
 

 

 

 

 
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 

 

ĀRKĀRTAS SĒDES PROTOKOLS 

 

09.03.2016.                                                                                                                  Nr.4 

Tērvetes novads, Zelmeņi 

Sēde sasaukta plkst. 9:30 

Sēde atklāta plkst. 9:35 

Sēdi vada domes priekšsēdētāja D.Reinika 

Sēdi protokolē lietvede Santa Hibšmane 

 

Sēdē piedalās: Dace Reinika, Edvīns Upītis, Dzintra Sirsone, Ieva Krūmiņa, Sandris Laizāns, 

Arvīds Bruss 

 

Sēdē nepiedalās: Normunds Namnieks, Linda Karloviča, Inese Deņisova 

 

DARBA KĀRTĪBĀ 

 

1. Par atbalstu projektam 

2. Par pilnvarojumu organizēt licencēto  makšķerēšanu un vēžošanu Tērvetes ūdenskrātuvē 

3. Par pedagogu minimālās algas likmes palielināšanu 

 

Domes priekšsēdētāja lūdz balsot par sēdes darba kārtību ar 3 jautājumiem 

Atklāti balsojot: PAR – 6 (D. Reinika, E. Upītis, Dz. Sirsone, I. Krūmiņa, S. Laizāns, A. 

Bruss), PRET – nav, ATTURAS – nav, NOLEMJ: 

Apstiprināt darba kārtību ar 3 jautājumiem. 

 

1. paragrāfs  

Par atbalstu projektam  

D.Reinika 

 

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

vārdiski balsojot: PAR – 6 (D. Reinika, E. Upītis, Dz. Sirsone, I. Krūmiņa, S. Laizāns, A. 

Bruss), PRET – nav, ATTURAS – nav, NOLEMJ: 

       

     1. Piedalīties Jaunatnes starptautisko programmu aģentūras izsludinātajā Jaunatnes politikas 

valsts programmas 2016. gadam atklātā projektu konkursā „Atbalsts jauniešu centru darbības 

nodrošināšanai pašvaldībās ar mērķi veidot un stiprināt jauniešu piederības apziņu” 

1.4.apakšsadaļā „Atbalsts jauniešu centru darbības nodrošināšanai pašvaldībās ar mērķi veidot 

un stiprināt jauniešu piederības apziņu” un iesniegt projekta iesniegumu „Esmu 

TĒRVETnieks!”. Projekta kopējās plānotās izmaksas EUR 3500,00 (trīs tūkstoši pieci simti 

eiro 00 centi). 

 



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

 

2. paragrāfs 

Par pilnvarojumu organizēt licencēto  

makšķerēšanu un vēžošanu Tērvetes ūdenskrātuvē 

D.Reinika 

 

Izskatījusi un apspriedusi AS “Latvijas valsts meži”, /reģistrācijas numurs/, vēstuli par 

pilnvarojuma izsniegšanu par Tērvetes ūdenskrātuves apsaimniekošanu un licencētās 

makšķerēšanas un vēžošanas organizēšanu, pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 

21.panta pirmās daļas 27.punktu un Ministru kabineta 2015.gada 22.decembra noteikumu 

Nr.799 „Licencētās makšķerēšanas, vēžošanas un zemūdens medību kārtība” 3.punktu, kas 

nosaka, ka licencēto makšķerēšanu un vēžošanu organizē vietējā pašvaldība, kuras 

administratīvajā teritorijā atrodas attiecīgie ūdeņi, vai pašvaldības pilnvarota persona, ņemot 

vērā apstākli, ka AS “Latvijas valsts meži” jau ilgstoši pienācīgā kārtā ir apsaimniekojusi 

Tērvetes ūdenskrātuvi un organizējusi licencēto makšķerēšanu un vēžošanu šajos ūdeņos, 

Tērvetes novada dome, atklāti vārdiski balsojot : PAR – 6 (D. Reinika, E. Upītis, Dz. Sirsone, 

I. Krūmiņa, S. Laizāns, A. Bruss) , PRET - nav, ATTURAS - nav, NOLEMJ: 

 

Pilnvarot AS “Latvijas valsts meži”, reģistrācijas numurs 40003466281, organizēt licencēto 

makšķerēšanu un vēžošanu Tērvetes ūdenskrātuvē, noslēdzot pilnvarojuma līgumu (līguma 

projekts pielikumā) 

 

3. paragrāfs 

Par pedagogu minimālās algas likmes palielināšanu 

D.Reinika 

 

       Tērvetes novada dome ir izskatījusi Augstkalnes vidusskolas direktores I. Krūmiņas 2016. 

gada 7. marta iesniegumu ar lūgumu atļaut palielināt Augstkalnes vidusskolas skolotāju 

pedagoģisko likmi  par 5 euro. Brīvi finanšu līdzekļi skolotāju atalgojumam ir radušies sakarā 

ar to, ka ar 2016. gada 1. martu tika pārtraukta  7.klases skolnieces mājmācība, kas tika 

finansēta no valsts piešķirtās mērķdotācijas pedagogu atalgojumam.  

       Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15.panta 4.punktu un Tērvetes novada domes 

2013.gada 24.oktobra noteikumu „Kārtība, kādā Tērvetes novada pašvaldība sadala valsts 

piešķirto mērķdotāciju izglītības iestādēm bērnu no piecu gadu vecuma, vispārējās 

pamatizglītības un vispārējās vidējās izglītības pedagogu darba samaksai” 11.punktu un Valsts 

mērķdotācijas apmēru pedagogu algām 2016.gada janvārim-augustam, Tērvetes novada dome, 

atklāti vārdiski balsojot:  PAR – 5 (D. Reinika, E. Upītis, Dz. Sirsone, I. Krūmiņa, S. Laizāns, 

A. Bruss), PRET - nav, ATTURAS - nav, Ievai Krūmiņai saskaņā ar likumu „Par interešu 

konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā” balsojumā nepiedaloties, NOLEMJ: 

       Atļaut palielināt  ar 2016. gada 1. martu pedagogu minimālo algas likmi Augstkalnes 

vidusskolas  vispārējās izglītības mācību priekšmetu skolotājiem un atbalsta personām 

(bibliotekārs, logopēds) līdz 425,00 EUR. 

 

Sēdi slēdz plkst. 9:45 

 

Sēdes vadītāja                                                                                          D. Reinika 

 

Protokoliste                                                                                             S. Hibšmane 

 

 

 



 

 

Apstiprināts  

ar Tērvetes novada domes  

2016.gada 9.marta sēdes lēmumu  

(protokols Nr. 4, 2.§) 

 

 

PILNVAROJUMA LĪGUMS 

 

Tērvetes pagastā, 2016.gada __.martā 

 

Tērvetes novada dome, reģistrācijas Nr. ……………, juridiskā adrese “Zelmeņi”, Tērvetes 

pagasts, Tērvetes novads, turpmāk tekstā saukta arī - Pašvaldība, kuras vārdā amata pilnvaru 

robežās un pamatojoties uz Tērvetes novada domes 2016.gada …marta sēdes lēmumu 

(protokols Nr. … ,   …§)  rīkojas tās priekšsēdētāja Dace Reinika, no vienas puses  

un 

AS “Latvijas valsts meži”, reģistrācijas numurs 40003466281, juridiskā adrese Vaiņodes 

iela 1, Rīga, LV-1004, turpmāk tekstā saukta arī - Sabiedrība, kuras vārdā ……………….. 

rīkojas ……….., no otras puses, abas līguma slēdzējas puses kopā un katra atsevišķi turpmāk 

tekstā sauktas arī - Puses vai Puse, izrādot brīvu un nepiespiestu gribu, bez maldības, viltus un 

spaidiem, noslēdz šādu līgumu (turpmāk – Līgums): 

 

1. Pašvaldība uzdod un Sabiedrība apņemas laika periodā līdz 2026.gada 31.decembrim  

organizēt licencēto makšķerēšanu un vēžošanu, turpmāk tekstā - licencētā makšķerēšana, 

Tērvetes ūdenskrātuvē, kas atrodas Tērvetes pagastā, Tērvetes novadā, visā tās platībā atbilstoši 

Zvejniecības likuma, Ministru kabineta 2015.gada 22.decembra noteikumu Nr.799 „Licencētās 

makšķerēšanas, vēžošanas un zemūdens medību kārtība” un Ministru kabineta 2015.gada 

22.decembra noteikumu Nr. 800 „Makšķerēšanas, vēžošanas un zemūdens medību noteikumi” 

normām. 

 

2. Pašvaldības pienākumi un tiesības: 

2.1. apņemas izsniegt Sabiedrībai tās uzdevuma veikšanai nepieciešamo informāciju un 

dokumentus, kuri ir Pašvaldības rīcībā; 

2.2. ir tiesības pieprasīt un saņemt no Sabiedrības tās rīcībā esošo informāciju par veicamā 

uzdevuma izpildi. 

 

3. Sabiedrība apņemas: 

3.1. veikt visas nepieciešamās darbības, lai izstrādātu Tērvetes ūdenskrātuves licencētās 

makšķerēšanas nolikumu; 

3.2. Tērvetes ūdenskrātuves licencētās makšķerēšanas nolikumu iesniegt saskaņošanai un 

apstiprināšanai normatīvajos aktos noteiktajām institūcijām; 

3.3. ievērot licencētās makšķerēšanas organizētāja pienākumus, kādi noteikti normatīvajos 

aktos un licencētās makšķerēšanas nolikumā; 

3.4. Sabiedrība šī līguma 1.punktā noteikto uzdevumu veic apzinīgi, centīgi, profesionāli, 

augstākā vai līdzvērtīgā kvalitātē, ar to iemaņu, rūpības un centības līmeni, kāda piemīt citiem 

profesionāļiem, kas veic līdzīgus uzdevumus 

3.5. visus izdevumus, kas saistīti ar licencētās makšķerēšanas organizēšanu segt no saviem 

līdzekļiem; 

3.6. bez Pašvaldības rakstiskas piekrišanas nodot trešajām personām šī līguma 1.punktā 

minēto uzdevumu veikšanu; 

3.7. pirms licencētās makšķerēšanas nolikumu iesniegšanas saskaņošanai 2015.gada 

22.decembra noteikumu Nr.799 „Licencētās makšķerēšanas, vēžošanas un zemūdens medību 



kārtība” 10.1. līdz 10.4.punktā noteiktajām institūcijām, nolikumu iesniegt saskaņošanai 

Pašvaldībai. 

 

4. Nekādi mutiski papildinājumi un grozījumi netiks uzskatīti par šī Līguma noteikumiem. 

Jebkuras izmaiņas šī Līguma noteikumos stāsies spēkā tikai tad, kad tās tiks noformētas 

rakstiski, un tās parakstīs abas līgumslēdzēju Puses. 

 

5. Ja šī Līguma saistības netiek izpildītas vai tās tiek izpildītas nepienācīgi, vainīgā Puse ir 

materiāli atbildīga saskaņā ar šo Līgumu un spēkā esošo likumdošanu. 

 

6. Puses cenšas tiešu neformālu sarunu ceļā atrisināt jebkuru Līguma sakarā starp tiem 

radušos nesaprašanos vai strīdu. Ja strīdus nevar izšķirt pusēm vienojoties, tad saskaņā ar 

Latvijas Republikā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem to izšķir tiesa. 

 

7. Jautājumos, kas nav atrunāti šajā līgumā, Puses vadās saskaņā ar Latvijas Republikas 

normatīvajos aktos noteikto. 

 

8. Jebkura no Pusēm ir tiesīga izbeigt šo Līgumu un pieprasīt atlīdzināt tai nodarītos 

zaudējumus, ja otra Puse pieļāvusi šī Līguma saistību pārkāpšanu. Nākt klajā ar paziņojumu 

par līguma izbeigšanu ir iespējams tikai tādā gadījumā, ja pirms tam otra līgumslēdzēja Puse 

par to ir saņēmusi rakstisku brīdinājumu un nav novērsusi Līguma saistību pārkāpšanu. 

 

9. Ja kāds no šī Līguma nosacījumiem zaudē spēku, tas neietekmē pārējo Līguma nosacījumu 

spēkā esamību. 

 

10. Līguma pirmstermiņa izbeigšana pieļaujama Pusēm par to rakstiski vienojoties vai 

normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos. 

 

11. Līgums ir saistošs līgumslēdzēju Pušu tiesību pārņēmējiem. 

 

12. Līgums stājas spēkā ar tā parakstīšanas brīdi un ir noslēgts līdz Pušu uzņemto saistību 

pilnīgai izpildei. 

 

13. Līgums sastādīts latviešu valodā uz 1 (vienas) lapas 2 (divos) identiskos eksemplāros, ar 

vienādu juridisko spēku, no kuriem viens eksemplārs glabājas pie Pašvaldības, bet otrs pie 

Sabiedrības. 

 

14. Pušu paraksti apliecina, ka tās ir pilnīgi iepazinušās ar Līgumu un piekrīt tā noteikumiem. 

 

PUŠU REKVIZĪTI UN PARAKSTI 
 

  

 

Domes priekšsēdētāja                                                                       D.Reinika 

 
 


