

”Kārtība, kādā pašvaldība atbilstoši tās  

noteiktajām vidējām izmaksām sedz pirmsskolas  

izglītības programmas izmaksas privātajai izglītības iestādei” 1.punktu 

 

 

I . Vispārīgie jautājumi 

 

1. Saistošie noteikumi “Kārtība, kādā Tērvetes novada  pašvaldība īsteno pirmsskolas 

izglītības nodrošināšanas funkciju” (turpmāk – noteikumi) nosaka: 

1.1. pirmsskolas vecuma bērnu (turpmāk – bērni) reģistrācijas kārtību Tērvetes novada 

pašvaldības (turpmāk – pašvaldība) finansēta pirmsskolas izglītības pakalpojuma saņemšanai; 

1.2. kārtību, kādā bērnu nodrošina ar vietu pašvaldības izglītības iestādē, kas īsteno 

pirmsskolas izglītības programmu (turpmāk – Pašvaldības izglītības iestāde); 

1.3. kārtību, kādā privātās izglītības iestādes, kas īsteno licencētas pirmsskolas izglītības 

programmas (turpmāk – Privātās izglītības iestādes), var iesaistīt pašvaldības finansēta un/vai 

līdzfinansēta pirmsskolas izglītības pakalpojuma sniegšanā. 
 

II. Reģistrācijas kārtība 

 
2. Bērnu reģistrāciju uzņemšanai Tērvetes novada izglītības iestāžu pirmsskolas izglītības 

grupās (turpmāk tekstā – reģistrāciju) veic izglītības iestāžu direktori vai ar direktora rīkojumu 

nozīmēta atbildīgā persona par reģistrāciju.  

3. Pieteikumu reģistrācija uz pirmsskolas izglītības grupām (turpmāk tekstā - PIG) notiek 

visu gadu, bērnu iespējams reģistrēt arī pirms viņš sasniedzis 1,5 gadu vecumu. 

4. Lai reģistrētu bērnu, vecākiem jāiesniedz iesniegums (1.pielikums) izglītības iestādē 

personīgi. 

 

5. Bērnus reģistrē atbilstoši iesniegumu iesniegšanas secībai reģistrācijas veidlapās 

(2.pielikums). Katrā kalendārajā gadā dzimušie bērni tiek reģistrēti atsevišķi. 

 

 

 



 

III. Uzņemšanas kārtība 
 

6. Katru gadu jūnija pirmajā nedēļā Tērvetes novada domes Izglītības darba koordinators ar 

izglītības iestāžu atbildīgajām personām veic grupu komplektēšanu un rindā reģistrēto bērnu 

uzskaiti (uzņemamo audzēkņu skaitu nosaka iestāde, ievērojot MK noteiktos normatīvus grupu 

komplektēšanai). 

 

7. Nokomplektēto grupu saraksti tiek iesniegti apstiprināšanai Tērvetes novada domes 

izpilddirektoram. 

 

8. Par uzņemšanu PIG bērnu vecākiem tiek nosūtīts paziņojums uz adresi, tai skaitā e-pasta 

adresi, kas norādīta reģistrējoties izglītības iestādē. Pēc paziņojuma saņemšanas personai 

jāierodas norādītajā PIG, lai noslēgtu līgumu par izglītības pakalpojumu sniegšanu. 

 

9. Grupas tiek komplektētas pēc teritoriālā principa, t.i., tiek piedāvāta deklarētajai dzīvesvietai 

tuvākā PIG. Ja iespējams, tiek piedāvāta vieta PIG pēc vecāku izvēles. 

 

10. PIG jaunākajās grupās rindas kārtībā tiek uzņemti audzēkņi, kas ir ne jaunāki par 1,5 gadiem. 

 

11. Bērni vecumā no 1,5 gadiem jau nokomplektētajās PIG var tikt uzņemti, ja grupās ir brīvas 

vietas.  

 

12. Nokomplektēto grupu audzēkņi PIG sāk apmeklēt:  

12.1. augusta mēnesī bērni vecumā no 1,5 līdz obligātajam pirmsskolas izglītības vecumam; 

12.2. septembra mēnesī bērni obligātajā pirmsskolas izglītības vecumā.  

 

13. Komplektējot jaunās grupas un uzņemot audzēkņus jau esošajās PIG, tiek ievērota sekojoša 

prioritāšu kārtība audzēkņu uzņemšanā: 

13.1. bērni, kuru deklarētā dzīvesvieta uz grupu komplektēšanas brīdi ir Tērvetes novada 

administratīvā teritorija (pirms grupu komplektēšanas tiek pārbaudīts PIG uzņemamo 

bērnu vecāku dzīvesvietas deklarēšanas fakts Tērvetes novada pašvaldības teritorijā pēc 

Iedzīvotāju reģistra datiem); 

13.2. bērniem, kuru deklarētā dzīvesvieta uz grupu komplektēšanas brīdi ir Tērvetes 

novada administratīvā teritorija, priekšrocības uzņemšanai ārpus rindas ir šādos 

gadījumos: 

13.2.1. bērns ir obligātajā pirmsskolas izglītības vecumā; 

13.2.2. kāds no bērnu vecākiem strādā izglītības iestādēs pirmsskolas izglītības pakāpē; 

13.2.3. bērnu audzina viens no vecākiem; 

13.2.4. bērnam noteikta ārpusģimenes aprūpe; 

13.2.5. bērns ir no audžuģimenes; 

13.2.6. bērnam piešķirts statuss „brālis/māsa” vai „bērns no daudzbērnu ģimenes”. 

            13.3. Neviena no šajā punktā  minētajām priekšrocībām nav prioritāra         

            salīdzinājumā ar pārējām. 

 

14. Statusu „brālis/māsa” piešķir bērnam, ja bērna un vecāku vai likumiskā pārstāvja deklarētā 

dzīvesvieta uz grupu komplektēšanas brīdi ir Tērvetes novada administratīvā teritorija un bērna 

brālis vai māsa ir PIG audzēknis. 

 

15. Statusu „bērns no daudzbērnu ģimenes” piešķir, ja bērna un vecāku vai likumiskā pārstāvja 

deklarētā dzīvesvieta uz grupu komplektēšanas brīdi ir Tērvetes novada administratīvā teritorija 

un ģimenē ir aprūpē trīs vai vairāk bērni līdz 18 gadu vecumam. 

 



16. Ja Tērvetes novada Sociālais dienests konstatē, ka laikā, kad bērnam jāuzsāk programmas 

apguve PIG, ģimenes aprūpē paliek mazāk kā trīs bērni līdz 18 gadu vecumam, statusu „bērns 

no daudzbērnu ģimenes” atceļ.  

 

17. Ja, komplektējot PIG, visas vietas netiek aizpildītas 13. punktā noteiktajā kārtībā, tad grupās 

var uzņemt reģistrētos bērnus, kuru deklarētā dzīvesvieta nav Tērvetes novada administratīvā 

teritorija. 

 

18. Bērnu vecākiem pašiem pastāvīgi jāinteresējas par bērnu uzņemšanu grupās, jāpaziņo 

izglītības iestādes vadītājam par dzīvesvietas adreses maiņu vai citām būtiskām izmaiņām 

informācijā, kas sniegta, veicot bērnu reģistrāciju. 

 
IV. Bērnu atskaitīšanas kārtība 

 

19. Bērnus līdz obligātās izglītības vecumam  no PIG atskaita  šādos gadījumos: 

19.1. ja bērns ir sasniedzis pamatizglītības uzsākšanas vecumu, bērns no PIG tiek atskaitīts līdz 

kārtējā gada 15. jūnijam; 

 

19.2. ja bērna veselības stāvoklis pēc ģimenes ārsta atzinuma nepieļauj atrašanos vispārējā tipa 

izglītības iestādes PIG;  

 

19.3. ja bērns bez attaisnojoša iemesla nav apmeklējis PIG vienu mēnesi pēc kārtas vai divu 

mēnešu periodā apmeklēto dienu skaits ir mazāks par 30 dienām, un vecāki vai bērna 

likumiskais pārstāvis nereaģē uz Izglītības iestādes nosūtīto brīdinājumu par to, ka bērns var tikt 

atskaitīts; 

 

19.4. ja vecāki vai bērna likumiskais pārstāvis sistemātiski nepilda Izglītības iestādes iekšējās 

kārtības noteikumus; 

 

19.5. ja vecāki vai bērna likumiskais pārstāvis līgumā par izglītības pakalpojuma sniegšanu 

noteiktajā termiņā nav veicis maksājumu par bērna ēdināšanu.  

 

20. Par iespējamu bērna atskaitīšanu no PIG izglītības iestādes direktors vai direktora nozīmēta 

atbildīgā persona brīdina vecākus rakstiski.  

 

21. Ja pēc brīdinājuma saņemšanas no vecāku puses netiek novērsti pārkāpumi, kas radušies, 

neievērojot Izglītības iestādes PIG iekšējās kārtības noteikumus vai līguma par izglītības 

pakalpojumu sniegšanu nosacījumus, izglītības iestādes direktors var pieņemt lēmumu par bērna 

atskaitīšanu no grupas un līguma par izglītības pakalpojuma sniegšanu laušanu, trīs dienu laikā 

rakstiski nosūtot lēmuma kopiju bērna vecākiem vai likumiskajam pārstāvim un izglītības 

iestādei. 

 
V. Kārtība, kādā pašvaldība sniedz līdzfinansējumu pirmsskolas izglītības pakalpojuma 

nodrošināšanai bērnam Privātajā izglītības iestādē 

 

22. Pašvaldības līdzfinansējumu pirmsskolas izglītības pakalpojuma nodrošināšanai Privātajā 

izglītības iestādē piešķir, pamatojoties uz vecāku vai bērna likumiskā pārstāvja iesniegumu, 

ja:  

 

22.1. bērna un vecāku vai bērna likumiskā pārstāvja dzīvesvieta ir deklarēta Tērvetes novada 

administratīvajā teritorijā;  

 



22.2. bērns ir reģistrēts pašvaldības finansēta pirmsskolas izglītības pakalpojuma saņemšanai 

un pašvaldība nevar nodrošināt vietu pašvaldības pirmsskolas grupā. 

 

23. Lai saņemtu pašvaldības līdzfinansējumu pirmsskolas izglītības pakalpojuma 

nodrošināšanai izvēlētajā Privātajā izglītības iestādē, vecāki vai bērna likumiskais pārstāvis 

iesniedz iesniegumu Tērvetes novada domē, pievienojot izziņu no izglītības iestādes par  

atteikumu uzņemšanai PIG.  

 

24. Ja šo noteikumu 23. punktā minētā Privātā izglītības iestāde piekrīt sniegt pirmsskolas 

izglītības pakalpojumu, Dome slēdz līgumu ar Privāto izglītības iestādi par pašvaldības 

līdzfinansēta pirmsskolas izglītības pakalpojuma nodrošināšanu atbilstoši normatīvo aktu 

prasībām. 

 

25. Pašvaldība pārtrauc līdzfinansējuma piešķiršanu un lauž līgumu par pirmsskolas izglītības 

pakalpojuma nodrošināšanu Privātajā izglītības iestādē, ja:  

 

25.1. bērna un vismaz viena no vecākiem vai cita bērna likumiskā pārstāvja dzīvesvieta vairs 

nav deklarēta Tērvetes novada administratīvajā teritorijā;  

 

25.2. bērns uzsāk apmeklēt pašvaldības PIG; 

 

25.3. pašvaldība spēj nodrošināt ar vietu savā PIG, bet vecāks izvēlas turpināt apmeklēt 

Privāto pirmsskolas iestādi. 

 

26. Vecāks vai cits bērna likumiskais pārstāvis ir tiesīgs atteikties no vietas pašvaldības PIG, 

saglabājot pašvaldības atbalstu, kamēr pastāv rinda uz vietu pašvaldības PIG. Tādā gadījumā 

brīvā vieta pašvaldības iestādē tiek piedāvāta nākamajam rindā esošajam bērnam uz attiecīgo 

vecuma grupu.  

26.1. Jauna pieteikšanās rindā uz PIG vai uz vietu PIG notiek šo noteikumu II un III nodaļā 

noteiktajā kārtībā. 

 

27. Pašvaldības atbalsta apmērs privātajam pakalpojuma sniedzējam  atbilst pašvaldībā 

noteiktajām vienam izglītojamam nepieciešamajām vidējām izmaksām pašvaldības PIG. 

Vienam izglītojamam nepieciešamās vidējās  izmaksas pašvaldības PIG  nosaka Tērvetes 

novada dome. 
 

VI.  Noslēguma jautājumi 

28. Bērniem, kuri reģistrēti reģistrā pirms šo saistošo noteikumu spēkā stāšanās, tiek saglabāts 

pirmreizējais reģistrācijas datums. 

 

29. Vecāks vai bērna likumiskais pārstāvis ir tiesīgs apstrīdēt izglītības iestādes direktora 

lēmumu par bērna atskaitīšanu no PIG un līguma par izglītības pakalpojuma laušanu Tērvetes 

novada domes izpilddirektoram. 

30. Saistošie noteikumi publicējami pašvaldības informatīvajā izdevumā „Laikam Līdzi” un 
stājas spēkā nākamajā dienā pēc to publicēšanas. 
 

 

Domes priekšsēdētāja                                                             D.Reinika 

 



1.pielikums 

Tērvetes  novada domes saistošajiem noteikumiem Nr. 12 

 

 

Tērvetes novada _________________________________ 
                                                                                                            (izglītības iestāde)  

direktoram _____________________________ 

 

no _______________________________________________ 
                                                                         (iesniedzēja vārds, uzvārds, personas kods) 

 

dzīvojoša _________________________________________________ 
                                                                       (adrese) 

 

IESNIEGUMS 
 

Lūdzu reģistrēt uzņemšanai pirmsskolas izglītības grupā         

manu dēlu / meitu _______________________________________________________  

                                                                      (vārds, uzvārds) 

 

personas kods  -  

 

deklarētās dzīvesvietas adrese  _____________________________________________ . 

 

Ja kāds no Jūsu bērniem šobrīd apmeklē kādu no Tērvetes novada pirmsskolas izglītības grupām, 

lūdzu, sniedziet šādu papildus informāciju: 

vārds, uzvārds, personas kods________________________________________, 

pirmsskolas izglītības grupa, kuru apmeklē_______________________________________. 

Ziņas par vecākiem 

Māte  ___________________________________________________ 
                              (vārds, uzvārds, personas kods ) 

 

Tēvs ____________________________________________________ 
                              (vārds, uzvārds, personas kods ) 

 

Deklarētā dzīvesvietas adrese _________________________________________________ 

Tālrunis ________________________, e-pasts ___________________________________ 
 

Esmu iepazīstināts(-ta) ar Saistošajiem noteikumiem „Kārtība, kādā Tērvetes novada  

pašvaldība īsteno pirmsskolas izglītības nodrošināšanas funkciju” 

 

Tērvetē, 201__. gada ____. _________________ Paraksts_______________________ 



 

2.pielikums 

Tērvetes novada domes saistošajiem noteikumiem Nr. 12 

 

BĒRNU REĢISTRĀCIJAS SARAKSTS UZŅEMŠANAI TĒRVETES NOVADA 

IZGLĪTĪBAS IESTĀŽU   PIRMSSKOLAS IZGLĪTĪBAS GRUPĀS 

DZIMŠANAS GADS____________ 

 

 

Nr. 

p.k. 

Reģistrācij

as datums 

Bērna vārds, 

uzvārds 

Personas kods Adrese Viena no 

vecākiem 

vārds, 

uzvārds 

Piezīmes 

 

1. 

 

 

     

 

2. 

 

 

     

  

 

     

       

       

       

       

  

 

     

 
 

 

 



                                                                                                                        APSTIPRINĀTS 
                                                                                                ar Tērvetes novada domes                                                                  

2016.gada 25. februāra sēdes  

lēmumu (protokols Nr. 3, 3.§) 
 

 

 

Publicējamā informācija par nomas tiesību izsoli  

NOMAS TIESĪBU IZSOLE 

Tērvetes novada dome nodod nomas tiesību izsolei daļu no zemes vienības „Bērtulaiši 13/77", 

Bukaišu pagasts, Tērvetes novads, kadastra numurs 4656 003 0049, un konkrēti -

lauksaimniecības zemi 1,0 ha platībā. Nomas tiesību izsoles sākuma cena – 32,00 EUR gadā 

un papildus nomas maksai PVN. Izsole notiks 2016.gada 17.martā  plkst. 14.00 Tērvetes 

novada domes sēžu zālē “Zelmeņi”, Tērvetes pagasts, Tērvetes novads. Dalībnieku reģistrācija 

- Tērvetes novada domē no 2016.gada 29.februāra līdz 2016.gada 16.martam darba dienās 

no plkst. 8.30 līdz 12.00 un no 12.30 līdz 16.30, piektdienās līdz plkst. 14.30.  Tālr. uzziņām  

63726001  . 

 

 

 

 

Domes priekšsēdētāja                                                                                            D.Reinika 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

APSTIPRINĀTS 
                                                                                                  ar Tērvetes novada domes                                                                  

2016.gada 25.februāra sēdes  

lēmumu (protokols Nr. 3, 3.§) 

 

  Tērvetes novada pašvaldības lauksaimniecībā izmantojamās zemes vienības  

„Bērtulaiši 13/77”, Bukaišu pagasts, Tērvetes novads, daļas 

NOMAS TIESĪBU IZSOLES NOTEIKUMI  
 

1. Izsoles organizētājs: Tērvetes novada dome, reģ. Nr. 90001465562, “Zelmeņi”, Tērvetes 

pagasts, Tērvetes novads. 

1.1. Īpašnieks vai valdītājs: Tērvetes novada pašvaldība; 

1.2. Izsoles metode: atklāta mutiska zemes nomas tiesību izsole ar augšupejošu soli; 

1.3. Izsoles vieta: Tērvetes novada domes sēžu zāle, “Zelmeņi”, Tērvetes pagasts, 

Tērvetes novads; 

1.4. Izsoles laiks: 2016.gada 17. martā plkst. 14.00; 

1.5. Izsoli vada: Tērvetes novada domes izveidota izsoles komisija. 

2. Ziņas par izsolē iznomājamo nomas objektu: 

 

Nomas objekts Daļa no zemes vienības “Bērtulaiši 13/77”,  

Bukaišu pagasts, Tērvetes novads, un  

konkrēti - lauksaimniecības zeme 1,0 ha  

platībā. Nomas objekta atrašanās vieta un  

izvietojums atspoguļoti  izsoles  

noteikumiem pievienotajā izkopējumā no  

digitālās kadastra kartes. 

Kadastra numurs vai apzīmējums 
4656 003 0049 

Lietošanas mērķis Lauksaimniecībā izmantojamā zeme 

Iznomājamā zemesgabala kopplatība (ha) 1,0 

t.sk. lauksaimniec. izmantojamā zeme (ha) 1,0 

Nosacītā nomas maksa gadā (2 % gadā no 

iznomājamā zemes gabala kadastrālās  

vērtības)  

 32,00 EUR (neieskaitot PVN) 

Nomas maksas paaugstinājuma solis izsoles 

 gaitā 
10,00 EUR (neieskaitot PVN) 

Nomas līguma termiņš (gados) 5 

Tiesības nodot nomas objektu vai tā daļu 

apakšnomā 
Nav 

Tiesības apbūvēt zemes gabalu Nav 

2.1. nekustamā īpašuma (nomas objekta) nomas tiesību izsoli sāk ar nomas objekta 

noteikto nosacīto nomas maksu gadā; 

2.2. papildus nomas maksai Nomnieka pienākums ir maksāt nekustamā īpašuma nodokli 

par nomas objektu. 

3. Paziņojums par zemes nomas tiesību izsoli tiek publicēts Tērvetes novada domes tīmekļa 

vietnē www.tervetesnovads.lv. Paziņojums par izsoli izliekams Tērvetes novada domes ēkā, 

Tērvetes, Augstkalnes un Bukaišu pagastu pārvalžu ēkās.  

4. Par zemes nomas tiesību izsoles dalībnieku var kļūt maksātspējīgas juridiskas personas, kā 

arī fiziskas personas, kuras noteiktajā termiņā iesniegušas iesniegumu uz šo izsoli, 

izpildījušas visus izsoles priekšnoteikumus un kurām nav nekustamā īpašuma nodokļa 

http://www.tervetesnovads.lv/


parādu par Tērvetes novada administratīvajā teritorijā esošajiem nekustamajiem  

īpašumiem.   

5. Fiziskas vai juridiskas personas, kas vēlas piedalīties izsolē, var pieteikties Tērvetes novada 

domē no 2016.gada 29.februāra līdz 2016.gada 16. martam darbdienās no plkst. 8.30 līdz 

12.00 un no 12.30 līdz 16.30, piektdienās līdz plkst. 14.30. 

6. Izsoles dalībniekiem, kuri vēlas reģistrēties, lai piedalītos nomas tiesību izsolē Tērvetes 

novada domei jāiesniedz šādi dokumenti:  

6.1. Fiziskām personām:  
- Tērvetes novada domei adresēts iesniegums par vēlēšanos iegādāties nomas 

objekta lietošanas tiesības saskaņā ar šiem izsoles noteikumiem, norādot 

iesniegumā vārdu, uzvārdu, personas kodu, dzīves vietas adresi, nomājamā 

zemesgabala nosaukumu, platību, kadastra apzīmējumu un zemes nomāšanas 

laikā plānoto darbību;  

- jāuzrāda pase;  

6.2. Juridiskām personām:  
- Tērvetes novada domei adresēts iesniegums par vēlēšanos iegādāties nomas 

objekta lietošanas tiesības saskaņā ar šiem izsoles noteikumiem, norādot 

iesniegumā juridiskās personas nosaukumu, juridisko adresi, reģistrācijas 

numuru, nomājamā zemesgabala nosaukumu, platību, kadastra apzīmēju un 

zemes nomāšanas laikā plānoto darbību;  

- reģistrācijas apliecības kopiju; 

- juridiskās personas pārstāvja tiesības apliecinošs dokuments, ja komersantu 

izsolē pārstāv persona, kas nav reģistrēta Uzņēmuma reģistrā kā juridiskās 

personas pārstāvis. 

7. Saņemot iesniegumu par piedalīšanos zemes nomas tiesību izsolē, tiek sastādīts izsoles 

dalībnieku saraksts, kurā tiek fiksēts katra dalībnieka vārds, uzvārds vai juridiskais 

nosaukums, iesnieguma saņemšanas datums un laiks, iesniegumu iesniegšanas secībā.  

8. Starp zemes nomas tiesību izsoles dalībniekiem ir aizliegta vienošanās, kas varētu ietekmēt 

nomas tiesību izsoles rezultātu un gaitu.  

9. Reģistrācijai iesniegtie dokumenti izsoles dalībniekam atpakaļ netiek atdoti.  

10. Izsoles dalībnieki tiek reģistrēti izsoles dalībnieku sarakstā. Izsolē var piedalīties, ja 

iesniegums iesniegts sludinājumā noteiktajā termiņā un izpildīti izsoles priekšnoteikumi.  

11. Izsoles dalībnieks netiek reģistrēts, ja:  

- nav vēl iestājies vai ir jau beidzies izsoles dalībnieku reģistrācijas termiņš;  

- nav iesniegti visi šajos izsoles noteikumos minētie dokumenti;  

- rakstiski nav apliecinājis, ka piekrīt nomas tiesību izsoles noteikumiem. 

12. Izsoles dalībniekam ir tiesības apskatīt nomas objektu. Uzziņas pa tālr. 63726001.  

13. Izsoles dalībnieku reģistratoram nav tiesību trešajām personām līdz izsoles sākumam 

izpaust jebkādas ziņas par reģistrētajiem izsoles dalībniekiem.  

14. Solīšana notiek tikai tajos gadījumos, ja uz izsoli ierodas ne mazāk kā divi dalībnieki, kuri 

reģistrēti noteiktajā kārtībā. Ja uz izsoli reģistrējies tikai viens dalībnieks, nomas objekta 

lietošanas tiesības piedāvā vienīgajam izsoles dalībniekam. 

15.  Ja noteiktajā laikā uz izsoli ierodas tikai viens no vairākiem reģistrētajiem dalībniekiem, 

izsoles vadītājs izsoli atliek uz 15 minūtēm, bet pēc tam nomas objekta lietošanas tiesības 

piedāvā vienīgajam izsoles dalībniekam. 

16. Komisija, atklājot izsoli, sagatavo pretendentu sarakstu. Nomas tiesību pretendenti pirms 

izsoles sākuma ar parakstu apliecina, ka iepazinušies ar izsoles norises kārtību. Izsole tiek 

protokolēta, pretendentu sarakstā protokolists atzīmē katra pretendenta piedāvāto nomas 

maksu, nomas maksas atzīmēšanu turpinot, kamēr to paaugstina.  

17. Izsoles vadītājs, izsoles dalībnieku reģistrācijas saraksta kārtībā, izsauc katru izsoles 

dalībnieku un izsoles protokolā atzīmē tā piedāvāto cenu. Cenas atzīmēšana ir jāturpina 

kamēr izsoles dalībnieks to paaugstina. 



18. Dalībnieks, kas, nosolījis visaugstāko cenu izsolē, tiek ierakstīts izsoles protokolā, kurā 

norāda dalībnieka 

– juridiskas personas: nosaukums, reģistrācijas numurs un nosolītā cena;  

- fiziskas personas: vārds, uzvārds, personas kods un nosolītā cena.  

19. Dalībnieks, kurš nomas objektam nosolījis pēdējo augstāko cenu, izsoles vietā nekavējoties 

ar savu parakstu apliecina, ka protokolā norādītā cena atbilst tai, ko viņš ir nosolījis.  

20. Izsoles dalībnieks, kurš nomas objektu nosolījis, bet neparakstās protokolā, uzskatāms par 

atteikušos no nosolītā objekta. Šajā gadījumā izsoles komisija ir tiesīga attiecīgo dalībnieku 

svītrot no dalībnieku saraksta. Tad izsoles komisija pēdējam pārsolītājam dalībniekam 

piedāvā nomas objekta tiesība par viņa nosolīto augstāko cenu. Ja izsolē par nomas objektu 

pirmspēdējo augstāko cenu solījuši vairāki dalībnieki, izsoli nekavējoties atkārto no 

pirmspēdējās augstākās cenas.  

21. Atsakoties no turpmākās solīšanas, katrs izsoles dalībnieks apstiprina ar parakstu izsoles 

dalībnieku sarakstā savu pēdējo solīto cenu.  

22. Izsoles rezultātus apstiprina Tērvetes novada dome pirmajā domes sēdē pēc izsoles dienas, 

pieņemot lēmumu par izsoles rezultātu apstiprināšanu un nomas līguma noslēgšanu ar 

nomas tiesību ieguvēju. 

23. Nomas tiesību pretendents septiņu darbdienu laikā pēc zemes nomas tiesību izsoles 

rezultātu apstiprināšanas paraksta zemes nomas līgumu vai rakstiski paziņo par atteikumu 

slēgt nomas līgumu. Ja iepriekš minētajā termiņā nomas tiesību pretendents līgumu 

neparaksta un neiesniedz attiecīgu atteikumu, ir uzskatāms, ka nomas tiesību pretendents 

no nomas līguma slēgšanas ir atteicies.  

24. Ja nomas tiesību pretendents, kurš nosolījis augstāko nomas maksu, atsakās slēgt nomas 

līgumu, iznomātājs secīgi piedāvā nomas līgumu slēgt tam nomas tiesību pretendentam, 

kurš nosolīja nākamo augstāko nomas maksu. 

25. Nomas tiesību pretendents, kurš nosolījis nākamo augstāko nomas maksu, atbildi par 

piedāvājumu slēgt nomas līgumu sniedz divu nedēļu laikā pēc tā saņemšanas dienas. Ja 

nomas tiesību pretendents piekrīt parakstīt nomas līgumu par paša nosolīto augstāko nomas 

maksu, septiņu darbdienu laikā pēc minētā paziņojuma nosūtīšanas viņš paraksta nomas 

līgumu. 

26. Lēmumu par izsoles atzīšanu par nenotikušu pieņem Tērvetes novada dome.  

27. Sūdzības par izsoles komisijas darbību iesniedzamas Tērvetes novada domē 3 (trīs) darba 

dienu laikā no izsoles dienas.                                                                     

 

 

Domes priekšsēdētāja                                                                                            D.Reinika 

 

 

 

Ar izsoles noteikumiem iepazinušies:  

______________________________                                  ___________________________ 
         (izsoles dalībnieks)                                                                                   (paraksts, datums)  

______________________________                                  ___________________________ 
         (izsoles dalībnieks)                                                                                   (paraksts, datums) 

______________________________                                  ___________________________ 
         (izsoles dalībnieks)                                                                                   (paraksts, datums) 
 

 

 

 

 

 

 



Apstiprināts 

 ar Tērvetes novada domes  

2016.gada 25.februāra 

sēdes lēmumu (protokols Nr. 3, 8.§) 

 

 

 

Tērvetes novada 

autoceļu finansēšanai paredzētās mērķdotācijas vidējā termiņa izlietošanas 

programma trīs gadiem 

 

            Kopējais autoceļu garums – 179,672 km 

           Tai skaitā: 

           Melnais segums – 23,414 km 

           Grants segums – 107,323 km 

           Bez seguma – 48,935 km 

 Finansējums gadā – 149907,00  EUR  

 Atlikums no 2015. gada – 36366.18 EUR 

           Kopējais finansējums 2016. gadā –  186273.18 EUR  

 

N.p

.k. 
Izdevuma veids 

2016.  

gadā 

plānotie 

izdevumi 

 (EUR) 

2017. 

 gadā 

plānotie 

izdevumi  

(EUR) 

2018. 

 gadā 

plānotie 

izdevumi  

(EUR) 

Piezīmes 

(Plānotie pasākumi 2016. gadam. Aprēķini 

veikti, ņemot vērā 2015.gada ceļu ziemas un 

vasaras ikdienas uzturēšanas darbu izmaksas 

) 

1. Ceļu uzturēšana 

ziemā 
12217,70 12217,70 12217,70 Sniega tīrīšana – 179,672 km x 2gāj.x vidēji  

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

8,50 EUR 

1377,60 1033,20 1033,20 Smilts kaisīšana – 80.00 km. gāj. x 17.22 

EUR 

2. Satiksmes 

organizācija 
464,34 400,00 400,00 Ceļa zīmju un stabu iegāde – 5. gb.(vidēji 

gadā sabojāto un no jauna uzstādāmo zīmju 

skaits) x 92,87 EUR 

3. Seguma uzturēšana 18720,00 14748,85 20412,85 Ceļu klātnes greiderēšana(visi novada 

autoceļi ar grants segumu un bez seguma) 

468 km.gāj. x 5 x 8.00 EUR 

39000,00 33000,00 36000,00 Ceļa seguma mehanizēta atjaunošana 

pavasarī ar grants šķembu maisījumu –1300 

m3 x 30.00  EUR 

30000,00 24000,00 27000,00 Ceļa seguma mehanizēta atjaunošana rudenī 

ar grants šķembu maisījumu –1000 m3 x 

30.00 EUR 

36953,94 36354,56 36354,56 Asfalta bedrīšu remonts pavasarī–1455 m2 x 

25.3979 EUR 

  17778,53 17778,53 17778,53 Asfalta bedrīšu remonts pavasarī–700 m2 x 

25.3979 EUR 

4. Ceļu kopšana 4600,00 4600,00 4600,00 Mehanizēta zāles pļaušana vidēji - 500 km 2 

reizes x  4.60 EUR sezonā ceļu malās 

1568,16 1568,16 1568,16 Mehanizēta krūmu pļaušana vidēji –36 km 

x1 reizi x 43.56 EUR sezonā ceļu malās 

5. Autoceļu caurteku, 

tiltu uzturēšana 
4965,60   Caurtekas remonts uz Bukaišu pagasta 

ceļaBu10 Grāveri-Mežaiņi (Svētaines upe) 



6. Rezerves fonds 18627,31 16189,00 

 

17485,00 10% neplānotu, nekavējošu darbu veikšanai, 

ārkārtas vai avārijas seku 

likvidēšanai/novēršanai autoceļos 

 Kopā: 186273,18 161890,00 174850,00  

   
 
              Ja piešķirtais mērķdotācijas palielinās, vai tiek samazināts, tad autoceļu fonda izlietojuma  

programmā tiek veiktas korekcijas to papildinot ar                    

              papildus darbiem, vai arī kādu no šajā programmā iekļautajiem darbiem finansējot no 

pašvaldības budžeta līdzekļiem. 
             Mērķdotāciju apjoma prognoze 2017.gadam(2016.gada finansējums +8%) pašvaldībām EUR 

52581958 Tērvetes novadam 0,3079 %, kas ir EUR 161890 

             Mērķdotāciju apjoma prognoze 2018.gadam(2017.gada finansējums +8%)  pašvaldībām EUR 

56787918 Tērvetes novadam 0,3079 %, kas ir EUR 174850 

 

 

    Domes priekšsēdētāja                                                                D.Reinika         

 

 

 

 Plānu sastādīja atbildīgais par autoceļiem:                                   /I. Ručevskis/ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Apstiprināts 

ar Tērvetes novada domes   

2016. gada 25. februāra sēdes lēmumu  

(protokols Nr. 3, 9.§) 

 

 

Izdevumu tāme Tērvetes novada vispārizglītojošās skolās  

uz  2016.gada 1. janvāri /EUR/  

 

Izmaksu veids A.Brigaderes 

pamatskola ar 

pirmsskolas 

grupu 

Augstkalnes 

vidusskola ar 

struktūrvienību 

Bukaišu skola 

Atalgojums                                          EKK 1110 189584 153581 

Sociālās apdrošināšanas maksājums  

                                                               EKK 1210 

44723 36229 

Komandējumi un darba braucieni   

EKK 2110 

73 297 

Pakalpojumu apmaksa                       EKK 2210 

EKK 2220 

EKK 2230 

EKK 2240 

EKK 2250 

EKK 2260 

916 

23019 

2864 

5469 

413 

219 

994 

14412 

2285 

42741 

826 

175 

Materiālu, energoresursu iegāde, inventārs līdz 

213 EUR                                         EKK 2310 

EKK 2320 

EKK 2350 

EKK 2370  

 

15282 

0 

7852 

3547 

 

10448 

14229 

7144 

4233 

Preses abonēšana                               EKK 2400 168 354 

Mācību grāmatas                                EKK 5233 2066 1802 

Kopā gadā izmaksas 296195 289750 

Vidējais skolēnu skaits 191 216 

1 skolēna izmaksas mēnesī EUR 129.23 111.79 

  

 

 

 

Domes priekšsēdētāja                                                                                              D.Reinika 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Apstiprināts 

ar Tērvetes novada domes   

2016. gada 25.februāra sēdes lēmumu  

(protokols Nr. 3, 11.§) 

 

 

NEDZĪVOJAMO TELPU NOMAS LĪGUMS  

 
Tērvetes pagastā, 2016.gada …………… 

  

Tērvetes novada dome, reģ. Nr. 90009116327, juridiskā adrese “Zelmeņi”, Tērvetes pagasts, 

Tērvetes novads, turpmāk tekstā saukta arī - Iznomātājs, kuras vārdā amata pilnvaru robežās rīkojas tās 

izpilddirektors Māris Berlands, no vienas puses, un  

…………………, reģ. Nr. ……………., juridiskā adrese: ………………, turpmāk saukta arī - 

Nomnieks, kuras vārdā amata pilnvaru robežās rīkojas tās valdes …………………….., no otras puses, 

abas līguma slēdzējas puses kopā un katra atsevišķi turpmāk tekstā sauktas arī – Puses un Puse, noslēdz 

šo Līgumu ar sekojošiem nosacījumiem: 

 

1.  LĪGUMA PRIEKŠMETS 
 

1.1. Iznomātājs nodod, bet Nomnieks pieņem atlīdzības lietošanā nedzīvojamās telpas ar kopējo 

platību 71,5 m2, turpmāk tekstā Telpas, kas izvietotas ēkā “Zelmeņi”, Tērvetes pagastā, Tērvetes 

novadā, kadastra apzīmējums 46880050220001, turpmāk saukta -  Ēka. 

1.2. Iznomātājs nodod Telpas Nomniekam komercdarbībai, ar to izmatošanas mērķi – 

……………….. 

1.3. Nomnieks apņemas patstāvīgi iegūt visus nepieciešamos saskaņojumus, atļaujas un citus 

nepieciešamos dokumentus, lai varētu izmantot Telpas šā Līguma 1.2. punktā norādītajiem mērķiem. 

Visas grūtības un izdevumus, kas saistīti ar nepieciešamo saskaņošanu un atļauju iegūšanu, kā arī citu 

dokumentu iegūšanu, Nomnieks uzņemas patstāvīgi un uz sava rēķina. 

1.4. Telpas Nomniekam tiek nodotas ar nodošanas–pieņemšanas aktu, kuru paraksta abas 

līgumslēdzējas puses 1 (vienas) nedēļas laikā no šī līguma spēkā stāšanās brīža. 

1.5. Telpas tiek nodotas Nomniekam tādā stāvoklī, kādā tās ir nodošanas dienā. Telpu tehniskais 

stāvoklis un kvalitāte Pusēm ir zināma un par to nav nekādu pretenziju. 

 

2. NOMNIEKA TIESĪBAS UN PIENĀKUMI 
 

2.1. Nomnieks apņemas Telpas izmantot tikai tiem mērķiem, kādi ir norādīti šā Līguma                              

1.2. punktā. Telpu izmantošanai citiem mērķiem ir nepieciešama Iznomātāja rakstveida piekrišana, 

attiecīgo valsts iestāžu vai pašvaldības atļauja un citu iestāžu piekrišana. 

2.2. Nomniekam savlaicīgi ir jāapmaksā nomas maksa par Telpu izmantošanu, kā arī visi pārējie 

maksājumi saskaņā ar šā Līguma noteikumiem. 

2.3. Nomnieka pienākums ir saudzīgi izturēties pret Ēku, kurā atrodas Telpas, un tai piegulošo 

teritoriju, izmantot Telpas tikai saskaņā ar šā Līguma noteikumiem un darboties, ievērojot Ēkā 

atrodošos trešo personu intereses. 

2.4. Nepieciešamības gadījumā, lai sagatavotu Telpu izmantošanu šī Līguma 1.2. punktā 

minētajam mērķim, Nomniekam ar iepriekšēju Iznomātāja un attiecīgo iestāžu rakstisku piekrišanu ir 

tiesības par saviem līdzekļiem veikt Telpu uzlabošanu, to rekonstrukciju, pārplānošanu, kā arī uzstādīt 

Telpās iekārtas. 

2.5. Lietojot Telpas, Nomniekam ir jāievēro Latvijas Republikas (LR) normatīvie akti, valsts 

iestāžu un pašvaldības noteikumi un lēmumi, kā arī ugunsdzēsības drošības pārvaldes un citu 

kompetentu iestāžu prasības, un Telpu un tām pieguļošo teritoriju izmantošanas sanitārie noteikumi. 

2.6. Nomniekam avārijas situācijas (ugunsgrēka, plūdu u.c. nelaimju) gadījumā nekavējoties 

jāveic nepieciešamos pasākumus avārijas likvidēšanai, kā arī par saviem līdzekļiem jānovērš Telpās 



radušos bojājumus. Remonts un atjaunošanas darbi ir jāveic Telpās arī visām tajās esošajām 

Iznomātāja iekārtām. 

2.7. Nomniekam ir pienākums uzturēt Telpas un tajās esošās iekārtas labā tehniskā stāvoklī un 

lietošanas kārtībā, kā arī segt visus izdevumus, saistītus ar Telpu izmantošanu un uzturēšanu visu šī 

Līguma darbības laiku. 

2.8. Nomnieks nedrīkst Telpas nodot lietošanā citām personām, ieķīlāt, vai kā citādi apgrūtināt. 

2.9. Beidzoties šā Līguma darbības termiņam vai arī to laužot, Nomniekam Telpas ir jānodod 

Iznomātājam labā stāvoklī (kārtībā) ar visiem tām veiktajiem neatņemamajiem uzlabojumiem. 

2.10. Nododot Telpas Iznomātājam, Nomniekam uz sava rēķina ir jāapmaksā visi izdevumi, kas 

ir saistīti ar Telpu atbrīvošanu, kā arī citi izdevumi, kas Pusēm šajā sakarā varētu rasties.  

2.11. Nomniekam Telpas ir jāatbrīvo 7 (septiņu) dienu laikā pēc šā Līguma darbības termiņa 

beigām vai arī no tā laušanas brīža.  

 Gadījumā, ja 7 (septiņu) dienu laikā no šā Līguma darbības termiņa izbeigšanās Nomnieks 

nav atbrīvojis Telpas, tajās atstātās mantas Puses uzskatīs par pamestām, un Iznomātājam ir tiesības 

rīkoties ar tām pēc saviem ieskatiem. 

2.12. Pārtraucot šo Līgumu, Telpu nodošana notiek saskaņā ar Telpu  nodošanas – pieņemšanas 

aktu, kas ir neatņemama šā Līguma sastāvdaļa. 

2.13. Atstājot Telpas, sakarā ar Līguma termiņa izbeigšanos vai Līguma laušanu, Nomniekam  ir 

tiesības paņemt līdzi tikai tās viņam piederošās mantas un tikai tos Telpu uzlabojumus, kurus var atdalīt 

bez Telpu ārējā izskata un tehniskā stāvokļa bojāšanas.  

2.14. Visā šā Līguma darbības laikā Nomnieks ir atbildīgs par visu to personu rīcību, kuras atrodas 

Telpās. 

2.15. Saskaņojot ar Iznomātāju, Nomniekam ir tiesības samaksāt nomas maksu priekšlaicīgi. 

 

3. IZNOMĀTĀJA TIESĪBAS UN PIENĀKUMI 
 

3.1. Iznomātajam ir pienākums nodot Nomniekam lietošanā Telpas, saskaņā ar šā Līguma 

nosacījumiem. 

3.2. Šī līguma darbības laikā Iznomātājs apņemas netraucēt Nomniekam izmantot Telpas šī 

līguma 1.2. punktā minētajam mērķim. 

3.3. Beidzoties šī Līguma darbības termiņam vai to laužot, Iznomātājam ir jāpieņem Telpas no 

Nomnieka, saskaņā ar nodošanas – pieņemšanas aktu, ar noteikumu, nodošanas brīdī Telpu stāvoklis 

pilnībā atbilst Iznomātāja prasībām. 

3.4. Iznomātājam ir tiesības jebkurā laikā, brīdinot par to Nomnieku, veikt vispārēju Telpu 

apskati, lai pārbaudītu šī Līguma nosacījumu izpildi, kā arī lai veiktu Telpu un remonta nepieciešamo 

tehnisko inspekciju, un citos gadījumos, ja tas ir nepieciešams Iznomātājam. 

3.5. Iznomātājam ir tiesības pārtraukt šo Līgumu saskaņā ar šā Līguma noteikumiem un                             

LR normatīvajiem aktiem. 

3.6. Iznomātājam ir pienākums pieņemt nomas maksu, kā arī citus maksājumus saskaņā ar šo 

Līgumu. 

3.7. Nepieciešamības gadījumā Iznomātājam ir tiesības patstāvīgi veikt Telpu remontu. Šajā 

gadījumā Nomnieks apmaksā veiktos izdevumus Iznomātājam saskaņā ar iesniegtajiem rēķiniem. 

 

4. NORĒĶINU KĀRTĪBA 
 

4.1. Nomnieks par Telpu izmantošanu maksā nomas maksu ……… (…….. euro) mēnesī un 

papildus PVN 21 % ………. EUR (…….euro .... centi), kopā …….. EUR (……. euro ….. centi) mēnesi.  

4.2. Nomas maksu Nomnieks maksā ar pārskaitījumu uz Iznomātāja bankas kontu katru mēnesi 

līdz norēķina mēneša 20. (divdesmitajam) datumam.  

4.3. Nomnieks atsevišķi maksā Iznomātājam par komunālajiem pakalpojumiem 

(siltumenerģija, ūdensapgāde, kanalizācija, elektroenerģija u.c.) saskaņā ar Iznomātāja izrakstītiem 

rēķiniem vai slēdz līgumus un tiešī norēķinās ar attiecīgo pakalpojumu sniedzējiem. Nomnieks papildus 

maksā nekustamā īpašuma nodokli par Telpām un Ēkām piesaistīto zemesgabalu normatīvajos aktos 

noteiktajos nekustamā īpašuma nodokļa nomaksas termiņos un apmēros. 

4.4. Visi Līgumā paredzētie maksājumi tiek uzskatīti par samaksātiem tikai tajā brīdī, kad uz 

Iznomātāja rēķina ir saņemta maksājuma samaksa pilnā apmērā, un Iznomātājam ir savlaicīgi 

iesniegts dokuments, kas apstiprina veikto maksājumu. 

4.5. Nomas maksas apmērs var tikt mainīts sakarā ar ēkas uzturēšanas izdevumu pieaugumu un 



citiem apstākļiem, par ko Iznomātājam jābrīdina Nomnieks 30 (trīsdesmit) kalendārās dienas pirms 

tās palielināšanas, izņemot Līguma 4.6.punktā noteiktos gadījumus. 

4.6. Iznomātājam ir tiesības, rakstiski nosūtot Nomniekam attiecīgu paziņojumu, vienpusēji 

mainīt nomas maksas apmēru bez grozījumu izdarīšanas līgumā: 

4.6.1. ja Centrālās statistikas pārvaldes sniegtais patēriņa cenu indekss attiecībā pret pēdējo 

nomas maksas izmaiņas dienu pārsniedz 10 %. Nomas maksas paaugstinājumu 

nosaka, sākot ar trešo nomas gadu atbilstoši Centrālās statistikas pārvaldes sniegtajiem 

patēriņa cenu indeksiem;  

4.6.2. ja saskaņā ar normatīvajiem aktiem tiek no jauna ieviesti vai palielināti nodokļi, 

nodevas, ar nodokli apliekamais objekts vai tā vērtība. Minētajos gadījumos nomas 

maksas apmērs tiek mainīts, sākot ar dienu, kāda noteikta attiecīgajos normatīvajos 

aktos, vai ar datumu, kad mainījusies nekustamā īpašuma nodokļa likme vai apmērs, 

vai nekustamā īpašuma kadastrālā vērtība. 

4.7. Nomnieks patstāvīgi apmaksā visus nodokļus, nodevas un iespējamus līgumsodus un soda 

naudas, kas saistītas ar viņa darbību Telpās.  

 

5. LĪGUMA DARBĪBAS TERMIŅŠ, TĀ GROZĪŠANAS, PAPILDINĀŠANAS  

UN LAUŠANAS KĀRTĪBA 
 

5.1. Šis Līgums stājas spēkā ar 2016.gada 1.maiju un ir spēkā līdz 201…...gada 30.aprīlim.   

5.2. Līgumu var grozīt, papildināt un pirms termiņa lauzt pēc abu Pušu rakstiskas vienošanās, 

kas tiek pievienotas šim Līgumam un ir šī Līguma neatņemama sastāvdaļa. 

5.3. Katra no Pusēm var vienpusēji lauzt Līgumu pirms termiņa, par to rakstiski brīdinot otru 

Pusi 30 (trīsdesmit) dienas iepriekš pirms paredzamās Līguma laušanas. 

5.4. Iznomātājs vienpusēji var lauzt šo Līgumu pirms laika, ja: 

5.4.1. Nomnieka darbības dēļ tiek bojāta nomā nodotā Telpa vai Ēka; 

5.4.2. Nomnieks izmanto Telpas mērķiem, kādi nav paredzēti šajā Līgumā vai arī pārkāpj 

to izmantošanas noteikumus; 

5.4.3. Nomnieks patvaļīgi, bez saskaņošanas ar Iznomātāju vai arī pārkāpjot attiecīgos 

normatīvos aktus, veic Telpu rekonstrukciju vai pārveidošanu; 

5.4.4. Nomnieks bez Iznomātāja rakstveida atļaujas nodod Telpas apakšnomā vai arī  

izmanto šīs Telpas kopdarbībai ar trešajām personām; 

5.4.5. Nomnieks ir pieļāvis kāda šajā Līguma paredzēto maksājumu kavējumu ilgāk par                       

30 (trīsdesmit) kalendārām dienām; 

5.4.6. citos gadījumos, kad ļaunprātīgi netiek izpildīti Līguma noteikumi un šis aptāklis dod 

Izmantotājam pamatu uzskatīt, ka Iznomātājs nevar paļauties uz saistību izpildīšanu 

nākotnē. 

5.5. Iznomātājam ir tiesības, rakstiski informējot Nomnieku 3 (trīs) mēnešus iepriekš, 

vienpusēji atkāpties no Līguma, neatlīdzinot Nomnieka zaudējumus, kas saistīti ar Līguma 

pirmstermiņa izbeigšanu, ja Telpas Iznomātājam nepieciešams sabiedrisko vajadzību nodrošināšanai 

vai normatīvajos aktos noteikto publisko funkciju veikšanai. 

5.6. Ja Iznomātājs vienpusēji atkāpjas no Līguma šī Līguma 5.5.punktā minētajā gadījumā, 

Iznomātājs, ievērojot Civillikumu un Līgumu, atlīdzina Nomnieka nepieciešamos un derīgos 

izdevumus, ko Nomnieks taisījis Telpām, samazinot izdevumu summu proporcionāli nomas periodam, 

kurā Nomnieks ir izmantojis Telpas. 

5.7. Gadījumos, kuri nav paredzēti šajā Līgumā, tas var tikt lauzts tikai kārtībā, ko īpaši paredz                  

LR spēkā esošie normatīvie akti. 

5.8. Izbeidzot Līgumu 5.4. un 5.5. punktā noteiktajā kārtībā, Līgums tiek uzskatīts par izbeigtu 

8.(astotajā) dienā pēc rakstiska paziņojuma nosūtīšanas Nomniekam. 

5.9. Beidzoties šī Līguma termiņam, Nomniekam, ja viņš nav pārkāpis šī Līguma noteikumus, 

ir tiesības prasīt Līguma pagarināšanu uz jaunu termiņu. 

 

6. STRĪDU ATRISINĀŠANA UN PUŠU ATBILDĪBA 
 

6.1. Strīdi, kas rodas starp Pusēm, tiek risināti savstarpēju pārrunu ceļā. Ja Puses 2 (divu) mēnešu 

laikā strīdīgos jautājumos nespēj vienoties pārrunu ceļā, tad strīdu izskata Latvijas Republikas tiesu 

instancēs. 



6.2. Puses saskaņā ar spēkā esošajiem LR normatīvajiem aktiem savstarpēji ir materiāli atbildīgas 

par Līguma saistību pārkāpšanu, kā arī par otrai Pusei radītajiem zaudējumiem.  

6.3. Ja Nomnieks nepilda šā Līguma noteikumus, t.sk. nepareizas kanalizācijas, apkures, citu 

komunikāciju, ugunsdrošības sistēmu lietošanas gadījumā, Nomnieks ir pilnībā atbildīgs par visiem 

radītajiem zaudējumiem Iznomātājam vai trešajām personām. 

6.4. Nenomaksājot nomas maksu šī Līguma noteiktajā termiņā, Nomnieks maksā kavējuma 

procentus  0,5 % (viena puse procenta) apmērā no termiņā nesamaksātās summas par katru nokavēto 

kalendāro dienu. 

6.5. Ja Nomniekam ir nomas maksas parāds, tā kārtējā maksājuma summa tiek ieskaitīta kā 

pamatparāda (arī līgumsoda par kavēto maksājumu) atmaksa.  

6.6. Soda sankciju nomaksāšana neatbrīvo Puses no saistību pildīšanas. 

6.7. Ja šā Līguma termiņa izbeigšanās gadījumā Nomnieks savlaicīgi neatbrīvo Telpas, tad 

turpmāk par katru nokavēto dienu nomas maksa tiek aprēķināta trīskārtīgā apmērā. 

6.8. Ja kādu Nomnieka darbību rezultātā Iznomātājam tiek aprēķinātas soda sankcijas, t.sk. 

saistītas ar neatbilstošu Telpu izmantošanu, atbildība par šādām sankcijām pilnībā tiek uzlikta 

Nomniekam. 

6.9. Nomniekam nav tiesību uzlikta atbildību Iznomātajam par nesaņemtajām atļaujām 

kompetentās iestādēs, kuras atļauj izmantot Telpas mērķiem, kādi ir norādīt šajā Līgumā. 

6.10. Ja Telpās un tajās esošo iekārtu bojājumi ir radušies trešo personu vainas dēļ, Nomniekam 

patstāvīgi, neizvirzot pretenzijas Iznomātājam, ir jārisina visi jautājumi, kas saistīti ar radīto bojājumu 

novēršanu un zaudējumu kompensāciju.  

6.11. Iznomātājs neatbild par bojājumiem un ievainojumiem, kas radušies cilvēkiem vai mantai 

ūdens noplūdes gadījumos un citos negadījumos Nomnieka vainas dēļ, šajā gadījumā visus zaudējumus 

trešajām personām atlīdzina Nomnieks. 

6.12. Nomnieka pretlikumīgu darbību gadījumā par šādām darbībām atbild tikai Nomnieks. 

 

7. NEPĀRVARAMAS VARAS APSTĀKĻI 
 

7.1. Puses neizvirzīs viena otrai pretenzijas gadījumā, ja iestāsies tādi nepārvaramas varas 

apstākļi kā ugunsgrēks, dabas katastrofas, streiki, jebkuras kara un teroristiskas darbības, normatīvie 

akti, kā arī jebkuri ārkārtēja rakstura apstākļi, tiešā veidā ietekmējoši šī Līguma izpildi, un kuru 

iestāšanos nebija iespējams paredzēt, nevērst. 

7.2. Nepārvaramas varas apstākļu iestāšanās ir jāapstiprina ar attiecīgu kompetentu iestāžu 

izziņu, Pusēm nekavējoties ir jāinformē vienai otru par šādu apstākļu iestāšanos un jāveic visi 

nepieciešamie pasākumi, lai nepieļautu zaudējumu rašanos, Pusēm izpildot šo Līgumu. 

 

 

8. NOBEIGUMA NOTEIKUMI 
 

8.1. Šis Līgums satur Pušu pilnīgu vienošanos. Puses ir iepazinušās ar Līguma saturu un piekrīt 

visiem tā punktiem, ko apstiprina, parakstot to.  

8.2. Puses paraksta katru Līguma lapu. 

8.3. Šis Līgums ir sastādīts uz 4 (četrām) lapām, 4 (četros) eksemplāros, no kuriem trīs atrodas 

pie Iznomātāja, bet ceturtais –  pie Nomnieka. 

8.4. Ja kāds no šī Līguma noteikumiem zaudē juridisku spēku, tas neietekmē citus Līguma 

noteikumus. 

8.5. Visi šī Līguma pielikumi tiek sastādīti rakstiski 4 (četros) eksemplāros un ir tā neatņemama 

sastāvdaļa. 

8.6. Visos citos jautājumos, ko neparedz šī Līguma noteikumi, Puses vadās pēc spēkā esošās 

Latvijas Republikas likumdošanas. 

 

PUŠU PARAKSTI 

     

IZNOMĀTĀJA vārdā: NOMNIEKA vārdā:  

 

  

 _________________________________   ____________________________________  

                    (M.Berlands)                                                                       (………….) 



 

 

Apstiprināti 

ar Tērvetes novada domes   

2016. gada  25.februāra sēdes lēmumu  

(protokols Nr. 3, 11.§) 

 

 
 

Tērvetes novada pašvaldības nekustamā īpašuma - 

nedzīvojamo telpu „Zelmeņi”, Tērvetes pagastā, Tērvetes novadā,  

NOMAS TIESĪBU IZSOLES NOTEIKUMI 

 

1. Šie noteikumi nosaka kārtību, kādā tiks rīkota pirmreizējā mutiskā atklātā nomas tiesību 

izsole Tērvetes novada pašvaldībai piederošajām nedzīvojamām telpām 71,5 m2 platībā 

ēkā ar kadastra apzīmējumu 46880050220001, kas atrodas pēc adreses “Zelmeņi”, 

Tērvetes pagasts, Tērvetes novads, nomnieka noteikšanai saskaņā ar likumu "Par 

pašvaldībām" un Ministru kabineta 2010.gada 8.jūnija noteikumiem Nr. 515 „Noteikumi 

par valsts un pašvaldību mantas iznomāšanas kārtību, nomas maksas noteikšanas metodiku 

un nomas līguma tipveida nosacījumiem". 

2. Objekta nomas tiesību izsoli veic Tērvetes novada domes izveidotā komisija. 

3. Nomas tiesību izsoles komisijas locekļi nedrīkst būt nomas tiesību pretendenti, kā arī tieši 

vai netieši ieinteresēti attiecīgā procesa iznākumā. 

4. Ziņas par izsolē iznomājamo objektu: 

4.1. Objekts – Tērvetes novada pašvaldībai piederošās nedzīvojamās telpas 71,5 m2 

platībā ēkā ar kadastra apzīmējumu 46880050220001, kas atrodas pēc adreses 

“Zelmeņi”, Tērvetes pagasts, Tērvetes novads. Nomas objekta atrašanās vieta un 

izvietojums atspoguļoti nomas tiesību izsoles noteikumiem pievienotajā izkopējumā 

no ēkas inventarizācijas lietas. 

4.2. Iznomājamā objekta nosacītās nomas maksas apmērs 44.00 EUR un papildus PVN 

mēnesī.  

4.3. Objekts ir Tērvetes novada pašvaldības īpašums. Tas reģistrēts Dobeles 

zemesgrāmatu nodaļas Tērvetes pagasta zemesgrāmatu nodalījumā Nr. 1000 0047 

4183 

5. Izsoles veids - atklāta mutiska nomas tiesību izsole ar augšupejošu soli.  

6. Informācija par objektu, nomas tiesību izsoles noteikumi un nomas līguma projekts tiek 

publicēts Tērvetes novada pašvaldības tīmekļa vietnē www.tervetesnovads.lv.   

7. Nomas tiesību izsole notiks 2016.gada 24.martā plkst.10.00 Tērvetes novada domes sēžu 

zālē  (2.stāvā) “Zelmeņi”, Tērvetes pagasts, Tērvetes novads. 

8. Par Nomas tiesību izsoles dalībnieku var kļūt maksātspējīga juridiska vai fiziska persona, 

kura noteiktajā termiņā iesniegusi pieteikumu uz šo izsoli un izpildījusi visus izsoles 

priekšnoteikumus.  

9. Lai reģistrētos par izsoles dalībnieku, jāiesniedz pieteikums, kurā jānorāda: 

9.1. fiziskai personai – vārds, uzvārds, personas kods, deklarētās dzīvesvietas adrese; 

9.2. juridiskai personai, personālsabiedrībai – firmas nosaukums, reģistrācijas numurs, 

juridiskā adrese; 

9.3. nomas tiesību pretendenta pārstāvja vārds, uzvārds, personas kods (ja ir); 

http://www.tervetesnovads.lv/


9.4. elektroniskā pasta adrese (ja ir); 

9.5. nomas objekts, nekustamajam īpašumam arī adrese, kadastra numurs un platība; 

9.6. nomas laikā plānotās darbības nomas objektā – telpu izmantošanas mērķi. 

Ja kāds no pretendentiem pieteikumā nav iekļāvis visu minēto informāciju vai norādījis 

nepatiesas ziņas, komisija pieņem lēmumu par nomas tiesību pretendenta izslēgšanu no 

dalības mutiskā izsolē un pieteikumu neizskata. 

10. Pieteikums par piedalīšanos izsolē iesniedzams Tērvetes novada domes sekretārei, 

“Zelmeņi”, Tērvetes pagasts, Tērvetes novads, no sludinājuma publicēšanas dienas 

Tērvetes novada domes tīmekļa vietnē www.tervetesnovads.lv līdz 2016.gada 23.marta 

plkst.16.00. 

11. Saņemot pieteikumus par piedalīšanos nomas tiesību izsolē, tiek sastādīts izsoles 

dalībnieku saraksts, kurā tiek fiksēts katra dalībnieka vārds, uzvārds vai juridiskais 

nosaukums, saņemšanas datums un laiks, pieteikumu iesniegšanas secībā. 

12. Starp nomas tiesību izsoles dalībniekiem aizliegta vienošanās, kas varētu ietekmēt nomas 

tiesību izsoles rezultātu un gaitu. 

13. Izsoles dalībniekiem ir tiesības apskatīt izsoles objektu sākot no sludinājuma publicēšanas 

dienas Tērvetes novada pašvaldības tīmekļa vietnē www.tervetesnovads.lv, saskaņojot to 

pa tālruni 26552303. 

14. Pirms nomas tiesību izsoles sākšanas izsoles dalībnieki paraksta izsoles noteikumus, 

tādējādi apliecinot, ka pilnībā ar tiem ir iepazinušies un piekrīt tiem. 

15. Nomas tiesību izsole tiek uzsākta izsoles noteikumos norādītajā laikā un vietā. 

16. Izsole sākas ar izsoles komisijas priekšsēdētāja nosaukto nosacītās nomas maksas apmēru, 

kas sastāda 44,00 EUR (bez PVN) mēnesī. 

17. Izsoles dalībnieki savu piekrišanu nomāt izsoles objektu par nosaukto maksu apliecina 

mutvārdos un rakstiski, parakstoties izsoles dalībnieku sarakstā. Tas tiek fiksēts izsoles 

gaitas protokolā. 

18. Ja izsoles dalībnieku sarakstā tiek reģistrēts viens izsoles dalībnieks, izsole atzīstama par 

notikušu. Iznomātājs ar nomas tiesību pretendentu slēdz nomas līgumu par nomas maksu, 

kas nav zemāka par izsoles sākumcenu. 

19. Ja divi vai vairāki izsoles dalībnieki izsaka gatavību nomāt izsoles priekšmetu par nosacīto 

nomas maksu, izsoles nomas maksa palielinās par vienu soli, kas noteikts 10,00 EUR (bez 

PVN). 

20. Ja kāds izsoles dalībnieks atsakās no turpmākās solīšanas, viņa pēdējā solītā nomas maksa 

tiek apstiprināta ar izsoles dalībnieka parakstu izsoles dalībnieku sarakstā.  

21. Nomas tiesību izsole ar augšupejošu soli turpinās līdz kāds no tās dalībniekiem nosola 

visaugstāko nomas maksu, izsole tiek izsludināta par pabeigtu un iznomātājs divu 

darbadienu laikā izsoles rezultātus publicē Tērvetes novada pašvaldības tīmekļa vietnē 

www.tervetesnovads.lv.  

22. Ja izsolē piedalās divi vai vairāki dalībnieki un neviens no viņiem nav pārsolījis izsoles 

sākumcenu, izsole atzīstama par nenotikušu. Šādā gadījumā rīkojama atkārtota nomas 

tiesību izsole. 

23. Atkārtotas izsoles gadījumā Tērvetes novada dome ar atsevišķu lēmumu nosaka atkārtotās 

izsoles priekšmeta sākumcenu, to atstājot negrozītu vai samazinot.  

24. Iznomātājs nomas līgumu slēdz ar pretendentu, kas nosolījis visaugstāko nomas maksu. 

25. Nomas tiesību pretendents septiņu darbdienu laikā pēc mutiskās izsoles rezultātu 

paziņošanas paraksta nomas līgumu vai rakstiski paziņo par atteikumu slēgt nomas līgumu. 

Ja iepriekš minētajā termiņā nomas tiesību pretendents līgumu neparaksta un neiesniedz 

http://www.tervetesnovads.lv/
http://www.tervetesnovads.lv/
http://www.tervetesnovads.lv/


attiecīgu atteikumu, ir uzskatāms, ka nomas tiesību pretendents no nomas līguma slēgšanas 

ir atteicies. 

26. Ja nomas tiesību pretendents, kurš nosolījis augstāko nomas maksu, atsakās slēgt nomas 

līgumu, iznomātājs secīgi piedāvā nomas līgumu slēgt tam nomas tiesību pretendentam, 

kurš nosolīja nākamo augstāko nomas maksu, un divu darbdienu laikā pēc minētā 

piedāvājuma nosūtīšanas publicē informāciju Tērvetes novada pašvaldības tīmekļa vietnē 

www.tervetesnovads.lv.  

27. Nomas tiesību pretendents, kurš nosolījis nākamo augstāko nomas maksu, atbildi par 

piedāvājumu slēgt nomas līgumu sniedz divu nedēļu laikā pēc tā saņemšanas dienas. Ja 

nomas tiesību pretendents piekrīt parakstīt nomas līgumu par paša nosolīto augstāko nomas 

maksu, septiņu darbdienu laikā pēc minētā paziņojuma nosūtīšanas viņš paraksta nomas 

līgumu. Iznomātājs ne vēlāk kā divu darbdienu laikā pēc nomas līguma parakstīšanas 

publicē minēto informāciju Tērvetes novada pašvaldības tīmekļa vietnē 

www.tervetesnovads.lv. 

 

 

       Domes priekšsēdētāja                                                                                    D.Reinika 
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Apstiprināts  

ar  Tērvetes novada domes  

2016. gada  25. februāra sēdes   lēmumu  

(protokols Nr. 3,11.§) 
 

Publicējamā informācija par nomas objektu 

 

Nomas tiesību 

izsoles organizētājs 

Tērvetes novada dome,  

reģistrācijas Nr. 90009116327,  

juridiskā adrese “Zelmeņi”, Tērvetes pagasts, Tērvetes 

novads 

e-pasts: tervetesnd@zemgale.lv, tālr. 63726012 

Nomas tiesību 

izsoles veids 
Pirmreizējā atklātā mutiskā izsole ar augšupejošu soli 

Nomas objekts 

telpas 71,5 m2 platībā ēkā ar kadastra apzīmējumu 

46880050220001, kas atrodas pēc adreses “Zelmeņi”, 

Tērvetes pagasts, Tērvetes novads 

Nomas objektu 

raksturojošā 

informācija, citi 

iznomāšanas 

nosacījumi 

Nomas tiesību ieguvējam nav tiesību nomas objektu vai tā 

daļu nodot apakšnomā. 

Telpu lietošanas mērķis – tirdzniecības vai pakalpojumu 

sniegšanas vietas ierīkošana un uzturēšana. 

Maksimālais 

iznomāšanas 

termiņš 

10 gadi 

Iznomājamā objekta 

nosacītās nomas 

maksas apmērs un 

izsoles solis 

 44,00 EUR un papildus PVN mēnesī  

izsoles solis – 10,00 EUR  

Izsoles norises vieta 

un laiks 

2016.gada 24.marts plkst.10.00 

Tērvetes novada domes sēžu zālē (2.stāvā), Zelmeņi”, 

Tērvetes pagasts, Tērvetes novads 

Iznomājamā objekta 

apskates vieta un 

laiks 

Iepriekš saskaņojot pa tālruni 26552303 darba dienās no                  

plkst. 9.00 līdz 16.00, sākot ar informācijas publicēšanas 

dienu Tērvetes novada pašvaldības tīmekļa vietnē 

www.tervetesnovads.lv līdz izsoles dienai. 

Pieteikumu 

iesniegšanas vieta 

un laiks 

Pieteikumi iesniedzami Tērvetes novada domē, „Zelmeņi”, 

Tērvetes pagasts, Tērvetes novads, sekretārei, sākot ar 

informācijas publicēšanas dienu Tērvetes novada domes 

tīmekļa vietnē www.tervetesnovads.lv līdz 2016.gada 

23.marta plkst. 16:00. 

 

 

 

Domes priekšsēdētāja                                                    D.Reinika                                                                                           
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Apstiprināti  

                                                                                  ar Tērvetes novada domes 

                                                                                   2016.gada 25.februāra sēdes  

                                                                                   lēmumu  

(protokols Nr. 3,16.§) 

 

Tērvetes novada pašvaldības nekustamā īpašuma  

„Sanatorija 2” dz. 11, Tērvete, Tērvetes pagasts, Tērvetes novads 

IZSOLES NOTEIKUMI 

 

1.Vispārīgie noteikumi 

 

1.1. Izsoles noteikumi (turpmāk tekstā - Noteikumi) sastādīti atbilstoši Publiskas personas 

mantas atsavināšanas likuma prasībām, kā arī atbilstoši citu normatīvo aktu, kuri reglamentē 

valsts un pašvaldības mantas atsavināšanas veikšanu prasībām. 

1.2. Noteikumi nosaka Tērvetes novada pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma 

„Sanatorija 2” dz. 11, Tērvete, Tērvetes pagasts, Tērvetes novads, izsoles kārtību, to dalībnieku 

tiesības, pienākumus un atbildību, ciktāl to neregulē spēkā esošie normatīvie akti. 

1.3. Nekustamā īpašuma atsavināšanas veids – atklāta mutiska izsole ar augšupejošu soli. 

1.4. Izsoles norises vieta un laiks – Tērvetes novada domes ēkas “Zelmeņi”, Tērvetes 

pagasts, Tērvetes novads 2.stāvā – sēžu zālē, 2016.gada 07.aprīlī plkst.11:00. 

1.5. Izsolē var piedalīties jebkura rīcībspējīga fiziska vai juridiska persona, kas Noteikumu 

noteiktajā kārtībā ir reģistrējusies kā izsoles dalībnieks. 

 

2. Informācija par izsoles priekšmetu 

 

2.1. Izsoles priekšmets – nekustamais īpašums „Sanatorija 2” dz. 11, Tērvete, Tērvetes 

pagasts, Tērvetes novads, sastāvošs no divistabu dzīvokļa ar kopējo platību 21,4 m2, ar pie 

dzīvokļa īpašuma piederošo kopīpašuma 214/8342 domājamo daļu no daudzdzīvokļu mājas, 

kadastra apzīmējums 4688 003 0170 002, un zemes gabala, kadastra apzīmējums 4688 003 

0170. 

2.2. Maksāšanas līdzekļi un to proporcijas – euro 100 %. 

2.3. Nosacītā sākumcena – 470,00 EUR (četri simti septiņdesmit euro). 

2.4. Samaksas termiņi un kārtība – pilnā apmērā trīs kalendāro nedēļu laikā no izsoles 

dienas. 

 

3. Nekustamā īpašuma apgrūtinājumi 

 

3.1. Jebkurai darbībai nekustamajā īpašumā jāatbilst Tērvetes novada Teritorijas plānojumā 

un tā sastāvā esošajos saistošajos teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumos noteiktajam, 

Latvijas būvniecības noteikumiem u.c. normatīvajiem aktiem, kas regulē darbību nekustamajā 

īpašumā un ar to.  

3.2. Īpašumam noteikti apgrūtinājumi atbilstoši nekustamā īpašuma sastāvā ietilpstošā 

zemes gabala zemes robežu, situācijas un apgrūtinājumu plānam.  

 

4. Izsoles dalībnieku reģistrācijas kārtība 

 

4.1. Izsoles dalībnieku reģistrācija, izdarot attiecīgu ierakstu izsoles dalībnieku sarakstā, 

notiek Tērvetes novada domē “Zelmeņi”, Tērvetes pagasts, Tērvetes novads, darba laikā no 

2016.gada 01.marta līdz 2016.gada 06.aprīļa plkst. 16.00. 

4.2. Reģistrējoties izsoles dalībnieku sarakstā, izsoles dalībnieka pretendentam ir:  

       4.2.1. jāiesniedz : 

1) Juridiskai personai, arī personālsabiedrībai : 



 apliecinātu spēkā esošu statūtu (līguma) norakstu vai izrakstu par pārvaldes 

institūciju (amatpersonu) kompetences apjomu; 

 attiecīgās institūcijas lēmumu par nekustamā īpašuma iegādi. 

2) Fiziskai personai : 

 pilnvarojums, ja attiecīgās personas vārdā rīkojas pilnvarots pārstāvis. 

4.2.2. jāuzrāda : 

1) Juridiskai personai : 

 kvīts par iemaksāto izsoles nodrošinājumu 10 % (desmit procentu) apmērā no 

nekustamā īpašuma izsoles nosacītās sākumcenas. 

2) Fiziskai personai : 

 personas apliecinošu dokumentu; 

 kvīts par iemaksāto izsoles nodrošinājumu 10 % (desmit procentu) apmērā no 

nekustamā īpašuma izsoles nosacītās sākumcenas. 

4.3. Izsoles nodrošinājums ir iemaksājams Tērvetes novada domes, reģistrācijas Nr. 

90001465562, norēķinu kontā: 

AS SEB banka, UNLALV2X, konta Nr. LV98UNLA0006011130654; 

ar norādi "izsoles nodrošinājums Sanatorija 2-11". 

 

5. Izsoles norises procedūra 

 

5.1. Telpā, kurā notiek izsole, tiek pielaisti tikai izsoles dalībnieki. Par citu personu pielaišanu 

izsoles vietā izlemj izsoles komisijas priekšsēdētājs. 

5.2. Izsoles darbu vada un kārtību tajā, ciktāl to neregulē spēkā esošie normatīvie akti un 

Noteikumi, nosaka izsoles komisijas priekšsēdētājs. Nepakļaušanās izsoles komisijas 

priekšsēdētāja rīkojumiem var būt par iemeslu izsoles pārtraukšanai. 

5.3. Pirms izsoles sākšanās izsoles dalībnieki paraksta Noteikumus. 

5.4. Izsoles dalībnieku vairāksolīšana notiek izsoles dalībnieku reģistrācijas saraksta kārtībā. 

5.5. Izsoles soli nosaka izsoles vadītājs 10 % (desmit procentu) robežās no izsolāmā nekustamā 

īpašuma nosacītās sākumcenas, nosakot to noteiktas summas veidā. 

5.6. Izsoles vadītājs, izsoles dalībnieku reģistrācijas saraksta kārtībā, izsauc katru izsoles 

dalībnieku un izsoles dalībnieku reģistrācijas sarakstā atzīmē tā piedāvāto cenu. Cenas 

atzīmēšana ir jāturpina kamēr izsoles dalībnieks to paaugstina. 

       Atsakoties no tālākās solīšanas, katram izsoles dalībniekam, ar savu parakstu izsoles 

dalībnieku reģistrācijas sarakstā, jāapstiprina sava pēdējā solītā cena. 

5.7. Par izsoles uzvarētāju (nosolītāju) tiek noteikta persona, kura ir nosolījusi visaugstāko cenu. 

5.8. Izsoles uzvarētājam jāveic piedāvātās summas, atrēķinot iemaksāto nodrošinājumu, 

nomaksu saskaņā ar Noteikumu 2.4.punktu. 

5.9. Izsoles uzvarētājam trīs kalendāro nedēļu laikā, no izsoles rezultātu apstiprināšanas dienas 

ir jāparaksta pirkuma līgums.  

5.10. Nokavējot Noteikumos noteikto samaksas termiņu vai atsakoties no nosolītā nekustamā 

īpašuma izpirkšanas, vai līguma parakstīšanas, izsoles uzvarētājs zaudē iemaksāto 

nodrošinājumu un tiesības uz nosolītā īpašuma izpirkšanu. 

5.11. Izsoles dalībniekiem, kuri nekustamā īpašuma izpirkšanas tiesības nav nosolījuši, 

iemaksātā nodrošinājuma nauda tiek atmaksāta 7 (septiņu) dienu laikā no izsoles norises 

dienas. 

 

 

 

 

 

 

 



6. Izsoles dalībnieku tiesības un pienākumi 

 

6.1. Izsoles dalībniekam rūpīgi jāiepazīstas ar Noteikumos ietvertajiem norādījumiem un 

jāievēro Noteikumos ietvertās prasības. 

6.2. Katrs izsoles dalībnieks, parakstot Noteikumus, apņemas ievērot visus Noteikumos 

minētos nosacījumus un akceptē tā noteikumus. 

6.3. Izsolē, starp tā dalībniekiem aizliegta vienošanās, kas varētu iespaidot izsoles rezultātus un 

gaitu. 

 

 

Domes priekšsēdētāja                                      D.Reinika                                                        

                         

 

 

Dalībnieka (tā pārstāvja) paraksts apliecina tā pilnīgu iepazīšanos ar šiem Izsoles noteikumiem, 

tā pielikumiem, kā arī faktu, ka tam minētie dokumenti ir pilnībā saprotami.  

 

1. Dalībnieka (tā pārstāvja) pilns vārds (vai nosaukums) 

____________________________________  

 

_____________________________________________________________________  

 

paraksts_______________________ paraksta atšifrējums______________________  

 

Datums________________  

 

2. Dalībnieka (tā pārstāvja) pilns vārds (vai nosaukums) 

____________________________________  

 

___________________________________________________________________  

 

paraksts_______________________ paraksta atšifrējums______________________  

 

Datums________________ 

 

 

                                                                                                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                 

 

 



   Apstiprināti  

                                                                                 ar  Tērvetes novada domes 

                                                                                   2016.gada 25.februāra sēdes lēmumu 

 (protokols Nr. 3,17.§) 

 

Tērvetes novada pašvaldības nekustamā īpašuma  
„Sanatorija 2” dz. 10, Tērvete, Tērvetes pagasts, Tērvetes novads 

IZSOLES NOTEIKUMI 

 

1. Vispārīgie noteikumi 

 

1.1. Izsoles noteikumi (turpmāk tekstā - Noteikumi) sastādīti atbilstoši Publiskas personas 

mantas atsavināšanas likuma prasībām, kā arī atbilstoši citu normatīvo aktu, kuri reglamentē 

valsts un pašvaldības mantas atsavināšanas veikšanu prasībām. 

1.2.Noteikumi nosaka Tērvetes novada pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma 

„Sanatorija 2” dz. 10, Tērvete, Tērvetes pagasts, Tērvetes novads, izsoles kārtību, to 

dalībnieku tiesības, pienākumus un atbildību, ciktāl to neregulē spēkā esošie normatīvie akti. 

1.3. Nekustamā īpašuma atsavināšanas veids – atklāta mutiska izsole ar augšupejošu soli. 

1.4. Izsoles norises vieta un laiks – Tērvetes novada domes ēkas “Zelmeņi”, Tērvetes 

pagasts, Tērvetes novads 2.stāvā – sēžu zālē, 2016.gada 07.aprīlī plkst.10:00. 

1.5. Izsolē var piedalīties jebkura rīcībspējīga fiziska vai juridiska persona, kas Noteikumu 

noteiktajā kārtībā ir reģistrējusies kā izsoles dalībnieks. 

 

2. Informācija par izsoles priekšmetu 

 

2.1.Izsoles priekšmets – nekustamais īpašums „Sanatorija 2” dz. 10, Tērvete, Tērvetes 

pagasts, Tērvetes novads, sastāvošs no vienistabas dzīvokļa ar kopējo platību 20,5 m2, ar 

pie dzīvokļa īpašuma piederošo kopīpašuma 205/8342 domājamo daļu no daudzdzīvokļu 

mājas, kadastra apzīmējums 4688 003 0170 002, un zemes gabala, kadastra apzīmējums 

4688 003 0170. 

2.2.Maksāšanas līdzekļi un to proporcijas – euro 100 %. 

2.3.Nosacītā sākumcena – 470,00 EUR (četri simti septiņdesmit euro). 

2.4. Samaksas termiņi un kārtība – pilnā apmērā trīs kalendāro nedēļu laikā no izsoles dienas. 

 

3. Nekustamā īpašuma apgrūtinājumi 

 

3.1.Jebkurai darbībai nekustamajā īpašumā jāatbilst Tērvetes novada Teritorijas plānojumā 

un tā sastāvā esošajos saistošajos teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumos 

noteiktajam, Latvijas būvniecības noteikumiem u.c. normatīvajiem aktiem, kas regulē 

darbību nekustamajā īpašumā un ar to.  

3.2. Īpašumam noteikti apgrūtinājumi atbilstoši nekustamā īpašuma sastāvā ietilpstošā 

zemes gabala zemes robežu, situācijas un apgrūtinājumu plānam.  

 

 

4. Izsoles dalībnieku reģistrācijas kārtība 

 

4.1.Izsoles dalībnieku reģistrācija, izdarot attiecīgu ierakstu izsoles dalībnieku sarakstā, 

notiek Tērvetes novada domē “Zelmeņi”, Tērvetes pagasts, Tērvetes novads, darba laikā no 

2016.gada 01.marta līdz 2016.gada 06.aprīļa plkst. 16.00. 

4.2.Reģistrējoties izsoles dalībnieku sarakstā, izsoles dalībnieka pretendentam ir:  

       4.2.1. jāiesniedz : 

3) Juridiskai personai, arī personālsabiedrībai : 



 apliecinātu spēkā esošu statūtu (līguma) norakstu vai izrakstu par pārvaldes 

institūciju (amatpersonu) kompetences apjomu; 

 attiecīgās institūcijas lēmumu par nekustamā īpašuma iegādi. 

4) Fiziskai personai : 

 pilnvarojums, ja attiecīgās personas vārdā rīkojas pilnvarots pārstāvis. 

4.3.2. jāuzrāda : 

3) Juridiskai personai : 

 kvīts par iemaksāto izsoles nodrošinājumu 10 % (desmit procentu) apmērā no 

nekustamā īpašuma izsoles nosacītās sākumcenas. 

4) Fiziskai personai : 

 personas apliecinošu dokumentu; 

 kvīts par iemaksāto izsoles nodrošinājumu 10 % (desmit procentu) apmērā no 

nekustamā īpašuma izsoles nosacītās sākumcenas. 

4.4. Izsoles nodrošinājums ir iemaksājams Tērvetes novada domes, reģistrācijas Nr. 

90001465562, norēķinu kontā: 

AS SEB banka, UNLALV2X, konta Nr. LV98UNLA0006011130654 

ar norādi "izsoles nodrošinājums Sanatorija 2-10". 

 

 

5.Izsoles norises procedūra 

 

5.1.Telpā, kurā notiek izsole, tiek pielaisti tikai izsoles dalībnieki. Par citu personu pielaišanu 

izsoles vietā izlemj izsoles komisijas priekšsēdētājs. 

5.2Izsoles darbu vada un kārtību tajā, ciktāl to neregulē spēkā esošie normatīvie akti un 

Noteikumi, nosaka izsoles komisijas priekšsēdētājs. Nepakļaušanās izsoles komisijas 

priekšsēdētāja rīkojumiem var būt par iemeslu izsoles pārtraukšanai. 

5.3.Pirms izsoles sākšanās izsoles dalībnieki paraksta Noteikumus. 

5.4.Izsoles dalībnieku vairāksolīšana notiek izsoles dalībnieku reģistrācijas saraksta kārtībā. 

5.5.Izsoles soli nosaka izsoles vadītājs 10 % (desmit procentu) robežās no izsolāmā nekustamā 

īpašuma nosacītās sākumcenas, nosakot to noteiktas summas veidā. 

5.6.Izsoles vadītājs, izsoles dalībnieku reģistrācijas saraksta kārtībā, izsauc katru izsoles 

dalībnieku un izsoles dalībnieku reģistrācijas sarakstā atzīmē tā piedāvāto cenu. Cenas 

atzīmēšana ir jāturpina kamēr izsoles dalībnieks to paaugstina. 

       Atsakoties no tālākās solīšanas, katram izsoles dalībniekam, ar savu parakstu izsoles 

dalībnieku reģistrācijas sarakstā, jāapstiprina sava pēdējā solītā cena. 

5.7. Par izsoles uzvarētāju (nosolītāju) tiek noteikta persona, kura ir nosolījusi visaugstāko cenu. 

5.8. Izsoles uzvarētājam jāveic piedāvātās summas, atrēķinot iemaksāto nodrošinājumu, 

nomaksu saskaņā ar Noteikumu 2.4.punktu. 

5.9. Izsoles uzvarētājam trīs kalendāro nedēļu laikā, no izsoles rezultātu apstiprināšanas dienas 

ir jāparaksta pirkuma līgums.  

5.10. Nokavējot Noteikumos noteikto samaksas termiņu vai atsakoties no nosolītā nekustamā 

īpašuma izpirkšanas, vai līguma parakstīšanas, izsoles uzvarētājs zaudē iemaksāto 

nodrošinājumu un tiesības uz nosolītā īpašuma izpirkšanu. 

5.11. Izsoles dalībniekiem, kuri nekustamā īpašuma izpirkšanas tiesības nav nosolījuši, 

iemaksātā nodrošinājuma nauda tiek atmaksāta 7 (septiņu) dienu laikā no izsoles norises 

dienas. 

 

 

 

 

 

 



6.Izsoles dalībnieku tiesības un pienākumi 

 

6.1.Izsoles dalībniekam rūpīgi jāiepazīstas ar Noteikumos ietvertajiem norādījumiem un 

jāievēro Noteikumos ietvertās prasības. 

6.2.Katrs izsoles dalībnieks, parakstot Noteikumus, apņemas ievērot visus Noteikumos minētos 

nosacījumus un akceptē tā noteikumus. 

6.3.Izsolē starp tā dalībniekiem aizliegta vienošanās, kas varētu iespaidot izsoles rezultātus un 

gaitu. 

 

   Domes priekšsēdētāja                                                                                  D.Reinika 

 

 

 

 

Dalībnieka (tā pārstāvja) paraksts apliecina tā pilnīgu iepazīšanos ar šiem Izsoles noteikumiem, 

tā pielikumiem, kā arī faktu, ka tam minētie dokumenti ir pilnībā saprotami.  

 

1. Dalībnieka (tā pārstāvja) pilns vārds (vai nosaukums) 

____________________________________  

 

_____________________________________________________________________  

 

paraksts_______________________ paraksta atšifrējums______________________  

 

Datums________________  

 

2. Dalībnieka (tā pārstāvja) pilns vārds (vai nosaukums) 

____________________________________  

 

___________________________________________________________________  

 

paraksts_______________________ paraksta atšifrējums______________________  

 

Datums________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 



Apstiprināts 

Tērvetes novada domes  

2014.gada  20.februāra  sēdē  (protokols Nr. 3 , 22. paragrāfs ),  

ar precizējumiem  2014.gada 18.decembra sēdē ( protokols Nr. 18 , 17. paragrāfs), 

ar precizējumiem  2016.gada 25.februāra sēdē ( protokols Nr. 3, 12. paragrāfs) 

 

TĒRVETES  NOVADA  INVESTĪCIJU  PLĀNS  2014. - 2018.GADAM 

 
Nr.

p.k. 

Projekta nosaukums, 

Nr. 

Atbilst. 

vid. 

termiņa 

prioritāt

ēm 

Indikatīv

ā summa  

(EURO) 

Pašvald. 

budžets 

ES fondu 

finansē-

jums 

Privā-

tais 

finans. 

Citi 

finans. 

avoti 

Projekta plānotie 

rezultāti 

Projek

ta 

uzsāk- 

šanas 

laiks 

Projekta 

ilgums 

Partneri 

 

 

 

Realizā- 

cija 

1. Pašvaldības iestāžu 

informatizācija- 

datortehnikas un 

iekārtu atjaunošana; e-

pakalpojumu attīstība 

utml. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Publisko interneta 

pieejas punktu attīstība 

Tērvetes novadā 

 

Pašvaldības izglītības 

iestāžu ēku 

modernizācija un 

drošības uzlabošana 

IP1;VP1;

R3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IP1;VP1;

R2 

1400,- 

 

25 700,- 

 

 

 

 

35 700,- 

 

 

 

 

 

 

25 250,- 

 

 

 

2 x 2300,- 

15% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12 % 

85% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

85% 

ERAF 

  Tērvetes novada dome – 

projektors  un ekrāns; 

A.Brigaderes psk.: 

Multimediju iekārtas, 

projektori (1), datori (10), 

interaktīvās tāfeles (2), 

Balsošanas iekārta (1) 

Augstkalnes vidusskola : 

Interaktīvās  tāfeles (2) 

Balsošanas iekārta (1) 

Projektori un ekrāni (2) 

Planšetdatori.(12) 

Dežuranta darbavietas 

digitalizēšana. Licences. 

6 publiskie interneta 

pieejas punkti ( 2katrā 

pagastā), 9 datorkomplekti, 

3 rūteri, 2 A3 printeri 

Ierīkota video novērošana 

Augstkalnes vidusskolā un 

A.Brigaderes pamatskolā 

2014. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2014. 

 

 

 

2016. 

2018. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2015. 

 

 

 

2016. 

Pašvaldība

s iestādes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pašvaldība 

 

 

 

Pašvaldība 

 

X 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X 

 

 

 

 

2. Veselīga dzīvesveida 

atbalsts 

IP1;VP3;

R9;VP1;

R4 

14 300,- 

 

114 000,- 

25 000,- 

 

20% 

10% 

80% 

90% 

Leader 

 

 

 

 

 

 

 Trenažieru zāle Zelmeņos. 

Stadiona rekonstrukcija 

Kroņaucē.  

Sporta laukums Zelmeņos. 

2016. 

2016. 

 

2017. 

 

2018. 

2017. 

 

2018. 

 

Sporta 

biedrības 

un 

pašvaldība 

 

 



85 000,- 

8 600,- 

8 600,- 

 

10 000,- 

 

 

Sponso

-ri 

Sporta laukums 

Augstkalnē. 

Aprīkojums sporta zālēs. 

Veselības taka Svētes 

ielejā Augstkalnes pag.  

Sporta inventāra iegāde  

2016. 

 

2014. 

 

2016. 

2018. 

 

2015. 

 

2018. 

 

 

 

 

 

3. Atbalsts kultūras 

pasākumiem : 

Tautas tērpi jauktajam 

korim „Tērvete”un 

JDK “Avots”; 

Bukaišu DK „Vārpa” 

mēģinājumu krekliņi 

un tautas tērpi 

Tērvetes KN skatuves 

renovācija, 

Apgaismojuma 

atjaunošana; 

Apskaņojuma 

atjaunošana; 

Pārvietojama telts 

novada pasākumiem; 

IP1;VP2;

R6; R7 

 

 

21 800,- 

 

 

 

14 000,- 

 

20 000,- 

 

20 000,- 

 

20 000,- 

 

20 000,- 

Pašvaldī

ba 

 

 

Leader 

 

 

 vai citi 

ES fondi 

  

 

KKF 

 

 

Iegādāti tautas tērpi kora „ 

Tērvete” un JDK „Avots” 

dalībniekiem 

Iegādāti tērpi DK „Vārpa” 

dalībniekiem 

Renovēta skatuves aizkaru 

un grīdas konstrukcija; 

Atjaunota apgaismojuma 

tehnika, sakārtota 

elektroinstalācija, 

Atjaunota apskaņošanas 

tehnika, 

 

Iegādāta pārvietojama telts 

2015. 

 

 

 

2015. 

2016. 

 

2016. 

 

2017. 

 

 

 

2015. 

2017. 

 

 

 

2017. 

2018. 

 

2017. 

 

2018. 

 

 

 

2018. 

KN 

Pašvaldība 

 

 

 

NVO 

 

 

 

 

X 

4. Logopēds, sociālais 

pedagogs, kabineti, 

apmācība, 

met.materiāli utml. 

Skolās, pirmskolā 

IP1;VP1;

R3; R12 

10 000,- Pašvaldī

ba 

   Iegādāts inventārs apmācīti 

cilvēki 

2015. 2015. Skolas, 

pašvaldība 
X 

5. Teritoriju 

labiekārtošana  

Aktīvās atpūtas 

laukumi  pie 

A.Brigaderes un 

Augstkalnes skolām; 

Bērnu rotaļu laukumi 

novada ciemos: 

Kroņaucē-1,  

pie b/d „Sprīdītis”, 

Sanatorijas ciemā, 

Zelmeņos 

Labrenčos Tērvetē-1 

Gājēju tilts Augstkalnē 

IP1;VP4;

R10; R11 

 

 

 

 

7 000,- 

7 000,- 

 

 

10 000,- 

- 

 

12 000,- 

7 000,- 

14 000,- 

Pašvaldī

ba 

 

 

 

Leader 

Sponso

-ri 

LVM  

 

 

 

Labiekārtota daļa 

teritorijas pie skolām un 

ciemos, uzstādot rotaļu 

laukuma elementus dažādu 

vecuma grupu bērniem 

 

 

 

 

 

 

 

 

2015. 

 

 

 

2015. 

2014. 

 

2014. 

2015. 

2015. 

 

 

 

 

2016. 

 

 

 

2018. 

2014 

 

2014 

2018. 

2018. 

Skolas, 

sponsori, 

LVM 

 

 

 

 

 

Biedrības 

 

Pašvaldība 

 

Biedrības  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X 

X 

X 



 

Pālenu muižas parka 

teritorijas izpēte un 

labiekārtošana 

 

 

14 000,- 

Izbūvēts gājēju tilts pār 

Svēti uz R.Sēļa taku.  

Teritorijas izpēte, 

labiekārtošanas plāna 

izstrāde, taku un 

apstādījumu atjaunošana 

 

 

2016. 

 

 

 

 

2018. 

 

 

 

 

NVO 

6. Novadpētniecība, 

skautu-gaidu kustība, 

novadnieku piemiņas 

vietu sakopšana  

Tērvetes 

novadpētniecības 

krātuves attīstība 

IP1;VP3;

R8 

7 150,- 10% 90%  

Leader 

  Sakoptas takas, piemiņas 

vietas: Sēļa taka, Helmaņa 

kapa vieta utml. 

 

Iegādātas mēbeles 

Tērvetes novadpētniecības 

krātuvei 

2014. 2018. Skolas, 

jauniešu c., 

biedrības 

 

7. Jauniešu centra izveide 

Tērvetes novadā; 

Jauniešu aktivitātes 

TN JIC aktivitāšu 

dažādošana 

IP1;VP3;

R8 

4 300,- 

 

1400,- 

4 000,- 

100% 

 

10% 

 

 

100% 

90%  

Leader 

 Valsts  Aprīkojums  un mēbeles 

jauniešu centra darbībai  

Jauniešu pasākumi 

Radošās darbnīcas, 

jauniešu apmaiņa, 

izglītojošas lekcijas 

2014 

 

 

2016 

2014 

 

 

2018 

Pašvaldība 

 

 

Pašvaldība 

Jauniešu 

biedrība 

X 

8. Bērnu vasaras 

nometnes 

IP1;VP1;

R3;R4 

7 150,- 

 

64 000,- 

25% ES fondi Sponso

-ri 

Valsts  Organizētas bērnu vasaras 

nometnes: vides, mākslas, 

izzinošā, sporta nometne ; 

25 dalībnieki, 2 nometnes 

gadā 

2014. 

 

2015. 

2014 

 

2018. 

Biedrības, 

 

Pašvaldība, 

sponsori 

X 

9. A.Brigaderes skolas 

funkcionalitātes 

uzlabošana; telpu 

aprīkojuma 

modernizācija 

IP1; 

VP1; R2 

VP3;R9; 

R4 

 

150 000,- 

 

100% 

 

 

  kredīts atjaunota elektroinstalācija 

un virtuve; izbūvēta noeja 

uz virtuvi;  atjaunots zāles 

interjers, apgaismojuma un 

apskaņošanas iekārtas;  

 

 

2015. 

 

 

 

 

2015. 

Pašvaldība, 

skola 

 

 

 

X 

10. Pašvaldības ēku 

emergo-efektivitātes 

paaugstināšana: 

A.Brigaderes 

pamatskolas ēka  

PIG ēka „Zvaniņš” 

Augstkalnē; 

 

Administratīvā un 

kultūras nama ēka 

Zelmeņos 

IP1; 

VP1; R2 

 

 

 

 

200 000,- 

 

360 000,- 

 

360 000,- 

25% 

 

 

 

100% 

75% 

ES Fondi 

 

 

  

 

 

 

kredīts 

Moderna,  energotaupošas 

pašvaldības iestāžu  ēkas: 

 

A.Brigaderes pamatskolas 

ēkas fasādes siltināšana  

PIG ēkas „Zvaniņš” 

fasādes un jumta 

siltināšana Augstkalnē, 

Nosiltināta ēkas fasāde un 

jumts domes  

un KN ēkai „Zelmeņos”. 

 

 

 

2015. 

 

 

2017. 

 

 

2016. 

 

 

 

2015. 

 

 

2018. 

 

 

2017. 

 

 

 

Pašvaldība, 

skola 

 

Pašvaldība, 

skola 

 

Pašvaldība 

 

 

 

X 



11. Augstkalnes internāta 

un sporta zāles 

siltināšana  

IP1; 

VP1; R2 

342 900,- 35% 65% 

VIF 

  Moderna,  energotaupoša 

ēka 

2014. 2014 Pašvaldība 

Augstkalne

s vsk. 

X 

12. Pašvaldības ēku 

atjaunošana/pārbūve 

par dzīvojamām 

telpām. 

 60 000,- 100%    Bukaišu internāta telpas 

pielāgotas dzīvojamām 

telpām; Atjaunotas, 

uzlabotas dzīvojamās ēkas 

„Cīrulīši”, „Atpūtas” 

Tērvetes pag. 

2015. 2018. Pašvaldība   

13. Augstkalnes vsk. ēkas 

atjaunošanas pasākumi: 

Parkets Augstkalnes v-

skolas mazajā zālē; 

Kāpnes Augstkalnes v-

skolā 

Augstkalnes vsk. ēkas 

fasādes izgaismošana 

Augstkalnes vsk.zēnu 

mājturības kabinetu 

atjaunošana 

Āra kāpņu un terases 

atjaunošana 

IP1;  

 

VP2; R6 

 

VP1; R2 

 

VP2; R6 

 

 

 

5000,- 

100 000,- 

 

12 000,- 

 

30 000,- 

 

 

14 000,- 

 

Pašvaldī

ba 

ES fondi KKF 

vai c. 

 

 

 

 

 

Ieklāts parketa segums v-

skolas mazajā zālē; 

Atjaunotas 3 ozolkoka 

kāpnes  

Izgaismota ēkas fasāde 

 

Atjaunotas telpas un 

elektroinstalācija zēnu 

mājturības kabinetā 

Atjaunotas āra kāpnes un 

terase 

 

 

 

2015. 

 

2016. 

 

2016. 

2016. 

 

 

2016. 

 

 

 

2018. 

 

2018. 

 

2018. 

2018. 

 

 

2018. 

Augstkalne

s vskola 

 

Pašvaldība, 

 

Amatniecī

bas vsk. 

Biedrības 

 

14. PIG”Sprīdītis” 

rekonstrukcijas abu 

kārtu pabeigšana 

IP1; 

VP1; R2 

900 000,- 100%   kredīts Pabeigta ēkas 

rekonstrukcija un 

siltināšana 

2013. 

 

2014. 

2014. 

 

2014 

Pašvaldība X 

15. Piebraucamā ceļa uz 

PIG”Sprīdītis” izbūve 

Kroņaucē 

IP2; 

VP7; 

R20 

100 000,- 10% 85 %  5% Izbūvēts jauns 

piebraucamais ceļš no 

P103 pie PI”Sprīdītis”, 

Kroņaucē 

2016. 2017. Pašvaldība  

16. Sociālā dienesta telpu 

pārcelšana domes ēkas 

1.stāvā  

IP1;VP5; 

R13 

50 000,- 25% 75%  

ES fondi 

  Sociālā dienesta ērta 

pieejamība 

2016. 2018. Sociālais 

dienests, 

pašvaldība 

 

17.  RC„Tērvete” ēkas 

atjaunošana  un 

modernizācija : 

RC „Tērvete” 

pieejamības 

uzlabošana; 

RC „Tērvete”ēkā 

sniegto pakalpojumu 

klāsta dažādošana  

IP1;VP5; 

R14; R15 

 

 

 

 

25 000,- 

 

530 000,- 

 

 

 

 

 

Pašvaldī

ba 

 

10% 

 

 

ES fondi 

 

 

 

 

 

ERAF 

85 % 

  

 

 

RC 

Tērvete 

 

Valsts 

5% 

 

RC attīstības projekts, 

piesaistīti investori; 

 

Izbūvēts piebraucamā ceļa 

apgaismojums ~ 500 m; 

 

Atjaunotas telpas jaunu 

funkciju veikšanai 

iznomāšanai uzņēmējiem 

2014. 

 

 

2016. 

 

 

2016 

 

 

2018. 

 

 

2018. 

 

 

2018.  

 

 

RC  

Tērvete, 

reģions, 

pašvaldība 

 

 

Pašvaldība 

 

 

 



Veselīga dzīvesveida 

popularizēšana 

RC Tērvete teritorijas 

labiekārtošana 

 

20 000,- 

 

60 000,- 

 

 

 

 

RC 

Tērvete 

RC 

Tērvete 

 

Sajūtu taka RC „Tērvete” 

 

Rotaļu laukums, soliņi, āra 

trenažieri, auto 

stāvlaukums. 

2016. 

 

2016. 

2018. 

 

2018. 

 

RC 

Tērvete 

RC 

Tērvete 

19. SAC „Tērvete” 

attīstība: 

SAC „Tērvete” ēku 

siltināšana 

Iekšējās ūdensapgādes 

sistēmas atjaunošana 

SAC "Tērvete" ziemas 

dārza atjaunošana; 

Relaksācijas istabas 

izveide klientiem ; 

SAC „Tērvete” 

teritorijas 

labiekārtošana 

Fizisko aktivitāšu 

telpas iekārtošana; 

  

 

1000000,- 

 

100 000,- 

 

200 000,- 

 

 

20 000,- 

 

30 000,- 

 

14 000,- 

 ES fondi  SAC 

„Tērvet

e” 

 

 

Ēku fasāžu un jumtu 

siltināšana;  

Iekšējo ūdensapgādes tīklu 

atjaunošana; 

Ziemas dārza atjaunošana; 

 

Izveidota relaksācijas 

istaba; 

 

Žoga izbūve, ārējais 

apgaismojums, lapene. 

Aprīkota ārstnieciskās 

vingrošanas zāle. 

2015. 2018. SAC 

„Tērvete” 

Pašvaldība 

 

20. Tērvetes novada 

reklāmas materiālu 

atjaunošana, norādes, 

informatīvie stendi, 

Filma-klips par novadu 

IP3; 

VP11; 

R30 

14 300,- 

 

 

 

4000,- 

10% ES fondi uzņēmē

ji 

 Sagatavoti aktuāli, saistoši 

reklāmas materiāli par 

novadu; stendi utml. 

2015. 

 

 

 

2015. 

2018. 

 

 

 

2016. 

Tērvetes 

TIC; 

biedrības, 

uzņēmēji 

 

21. Pašvaldības ceļu 

pārbūve/atjaunošana 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IP1; 

VP7; 

R19 

1 230 000

,- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

90%   

ELFLA,  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5% 

valsts 

 Atjaunoti/pārbūvēti 

pašvaldības grants ceļi: 

Augstkalne – Au1 2 km  

Au5 -1 km; Au57-0,5 km, 

Au19 0,5 km, Au34- 1km, 

Au49-1,2 km, Au41-0,5 

km 

Tērvete -  Te46  2,5 km 

Te5 pārbūve 2,5 km 

Bukaiši – Bu1 2,2 km, Bu4 

3,4 km, Bu5 2,9 km, Bu22 

1,2 km. 

Bukaiši – tilts uz Bu1; 

Au1 0,5 km asfalta 

atjaunošana. 

2016. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2016. 

2017. 

 

2017. 

 

2018. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2017. 

2018. 

 

2018. 

 

Pašvaldība  



 

 

 

Valsts vietējā autoceļa 

V1106 posma 

pārņemšana un pārbūve 

Tērvete - Te38 asfalts – 

0,7 km un Te36-0,4km; 

Kroņaucē – Te12 un Te13 

asfaltēt 0,4+0,55 km 

autoceļa V1106 posma 

Augstkalne-Bukaiši 

(4,6km) pārņemšana un 

pārbūve 

 

 

 

2016. 

 

 

 

2018. 

22. ”Atjaunojamo 

energoresursu 

izmantošana, 

samazinot 

siltumnīcefekta gāzu 

emisiju un nodrošinot 

pāreju uz tehnoloģijām, 

kurās izmanto fosīlos 

energoresursus” 

IP2;VP8;

R22 

65 000,- 

 

20 000,- 

 

109 000,- 

100%    „Labrenču” apkures katla 

nomaiņa ; 

Bukaišu skolas apkures 

katla nomaiņa; 

Augstkalnes internāta 

apkures katla nomaiņa. 

 

2016. 

 

2016. 

 

2016. 

2016. 

 

2016. 

 

2016. 

Pašvaldība 

 

Pašvaldība 

 

Pašvaldība, 

skola 

 

23. Apgaismojuma izbūve 

ciematos: 

 

IP2; 

VP8; 

R23 

 

143 350,- 

21 500,- 

28 600,- 

28 600,- 

 

7 150,- 

7 150,- 

36 000,- 

21 500,- 

7 150,- 

14 000,- 

7 150,- 

7 150,- 

7150,- 

 

100%  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

100% 

   

kredīts 

Apgaismojuma izbūve 

novada ciemos:  

Sanatorijas ciemā, 

Tērvetes centrā,  

Kroņaucē  no PI”Sprīdītis” 

uz skolu,  

Bukaišos pie „Lidoņiem” 

Zelmeņos atjaunošana 

Zelmeņos pie P95 

Augstkalnē ciemata iela 

Bukaišu centrā   

Augstkalnē gar valsts ceļu 

Dzeguzēnos 

Zelmeņos pie domes ēkas 

Augstkalnē-ciemata iela 

 

2014. 

 

 

 

 

 

 

 

 

2015. 

2015. 

2015. 

2015. 

2016. 

 

2014. 

2014 

2014 

2014 

 

2014  

2014  

 

2014  

2018. 

2018. 

2018. 

2018. 

2017. 

 

Pašvaldība 

 

 

X 

X 

X 

 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

 

24. Sanatorijas 

ūdenssaimniecības 

rekonstrukcija Tērvetē 

IP2, 

VP8; 

R21 

 

 

71 500,- 

25% 75%   Izbūvētas modernas  NAI 

Tērvetē, novērsts vides 

piesārņojums,  

2016. 

 

2018. 

 

Pašvaldība  

25. Pašvaldības 

daudzdzīvokļu 

dzīvojamo māju 

siltināšana Tērvetē 

„Labrenči”  

IP2, 

VP8, 

R22 

488 000,- 25% 75%   Samazināti siltuma zudumi  

pašvaldības daudzdzīvokļu  

mājā  „Labrenči”, Tērvetē  

 

 

2013. 

 

 

 

 

2014. 

 

Mājas 

iedzīvotāju 

biedrība 

X 



26. Kapu 

apsaimniekošanas 

pasākumu uzlabošana: 

Kapličas rekonstrukcija 

Priežu kapos; 

Trušu kapu zvanu torņa 

atjaunošana; 

Tērvetes kapličas sienu 

restaurācija: izpēteun 

restaurācija 

 

Bruģa atjaunošana uz 

Tērvetes baznīcu 

Tērvetes kapsētas 

teritorijas 

digitalizēšana 

IP2; 

VP8; 

R23 

 

 

 

14 300,- 

 

4 300,- 

 

 

3150,- 

70 000,- 

 

10 000,- 

 

3 200,- 

 

 

 

100% 

 

 

 

 

30% 

 

 

 

 

100% 

 

ES fondi 

 

 

 

 

 

 

KKF 70% 

 

 

Lat Lit 

 kredīts  

 

 

Rekonstruēta kapliča 

Priežu kapos, 

Atjaunots zvanu tornis 

Trušu kapos, 

Izstrādāts  kapličas sienu 

restaurācijas projekts,  

 restaurētas sienas 

 

Atjaunots bruģis uz 

Tērvetes baznīcu 

 

Izgatavota un uzturēta 

Tērvetes kapsētas karte 

 

 

 

2015. 

 

2016. 

 

2015. 

 

 

2017. 

 

2015. 

 

 

2016. 

 

 

 

2015. 

 

2018. 

 

2016. 

 

 

2018. 

 

2017. 

 

 

2016. 

 

 

 

Pašvaldība 

 

 

Biedrības, 

pašvaldība 

 

 

 

 

 

 

 

Pašvaldība 

 

 

 

X  

27. Tērvetes estrādes 

rekonstrukcija 

IP1;VP2;

R5 

50 000,- 20% 80% 

Leader 

  Rekonstruēta Tērvetes 

estrāde 

2016. 2018. Pašvaldība   

28. Tērvetes vides tūrisma 

attīstības veicināšana 

IP1; 

VP2; R6 

14 300,- 

 

 

14 000,- 

 

15% 

ERAF 

85% 

 

LatLit 

  Tērvetes pilskalna 

teritorijas labiekārtošana; 

Tērvetes kapsētas 

teritorijas labiekārtošana 

2016. 

 

2016. 

2018. 

 

2018. 

Pašvaldība  

29. Brīvprātīgo 

ugunsdzēsēju mat.tehn. 

bāzes attīstība: 

Ugunsdzēsības DEPO 

pārbūve 

Ugunsdzēsības 

aprīkojuma iegāde; 

Ugunsdzēsības 

automašīnas virsbūves 

iegāde 

IP1; 

VP6; 

R17 

 

 

 

100 000,- 

 

25 000,- 

 

20 000,- 

 ES fondi    

 

 

2 auto garāžas, iekšējie 

inženiertīkli, telpa 

darbiniekiem, noliktava; 

Dūmu ventilators un 

 sūknis ; 

ZIL 131 virsbūve ar 

cisternu 

2015. 2018. BUB, 

Pašvaldība 

 

 
 

Domes priekšsēdētāja                                                                                                                                   D.Reinika 

 

 

 
L.Mierlauka, 

 Attīstības nodaļas vadītāja 



APSTIPRINĀTS 

ar Tērvetes novada domes 

2016.g.  25. februāra 

sēdes lēmumu , protokols Nr.  3 ,  10§ 

KOPSAVILKUMA TĀMES ATSKAITE 

   

\Administratīvā struktūrvienība\ Tērvetes novada dome 

\Reģ.nr.\ 90001465562 

\Budžeta veids\ Pamatbudžets 

\\ KOPSAVILKUMS 

   

Rādītāju nosaukumi 
Budžeta 

kategoriju kodi 

Apstiprināts 2016. 

gadam 

EUR 

II IZDEVUMI - kopā   4474254,00 

  01 SAC Tērvete veco ļaužu nodaļa   1138149,00 

    Atlīdzība 1000 555886,00 

      Atalgojums   1100 422267,00 

      Darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas, pabalsti un kompensācijas   1200 133619,00 

    Preces un pakalpojumi 2000 532337,00 

      Mācību, darba un dienesta komandējumi, darba braucieni   2100 40,00 

      Pakalpojumi   2200 109066,00 

      Krājumi, materiāli, energoresursi, preces, biroja preces un inventārs, kurus neuzskaita kodā 
5000   2300 421533,00 

      Izdevumi periodikas iegādei   2400 398,00 

      Budžeta iestāžu nodokļu, nodevu un naudas sodu maksājumi   2500 1300,00 

    Pamatkapitāla veidošana 5000 12006,00 

      Nemateriālie ieguldījumi   5100 726,00 

      Pamatlīdzekļi   5200 11280,00 

    Sociālie pabalsti 6000 37920,00 

      Pensijas un sociālie pabalsti naudā   6200 37920,00 

  02 SAC Tērvete Bērnu nodaļa   159101,00 

    Atlīdzība 1000 92316,00 

      Atalgojums   1100 70784,00 

      Darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas, pabalsti un kompensācijas   1200 21532,00 

    Preces un pakalpojumi 2000 63385,00 

      Mācību, darba un dienesta komandējumi, darba braucieni   2100 20,00 

      Pakalpojumi   2200 12240,00 

      Krājumi, materiāli, energoresursi, preces, biroja preces un inventārs, kurus neuzskaita kodā 
5000   2300 51025,00 

      Budžeta iestāžu nodokļu, nodevu un naudas sodu maksājumi   2500 100,00 

    Pamatkapitāla veidošana 5000 800,00 

      Pamatlīdzekļi   5200 800,00 

    Sociālie pabalsti 6000 2600,00 

      Pensijas un sociālie pabalsti naudā   6200 2600,00 

  1 Administrācija   239320,00 



    Atlīdzība 1000 179758,00 

      Atalgojums   1100 145447,00 

      Darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas, pabalsti un kompensācijas   1200 34311,00 

    Preces un pakalpojumi 2000 47562,00 

      Mācību, darba un dienesta komandējumi, darba braucieni   2100 250,00 

      Pakalpojumi   2200 30362,00 

      Krājumi, materiāli, energoresursi, preces, biroja preces un inventārs, kurus neuzskaita kodā 

5000   2300 12250,00 

      Izdevumi periodikas iegādei   2400 500,00 

      Budžeta iestāžu nodokļu, nodevu un naudas sodu maksājumi   2500 4200,00 

    Pamatkapitāla veidošana 5000 9000,00 

      Pamatlīdzekļi   5200 9000,00 

    Uzturēšanas izdevumu transferti, pašu resursu maksājumi, starptautiskā sadarbība 7000 3000,00 

      Pašvaldību uzturēšanas izdevumu transferti   7200 3000,00 

  10 Izglītības vadība   40631,00 

    Atlīdzība 1000 27411,00 

      Atalgojums   1100 22179,00 

      Darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas, pabalsti un kompensācijas   1200 5232,00 

    Preces un pakalpojumi 2000 4420,00 

      Pakalpojumi   2200 2330,00 

      Krājumi, materiāli, energoresursi, preces, biroja preces un inventārs, kurus neuzskaita kodā 

5000   2300 2090,00 

    Sociālie pabalsti 6000 500,00 

      Pārējie klasifikācijā neminētie maksājumi iedzīvotājiem natūrā un kompensācijas   6400 500,00 

    Uzturēšanas izdevumu transferti, pašu resursu maksājumi, starptautiskā sadarbība 7000 8300,00 

      Pašvaldību uzturēšanas izdevumu transferti   7200 8300,00 

  11 Brigaderes sk.v.fin   104151,00 

    Atlīdzība 1000 104151,00 

      Atalgojums   1100 104151,00 

  13 Augstkalnes sk.v.fin   162064,00 

    Atlīdzība 1000 162064,00 

      Atalgojums   1100 162064,00 

  15 Kultūras nams   127342,00 

    Atlīdzība 1000 58299,00 

      Atalgojums   1100 47171,00 

      Darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas, pabalsti un kompensācijas   1200 11128,00 

    Preces un pakalpojumi 2000 69043,00 

      Mācību, darba un dienesta komandējumi, darba braucieni   2100 200,00 

      Pakalpojumi   2200 50249,00 

      Krājumi, materiāli, energoresursi, preces, biroja preces un inventārs, kurus neuzskaita kodā 
5000   2300 18594,00 

  16 Klientu apkalpošanas centrs   7128,00 

    Atlīdzība 1000 6000,00 

      Atalgojums   1100 4848,00 

      Darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas, pabalsti un kompensācijas   1200 1152,00 

    Preces un pakalpojumi 2000 1128,00 



      Krājumi, materiāli, energoresursi, preces, biroja preces un inventārs, kurus neuzskaita kodā 

5000   2300 1128,00 

  18 Sports   32184,00 

    Atlīdzība 1000 18287,00 

      Atalgojums   1100 14797,00 

      Darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas, pabalsti un kompensācijas   1200 3490,00 

    Preces un pakalpojumi 2000 13897,00 

      Mācību, darba un dienesta komandējumi, darba braucieni   2100 780,00 

      Pakalpojumi   2200 7325,00 

      Krājumi, materiāli, energoresursi, preces, biroja preces un inventārs, kurus neuzskaita kodā 

5000   2300 5792,00 

  19 Pārējā kult. un sp.   26838,00 

    Atlīdzība 1000 10938,00 

      Atalgojums   1100 8850,00 

      Darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas, pabalsti un kompensācijas   1200 2088,00 

    Preces un pakalpojumi 2000 15900,00 

      Mācību, darba un dienesta komandējumi, darba braucieni   2100 260,00 

      Pakalpojumi   2200 8440,00 

      Krājumi, materiāli, energoresursi, preces, biroja preces un inventārs, kurus neuzskaita kodā 

5000   2300 6700,00 

      Budžeta iestāžu nodokļu, nodevu un naudas sodu maksājumi   2500 500,00 

  2 Augstkalnes pagasta pārvalde   46271,00 

    Atlīdzība 1000 29574,00 

      Atalgojums   1100 23929,00 

      Darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas, pabalsti un kompensācijas   1200 5645,00 

    Preces un pakalpojumi 2000 15897,00 

      Pakalpojumi   2200 5152,00 

      Krājumi, materiāli, energoresursi, preces, biroja preces un inventārs, kurus neuzskaita kodā 

5000   2300 8650,00 

      Izdevumi periodikas iegādei   2400 95,00 

      Budžeta iestāžu nodokļu, nodevu un naudas sodu maksājumi   2500 2000,00 

    Pamatkapitāla veidošana 5000 800,00 

      Pamatlīdzekļi   5200 800,00 

  20 Apsardze   13000,00 

    Preces un pakalpojumi 2000 13000,00 

      Pakalpojumi   2200 13000,00 

  21 Bāriņtiesa   30437,00 

    Atlīdzība 1000 28607,00 

      Atalgojums   1100 23147,00 

      Darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas, pabalsti un kompensācijas   1200 5460,00 

    Preces un pakalpojumi 2000 1830,00 

      Mācību, darba un dienesta komandējumi, darba braucieni   2100 100,00 

      Pakalpojumi   2200 1530,00 

      Krājumi, materiāli, energoresursi, preces, biroja preces un inventārs, kurus neuzskaita kodā 

5000   2300 200,00 

  22 Sociālais Dienests   82884,00 

    Atlīdzība 1000 70694,00 



      Atalgojums   1100 57200,00 

      Darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas, pabalsti un kompensācijas   1200 13494,00 

    Preces un pakalpojumi 2000 11440,00 

      Mācību, darba un dienesta komandējumi, darba braucieni   2100 60,00 

      Pakalpojumi   2200 7320,00 

      Krājumi, materiāli, energoresursi, preces, biroja preces un inventārs, kurus neuzskaita kodā 

5000   2300 4060,00 

    Pamatkapitāla veidošana 5000 750,00 

      Pamatlīdzekļi   5200 750,00 

  23 Bezdarbnieku nodarbinātība   8000,00 

    Atlīdzība 1000 8000,00 

      Atalgojums   1100 6200,00 

      Darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas, pabalsti un kompensācijas   1200 1800,00 

  24 Bukaišu tautas nams   24516,00 

    Atlīdzība 1000 17641,00 

      Atalgojums   1100 14274,00 

      Darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas, pabalsti un kompensācijas   1200 3367,00 

    Preces un pakalpojumi 2000 6875,00 

      Pakalpojumi   2200 5630,00 

      Krājumi, materiāli, energoresursi, preces, biroja preces un inventārs, kurus neuzskaita kodā 

5000   2300 1245,00 

  25 Sociālie pabalsti   45800,00 

    Sociālie pabalsti 6000 45800,00 

      Pensijas un sociālie pabalsti naudā   6200 21000,00 

      Sociālie pabalsti natūrā   6300 1900,00 

      Pārējie klasifikācijā neminētie maksājumi iedzīvotājiem natūrā un kompensācijas   6400 22900,00 

  27 Ugunsdzēs.dienests   28275,00 

    Atlīdzība 1000 7655,00 

      Atalgojums   1100 6194,00 

      Darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas, pabalsti un kompensācijas   1200 1461,00 

    Preces un pakalpojumi 2000 11620,00 

      Pakalpojumi   2200 6190,00 

      Krājumi, materiāli, energoresursi, preces, biroja preces un inventārs, kurus neuzskaita kodā 

5000   2300 5430,00 

    Pamatkapitāla veidošana 5000 9000,00 

      Nemateriālie ieguldījumi   5100 4000,00 

      Pamatlīdzekļi   5200 5000,00 

  28 Līdzekļi neparedz.g.   104995,00 

    Preces un pakalpojumi 2000 104995,00 

      Pakalpojumi   2200 104995,00 

  29 Attistības nodaļa. Tūrisms   67244,00 

    Atlīdzība 1000 61147,00 

      Atalgojums   1100 49476,00 

      Darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas, pabalsti un kompensācijas   1200 11671,00 

    Preces un pakalpojumi 2000 5597,00 

      Mācību, darba un dienesta komandējumi, darba braucieni   2100 1792,00 



      Pakalpojumi   2200 3745,00 

      Krājumi, materiāli, energoresursi, preces, biroja preces un inventārs, kurus neuzskaita kodā 
5000   2300 60,00 

    Pamatkapitāla veidošana 5000 500,00 

      Pamatlīdzekļi   5200 500,00 

  29.3 Attistības nodaļa. Sabiedriskās attiecības   6530,00 

    Preces un pakalpojumi 2000 6530,00 

      Pakalpojumi   2200 5530,00 

      Krājumi, materiāli, energoresursi, preces, biroja preces un inventārs, kurus neuzskaita kodā 
5000   2300 1000,00 

  3 Bukaišu pagasta pārvalde   26639,00 

    Atlīdzība 1000 17814,00 

      Atalgojums   1100 14414,00 

      Darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas, pabalsti un kompensācijas   1200 3400,00 

    Preces un pakalpojumi 2000 8575,00 

      Pakalpojumi   2200 4250,00 

      Krājumi, materiāli, energoresursi, preces, biroja preces un inventārs, kurus neuzskaita kodā 

5000   2300 1825,00 

      Budžeta iestāžu nodokļu, nodevu un naudas sodu maksājumi   2500 2500,00 

    Pamatkapitāla veidošana 5000 250,00 

      Pamatlīdzekļi   5200 250,00 

  30 Teritoriju apsaimn.T   163949,00 

    Atlīdzība 1000 107124,00 

      Atalgojums   1100 86677,00 

      Darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas, pabalsti un kompensācijas   1200 20447,00 

    Preces un pakalpojumi 2000 45885,00 

      Pakalpojumi   2200 30385,00 

      Krājumi, materiāli, energoresursi, preces, biroja preces un inventārs, kurus neuzskaita kodā 

5000   2300 15500,00 

    Pamatkapitāla veidošana 5000 10940,00 

      Pamatlīdzekļi   5200 10940,00 

  31 Teritoriju apsaimn.A   88283,00 

    Atlīdzība 1000 57417,00 

      Atalgojums   1100 46458,00 

      Darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas, pabalsti un kompensācijas   1200 10959,00 

    Preces un pakalpojumi 2000 29976,00 

      Pakalpojumi   2200 7947,00 

      Krājumi, materiāli, energoresursi, preces, biroja preces un inventārs, kurus neuzskaita kodā 

5000   2300 18598,00 

      Budžeta iestāžu nodokļu, nodevu un naudas sodu maksājumi   2500 3431,00 

    Pamatkapitāla veidošana 5000 890,00 

      Pamatlīdzekļi   5200 890,00 

  32 Teritoriju apsaimn.B   152182,00 

    Atlīdzība 1000 81692,00 

      Atalgojums   1100 66099,00 

      Darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas, pabalsti un kompensācijas   1200 15593,00 

    Preces un pakalpojumi 2000 58140,00 



      Pakalpojumi   2200 31040,00 

      Krājumi, materiāli, energoresursi, preces, biroja preces un inventārs, kurus neuzskaita kodā 
5000   2300 24800,00 

      Budžeta iestāžu nodokļu, nodevu un naudas sodu maksājumi   2500 2300,00 

    Pamatkapitāla veidošana 5000 12350,00 

      Pamatlīdzekļi   5200 12350,00 

  33 Labrenču siltināšanas projekts   30000,00 

    Preces un pakalpojumi 2000 30000,00 

      Pakalpojumi   2200 30000,00 

  34 Notekūdeņu attīrīš.   91475,00 

    Atlīdzība 1000 46718,00 

      Atalgojums   1100 37801,00 

      Darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas, pabalsti un kompensācijas   1200 8917,00 

    Preces un pakalpojumi 2000 44757,00 

      Pakalpojumi   2200 36780,00 

      Krājumi, materiāli, energoresursi, preces, biroja preces un inventārs, kurus neuzskaita kodā 

5000   2300 2877,00 

      Budžeta iestāžu nodokļu, nodevu un naudas sodu maksājumi   2500 4850,00 

      Pakalpojumi, kurus budžeta iestādes apmaksā noteikto funkciju ietvaros, kas nav iestādes 
administratīvie izdevumi   2800 250,00 

  35 Atkritumu savākšana   22000,00 

    Preces un pakalpojumi 2000 22000,00 

      Pakalpojumi   2200 22000,00 

  36 Ūdensapgāde novadā   30247,00 

    Preces un pakalpojumi 2000 22587,00 

      Pakalpojumi   2200 17637,00 

      Krājumi, materiāli, energoresursi, preces, biroja preces un inventārs, kurus neuzskaita kodā 

5000   2300 1450,00 

      Budžeta iestāžu nodokļu, nodevu un naudas sodu maksājumi   2500 3500,00 

    Pamatkapitāla veidošana 5000 7660,00 

      Pamatlīdzekļi   5200 7660,00 

  37 Ielu apgaismojums   10220,00 

    Preces un pakalpojumi 2000 10220,00 

      Pakalpojumi   2200 8550,00 

      Krājumi, materiāli, energoresursi, preces, biroja preces un inventārs, kurus neuzskaita kodā 

5000   2300 1670,00 

  39 Pašvaldības policija   31382,00 

    Atlīdzība 1000 21152,00 

      Atalgojums   1100 17115,00 

      Darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas, pabalsti un kompensācijas   1200 4037,00 

    Preces un pakalpojumi 2000 10230,00 

      Pakalpojumi   2200 5460,00 

      Krājumi, materiāli, energoresursi, preces, biroja preces un inventārs, kurus neuzskaita kodā 

5000   2300 4770,00 

  4 Deputāti, komisijas   42600,00 

    Atlīdzība 1000 41600,00 

      Atalgojums   1100 34000,00 

      Darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas, pabalsti un kompensācijas   1200 7600,00 



    Sociālie pabalsti 6000 1000,00 

      Pārējie klasifikācijā neminētie maksājumi iedzīvotājiem natūrā un kompensācijas   6400 1000,00 

  40 Būvvalde   9569,00 

    Atlīdzība 1000 9269,00 

      Atalgojums   1100 7500,00 

      Darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas, pabalsti un kompensācijas   1200 1769,00 

    Preces un pakalpojumi 2000 300,00 

      Pakalpojumi   2200 200,00 

      Krājumi, materiāli, energoresursi, preces, biroja preces un inventārs, kurus neuzskaita kodā 
5000   2300 100,00 

  41 Savst.norēķini izglītībā   90000,00 

    Uzturēšanas izdevumu transferti, pašu resursu maksājumi, starptautiskā sadarbība 7000 90000,00 

      Pašvaldību uzturēšanas izdevumu transferti   7200 90000,00 

  42 Savst.norēķ. ar SAC   0,00 

    Uzturēšanas izdevumu transferti, pašu resursu maksājumi, starptautiskā sadarbība 7000 0,00 

      Pašvaldību uzturēšanas izdevumu transferti   7200 0,00 

  43 Bankas pakalpojumi   500,00 

    Preces un pakalpojumi 2000 500,00 

      Pakalpojumi   2200 500,00 

  44 Aizņēmumu %   8500,00 

    Preces un pakalpojumi 2000 3500,00 

      Pakalpojumi   2200 3500,00 

    Procentu izdevumi 4000 5000,00 

      Pārējie procentu maksājumi   4300 5000,00 

  45 Objektu privatizāc.   5000,00 

    Preces un pakalpojumi 2000 5000,00 

      Pakalpojumi   2200 5000,00 

  46 Tērvetes pagasta pārvalde   26712,00 

    Atlīdzība 1000 22218,00 

      Atalgojums   1100 17977,00 

      Darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas, pabalsti un kompensācijas   1200 4241,00 

    Preces un pakalpojumi 2000 3830,00 

      Mācību, darba un dienesta komandējumi, darba braucieni   2100 40,00 

      Pakalpojumi   2200 2209,00 

      Krājumi, materiāli, energoresursi, preces, biroja preces un inventārs, kurus neuzskaita kodā 

5000   2300 1481,00 

      Izdevumi periodikas iegādei   2400 100,00 

    Pamatkapitāla veidošana 5000 664,00 

      Pamatlīdzekļi   5200 664,00 

  47 Finansējums biedrībām   14000,00 

    Subsīdijas un dotācijas 3000 14000,00 

      Subsīdijas un dotācijas komersantiem, biedrībām un nodibinājumiem   3200 14000,00 

  48 Nor. par soc.aprūpi   7000,00 

    Uzturēšanas izdevumu transferti, pašu resursu maksājumi, starptautiskā sadarbība 7000 7000,00 

      Pašvaldību uzturēšanas izdevumu transferti   7200 7000,00 

  49 Sporta halle   43771,00 

    Atlīdzība 1000 25493,00 



      Atalgojums   1100 20627,00 

      Darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas, pabalsti un kompensācijas   1200 4866,00 

    Preces un pakalpojumi 2000 15190,00 

      Pakalpojumi   2200 11565,00 

      Krājumi, materiāli, energoresursi, preces, biroja preces un inventārs, kurus neuzskaita kodā 

5000   2300 3625,00 

    Pamatkapitāla veidošana 5000 3088,00 

      Pamatlīdzekļi   5200 3088,00 

  51 Skolnieku autobuss Tērvetē   69933,00 

    Atlīdzība 1000 34733,00 

      Atalgojums   1100 28103,00 

      Darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas, pabalsti un kompensācijas   1200 6630,00 

    Preces un pakalpojumi 2000 35200,00 

      Mācību, darba un dienesta komandējumi, darba braucieni   2100 150,00 

      Pakalpojumi   2200 11800,00 

      Krājumi, materiāli, energoresursi, preces, biroja preces un inventārs, kurus neuzskaita kodā 

5000   2300 23250,00 

  54 Katlu māja Labrenči   102086,00 

    Atlīdzība 1000 20846,00 

      Atalgojums   1100 16867,00 

      Darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas, pabalsti un kompensācijas   1200 3979,00 

    Preces un pakalpojumi 2000 15240,00 

      Pakalpojumi   2200 2870,00 

      Krājumi, materiāli, energoresursi, preces, biroja preces un inventārs, kurus neuzskaita kodā 

5000   2300 9250,00 

      Budžeta iestāžu nodokļu, nodevu un naudas sodu maksājumi   2500 3120,00 

    Pamatkapitāla veidošana 5000 66000,00 

      Pamatlīdzekļi   5200 66000,00 

  55 Katlu māja Lāči   25166,00 

    Atlīdzība 1000 20846,00 

      Atalgojums   1100 16867,00 

      Darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas, pabalsti un kompensācijas   1200 3979,00 

    Preces un pakalpojumi 2000 4320,00 

      Pakalpojumi   2200 1620,00 

      Krājumi, materiāli, energoresursi, preces, biroja preces un inventārs, kurus neuzskaita kodā 

5000   2300 500,00 

      Budžeta iestāžu nodokļu, nodevu un naudas sodu maksājumi   2500 2200,00 

  56 Katlu māja Līdumi   45000,00 

    Preces un pakalpojumi 2000 45000,00 

      Pakalpojumi   2200 45000,00 

  6 A. Brigaderes p-skola   155649,00 

    Atlīdzība 1000 78888,00 

      Atalgojums   1100 63831,00 

      Darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas, pabalsti un kompensācijas   1200 15057,00 

    Preces un pakalpojumi 2000 68211,00 

      Mācību, darba un dienesta komandējumi, darba braucieni   2100 135,00 



      Pakalpojumi   2200 34882,00 

      Krājumi, materiāli, energoresursi, preces, biroja preces un inventārs, kurus neuzskaita kodā 
5000   2300 33194,00 

    Pamatkapitāla veidošana 5000 8550,00 

      Pamatlīdzekļi   5200 8550,00 

  69 Tērvetes biblioteka   11981,00 

    Atlīdzība 1000 8352,00 

      Atalgojums   1100 6758,00 

      Darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas, pabalsti un kompensācijas   1200 1594,00 

    Preces un pakalpojumi 2000 2509,00 

      Mācību, darba un dienesta komandējumi, darba braucieni   2100 100,00 

      Pakalpojumi   2200 850,00 

      Krājumi, materiāli, energoresursi, preces, biroja preces un inventārs, kurus neuzskaita kodā 

5000   2300 759,00 

      Izdevumi periodikas iegādei   2400 800,00 

    Pamatkapitāla veidošana 5000 1120,00 

      Pamatlīdzekļi   5200 1120,00 

  7 A. Brigaderes PG Sprīdītis   186893,00 

    Atlīdzība 1000 130381,00 

      Atalgojums   1100 105494,00 

      Darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas, pabalsti un kompensācijas   1200 24887,00 

    Preces un pakalpojumi 2000 52672,00 

      Pakalpojumi   2200 22208,00 

      Krājumi, materiāli, energoresursi, preces, biroja preces un inventārs, kurus neuzskaita kodā 

5000   2300 30464,00 

    Pamatkapitāla veidošana 5000 3840,00 

      Pamatlīdzekļi   5200 3840,00 

  70 Augstkalnes bibliotēka   17456,00 

    Atlīdzība 1000 12905,00 

      Atalgojums   1100 10442,00 

      Darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas, pabalsti un kompensācijas   1200 2463,00 

    Preces un pakalpojumi 2000 2851,00 

      Mācību, darba un dienesta komandējumi, darba braucieni   2100 100,00 

      Pakalpojumi   2200 1761,00 

      Krājumi, materiāli, energoresursi, preces, biroja preces un inventārs, kurus neuzskaita kodā 

5000   2300 190,00 

      Izdevumi periodikas iegādei   2400 800,00 

    Pamatkapitāla veidošana 5000 1700,00 

      Pamatlīdzekļi   5200 1700,00 

  71 Bites bibliotēka   13662,00 

    Atlīdzība 1000 8352,00 

      Atalgojums   1100 6758,00 

      Darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas, pabalsti un kompensācijas   1200 1594,00 

    Preces un pakalpojumi 2000 3310,00 

      Mācību, darba un dienesta komandējumi, darba braucieni   2100 100,00 

      Pakalpojumi   2200 2060,00 



      Krājumi, materiāli, energoresursi, preces, biroja preces un inventārs, kurus neuzskaita kodā 

5000   2300 350,00 

      Izdevumi periodikas iegādei   2400 800,00 

    Pamatkapitāla veidošana 5000 2000,00 

      Pamatlīdzekļi   5200 2000,00 

  72 Bukaišu bibliotēka   12843,00 

    Atlīdzība 1000 8352,00 

      Atalgojums   1100 6758,00 

      Darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas, pabalsti un kompensācijas   1200 1594,00 

    Preces un pakalpojumi 2000 2591,00 

      Mācību, darba un dienesta komandējumi, darba braucieni   2100 100,00 

      Pakalpojumi   2200 1561,00 

      Krājumi, materiāli, energoresursi, preces, biroja preces un inventārs, kurus neuzskaita kodā 

5000   2300 130,00 

      Izdevumi periodikas iegādei   2400 800,00 

    Pamatkapitāla veidošana 5000 1900,00 

      Pamatlīdzekļi   5200 1900,00 

  73 Dotācijas kultūrai   2049,00 

    Atlīdzība 1000 2049,00 

      Atalgojums   1100 1800,00 

      Darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas, pabalsti un kompensācijas   1200 249,00 

  8 Augstkalnes v-skola   442647,00 

    Atlīdzība 1000 173430,00 

      Atalgojums   1100 140327,00 

      Darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas, pabalsti un kompensācijas   1200 33103,00 

    Preces un pakalpojumi 2000 159017,00 

      Mācību, darba un dienesta komandējumi, darba braucieni   2100 250,00 

      Pakalpojumi   2200 87897,00 

      Krājumi, materiāli, energoresursi, preces, biroja preces un inventārs, kurus neuzskaita kodā 
5000   2300 66820,00 

      Izdevumi periodikas iegādei   2400 450,00 

      Budžeta iestāžu nodokļu, nodevu un naudas sodu maksājumi   2500 3600,00 

    Pamatkapitāla veidošana 5000 110200,00 

      Pamatlīdzekļi   5200 110200,00 

 

Domes priekšsēdētāja                                                                                   Dace Reinika  

 

 


