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DARBA  KĀRTĪBĀ 

 

*Izpilddirektora ziņojums 

 

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

2. Par pašvaldībai piekritīgas zemes piešķiršanu nomā 

3. Par nekustamā īpašuma „Vēsmas” sadalīšanu un  nosaukuma piešķiršanu 

4. Par nekustamā īpašuma „Cerības” sadalīšanu un  nosaukuma piešķiršanu 

5. Par Tērvetes novada domes lēmuma atcelšanu 

6. Par pašvaldībai piekritīgas zemes piešķiršanu nomā 

7. Par dalību projektā 

8. Par atbalstu pasaku lugas “Sprīdītis” grāmatas izdošanai un grāmatu iegādi 

9. Par atvaļinājuma piešķiršanu  

10. Par sociālās aprūpes centra “Tērvete”  bērnu nodaļas darbību 

11. Par Tērvetes novada pašvaldības kapitālsabiedrības  pārvaldības noteikumiem 

12.  Par dividendēs izmaksājamās peļņas daļas noteikšanas un izmaksāšanas kārtību     

kapitālsabiedrībā, kurā Tērvetes novada pašvaldībai  ir izšķirošā ietekme 

13. Par SIA “Rehabilitācijas centrs ”Tērvete”” stratēģijas  2016.-2018. gadam 

apstiprināšanu 

14. Par finansējuma piešķiršanu 

15. Par funkciju izpildes deleģēšanu Dobeles novada pašvaldībai 

16. Par Tērvetes novada domes 2016. gada  projektu konkursa  „Mēs - Tērvetes novadam”  

     nolikuma apstiprināšanu  

 

Sēdi vada domes priekšsēdētāja Dace Reinika 

Sēdi protokolē sekretāre Inese Meija 

 

Piedalās: Dace Reinika, Edvīns Upītis, Dzintra Sirsone, Inese Deņisova, Linda 

Karloviča, Ieva Krūmiņa, Sandris Laizāns  



 

 

Nepiedalās: Arvīds Bruss, Normunds Namnieks 

 

Pašvaldības administrācijas darbinieki:  domes izpilddirektors M. Berlands, Tērvetes 

pagasta pārvaldes vadītāja D.Vācere 

 

Piedalās: Laikraksta "Zemgale" korespondente E.Bēvalde 

 

Domes priekšsēdētāja lūdz deputātus apstiprināt izsludināto Domes sēdes darba kārtību ar 

16. jautājumiem 

 

Atklāti balsojot: PAR - 7  (D.Reinika, S.Laizāns, I.Krūmiņa, L.Karloviča, Dz.Sirsone, 

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

Apstiprināt domes sēdes darba kārtību ar 16 jautājumiem 

 

 

 
Tērvetes novada pašvaldības izpilddirektora 

2016. gada 24. marta  ziņojums par pašvaldības darbu. 

 

 

*      24. martā notika Tērvetes novada pašvaldības nekustamā īpašuma nedzīvojamo telpu 

71,5 m2 „Zelmeņi”, Tērvetes pagasts, Tērvetes novads nomas tiesību izsole. Telpu 

lietošanas mērķis – tirdzniecības vai pakalpojumu sniegšanas vietas ierīkošana un 

uzturēšana. Izsolei bija pieteicies tikai viens nomas tiesību pretendents , tāpēc iznomājamā 

objekta nomas maksas apmērs tika noteikts vienāds ar  izsolē sākotnēji nosacīto -  44,00 

EUR/mēnesī, neieskaitot PVN.  

        

*      Šī gada 22. martā Tērvetes novada domē ir iesniegts izvērtēšanai SIA „JaunRīga ECO” 

izstrādātais Tērvetes novada multifunkcionālās ēkas „Zelmeņi” vienkāršotās renovācijas 

apliecinājuma kartes un būvniecības kontroltāmes projekts, kas nepieciešams lai pieteiktu 

dalību pašvaldību sabiedrisko ēku energoefektivitātes paaugstināšanas projektā (SAM 

4.2.2.).   

      Atbildīgie darbinieki izskatīja iesniegto projektu un nosūtīja priekšlikumus tā 

papildināšanai. 

 

*     3. martā  tika izsludināts atklāts konkurss TND2016/4 „Malkas piegāde”  2016/2017. 

gada apkures sezonai, kas paredz malkas piegādi Tērvetes novada pašvaldības kurtuvēm 

860 m3 un sociālās aprūpes centra „Tērvete” apkures nodrošināšanai šķeldojamo malku 

1200 m3 apjomā. Piedāvājumus pretendenti var  iesniegt par visu iepirkuma apjomu vai 

katru iepirkuma apjoma daļu atsevišķi līdz 4. aprīlim. 

 

 

*    7. martā noslēdzās iepirkums „Tērvetes pašvaldības ceļu ikdienas uzturēšanas darbu 

veikšana”. Iepirkumu komisijai tika iesniegti divi piedāvājumi. SIA „Ceļu būvnieks” 

piedāvāja līgumcenu 114 693,00 EUR, bet SIA „Ceļu būvniecības sabiedrība”IGATE””- 

113 233,00 EUR , neieskaitot PVN. Tā kā abi pretendenti atbilda nolikumā noteiktajām 

kvalifikācijas prasībām , iepirkumu komisija pieņēma lēmumu slēgt līgumu ar SIA „Ceļu 

būvniecības sabiedrība”IGATE”” par piedāvājumu ar zemāko cenu. Noslēgtais līgums       

paredz iesēdumu un bedru labošanu 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. 

  

*  17. martā notika Tērvetes novada pašvaldības lauksaimniecībā izmantojamās zemes 

vienības  „Bērtulaiši 13/77” nomas tiesību izsole.  Zemes gabals atrodas Bukaišu pagastā, 

1,0 ha  platībā. Tā kā izsolei bija reģistrējies tikai viens dalībnieks, tad   iznomājamā zemes 

gabala nomas maksa  būs vienāda ar objekta sākotnēji noteikto  nomas maksu 32,00 

EUR/gadā. 

 

 

*     Valsts akciju sabiedrībā „Latvijas Valsts ceļi” ir saskaņots uz Tērvetes pašvaldības  

autoceļiem uzstādīto ceļa zīmju saraksts .  

 

*        3. martā notika SIA „Rehabilitācijas centrs „Tērvete”” dalībnieku sapulce, kurā tika 

apspriests jautājums par 2016. gadā paredzētajiem atjaunošanas darbiem centra telpās ar 

mērķi  uzlabot sniegto medicīnas un sociālās rehabilitācijas pakalpojumu kvalitāti kā arī 

par darbu plānotajām izmaksām. Valdes priekšsēdētājs Valdis Grīnvalds informēja, ka ir 

sagatavota atjaunošanas darbu dokumentācija, saskaņā ar kuru ir plānots veikt galvenā 

korpusa 1. stāva ieejas gaiteņa un uzgaidāmās telpas, kases un kabinetu atjaunošanu.  

Sapulcē nolemts : Piekrist iepirkuma veikšanai un pēc iepirkuma veikšanas slēgt iepirkuma 

līgumu par atjaunošanas darbu izpildi SIA „Rehabilitācijas centrs „Tērvete”” telpās par 

kopējo iepirkuma summu līdz 100 000 EUR, ieskaitot PVN, nepārsniedzot SIA 

„Rehabilitācijas centrs „Tērvete””  naudas līdzekļu uzkrājumus un paredzamo sabiedrības 

peļņas daļu par 2015. finanšu gadu. 

 

 

1.paragrāfs 

Par zemes ierīcības projekta izstrādi zemes gabala 

„Viesturi” sadalīšanai 

D.Reinika 
 

Atklāti balsojot: PAR - 7 (D. Reinika, I. Krūmiņa, S.Laizāns,  I. Deņisova, L. Karloviča, 

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

Pieņemt lēmumu Nr.8  "Par zemes ierīcības projekta izstrādi zemes gabala "Viesturi" sadalīšanai. 

 

 

2.paragrāfs 

Par pašvaldībai piekritīgas zemes piešķiršanu nomā 

D.Reinika 
 

Atklāti balsojot: PAR - 7 (D. Reinika, I. Krūmiņa, S.Laizāns,  I. Deņisova, L. Karloviča, 

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

Pieņemt lēmumu Nr.9  "Par pašvaldībai piekritīgas zemes piešķiršanu nomā” . 

 

 

 

 

 



 

3.paragrāfs 

Par nekustamā īpašuma „Vēsmas” sadalīšanu un 

 nosaukuma piešķiršanu 

D.Reinika 
 

Atklāti balsojot: PAR - 7 (D. Reinika, I. Krūmiņa, S.Laizāns,  I. Deņisova, L. Karloviča, 

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

Pieņemt lēmumu Nr.10  "Par nekustamā īpašuma „Vēsmas” sadalīšanu un nosaukuma 

piešķiršanu. 

 

 

4.paragrāfs 

Par nekustamā īpašuma „Cerības” sadalīšanu un 

 nosaukuma piešķiršanu 

D.Reinika 
 

Atklāti balsojot: PAR - 7 (D. Reinika, I. Krūmiņa, S.Laizāns,  I. Deņisova, L. Karloviča, 

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

Pieņemt lēmumu Nr.11  "Par nekustamā īpašuma „Cerības” sadalīšanu un nosaukuma 

piešķiršanu. 

 

 

5.paragrāfs 

Par Tērvetes novada domes lēmuma atcelšanu 

D.Reinika 

 

     Tērvetes novada dome ir izskatījusi Valsts zemes dienesta Zemgales reģionālās nodaļas 

23.02.2016.gada vēstuli Nr.2-13-Z/912 “Par kadastra datiem”, saskaņā ar kuru Valsts 

zemes dienesta Zemgales reģionālā nodaļa informē, ka no Kadastra informācijas sistēmas 

2016.gada 03.februārī dzēsts nekustamais īpašums „Bu6; Zaļumi -Ruči” ar kadastra 

numuru 4656 004 0116 un zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 4656 004 0116, un lūdz 

attiecīgi precizēt Tērvetes novada domes 2008.gada 16.septembra lēmumu. Pamatojoties 

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

Finanšu komitejas lēmuma projektu, atklāti vārdiski balsojot : PAR - 7 (D. Reinika, I. 

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

ATTURAS - nav, NOLEMJ: 

Atcelt Tērvetes novada domes 2008.gada 16.septembra sēdes Nr.9, 13.paragrāfa 

lēmuma “Par Bukaišu pagasta lauku apvidus zemes piekritību Tērvetes novada pašvaldībai 

un lauku apvidus zemes nodošanu zemes reformas pabeigšanai” 6.3.13.  punktu. 

 

6.paragrāfs 

Par pašvaldībai piekritīgas zemes piešķiršanu nomā 

D.Reinika 
 

Atklāti balsojot: PAR - 7 (D. Reinika, I. Krūmiņa, S.Laizāns,  I. Deņisova, L. Karloviča, 

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

Pieņemt lēmumu Nr.12  "Par pašvaldībai piekritīgas zemes piešķiršanu nomā. 

 

                                                            

 



 

 

7. 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 apspriedes rezultātus 

(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”, Tērvetes novada domes  Finanšu 

komitejas lēmuma projektu,  Tērvetes novada dome,   atklāti  vārdiski   balsojot:  PAR  -  7  

(D. Reinika, I. Krūmiņa, S.Laizāns,  I. Deņisova, L. Karloviča, Dz.Sirsone, E.Upītis), 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.  Projekta īstenošanu veikt no valsts un Eiropas Savienības piešķirtā 

atbalsta finanšu līdzekļiem un pašvaldības līdzfinansējuma, ņemot aizņēmumu Valsts kasē.   

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

 

 

 

8. paragrāfs 

Par atbalstu pasaku lugas “Sprīdītis” grāmatas izdošanai un grāmatu iegādi 

D.Reinika 

 

Tērvetes novada dome, iepazīstoties ar apgāda “Jumava” 2016.gada 23.februāra vēstuli, 

konstatēja: 

Latvijas Republikas 100. dzimšanas dienas gaidās apgāds “Jumava” aizsācis veidot 

latviešu rakstnieku klasikas sēriju - “Sudraba sērija”, kurā tiek atkārtoti izdoti valsts izcilāko 

un nozīmīgāko rakstnieku populārākie un skaistākie darbi. Apgāds vēlas izdot rakstnieces, 

dramaturģes un dzejnieces Annas Brigaderes pasaku lugu „Sprīdītis”, kas sarakstīta 1903. 

gadā pēc Rīgas Latviešu teātra direktora Jēkaba Dubura lūguma, šajā pašā gadā tikusi 

uzvesta arī pati luga. 1904. gadā iznākusi grāmata un 1985. gadā „Sprīdītis” jau bija 

redzams televīzijas ekrānos. Luga visos laikos būs interesanta gan jaunākās paaudzes 

lasītājiem, gan – jaunā un svaigā izdevumā – arī Annas Brigaderes literāro darbu 

cienītājiem.  

Apgāds ”Jumava” piedāvā Tērvetes novada pašvaldībai un Annas Brigaderes muzejam 

“Sprīdīši” sadarbības iespējas šīs izcilās un populārās lugas izdošanā.  Plānotās kopējās 

grāmatas izdošanas izmaksas- Euro 4008,48.  

Tērvetes novada pašvaldības vēlamais līdzfinansējums projektā ir 1500,00 EUR un 

papildus 12 % PVN,  un pēc grāmatas izdošanas tiek piedāvāts saņemt pretī 150 grāmatas 

brīveksemplārus. 

   Atbilstoši apgāda “Jumava” piedāvājumam, Tērvetes novada pašvaldība kā sadarbības  

partneris iegūst:  

1) iespēja papildus iegādāties grāmatas eksemplārus par īpaši izdevīgu cenu;  

2) Tērvetes novada pašvaldības ģerboņa un Annas Brigaderes muzeja “Sprīdīši” logo 



 

ievietošanu grāmatas 4. lappusē (UDK lappusē) un atsauci ar pateicību par atbalstu 

grāmatas izdošanā; 

3) Tērvetes novada pašvaldības pēcvārds uz grāmatas 4. vāka; 

4)  Tērvetes novada pašvaldības ģerbonis un Annas Brigaderes muzeja “Sprīdīši” logo 

tiks ievietots 2017. gada apgāda grāmatu katalogā. 

5) Personificējot grāmatu - ievietojot Tērvetes novada pašvaldības ģerboni un Annas 

Brigaderes muzeja “Sprīdīši” logo, tā ir vērtīga, reprezentatīva, skaista dāvana skolu 

jaunatnei, novada līdzcilvēkiem un muzeja viesiem; 

6) iespēju sadarboties ar apgādu grāmatas atvēršanas svētkos un citās mārketinga 

aktivitātēs; 

7) apgāds nodrošina grāmatas reklāmu, loģistiku un tirdzniecību grāmatnīcās visā 

Latvijas teritorijā un vairāk kā 220 tirdzniecības vietās Latvijas teritorijā un sadarbības 

partneris iegūst plašu publicitāti. 

      Ievērojot piedāvājuma nosacījumus un Tērvetes novada pašvaldības 2016. gada budžeta 

iespējas, pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 12.pantu, 15.panta pirmās daļas 

5.punktu un 21.panta pirmās daļas 27.punktu, Tērvetes novada domes Finanšu komitejas 

lēmuma projektu, Tērvetes novada dome, atklāti vārdiski  balsojot: PAR - 6 (D. Reinika, I. 

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

(Dz.Sirsone), NOLEMJ: 

Atbalstīt apgāda “Jumava” Annas Brigaderes pasaku lugas „Sprīdītis” atkārtotu 

izdošanu, iegādājoties no pašvaldības budžeta līdzekļiem neparedzētiem gadījumiem 30 

grāmatu eksemplārus par kopējo summu 300,00 EUR un papildus 12 % PVN. 

 

     

9. paragrāfs 

Par atvaļinājuma piešķiršanu  

D.Reinika 

 

Tērvetes novada dome ir izskatījusi  Tērvetes novada domes priekšsēdētājas Daces 

Reinikas iesniegumu par atvaļinājuma piešķiršanu.   

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.pantu pirmās daļas 27.punktu, Darba 

likuma 149.pantu, 2013.gada 28.marta Tērvetes novada domes un to izveidoto iestāžu 

amatpersonu un darbinieku atlīdzības nolikuma 2.5. punktu, Tērvetes novada domes 

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

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

ATTURAS - nav, Dacei Reinikai saskaņā ar likumu „Par interešu konflikta novēršanu 

valsts amatpersonu darbībā” balsošanā nepiedaloties,   NOLEMJ:  

Piešķirt Tērvetes novada domes priekšsēdētājai Dacei Reinikai apmaksātu ikgadējā 

atvaļinājuma daļu no 2016.gada  4. aprīļa līdz 2016.gada 13. aprīlim. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

10. paragrāfs 

Par sociālās aprūpes centra “Tērvete” 

bērnu nodaļas darbību 

D.Reinika 
 

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

Dz.Sirsone, E.Upītis), PRET – nav, ATTURAS – nav, NOLEMJ: 

Pieņemt lēmumu Nr.13  „Par sociālās aprūpes centra „Tērvete” bērnu nodaļas darbību. 

 

 

11. paragrāfs 

Par Tērvetes novada pašvaldības kapitālsabiedrības  

pārvaldības noteikumiem 
D.Reinika 

 

Tērvetes novada dome ir izskatījusi  Tērvetes novada pašvaldības kapitālsabiedrību 

pārvaldības noteikumus. Pamatojoties uz Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību 

pārvaldības likuma,  likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu un 41.panta 

pirmās daļas 2.punktu, Tērvetes novada domes Finanšu komitejas lēmuma projektu, Tērvetes 

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

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

 
Apstiprināt Tērvetes novada pašvaldības kapitālsabiedrības pārvaldības noteikumus 

(lēmuma pielikumā).  

 

 

12. paragrāfs 

Par dividendēs izmaksājamās peļņas daļas noteikšanas un izmaksāšanas kārtību 

kapitālsabiedrībā, kurā Tērvetes novada pašvaldībai  ir izšķirošā ietekme 

D.Reinika, E.Upītis 

 
 Saskaņā ar Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 

35.panta pirmo daļu un tā pārejas noteikumu 5.punkta 2.apakšpunktu pašvaldības domei 

jānosaka kārtība, kādā nosakāma dividendēs izmaksājamā peļņas daļa kapitālsabiedrībā, 

kurā pašvaldībai ir izšķirošā ietekme. 

Ievērojot minēto un pamatojoties uz Publiskas personas kapitāla daļu un 

kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 35.panta pirmo daļu, likuma „Par pašvaldībām” 

77.panta otro daļu, un ņemot vērā kapitālsabiedrības, kurā Tērvetes novada pašvaldībai 

pieder kapitāla daļas, izveidošanas un darbības mērķi, Tērvetes novada domes Finanšu 

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

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

nav, ATTURAS - nav, NOLEMJ: 

 

1. Apstiprināt Tērvetes novada pašvaldības kapitālsabiedrībai dividendēs 

izmaksājamās peļņas daļas noteikšanas un izmaksāšanas kārtības noteikumus saskaņā ar 

lēmuma pielikumu. 

2. Lēmuma izpildi kontrolēt Tērvetes novada domes priekšsēdētājam un pašvaldības  

izpilddirektoram. 

3. Ar šī lēmuma spēkā stāšanos spēku zaudē Tērvetes novada domes 2012.gada 25. 

oktobra sēdes Nr. 10 lēmums Nr. 17  “Par minimālo dividendēs izmaksājamo peļņas daļu 

noteikšanu”. 



 

 

 

                        13. paragrāfs 

                         Par SIA “Rehabilitācijas centrs ”Tērvete””     

                      stratēģijas  2016.-2018. gadam apstiprināšanu 

                                                              D.Reinika 

 

       Tērvetes novada dome ir  izskatījusi  SIA “Rehabilitācijas centrs ”Tērvete”” valdes  

priekšsēdētāja   iesniegto  kapitālsabiedrības  stratēģiju  2016.-2018. gadam.  
      Pamatojoties uz Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likumu,   

likuma “Par pašvaldībām” 21.pantu, Tērvetes novada domes Finanšu komitejas lēmuma 

projektu, Tērvetes novada dome, atklāti vārdiski balsojot: PAR  -  7 (D. Reinika, I. Krūmiņa, 

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

NOLEMJ: 

 

  Apstiprināt SIA “Rehabilitācijas centrs ”Tērvete””  stratēģiju  2016.-2018. gadam 

(pielikumā).  

 

  
14. paragrāfs 

Par finansējuma piešķiršanu 

D.Reinika 
 

     Tērvetes novada dome ir  izskatījusi domes izpilddirektora Māra Berlanda  iesniegumu 

par finansējuma piešķiršanu Annas Brigaderes pamatskolas pirmsskolas grupas  “Sprīdītis”  

karstā ūdens apgādes sistēmas uzlabošanai.   Šobrīd esošā karstā ūdens apgādes sistēma 

nespēj nodrošināt visas piecas grupu sadales telpas un virtuvi ar karsto ūdeni.  

Nepieciešamais finansējums ir 3322 ,00 eiro. 
   
     Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.pantu, Tērvetes novada domes Finanšu 

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

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

nav, ATTURAS - nav, NOLEMJ: 

 

   Piešķirt finansējumu  no pašvaldības budžeta līdzekļiem  neparedzētiem gadījumiem Euro 

3322,00  apmērā  Annas Brigaderes pamatskolas pirmsskolas  izglītības grupas “Sprīdītis”  

karstā ūdens apgādes sistēmas uzlabošanai.    
 

 

15. paragrāfs 

Par funkciju izpildes deleģēšanu Dobeles novada pašvaldībai 

D.Reinika 

 
 

 Atklāti balsojot: PAR - 7 (D. Reinika, I. Krūmiņa, S.Laizāns,  I. Deņisova, L. Karloviča, 

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

Pieņemt lēmumu Nr.14  "Par funkciju izpildes deleģēšanu Dobeles novada pašvaldībai”. 

 

    

 

 



 

16. paragrāfs 

Par Tērvetes novada domes 2016. gada  projektu konkursa  

„Mēs - Tērvetes novadam “  nolikuma apstiprināšanu 
D.Reinika 

 

Tērvetes novada dome ir izskatījusi iesniegto lēmuma projektu   par  projektu konkursa 

„Mēs-  Tērvetes novadam” nolikumu. Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.pantu, 

Tērvetes novada domes Finanšu komitejas lēmuma projektu, Tērvetes novada dome,  atklāti 

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

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

Apstiprināt Tērvetes novada domes 2016. gada  projektu konkursa „Mēs - Tērvetes 

novadam”  nolikumu.  (Nolikums pielikumā). 
 

Sēdi slēdz 12:00 

 

Nākošā domes sēde 2016.gada 28. aprīlī 

 

Sēdes vadītāja                                                                                           D.Reinika 

 

Protokoliste                                                                                             I.Meija   
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TĒRVETES NOVADA TĒRVETES PAGASTĀ 

 

  LĒMUMS 

 

2016. gada 24. martā                                                                                     Nr.8 

                                                                                                                   (prot.Nr.5, 1.§) 

 

Par zemes ierīcības projekta izstrādi zemes gabala 

„Viesturi” sadalīšanai 

 
 

 

Tērvetes novada dome, izskatot R. B., personas kods /personas kods/, iesniegumu par 

zemes vienības „Viesturi”, Bukaišu pagasts, Tērvetes novads, /kadastra numurs/, 23,7 ha 

platībā, sadalīšanu un zemes ierīcības projekta izstrādi, konstatēja: 

R. B. vēlas sadalīt nekustamā īpašuma „Viesturi”, Bukaišu pagasts, Tērvetes novads, 

sastāvā esošo zemes vienību ar /kadastra apzīmējums/ divās daļās ar viena jaunveidojumā 

zemes vienības platību 13,7 ha , atbilstoši šī lēmuma pielikumam  Nr. 1. 

 Nekustamais īpašums „Viesturi” pieder R. B. un sastāv no vienas zemes vienības  23,7 

ha kopplatībā, /kadastra apzīmējums/. R. B. īpašuma tiesības uz nekustamo īpašumu 

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

Bukaišu pagasta zemesgrāmatas nodalījumā Nr. 1. 

Saskaņā ar Tērvetes pašvaldības teritorijas plānojumu, citiem normatīvajiem aktiem 

būvniecības, vides aizsardzības, reģionālās un telpiskās plānošanas politikas jomā un 

Tērvetes pašvaldības domes lēmumiem, zemes vienības „Viesturi” teritorijai nav paredzēta 

detālplānojuma izstrāde. 

Ņemot vērā augstāk minētos lietas faktiskos apstākļus un vadoties no Zemes ierīcības 

likuma 8.panta pirmās daļas 3.punkta nosacījumiem, kas nosaka, ka zemes ierīcības 

projektu izstrādā zemes vienību (arī kopīpašumā esošo) sadalīšanai, un šī paša likuma 

9.panta noteikumiem, kas nosaka, ka zemes ierīcības projektu Zemes ierīcības likuma 

8.pantā minētajiem zemes ierīcības darbiem izstrādā attiecībā uz tām projektētajām 

teritorijām, kurām normatīvie akti vai vietējās pašvaldības domes lēmumi neparedz 

detālplānojuma izstrādi. Zemes nogabala „Viesturi” kadastra apzīmējums /kadastra 

apzīmējums/  sadalīšanai ir nepieciešams izstrādāt zemes ierīcības projektu. 

Savukārt saskaņā ar LR MK 2011.gada 12.aprīļa noteikumu Nr. 288 „Zemes ierīcības 

projekta izstrādes noteikumi” 12.punkta nosacījumiem, zemes ierīcības projekta izstrādes 

nosacījumos norāda: 

1) personas un institūcijas, ar kurām projektu nepieciešams saskaņot, ja projekta risinājumi 

skar to intereses, izņemot šo noteikumu 26.1., 26.2., 26.3., 26.4., 26.5., 26.6., 26.7. un 

26.8.apakšpunktā minētos gadījumus; 



 

2) prasības atbilstoši šo noteikumu 38.punktam projekta grafiskās daļas izstrādei attiecībā 

uz kartogrāfiskā materiāla pamatni, izvērtējot komunikāciju blīvumu, projekta mērķi, un 

apbūves intensitāti; 

3) projekta īstenošanas secību, ja ierosinātājs iesniegumā lūdz projektu īstenot pa posmiem; 

4) ja nepieciešams, papildu nosacījumus atbilstoši vietējās pašvaldības teritorijas 

plānojumam un detālplānojumam. 

Vadoties no minētā tiesiskā regulējuma un faktiskās situācijas projekta grafiskās daļas 

izstrāde attiecībā uz kartogrāfiskā materiāla pamatni ir veicama pēc brīvas izvēles atbilstoši 

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

noteikumi” 38.punkta nosacījumiem. 

Ņemot vērā augstāk minētos lietas faktiskos apstākļus un pamatojoties uz Zemes 

ierīcības likuma 5., 8. un 9.pantu, likuma „Par pašvaldībām” 21.pantu un LR MK 2011.gada 

12.aprīļa noteikumu Nr. 288 „Zemes ierīcības projekta izstrādes noteikumi” 9., 11., 12. un 

38. punktiem, Finanšu komitejas lēmuma projektu, Tērvetes novada dome, NOLEMJ:  

 

    Atzīt par nepieciešamu zemes ierīcības projekta izstrādi nekustamā īpašuma 

„Viesturi” Bukaišu pagasts, Tērvetes novads, sastāvā esošās zemes vienības ar /kadastra 

apzīmējumjs/ sadalīšanai divās daļās  atbilstoši šim lēmumam pievienotajam grafiskajam 

pielikumam Nr. 1, ievērojot sekojošus nosacījumus: 

  1) zemes ierīcības projekts ir izstrādājams atbilstoši Zemes ierīcības likuma un LR MK 

2011.gada 12.aprīļa noteikumu Nr. 288 „Zemes ierīcības projekta izstrādes noteikumi” 

nosacījumiem un papildus saskaņojams ar Tērvetes novada domes būvvaldi; 

  2) projekta grafiskās daļas izstrāde attiecībā uz kartogrāfiskā materiāla pamatni ir veicama 

pēc brīvas izvēles atbilstoši LR MK 2011.gada 12.aprīļa noteikumu Nr. 288 „Zemes 

ierīcības projekta izstrādes noteikumi” 38.punkta nosacījumiem. 

 

 

Domes priekšsēdētāja                                                                D.Reinika 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

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

 

2016. gada 24.martā                                                                                      Nr.9 

                                                                                                                   (prot.Nr.5, 2.§) 

 

 

Par pašvaldībai piekritīgas zemes piešķiršanu nomā 

 

 

Tērvetes novada dome, izskatot E. B., /personas kods/, iesniegumu ar lūgumu Tērvetes 

novada pašvaldībai iznomāt lauksaimniecībā izmantojamo zemes vienības daļu 0,30 ha 

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

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

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

ir neiznomāta, Tērvetes novada pašvaldībai piekritīga lauksaimniecībā izmantojamās 

zemes vienības daļa 0,30 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, Finanšu komitejas lēmuma projektu, Tērvetes novada dome, 

NOLEMJ: 

 



 

1. Iznomāt E. B., /personas kods/, Tērvetes novada pašvaldības lauksaimniecībā 

izmantojamo zemes vienības daļu 0,30 ha kopplatībā personiskās palīgsaimniecības 

vajadzībām pašvaldības zemes īpašumā “Tīreļi-pašvaldība”, Augstkalnes pagasts, Tērvetes 

novads,  kadastra Nr. /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 

01.aprīlim.  

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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2016.gada 24.martā                                                                                     Nr.10 

                                                                                                                   (prot.Nr.5, 3.§) 

 

Par nekustamā īpašuma „Vēsmas” sadalīšanu un 

 nosaukuma piešķiršanu 

 
 

Tērvetes novada dome, izskatot E. R., /personas kods/, iesniegumu par nekustamā 

īpašuma „Vēsmas”, Bukaišu  pagasts, Tērvetes novads, sadalīšanu un nosaukuma 

piešķiršanu, konstatēja: 

Nekustamais īpašums „Vēsmas”, Bukaišu pagasts, Tērvetes novads, pieder E. R.un 

sastāv no četrām zemes vienībām ar /kadastra apzīmējums/, /kadastra apzīmējums/, 

/kadastra apzīmējums/ un /kadastra apzīmējums/, ar to kopējo platību 3,7 ha. E. R. īpašuma 

tiesības uz nekustamo īpašumu „Vēsmas”, Bukaišu pagasts, Tērvetes novads, reģistrētas 

Dobeles zemesgrāmatu nodaļas Bukaišu pagasta /zemesgrāmatas nodalījuma numurs/. 

Iesniegumā E. R. norāda, ka vēlas no tam piederošā zemes īpašuma „Vēsmas”, Bukaišu 

pagasts, Tērvetes novads, atdalīt visu zemes vienību ar /kadastra apzīmējums/, platība 0,6 

ha, un visu zemes vienību ar /kadastra apzīmējums/, platība 0,6 ha, un atdalāmajām zemes 

vienībām piešķirt jaunus nosaukumus „Kalna Vēsmas”, Bukaišu pagasts, Tērvetes novads 

un „Lejas Vēsmas”, 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 „Vēsmas” 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”, Finanšu komitejas lēmuma projektu, Tērvetes novada dome, NOLEMJ: 

  

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

/kadastra numurs/, visu zemes vienību ar /kadastra apzīmējums/, platība 0,6 ha, un visu 

zemes vienību ar /kadastra apzīmējums/, platība 0,6 ha. 

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

numurs/, atdalāmajai zemes vienībai ar /kadastra apzīmējums/, platība 0,6 ha piešķirt jaunu 



 

nosaukumu – „Kalna Vēsmas”, Bukaišu pagasts, Tērvetes novads, un visā to platībā 

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

ir lauksaimniecība  (NĪLM kods – 0101); 

3. No nekustamā īpašuma „Vēsmas”, Bukaišu pagasts, Tērvetes novads, /kadastra 

numurs/, atdalāmajai zemes vienībai ar /kadastra apzīmējums/, platība 0,6 ha piešķirt jaunu 

nosaukumu – „Lejas Vēsmas”, Bukaišu pagasts, Tērvetes novads, un visā to platībā noteikt 

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

lauksaimniecība  (NĪLM kods – 0101); 

4. Paliekošajām zemes vienībām ar /kadastra apzīmējums/ un /kadastra apzīmējums/ 

atstāt iepriekšējo nosaukumu „Robežnieki”, Bukaišu pagasts, Tērvetes novads, nosakot visā 

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

lauksaimniecība (NĪLM kods – 0101); 

5. 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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2016. gada 24.martā                                                                                     Nr.11 

                                                                                                                   (prot.Nr.5, 4.§) 

 

 

Par nekustamā īpašuma „Cerības” sadalīšanu un 

 nosaukuma piešķiršanu 

 
 

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

īpašuma „Cerības”, Augstkalnes pagasts, Tērvetes novads, sadalīšanu un nosaukuma 

piešķiršanu, konstatēja: 

Nekustamais īpašums „Cerības”, Augstkalnes pagasts, Tērvetes novads, pieder J. B. un 

sastāv no astoņām zemes vienībām ar /kadastra apzīmējums/, /kadastra apzīmējums/, 

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

apzīmējums/, /kadastra apzīmējums/, /kadastra apzīmējums/ ar to kopējo platību 15,41 ha. 

J. B. īpašuma tiesības uz nekustamo īpašumu „Cerības”, Augstkalnes pagasts, Tērvetes 

novads, reģistrēts Dobeles zemesgrāmatu nodaļas Augstkalnes pagasta /zemesgrāmatas 

nodalījuma numurs/. 

Iesniegumā J. B. norāda, ka vēlas no tai piederošā zemes īpašuma „Cerības”, 

Augstkalnes pagasts, Tērvetes novads, atdalīt visu zemes vienību ar /kadastra apzīmējums/, 

platība 2,0 ha, un atdalāmajai zemes vienībai piešķirt jaunu nosaukumu „Jauncerības”, 

Augstkalnes pagasts, Tērvetes novads. 

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 apzīmējumu /kadastra apzīmējums/ atdalīšanai no nekustamā īpašuma 

„Cerības” nav nepieciešama. 

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

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

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

īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas 

un maiņas kārtība”, Tērvetes novada domes Finanšu komitejas lēmuma projektu, Tērvetes 

novada dome, NOLEMJ:  

 

1. Atdalīt no nekustamā īpašuma „Cerības”, Augstkalnes  pagasts, Tērvetes novads, 

/kadastra numurs/, visu zemes vienību ar /kadastra apzīmējums/, platība 2,0 ha. 



 

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

numurs/, atdalāmajai zemes vienībai ar /kadastra apzīmējums/, platība 2,0 ha, piešķirt jaunu 

nosaukumu – „Jauncerības”, Augstkalnes pagasts, Tērvetes novads, un visā tās platībā 

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

ir lauksaimniecība  (NĪLM kods – 0101); 

3. Paliekošajām zemes vienībām ar kadastra apzīmējumiem / kadastra apzīmējums/, 

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

apzīmējums/, /kadastra apzīmējums/, un /kadastra apzīmējums/, atstāt iepriekšējo 

nosaukumu „Cerības”, Augstkalnes pagasts, Tērvetes novads, nosakot visā to platībā zemes 

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

kods – 0101); 

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

Administratīvajā rajona tiesā Antonijas ielā 6, Rīga, LV-1010 vai Administratīvās rajona 

tiesas Jelgavas tiesu namā Atmodas ielā 19, Jelgava, LV - 3007 . 

 

Domes priekšsēdētāja                                                                           D.Reinika 
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2016. gada 24.martā                                                                                     Nr. 12 

                                                                                                                   (prot.Nr.5, 6.§) 

 

 

Par pašvaldībai piekritīgas zemes piešķiršanu nomā 

 

 

    Tērvetes novada dome, izskatot iesniegto lēmuma projektu par Tērvetes novada 

pašvaldībai piekritīgās lauksaimniecībā izmantojamās zemes vienības ”Pūliņi”, Tērvetes 

pagasts, Tērvetes novads, kadastra apzīmējums 4688 001 0159, platība 0,4 ha iznomāšanu 

akciju sabiedrībai „Agrofirma Tērvete”, konstatēja:  

Tērvetes novada pašvaldībai rīcībā ir neiznomāta, Tērvetes novada pašvaldībai 

piekritīga lauksaimniecībā izmantojamās zemes vienība ”Pūliņi”, Tērvetes pagasts, 

Tērvetes novads, 0,4 ha platībā, kadastra apzīmējums 4688 001 0159.  

Pēc informācijas publiskošanas par iespējām nomāt zemes vienību ”Pūliņi” saskaņā ar 

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

zemes nomu” prasībām, neviena cita persona, izņemot akciju sabiedrību „Agrofirma 

Tērvete”, nav pieteikusies nomāt šo zemes vienību. 

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

„Tērvetes novada pašvaldībai piekrītošo un piederošo neapbūvētu zemesgabalu nomas 

maksas noteikšanas kārtība” 3.1.1.punktu, zemes nomas maksas apmērs zemesgabaliem 

platībā līdz 0,5 hektāriem  (ieskaitot), tiek noteikts 1,5 % apmērā no zemesgabala 

kadastrālās vērtības gadā. 

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

novada pašvaldības piekrītošo un piederošo neapbūvētu zemesgabalu iznomāšanas kārtība”   

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

gadiem. 

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

14.panta otrās daļas 3.punktu, Tērvetes novada domes Finanšu komitejas lēmuma projektu, 

Tērvetes novada dome,  NOLEMJ: 

 

1. Iznomāt Akciju sabiedrībai „Agrofirma Tērvete”, reģ Nr.45103001086 , Tērvetes 

novada pašvaldības lauksaimniecībā izmantojamo zemes vienību ”Pūliņi”, Tērvetes 

pagasts, Tērvetes novads,  kadastra apzīmējums 4688 001 0159, 0,4 ha kopplatībā 

lauksaimniecības vajadzībām,  nosakot: 

1.1. nomas termiņu uz 5 (pieciem) gadiem; 



 

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

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

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

noteikumiem; 

1.3. zemes nomas līgums ar Tērvetes novada pašvaldību ir jānoslēdz līdz 2016.gada 

31.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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2016.gada 24.martā                                                                                     Nr.13 

                                                                                                                   (prot.Nr.5, 10.§) 

 

 

Par sociālās aprūpes centra “Tērvete” bērnu nodaļas darbību 
 

 

2013.gada 4.decembrī LR Ministru kabinets ar rīkojumu Nr. 589 “Par Sociālo 

pakalpojumu attīstības pamatnostādnēm 2014.–2020.gadam” apstiprināja “Sociālo 

pakalpojumu attīstības pamatnostādnes 2014.–2020.gadam” (turpmāk tekstā – 

Pamatnostādnes). Pamatnostādņu mērķi un veicamie pasākumi ir virzīti uz to, lai 

nodrošinātu indivīda vajadzībām atbilstošu, sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu 

sniegšanu, maksimāli sekmētu viņa pašaprūpes iespējas un neatkarīgas dzīves iespējas. 

Pamatnostādnēs norādīts, ka deinstitucionalizācija ir viens no  svarīgākajiem rīcības 

virzieniem, kura ietvaros,  cita starpā, tiek plānoti  pasākumi, lai pārtrauktu jaunu klientu 

ievietošanu institūcijās, primāri nodrošinot ārpusģimenes aprūpi ģimeniskā vidē bērniem 

vecumā no dzimšanas līdz trim gadiem. 

2015.gada 11.augustā Tērvetes novada dome un Zemgales plānošanas reģions ir 

parakstījis Nodomu protokolu Nr. TND 68/2015; ZPR Nr. 3-414/7 par projekta, kurš izriet 

no 2015.gada 16.jūnija Ministru kabineta noteikumiem 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” īstenošanu. Nodomu 

protokola 7.5.5.punktā norādīts, ka Projekta apstiprināšanas gadījumā Tērvetes novada 

dome organizēs sabiedrībā balstītu pakalpojumu īstenošanu mērķa grupas personu 

neatkarīgai dzīvei sabiedrībā. 

2016.gada 19.janvārī Tērvetes novada dome un Zemgales plānošanas reģions ir 

parakstījis Sadarbības līgumu Nr. TND 5.S/2016 par sadarbību Eiropas Sociālā fonda 

projekta “Atver sirdi Zemgalē” īstenošanā, kura mērķis ir palielināt kvalitatīvu 

institucionālai aprūpei alternatīvu sociālo pakalpojumu dzīvesvietā un ģimeniskai videi 

pietuvinātu pakalpojumu pieejamību bērniem. 

Tērvetes novada domes Finanšu komiteja konstatē, ka sociālās aprūpes centrs “Tērvete” 

dibināts kā veco ļaužu pansionāts un atbilstoši 2014.gada 23.oktobrī apstiprinātās (Tērvetes 

novada domes 2014.gada 23.oktobra sēdes lēmums (protokols Nr. 15, 18§)) “Tērvetes 

novada Ilgtspējīgas attīstības stratēģijas 2014.- 2030.” 2.3.punktam, sociālās aprūpes 



 

centram “Tērvete” jāņem vērā novada iedzīvotāju klientu īpatsvars, sniedzot sociālās 

aprūpes pakalpojumus.  

Tādejādi Tērvetes novada domes ieskatā prioritāri attīstāma ir sociālās aprūpes centra 

“Tērvete” veco ļaužu nodaļa.   

Ievērojot teikto un valstī uzsākto deinstitucionalizācijas procesu, kā arī Tērvetes novada 

domes redzējumu par sociālās aprūpes centra “Tērvete” turpmāko attīstību,  ir izlemjams 

jautājums par sociālās aprūpes centra “Tērvete” bērnu nodaļas sniedzamo pakalpojumu 

pārtraukšanu un šīs nodaļas likvidēšanu. Lai ievērotu sociālās aprūpes centra “Tērvete” 

bērnu nodaļā esošo bērnu intereses, nodaļas sniedzamie pakalpojumi pārtraucami ar 

2018.gada 1.janvāri. 

Ievērojot minēto un pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām" 21.panta pirmo daļu un 

21.panta pirmās  daļas 8.punktu,  Tērvetes novada domes Finanšu komitejas lēmuma 

projektu, Tērvetes novada dome,  NOLEMJ:  
 

1. Ar 2018.gada 1.janvāri pārtraukt sociālās aprūpes centra “Tērvete” bērnu nodaļas 

pakalpojumu sniegšanu; 

2. Ar 2018.gada 1.janvāri likvidēt  sociālās aprūpes centra “Tērvete” bērnu nodaļu;   

3. Sociālās aprūpes centra “Tērvete” direktorei: 

    3.1. līdz 2017.gada 31.septembrim sagatavot sociālās aprūpes centra “Tērvete” nolikuma 

grozījumu projektu un iesniegt to Tērvetes novada domei; 

    3.2. uzņemot bērnus sociālās aprūpes centra “Tērvete” bērnu nodaļā, līgumos par 

pakalpojumu sniegšanu ietvert nosacījumu, ka bērnu nodaļas sniedzamie pakalpojumi tiek 

pārtraukti ar 2017.gada 31.decembri; 

    3.3. normatīvajos aktos paredzētajā kārtībā brīdināt tos sociālās aprūpes centra “Tērvete” 

darbiniekus, kuriem tiks uzteikti darba līgumi; 

 

5. Kontroli par šī lēmuma izpildi uzdot Tērvetes novada domes izpilddirektoram. 
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2016.gada 24.martā                                                                                     Nr.14 

                                                                                                                   (prot.Nr.5, 15.§) 

 

Par funkciju izpildes deleģēšanu Dobeles novada pašvaldībai 

 

   Tērvetes novada dome ir izskatījusi  iesniegto lēmuma projektu par atsevišķu likuma “Par 

pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 21.punktā, Izglītības likuma 17.pantā un Vispārējās 

izglītības likuma 54.pantā noteikto pašvaldības funkciju izglītības jomā deleģēšanu Dobeles 

novada pašvaldības Izglītības pārvaldei.  

   Izskatot iesniegto lēmuma projektu, Tērvetes novada dome  konstatēja: 

   Izglītības likuma 17.panta trešā daļa nosaka, ka novada pašvaldība: 

19.punkts - nodrošina pašvaldības pedagoģiski medicīniskās komisijas darbību un 

pieejamību bērniem ar speciālām vajadzībām; 

24.punkts - organizē pedagogu profesionālās meistarības pilnveidi, koordinē un 

nodrošina metodisko darbu; 

27.punkts - atbalsta izglītojamo piedalīšanos mācību priekšmetu olimpiādēs, 

konkursos, skatēs, projektos un sporta sacensībās. 

     Izglītības likuma 18.panta trešā daļa nosaka, ka novadu pašvaldības var apvienoties 

vienas vai vairāku funkciju īstenošanai izglītības jomā, savstarpēji vienojoties par 

finansēšanas kārtību.  

     Vispārējās izglītības likuma 54.pants nosaka, ka ir Valsts pedagoģiski medicīniskā 

komisija un pašvaldību pedagoģiski medicīniskās komisijas. Valsts pedagoģiski 

medicīnisko komisiju izveido izglītības un zinātnes ministrs. Pašvaldību pedagoģiski 

medicīniskās komisijas izveido pašvaldības. Valsts pedagoģiski medicīniskās komisijas un 

pašvaldību pedagoģiski medicīnisko komisiju kompetenci nosaka Ministru kabinets. 

    Valsts pārvaldes iekārtas likuma 40.pants nosaka, ka publiska persona var deleģēt 

privātpersonai un citai publiskai personai (turpmāk — pilnvarotā persona) tādu pārvaldes 

uzdevumu, kas ietver pārvaldes lēmumu pieņemšanu. Šādu pārvaldes uzdevumu var deleģēt 

vienīgi tad, ja pilnvarotā persona attiecīgo uzdevumu var veikt efektīvāk un 41.pants - 

publiska persona var deleģēt pārvaldes uzdevumus, kuru izpilde ietilpst šīs publiskās 

personas vai tās iestādes kompetencē. Nevar deleģēt šādus pārvaldes uzdevumus: 

1) nozares politikas un attīstības stratēģijas plānošanu un apstiprināšanu; 

2) nozares darbības koordināciju; 

3) iestāžu un pārvaldes amatpersonu uzraudzību; 

4) publisku personu budžeta apstiprināšanu, finansu resursu sadali programmu un 

http://pro.nais.lv/naiser/text.cfm?Ref=0103011999061032771&Req=0103011999061032771&Key=0101032001112000480&Hash=
http://pro.nais.lv/naiser/text.cfm?Ref=0103011999061032771&Req=0103011999061032771&Key=0101032001112000480&Hash=


 

apakšprogrammu līmenī, finansu resursu kontroli. 

    Savukārt Valsts pārvaldes iekārtas likuma 45.pants nosaka, ka par pastarpinātās 

pārvaldes iestādes uzdevumu deleģēšanu lemj attiecīgās atvasinātās publiskās personas 

orgāns, kas informē tiešās pārvaldes iestādi, kurai attiecīgā atvasinātā publiskā persona ir 

padota. Lēmumā par deleģēšanu konstatē deleģēšanas pieļaujamību un reglamentē 

deleģēšanas noteikumus. 

   Likuma „Par pašvaldībām” 10.pants nosaka, ka pašvaldības pēc savstarpējas vienošanās 

var nodot cita citai atsevišķu to kompetencē esošo funkciju izpildi. Lēmumu par funkciju 

izpildes nodošanu pieņem attiecīgās pašvaldības dome. 

   Likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 23.punkts nosaka, ka pašvaldības dome 

lemj  par  kārtību,  kādā  izpildāmas  šā  likuma  15.pantā  minētās funkcijas. 

   Ņemot vērā iepriekš minēto un to, ka iepriekš minētās Izglītības likumā un Vispārējās 

izglītības likumā noteiktās Tērvetes novada pašvaldības funkcijas var efektīvāk veikt un 

nodrošināt Dobeles novada pašvaldība, kas šīs funkcijas ir veikusi arī iepriekš, kā arī to, ka 

LR spēkā esošie normatīvie akti neaizliedz iepriekš minēto funkciju deleģēšanu, un 

pamatojoties uz iepriekš minētajām tiesību normām, Tērvetes novada domes Finanšu 

komitejas lēmuma projektu, Tērvetes novada dome, NOLEMJ: 

 

1. Deleģēt Dobeles novada pašvaldības Izglītības pārvaldei veikt sekojošas Izglītības 

likuma 17.panta trešajā daļā un Vispārējās izglītības likuma 54.pantā noteiktās Tērvetes 

novada pašvaldības funkcijas līdz 2016.gada 31.decembrim : 

1.1. sniegt informāciju un nodrošināt iespēju Tērvetes pašvaldības izglītības iestāžu 

audzēkņiem piedalīties Dobeles novada pašvaldības organizētajās izglītojamo 

mācību priekšmetu olimpiādēs, centralizētajos eksāmenos, konkursos, skatēs, 

projektos un sporta sacensībās; 

1.2. nodrošināt Dobeles novada pašvaldības pedagoģiski medicīniskās komisijas darbību 

un pieejamību Tērvetes pašvaldības bērniem; 

1.3.  organizēt Tērvetes pašvaldības vidējās izglītības iestāžu pedagogu profesionālās 

meistarības pilnveidi, koordinēt un nodrošināt metodisko darbu, piedāvājot un 

nodrošinot izglītības iestāžu administrācijas un pedagogu profesionālās meistarības 

un tālākizglītības kursus un seminārus, pieredzes apmaiņu. 

2. Pilnvarot domes priekšsēdētāju  parakstīt deleģēšanas līgumu ar Dobeles novada 

pašvaldības Izglītības pārvaldi saskaņā ar lēmumam pievienoto  līguma projektu 

(pielikumā). 

 

 

Domes priekšsēdētāja                                                        D.Reinika 
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TĒRVETES NOVADA TĒRVETES PAGASTĀ 

 

Apstiprināti  

ar  Tērvetes novada domes  

2016.gada 24.marta  sēdes lēmumu  

(protokols Nr.5,  11.§) 
 

 

TĒRVETES NOVADA PAŠVALDĪBAS 

KAPITĀLSABIEDRĪBAS  PĀRVALDĪBAS NOTEIKUMI 

 
Izdoti saskaņā ar  

Valsts pārvaldes iekārtas likuma  

72.panta pirmās daļas 2.punktu,  

73.panta pirmās daļas 4.punktu  

un Publiskas personas kapitāla daļu un  

kapitālsabiedrību pārvaldības likumu  

 

 

1. Vispārīgie jautājumi 
 

 

1.1. Noteikumi nosaka Tērvetes novada pašvaldības kapitālsabiedrības, turpmāk tekstā saukta 

arī – Sabiedrība, pārvaldības mērķus, kārtību, pamatprincipus, informācijas apmaiņas procesus un 

darbības rezultātu novērtēšanu.  

1.2. Noteikumu mērķis - veicināt labu un efektīvu pašvaldības kapitālsabiedrības pārvaldību un 

ekonomiski pamatotu resursu izmantošanu.  

1.3. Noteikumi ir saistoši pašvaldības kapitālsabiedrības valdei, atbildīgajam darbiniekam un 

citām Tērvetes novada pašvaldības amatpersonām un darbiniekiem.  

 

2. Kapitālsabiedrības pārvaldības pamatprincipi 
 

2.1. Pārvaldot pašvaldības kapitālsabiedrību, ievērojami šādi pamatprincipi: kapitālsabiedrības 

darbības efektivitāte, tiesiskums un atbilstība sabiedrības interesēm; dalībnieka lēmumu tiesiskums 

un efektivitāte; pastāvīga kapitālsabiedrību un tās valdes darbības kontrole; kapitālsabiedrībai un 

tās valdei veicamo uzdevumu un sasniedzamo mērķu noteikšana, kontrole un izvērtēšana.  

2.2. Pašvaldības kapitālsabiedrība darbojas saskaņā ar Tērvetes novada domē apstiprinātu vidēja 

termiņa stratēģiju uz nākamiem trim gadiem.  

2.3. Tērvetes novada domes kapitāla daļu turētāja pārstāvis  nosaka pašvaldības 

kapitālsabiedrības īstermiņa (vienam kalendārajam gadam) uzdevumus un sasniedzamos mērķus 

(finanšu un nefinanšu), kas izriet no vidēja termiņa stratēģijas, kā arī to izpildes kontroles kritērijus.  



 

2.4. Peļņas izlietošanas noteikumus nosaka pašvaldības dome un kapitāla daļu turētāja 

pārstāvis. 

 

 

 

 

3. Sabiedrības pārvaldība un atbildīgās amatpersonas 
 

3.1. Valde  realizē Sabiedrības darbības mērķus un stratēģiju, atbild par tai noteikto 

uzdevumu izpildi un darbības rezultātiem, par sniedzamo pakalpojumu tādu cenu un tarifu 

noteikšanu, kas segtu visas ar pakalpojumu saistītās saimnieciskās darbības izmaksas, kā 

arī par efektīvas iekšējās kontroles sistēmas ieviešanu, nodrošinot lēmumu, norādījumu un 

ieteikumu izpildi.  

3.2 Sabiedrības un kapitāla daļu pārvaldību veic dome un kapitāla daļu turētāja pārstāvis 

vai pašvaldības izpilddirektors  atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajai kompetencei.  

3.3. Sabiedrības  kapitāla daļu turētāja pārstāvis ir Tērvetes novada domes 

priekšsēdētājs. Kapitāla daļu turētāja pārstāvis var pilnvarot atbildīgo darbinieku vai citu 

personu pārstāvēt kapitāla daļu turētāju Sabiedrības dalībnieku sapulcē, nosakot 

pilnvarojuma apjomu.  

3.4. Kapitāla daļu turētāja pārstāvis veic Sabiedrības pārvaldību:  

3.4.1. pieņemot normatīvajos aktos noteiktos dalībnieku sapulces lēmumus;  

3.4.2. nodrošinot regulāru Sabiedrības finanšu un saimnieciskās darbības analīzi, kā arī 

nepieciešamības gadījumā nosakot ārējās un iekšējās revīzijas;  

3.4.3. kontrolējot valdes darbību un tās pieņemtos lēmumus;  

3.4.4. nodrošinot Sabiedrības komercdarbības atbilstības izvērtēšanu;  

3.4.5. izvērtējot pašvaldības funkciju deleģēšanas nepieciešamību Sabiedrībai;  

3.4.6. nodrošinot pašvaldībai sniedzamās informācijas savlaicīgu saņemšanu un 

informācijas publiskošanu atbilstoši likuma noteikumiem;  

3.4.7. nodrošinot pašvaldības politikas īstenošanu Sabiedrībā;  

3.4.8. veicot citas darbības, kas izriet no normatīvajiem aktiem un šiem noteikumiem.  

3.5. Kapitāla daļu turētāja pārstāvja uzdevumā darbojas šādas pašvaldības amatpersonas: 

Tērvetes novada pašvaldības izpilddirektors un attiecīgie novada pašvaldības 

administrācijas darbinieki.  

3.6. Pašvaldības izpilddirektors saskaņā ar pašvaldības nolikumu ir atbildīgs par 

kapitālsabiedrības darbību, kontrolē valdes darbību un tās pieņemtos lēmumus, pašvaldībai 

sniedzamās informācijas savlaicīgu iesniegšanu, kā arī veic citas darbības, kas izriet no 

normatīvajiem aktiem, šiem noteikumiem un citiem dokumentiem. Katra mēneša pirmajā  

pirmdienā ar kapitālsabiedrības valdes priekšsēdētāju notur operatīvās sanāksmes, klāt esot 

kapitāla daļu turētāja pārstāvim – domes priekšsēdētājam.  

3.7. Tērvetes novada pašvaldības Attīstības nodaļas vadītājs analizē Sabiedrības 

attīstības stratēģiju un galvenās prioritātes, iesniedz izskatīšanai kapitāla daļu turētājam.  

3.8. Atbildīgais administrācijas darbinieks:  

3.8.1. ziņo kapitāla daļu turētāja pārstāvim par pašvaldības kapitālsabiedrības dalībnieku 

sapulci tūlīt pēc tam, kad saņemts paziņojums par dalībnieku sapulces sasaukšanu, un 

iepazīstina kapitāla daļu turētāja pārstāvi ar sapulces darba kārtību; 

3.8.2. sniedz kapitāla daļu turētāja pārstāvim ziņas, kas ir tā rīcībā, un sagatavo 

dokumentus, lai kapitāla daļu turētāja pārstāvis varētu pildīt kapitāla daļu turētāja funkcijas 

un pieņemt dalībnieku sapulces lēmumus pašvaldības kapitālsabiedrībā;  

3.8.3. sagatavo atzinumus par kapitālsabiedrības sagatavotiem dalībnieku sapulcē 

izskatāmajiem lēmumu projektiem un citiem dokumentiem;  



 

3.8.4. sniedz priekšlikumus un norādījumus par kontrolējošo institūciju konstatēto 

pārkāpumu novēršanu un turpmāko darbību, lai novērstu riskus;  

3.8.5. sagatavo dalībnieku sapulces lēmumu projektus, kas saistīti ar izmaiņām 

kapitālsabiedrības valdes sastāvā, pašvaldības ieguldījumos, valdes sociālajās  garantijās, 

sagatavo un saskaņo ar valdes locekļiem slēdzamo līgumu projektus;  

3.8.6. veic citas darbības un izpilda citus uzdevumus, ko viņam rakstveidā uzdevis 

kapitāla daļu turētāja pārstāvis.  

3.9. Administrācijas darbiniekam savu pienākumu ietvaros ir tiesības, kas izriet no 

normatīvajiem aktiem un šiem noteikumiem.  

3.10. Administrācijas darbiniekiem par darbu atlīdzība tiek noteikta ar kapitāla daļu 

turētāja rīkojumu no pašvaldības budžeta līdzekļiem.  

 

4. Sabiedrības vidējā termiņa darbības stratēģijas izstrādāšana un izvērtēšana 

 

4.1. Sabiedrības vidējā termiņa stratēģiju izstrādā Sabiedrības valde, ievērojot novada 

teritorijas attīstības plānā izvirzītos mērķus un pašvaldības domes noteiktos vispārējos 

stratēģiskos mērķus. 

4.2. Sabiedrība īsteno tām noteiktos uzdevumus stratēģisko mērķu sasniegšanai: 

nodrošina finanšu līdzekļu efektīvu pārvaldīšanu, sasniedzot labākus, nozarei raksturīgus 

rezultatīvos rādītājus. 

4.3. Vidējā termiņa stratēģijā tiek ietverta informācija atbilstoši likuma Publiskas 

personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 57.panta ceturtajai daļai. 

4.4. Stratēģiju izvērtē kapitāla daļu turētāja pārstāvis un iesniedz pašvaldības domei 

apstiprināšanai. 

 

5. Pārvaldībai nepieciešamās informācijas apjoms, aprites kārtība, izvērtēšana 
 

5.1. Sabiedrības finanšu saimnieciskās darbības regulāru darbības analīzi veic kapitāla 

daļu turētāja pārstāvis un atbildīgās amatpersonas savas kompetences ietvaros.  

5.2. Deleģējot Sabiedrībai atsevišķu valsts pārvaldes uzdevumu veikšanu, dome lēmumā 

nosaka līguma uzraudzības un uzdevuma izpildes kvalitātes novērtējuma kritērijus un 

kārtību.  

5.3. Lai nodrošinātu Sabiedrības finanšu un saimnieciskās darbības regulāru darbības 

analīzi, valdei elektroniski vai papīra formātā jāiesniedz novada pašvaldībā šāda 

informācija:  

5.3.1. auditēts Sabiedrības gada pārskats līdz nākamā gada 20. aprīlim;  

5.3.2. gada atskaite par deleģēšanas, pārvaldīšanas un pilnvarojuma līgumos pašvaldības 

noteikto uzdevumu izpildi līdz nākošā gada 20.aprīlim;  

5.3.3. finanšu informācija par katru ceturksni līdz nākošā mēneša 20.datumam;  

5.3.4. citas atskaites un pārskati, kas noteikti  pašvaldības domes un kapitālsabiedrības 

dalībnieku sapulces  lēmumos.  

5.4. Kapitālsabiedrībai uzdotie īstermiņa uzdevumi un izvirzītie finanšu un nefinanšu 

mērķi izvērtējami vienu reizi gadā pēc finanšu pārskata apstiprināšanas. Atskaites periods 

ir konkrētais kalendārais gads vai cits novada domes lēmumā par īstermiņa uzdevumiem 

un mērķiem noteiktais laika periods. 

5.5. Kapitālsabiedrības darbību izvērtē pēc šādiem kritērijiem: rentabilitāte, likviditātes 

rādītāji, efektivitāte, dividendes un citiem kritērijiem atkarībā no izvirzītajiem uzdevumiem 

un mērķiem.  

5.6. Valde un kapitāla daļu turētāja pārstāvis ne vēlāk kā līdz 30.maijam sniedz ziņojumu 

domei par Sabiedrības iepriekšējā gada darbības rezultātiem.  



 

6.  Dalībnieku sapulces lēmumu projektu sagatavošana, izvērtēšana un 

pieņemšana 
 

6.1 Pašvaldības kapitālsabiedrības dalībnieku sapulces lēmumu projektus sagatavo 

kapitālsabiedrības valde. Atsevišķos gadījumos, pēc kapitāla daļu turētāja pārstāvja 

norādījumiem, lēmumu projektus sagatavo atbildīgais administrācijas darbinieks.  

6.2. Pašvaldības kapitālsabiedrības dalībnieku sapulces lēmumu projekti un ar tiem 

saistītie dokumenti un informācija iesniedzami elektroniski vai papīra formātā kapitāla daļu 

turētāja pārstāvim vismaz divas nedēļas pirms kārtējās dalībnieku sapulces norises dienas 

vai trīs darba dienas pirms ārkārtas dalībnieku sapulces norises dienas.  

6.3. Pašvaldības kapitālsabiedrības dalībnieku sapulces lēmumu projektus un ar tiem 

saistītos dokumentus nekavējoties nodod izvērtēšanai atbildīgajam administrācijas 

darbiniekam, nepieciešamības gadījumā norādot papildus uzdevumus.  

6.4. Pašvaldības kapitālsabiedrības dalībnieku sapulces lēmumu projektu tiesiskumu un 

lietderību izvērtē atbildīgais administrācijas darbinieks, par to sniedzot atzinumu kapitāla 

daļu turētāja pārstāvim vismaz vienu darba dienu pirms lēmuma pieņemšanas dienas. 

Specifiskos jautājumos kapitāla daļu turētāja pārstāvis var pieprasīt citu speciālistu viedokli 

par konkrēto lēmuma projektu vai tajā ietverto jautājumu.  

6.5. Atbildīgajam darbiniekam ir tiesības pieprasīt no kapitālsabiedrības papildus 

informāciju, kas nepieciešama izvērtējot kapitālsabiedrības sagatavotos lēmumu projektus.  

6.6. Lēmumu pieņem kapitāla daļu turētāja pārstāvis. Dalībnieku sapulces gaitu 

protokolē kapitālsabiedrības pārstāvis. Nepieciešamības gadījumā kapitāla daļu turētāja 

pārstāvis var uzdot dalībnieku sapulces gaitu protokolēt atbildīgajam administrācijas 

darbiniekam.  

 

7. Kārtība un kritēriji valdes locekļu nominēšanai un atsaukšanai no amata 

 

7.1. Pašvaldības kapitālsabiedrības valdi ieceļ un atsauc no amata ar dalībnieku sapulces 

lēmumu, kuru pieņem kapitāla daļu turētāja pārstāvis. Valdes locekļa nominēšana ir atklāta, 

organizējot publisku kandidātu pieteikšanās procedūru, ievērojot Publiskas personas 

kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 31.un 37.pantu.  

7.2. Izvēloties kapitāla sabiedrības valdes locekļus, kapitāla daļu turētāja pārstāvis ņem 

vērā personas darba pieredzi, izglītību, kvalifikāciju un citus kritērijus, kas nodrošina valdes 

locekļa uzdevumu profesionālu izpildi, kā arī normatīvajos aktos noteiktās prasības.  

7.3. Valdes locekli amatā ievēlē (ieceļ) uz pieciem gadiem.  

7.4. Valdes locekļa mēneša atlīdzību nosaka uz visu valdes locekļa pilnvaru termiņu ar 

tiesībām to pārskatīt reizi gadā.  

7.5. Ar valdes locekli slēdz pilnvarojuma līgumu par valdes locekļa pienākumu izpildi.  

7.6. Tiesiskās attiecības starp valdes locekli un dalībnieku regulē pilnvarojuma līgums. 

Pilnvarojuma līgumā nosaka: pilnvarojuma apjomu, pilnvarnieka un kapitālsabiedrības 

tiesības un pienākumus, atlīdzību, sociālās garantijas un izdevumu kompensāciju, atbildību, 

līguma darbības termiņus, līguma grozīšanas un atsaukšanas noteikumus, kā arī citus 

noteikumus.  

7.7. Valdi vai kādu tās locekli pirms termiņa atsauc kapitāla daļu turētāja pārstāvis, ja 

tam ir svarīgs iemesls. Par svarīgu iemeslu jebkurā gadījumā uzskatāma rupja pilnvaru 

pārkāpšana, pienākumu neizpilde vai nepienācīga izpilde, nespēja vadīt Sabiedrību, 

kaitējuma nodarīšana Sabiedrības interesēm, kā arī uzticības zaudēšana.  

 

 

Domes priekšsēdētāja                                                                                   D. Reinika 
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Apstiprināta 

ar Tērvetes novada domes 

2016. gada 24.marta sēdes lēmumu   

(protokols Nr. 5. , 12.  §) 

 

 

Kapitālsabiedrības, kurā Tērvetes novada pašvaldībai ir izšķirošā ietekme, 

dividendēs izmaksājamās peļņas daļas noteikšanas un izmaksāšanas kārtība 

 

I. Vispārīgie jautājumi 

 

1. Kārtība nosaka: 

1.1. kādā Tērvetes novada pašvaldības (turpmāk arī pašvaldība) 

kapitālsabiedrībai, kurā pašvaldībai ir izšķirošā ietekme (turpmāk kopā – 

kapitālsabiedrība), prognozējama un nosakāma peļņas daļa, kas izmaksājama dividendēs; 

1.2. kapitāla daļu turētāja rīcību, izlietojot dalībnieka tiesības lemt par 

dividendēs izmaksājamo peļņas daļu; 

1.3. kārtību, kādā tiek veikti un ieskaitīti pašvaldības budžetā maksājumi par 

dividendēs izmaksājamās peļņas daļa, kā arī to apmēru. 

2. Kārtības mērķis ir nodrošināt, ka kapitālsabiedrības dividendēs izmaksājamā peļņas 

daļa tiek prognozēta un noteikta atbilstoši labas korporatīvās pārvaldības principiem, 

tādējādi veicinot pašvaldības ieguldītā vai kapitālsabiedrības apsaimniekotā pašvaldības 

kapitāla lielāku atdevi un kapitālsabiedrības vispārējo stratēģisko mērķu sasniegšanu. 

 

 

II. Kārtība, kādā nosaka prognozējamo peļņas daļu, kas izmaksājama dividendēs 

 

 

3. Kapitālsabiedrība, izstrādājot Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību 

pārvaldības likumā noteikto stratēģiju, ietver tajā priekšlikumu un ekonomisko pamatojumu 

par prognozējamo peļņas daļu, kas izmaksājama dividendēs (naudas izteiksmē un procentos 

no prognozētās tīrās peļņas visam stratēģijas darbības termiņam) Tērvetes novada 

pašvaldībai saskaņā ar šo kārtību un normatīvo aktu prasībām, ietverot to kapitālsabiedrību 



 

izstrādātajos un pašvaldībai iesniedzamajos dokumentos (kapitālsabiedrības vidēja termiņa 

darbības stratēģija, finanšu plāni u.c.). 

4. Tērvetes novada domes Finanšu komiteja, izskatot kapitālsabiedrības iesniegto 

kapitālsabiedrības vidēja termiņa darbības stratēģiju atbilstoši pašvaldības noteiktajai 

kārtībai, sniedz atzinumu kapitāla daļu turētāja pārstāvim par attiecīgās kapitālsabiedrības 

vidēja termiņa darbības stratēģijā iekļauto prognozējamo peļņas daļu. 

5. Kapitālsabiedrības dividendēs izmaksājamo peļņas daļu un dividenžu apmēru 

nosaka, ievērojot sekojošus nosacījumus:  

5.1. kapitālsabiedrības mērķus un to īstenošanu; 

5.2. kapitālsabiedrības budžetu (finanšu plānu) un tajā iekļauto peļņas prognozi, 

atbilstoši vidēja termiņa darbības stratēģijai; 

5.3. vidēja termiņa darbības stratēģijā iekļauto informāciju par plānoto 

kapitālsabiedrības budžetu nākamajiem gadiem, turpmākajiem kapitālsabiedrības attīstības 

un investīciju piesaistes virzieniem, finanšu ieguldījumiem un to avotiem un citiem 

pasākumiem, kas palielina kapitālsabiedrības vērtību, kapitāla turpmāko atdevi; 

5.4. nepieciešamību nodrošināt optimālu kapitāla struktūru (pašu kapitāla un aizņemtā 

kapitāla attiecību), sabalansējot finanšu riskus, kā arī izvērtējot kapitāla pietiekamības un 

atdeves rādītājus. 

 

 

 

 

III. Kapitāla daļu turētāja pārstāvja rīcība, lemjot par dividendēs izmaksājamo 

peļņas daļu 

 

6. Kapitālsabiedrība sagatavo un kopā ar gada pārskatu iesniedz priekšlikumu 

dalībnieku sapulcei par peļņas izlietošanu, vadoties no šīs kārtības 5. punktā minētajiem 

nosacījumiem un norāda konkrētus peļņas izlietošanas mērķus.  

7. Kapitālsabiedrības valde iesniedz kapitāla daļu turētājam attiecīgu ekonomisko 

pamatojumu par nepieciešamību palielināt vai samazināt dividendēs izmaksājamo peļņas 

daļu, ja kapitālsabiedrības valdes priekšlikums par dividendēs izmaksājamo peļņas daļu 

(procentos no kapitālsabiedrības tīrās peļņas) atšķiras no kapitālsabiedrības stratēģijā 

noteiktā un pastāv kāds no zemāk minētajiem apstākļiem: 

7.1. kapitālsabiedrība nav veikusi vai nav veikusi plānotajā apmērā un 

turpmākajā pārskata gadā neveiks kapitāla ieguldījumus; 

7.2. no kapitālsabiedrības darbības neatkarīgu apstākļu dēļ, neparedzētu 

notikumu vai ārkārtas situāciju dēļ ir iestājušās faktiskās sekas, kuru novēršanai un 

kapitālsabiedrības stratēģijā noteikto mērķu īstenošanai kapitālsabiedrības rīcībā 

nepieciešams atstāt finanšu līdzekļus dividendēs izmaksājamās peļņas daļas apmērā 

(pilnībā vai daļēji); 

7.3. kapitālsabiedrība no tās neatkarīgu apstākļu dēļ nav veikusi kapitāla 

ieguldījumus, bet konkrētos kapitāla ieguldījumus kapitālsabiedrība plāno veikt kārtējā 

pārskata gadā; 

7.4. dividenžu izmaksa prognozētajā apmērā var radīt draudus kapitālsabiedrības 

finanšu stabilitātei; 

7.5. īpašos gadījumos, kad kapitālsabiedrībai ir pienākums turpmākajos pārskata 

gados īstenot pasākumus, lai veicinātu kapitālsabiedrības darbības virzieniem atbilstošu 

pakalpojumu kvalitātes un pieejamības uzlabošanu, kuru nodrošināšanai nepieciešams 

ieguldīt papildu finanšu līdzekļus, vai samazināt pakalpojuma tarifu tā lietotājiem; 

7.6. daļa peļņas gūta, pārvērtējot kapitālsabiedrības ilgtermiņa ieguldījumus; 



 

7.7. pastāv citi gadījumi, atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajam. 

8. Tērvetes novada pašvaldības atbildīgais darbinieks, izskatot pašvaldības noteiktajā 

kārtībā iesniegtos kapitālsabiedrības gada pārskatus, izvērtē kapitālsabiedrības 

priekšlikumu dalībnieku sapulcei par peļņas izlietošanu un izmaksājamām dividendēm, 

salīdzinot ar attiecīgās kapitālsabiedrības vidēja termiņa darbības stratēģijā ietverto 

prognozējamo peļņas daļu un apmēru (naudas izteiksmē un procentos no sabiedrības tīrās 

peļņas, robežās no 0 – 100 %, ja tāda noteikta), kas izmaksājama dividendēs, ievērojot 

kārtības 5.  un 7.punktā minētos kritērijus un nosacījumus, un sniedz kapitāla daļu turētāja 

pārstāvim atzinumu par kapitālsabiedrības priekšlikumu par peļņas izlietošanu un 

izmaksājamām dividendēm. 

9. Kapitāla daļu turētāja pārstāvis pēc gada pārskata apstiprināšanas dalībnieku 

sapulcē pieņem lēmumu par dividendēs izmaksājamo peļņas daļu procentos no 

kapitālsabiedrības tīrās peļņas, ievērojot šīs kārtības 3., 4., 5. un 7. punktā minēto. 

10. Kapitālsabiedrības dalībnieku sapulce, nosakot kapitālsabiedrības dividendēs 

izmaksājamo peļņas daļu, pieņem lēmumu par neizmaksātās peļņas daļas izlietošanu, 

ievērojot sekojošus principus: 

10.1. nesadalītā peļņa tiek novirzīta iepriekšējo periodu zaudējumu segšanai; 

10.2.  nesadalītā peļņa tiek novirzīta kapitālsabiedrības attīstībai, ja šādi 

ilgtermiņa vai īstermiņa ieguldījumi nepieciešami kapitālsabiedrības saimnieciskās 

darbības nodrošināšanai, ilgtspējīgai attīstībai un konkurētspējas saglabāšanai, ņemot vērā 

kapitālsabiedrības darbības stratēģijā vai darbības plānā noteiktos kapitālsabiedrības 

mērķus. 

 

 

 

 

IV. Kārtība, kādā tiek veikti un ieskaitīti pašvaldības budžetā dividendēs 

izmaksājamās peļņas daļa 

 

11. Pašvaldības atbildīgais darbinieks 10 (desmit) darba dienu laikā pēc lēmuma par 

dividendēs izmaksājamo peļņas daļu pieņemšanas informē Tērvetes novada pašvaldības 

Grāmatvedības  nodaļu par pārskata gada peļņu, pašvaldībai piekritīgajām dividendēm un 

datumu, līdz kuram dividendes tiks ieskaitītas pašvaldības budžetā. 

12. Kapitālsabiedrības valde nodrošina, ka kapitālsabiedrība dividendes ieskaita 

Tērvetes novada pašvaldības pamatbudžeta kontā ne vēlāk kā sešu mēnešu laikā no 

dalībnieku sapulces lēmuma par peļņas sadali pieņemšanas dienas, ja dalībnieku sapulces 

lēmumos vai citos tiesību aktos nav noteikts cits dividenžu izmaksas termiņš. 

 

 

Domes priekšsēdētāja                                                                                      D .Reinika 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 



 

 

Apstiprināts ar  

Tērvetes novada domes 

2016.gada 24.marta sēdes lēmumu   

(protokols Nr.5 , 15.§) 

 

DELEĢĒŠANAS LĪGUMS Nr. __________  

 

Dobelē,        2016.gada ______. martā                                                             

 

Tērvetes novada dome, reģ.nr. ................, turpmāk  tekstā saukta arī – 

PAŠVALDĪBA, kuras vārdā saskaņā ar Tērvetes novada domes 2016.gada .... marta sēdes 

lēmumu Nr.    (     )  rīkojas ...................., no vienas puses,  

un 

Dobeles novada Izglītības pārvalde, reģ.Nr. 90009147276, turpmāk tekstā saukta arī 

– PILNVAROTĀ PERSONA, kuras vārdā saskaņā ar pārvaldes nolikumu rīkojas tās 

vadītāja ..........., abas līguma slēdzējas puses kopā un katra atsevišķi turpmāk tekstā 

sauktas arī – Puses un Puse, pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām’’ 10. panta pirmo 

un otro daļu, Izglītības likuma 18.panta trešo daļu, Valsts pārvaldes  iekārtas likuma V 

nodaļu un Tērvetes novada domes 2016.gada ...marta  sēdes lēmumu Nr.     (          ), 

noslēdz šo deleģēšanas līgumu (turpmāk tekstā – Līgums), vienojoties par sekojošo: 

1. Līguma priekšmets 

PAŠVALDĪBA deleģē un PILNVAROTĀ PERSONA apņemas veikt  atsevišķas  

likuma “Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 21.punktā, Izglītības likuma 17.pantā 

trešajā daļā un Vispārējās izglītības likuma 54.pantā noteiktās PAŠVALDĪBAS funkcijas 

izglītības jomā (turpmāk tekstā – deleģētais pārvaldes uzdevums). 

2.    Pušu tiesības un pienākumi 

2.1. Realizējot deleģēto pārvaldes uzdevumu, PILNVAROTĀ PERSONA apņemas izpildīt 

sekojošas PAŠVALDĪBAI noteiktās funkcijas izglītības jomā: 

2.1.1. sniegt informāciju un nodrošināt iespēju Tērvetes novada pašvaldības izglītības 

iestāžu izglītojamiem piedalīties Dobeles novada pašvaldības organizētajās 

izglītojamo mācību priekšmetu olimpiādēs, centralizētajos eksāmenos, konkursos, 

skatēs, projektos un sporta sacensībās; 

2.1.2. nodrošināt Dobeles novada pašvaldības pedagoģiski medicīniskās komisijas 

darbību un pieejamību Tērvetes novada pašvaldības bērniem; 

2.1.3 organizēt Tērvetes novada pašvaldības vidējās izglītības iestāžu pedagogu 

profesionālās meistarības pilnveidi, koordinēt un nodrošināt metodisko darbu, 

piedāvājot un nodrošinot izglītības iestāžu administrācijas un pedagogu 

profesionālās meistarības un tālākizglītības kursus un seminārus, pieredzes 

apmaiņu; 

2.1.4 koordinēt centralizēto eksāmenu norises procesu Tērvetes novada Augstkalnes 

vidusskolā. 

2.2. Puses līguma saistību izpildei apņemas: 

2.3.1. pēc pieprasījuma nodrošināt deleģēto pārvaldes uzdevumu izpildei 

nepieciešamo informāciju vai dokumentāciju; 

2.3.2. izdarot grozījumus saistošajos noteikumos vai nolikumos par PILNVAROTĀS 

PERSONAS darbību un tās funkcijām, jautājumus par deleģēto pārvaldes 

uzdevuma izpildi risināt vienojoties. 



 

 

3.    Pušu padotība un atbildība 

3.1. PAŠVALDĪBA normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā nodrošina deleģēto pārvaldes 

uzdevumu izpildes pilnīgu uzraudzību. 

3.2. Puses atbild saskaņā ar spēkā esošajiem  normatīvajiem aktiem pilnā apmērā par savu 

līgumisko saistību izpildi. 

3.3. Ja deleģēto pārvaldes uzdevumu izpildes kvalitāte neatbilst šī Līguma noteikumiem, 

PAŠVALDĪBAS amatpersona/s sastāda aktu, kurā nosaka kādi trūkumi jānovērš un kādos 

termiņos tas jāveic. 

 

4.   Savstarpējo norēķinu un finanšu resursu piešķiršanas, pārskatu sniegšanas 

kārtība 

4.1. PAŠVALDĪBA veic norēķinus par deleģēto pārvaldes uzdevumu veikšanu atbilstoši 

Pušu iepriekš rakstveidā saskaņotam deleģēto pārvaldes uzdevumu plānam. Norēķini 

tiek veikti atbilstoši deleģēto pārvaldes uzdevumu plānam sastādītajām un Pušu 

saskaņotajām izdevumu tāmēm, pēc PILNVAROTĀS PERSONAS piestādītajiem 

rēķiniem, rēķinu apmaksu veicot 10 (desmit) darba dienu laikā pēc attiecīgā rēķina 

saņemšanas dienas. 

4.2. Puses vienojas, ka savstarpējie norēķini tiek veikti par periodu sākot ar 2016.gada 1. 

janvāri, pēc iepriekš saskaņotām izdevumu tāmēm.  

4.3. PILNVAROTĀS PERONAS darbības finanšu kontrole tiek veikta normatīvajos aktos 

paredzētajā kārtībā, šajā sakarā PAŠVALDĪBAI ir tiesības pieprasīt, bet 

PILNVAROTĀJAI PERSONAI pēc šāda pieprasījuma saņemšanas ir pienākums 

nekavējoties izsniegt PAŠVALDĪBAI visu nepieciešamo finansiālo dokumentāciju un 

informāciju. Gadījumā, ja piešķirtie finanšu līdzekļi pilnībā vai daļā nav izlietoti 

atbilstoši piešķiršanas mērķiem, PILNVAROTĀ PERONA tos nekavējoties pilnībā vai 

daļā atmaksā PAŠVALDĪBAS budžetā. 

 

5.    Līguma darbības termiņš 

5.1. Līgums stājas spēkā ar tā abpusējas parakstīšanas brīdi un ir spēkā līdz 2016.gada 31. 

decembrim vai līdz uzņemto saistību pilnīgai izpildei. 

5.2. Līguma termiņš var tikt pagarināts pēc abu Pušu rakstveida vienošanās. 

PAŠVALDĪBA var atteikt līgumu pagarināt, ja līguma izpildes gaitā tiek konstatēti 

pārkāpumi un/vai šādu pagarinājumu nepieļauj spēkā esošie normatīvie akti.  

5.3. PAŠVALDĪBA var līgumu uzteikt nekavējoties, rakstiski informējot par to 

PILNVAROTO PERSONU, ja konstatē, ka: 

5.3.1. PILNVAROTĀ PERSONA rupji pārkāpusi Līguma noteikumus; 

5.3.2. pastāv svarīgi iemesli, kas neļauj turpināt līgumsaistības. 

5.4. PILNVAROTĀ PERSONA var uzteikt Līgumu, rakstiski brīdinot par to 

PAŠVALDĪBU vismaz 1 (vienu) mēnesi iepriekš tikai tādā gadījumā, ja 

PILNVAROTAI PERSONAI ir svarīgs iemesls, sedzot PAŠVALDĪBAI visus ar 

Līguma laušanu saistītos zaudējumus. 

 

 

 



 

 

6. Strīdu atrisināšana 

7. Strīdus un nesaskaņas, kas var rasties šī Līguma izpildes gaitā vai saistībā ar šo 

Līgumu, Puses centīsies atrisināt pārrunu ceļā. Ja Puses nevar vienoties, tad 

domstarpības risināmas tiesā saskaņā ar spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem. 

7. Nepārvaramas varas apstākļi 

7.1. Puses tiek atbrīvotas no atbildības par daļēju vai pilnīgu šī Līguma saistību 

neizpildīšanu, ja tas saistīts ar nepārvaramas varas apstākļiem. 

7.2. Ar nepārvaramu varu saprot kara darbību, ugunsgrēkus, plūdus, streikus, nemierus vai 

citus apstākļus, kas nav atkarīgi no Pušu gribas, bet rada tiešu ietekmi uz līguma 

nosacījumu izpildi. 

7.3. Ja iestājas 7.2. punktā norādītie apstākļi, cietušajai Pusei 3 (trīs) darba dienu laikā no 

brīža, kad tai ir kļuvis zināms par minētajiem apstākļiem, jāinformē par to otru Pusi. 

Cietušajai Pusei rakstveidā ir jādara zināms par nepārvaramas varas apstākļiem un par 

to ietekmi uz šī Līguma saistību tālāku izpildi. Cietušajai Pusei jādara viss iespējamais, 

lai novērstu līdz minimumam nepārvaramas varas apstākļu turpmākās sekas. 

7.4. Beidzoties nepārvaramas varas apstākļu darbībai, cietušajai Pusei 3 (trīs) darba dienu 

laikā jānosūta otrai Pusei rakstveida paziņojums, kas satur šo apstākļu seku 

novērtējumu attiecībā uz turpmāko līguma saistību izpildīšanu. 

 

8. Pārējie noteikumi 

8.1. PILNVAROTAI PERSONAI nav tiesības ar šo Līgumu deleģētajiem pārvaldes 

uzdevumiem izrietošos pienākumus un tiesības deleģēt citām personām. 

8.2. Katra Puse apņemas neveikt nekādas darbības, kuras tieši vai netieši var radīt 

zaudējumus otras Puses prestižam un interesēm. 

8.3. Ja kāds no Līguma noteikumiem zaudē juridisko spēku, tad tas neietekmē citus Līguma 

noteikumus. 

8.4. Šis līgums ir sastādīts uz 3 (trīs) lapām 2 (divos) eksemplāros un izsniegts pa vienam 

katrai Pusei, katram no tiem ir vienāds juridiskais spēks. 

8.5. PAŠVALDĪBA un PILNVAROTĀ PERSONA piekrīt visiem šā līguma noteikumiem 

un apstiprina, to parakstot. 

 

Pušu juridiskās adreses, rekvizīti un paraksti: 

PAŠVALDĪBA:     

Tērvetes novada dome                                                                                      

Zelmeņi, Tērvete,                                                                       

Tērvetes novads, LV-3730                                                          

Reģ.Nr. 90001465562                                                                

Banka: A/S “SEB banka”, 

Konts: 

LV98UNLA0006011130654 

 

 

 

__________________ 

 PILNVAROTĀ PERSONA: 

Dobeles novada Izglītības 

pārvalde 

Reģ.Nr.900009147276 

Brīvības iela 17, Dobele 

Dobeles novads, LV-3701 

Norēķinu konts: 

AS SEB Banka 

Kods UNLALV2X 

LV28UNLA0050014477694 

 

 

__________________________ 



 

 

 

 

 

 

 

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 

 

APSTIPRINĀTS  

ar Tērvetes novada domes  

2016. gada 24.  marta sēdes lēmumu 

(protokols Nr.5, paragrāfs Nr.16 )  

 

TĒRVETES NOVADA DOMES  2016. GADA PROJEKTU KONKURSA 

„MĒS - TĒRVETES NOVADAM”  

NOLIKUMS 

 

1. VISPĀRĪGIE NOTEIKUMI 
 

1.1. Šis nolikums nosaka kārtību, kādā Tērvetes novada dome (turpmāk - dome) 

piešķir finansējumu nevalstisko organizāciju – biedrību vai nodibinājumu (turpmāk - NVO) 

projektiem. 

1.2. Dome līdzekļus projektiem piešķir konkursa kārtībā. Līdzekļi projektu 

līdzfinansēšanai tiek plānoti Domes kārtējā gada budžetā. 

1.3. Projektu pieteikumus savu mērķprogrammu īstenošanai var iesniegt 

Tērvetes novadā reģistrētas nevalstiskas organizācijas, kas darbojas Tērvetes novadā. 

1.4. Paziņojumu par konkursu publicē Tērvetes novada domes informatīvajā 

izdevumā "Laikam Līdzi" un pašvaldības mājas lapā - www.tervetesnovads.lv. 

 

2. KONKURSA MĒRĶI 
 

2.1. Veicināt iedzīvotāju aktivitāti un līdzdalību viņiem svarīgu jautājumu 

risināšanā, sekmējot viņu dzīves kvalitātes uzlabošanos. 

2.2. Veicināt sadarbību starp pašvaldību un nevalstiskām organizācijām. 

2.3. Veicināt jaunu nevalstisko organizāciju rašanos novadā. 

2.4. Atbalstīt sabiedriski nozīmīgu aktivitāšu īstenošanu Tērvetes novadā. 

 

3. FINANSĒJUMA PIEŠĶIRŠANAS NOSACĪJUMI 
 

3.1. Pašvaldība finansējumu piešķir: brīvā laika pavadīšanas dažādošanai un 

dzīves kvalitātes uzlabošanai (teritoriju labiekārtošanai, telpu aprīkojuma un inventāra 

iegādei, pasākumu un apmācību organizēšanai). 

3.2. Novada projektu konkursa kopējais finansējums – atbilstoši kalendārajā 

gadā apstiprinātājam Tērvetes novada domes budžetam. 

3.3. Vienam projektam pieprasītā finansējuma apmērs nedrīkst pārsniegt 

EUR 600,00. 

http://www.tervetesnovads.lv/


 

3.4. Projekta aktivitātes jāīsteno Tērvetes novadā un projekta rezultātu 

ieguvējiem jābūt Tērvetes novada iedzīvotājiem. 

3.5. Iesniegtais projekts var būt iepriekš atbalstīta projekta turpinājums. 

3.6. Pašvaldības finansējumu nepiešķir: 

3.6.1. nekustamā īpašuma iegādei; 

3.6.2. ārvalstu braucieniem; 

3.6.3. pabalstiem un citiem līdzīgiem maksājumiem privātpersonām; 

3.6.4. nevalstisko organizāciju pamatdarbības nodrošināšanai, administrācijas un 

darbinieku atalgojumam un maksājumiem par komunālajiem pakalpojumiem; 

3.6.5. īstenotiem pabeigtiem projektiem; 

3.6.6. politiskiem, militāriem vai reliģiskiem pasākumiem; 

3.6.7. projektiem, kuru rezultātā īstenošanā tiek gūta peļņa; 

3.6.8. projektiem, kuri netiek iesniegti projektu konkursa noteiktajā termiņā. 

3.7. Projekta pieteikums netiks vērtēts, ja pretendents iepriekš ir saņēmis 

Tērvetes novada domes līdzfinansējumu, bet nav izpildījis noteiktās prasības pret domi. 

3.8. Projekta pieteikums netiks vērtēts, ja projekts neatbilst izvirzītajai 3.4. 

punktā minētajai prioritātei. 

3.9. Visas izmaksas, kas saistītas ar projekta pieteikuma sagatavošanu un 

iesniegšanu, sedz projekta iesniedzējs. 

 
 

4. PROJEKTA IESNIEGŠANA 

 

4.1. Pretendents, iesniedzot projekta pieteikumu, apņemas ievērot šā konkursa 

nolikuma noteikumus. 

4.2. Projektu konkursa nolikums un pieteikuma veidlapas ir pieejamas 

pašvaldības mājas lapā - www.tervetesnovads.lv sadaļā Pašvaldība/Dokumenti, kā arī 

novada domē pie sekretāres. 

4.3. Projekta pieteikums sastāv no: 

4.3.1. projekta vadītāja parakstītas projekta pieteikuma veidlapas (1.pielikums); 

4.3.2. projekta izmaksu tāmes (2.pielikums)  

4.3.3. cenu izpētes dokumentiem (vismaz 2 piedāvājumi) (3.pielikums), izņemot 

pasākumu un apmācību organizēšanai; 

4.3.4. Latvijas Republikas Tieslietu ministrijas Uzņēmumu reģistra izsniegtas 

reģistrācijas apliecības kopijas; 

4.3.5. rekomendācijas vēstulēm vai citiem dokumentiem, kurus pretendents 

uzskata par būtiskiem projekta izvērtēšanai. 

4.4. Projekta pieteikuma dokumentus jāiesniedz konkursa nolikuma noteiktajā 

termiņā, Tērvetes novada domē pie sekretāres, „Zelmeņos”, Tērvetes pagastā, Tērvetes 

novadā, LV-3730, iesniedzot personīgi vai ar pasta sūtījumu, vai elektroniski (ar drošu 

elektronisko parakstu). 

4.5. Ja projekta pieteikuma dokumenti tiek iesniegti personīgi vai pasta sūtījumā: 

4.5.1. projekta iesniedzējs projekta dokumentu oriģinālus (1 eksemplāru) 

sagatavo datorrakstā latviešu valodā uz A4 formāta lapām; 

4.5.2. projekta pieteikumam jābūt cauršūtam, sanumurētam un parakstītam. 

4.5.3. ja projekta pieteikuma dokumenti tiek iesniegti pasta sūtījumā, tad par 

iesniegšanas laiku tiek uzskatīts sūtījuma pasta zīmogs. 

4.5. Projekta pieteikumu, kas sagatavots atbilstoši normatīvajiem aktiem par 

elektronisko dokumentu noformēšanu (elektroniskais paraksts), nosūta uz Tērvetes novada 

domes pasta adresi tervetesnd@zemgale.lv ne vēlāk kā līdz norādītā  termiņa plkst. 24:00. 

4.6. Pretendents ir atbildīgs par sniegto ziņu patiesumu. 

http://www.tervetesnovads.lv/
mailto:tervetesnd@zemgale.lv


 

4.7. Projekta pieteikumu pēc tā iesniegšanas nav atļauts grozīt. 

4.8. Iesniegtos dokumentus pašvaldība atpakaļ neizsniedz. 

 
 

5. PROJEKTU PIETEIKUMU VĒRTĒŠANAS PAMATKRITĒRIJI 
 

5.1. Projekta aktualitāte, tā sabiedriskā nozīme, atbilstība konkursa mērķiem un 

noteiktajai prioritātei. 

5.2. Projekta īstenošanas gaitā sasniedzamie rezultāti. 

5.3. Piedāvāto ideju oriģinalitāte un ilgtspēja. 

5.4. Pieprasītā finansējuma samērīgums plānotajai aktivitātei. 

5.5. Ja pretendents iesniedzis vairākus projekta pieteikumus, projektu konkursa 

finansējuma ietvaros tiks atbalstīts projekts, kas būs saņēmis lielāku punktu skaitu 

vērtēšanas kritērijos. 

5.6. Projektu vērtēšanā tiks ņemts vērā teritorijas līdzsvarotas attīstības princips. 

 

                      6. KONKURSA KOMISIJA UN PROJEKTU PIETEIKUMU 

IZVĒRTĒŠANAS KĀRTĪBA 

 

6.1. Pretendentu iesniegtos dokumentus izvērtē konkursa vērtēšanas komisija, 

pamatojoties uz Tērvetes novada domes projektu konkursa „Mēs – Tērvetes novadam” 

projektu vērtēšanas kritērijiem (5.pielikums). 

6.2. Konkursa vērtēšanas komisija tiek izveidota ar domes priekšsēdētāja 

rīkojumu. 

6.3. Konkursa rezultāti tiek publicēti Tērvetes novada domes informatīvajā 

izdevumā "Laikam Līdzi" un pašvaldības mājas lapā www.tervetesnovads.lv. 

 

7. LĪGUMS 

Dome ar pretendentu slēdz līgumu par finansējuma piešķiršanu atbalstītā 

projekta īstenošanai, līgumā nosakot: 

- līgumslēdzēju tiesības un pienākumus; 

- finansēšanas un atskaišu par piešķirto līdzekļu izlietojumu iesniegšanas kārtību 

un termiņus; 

- projekta īstenošanas darbības pārraudzību un kontroli. 

 

8. PROJEKTA DARBĪBAS KONTROLE 

8.1. Projekta iesniedzējs pēc aktivitāšu īstenošanas norādījos termiņos 

pašvaldībā iesniedz: projekta darbības, rezultātu un piešķirtā finansējuma izlietojuma 

pārskatu (4.pielikums). 

8.2. Konkursa vērtēšanas komisijai ir tiesības veikt projekta: 

8.2.1. aktivitāšu norišu pārbaudi projekta īstenošanas laikā; 

8.2.2. finanšu līdzekļu izlietojuma pārbaudi projekta īstenošanas laikā un piecu 

gadu laikā pēc projekta īstenošanas beigām. 

8.3. Ja projekta ietvaros tiek iegādāts mazvērtīgais inventārs vai pamatlīdzeklis, 

tas jāglabā ne mazāk kā 5 (pieci) gadi pēc projekta realizācijas. 

8.4. Ja projekts netiek īstenots noteiktajā termiņā un atbilstoši iesniegtajam 

projektam, piešķirtais finansējums netiek izlietots paredzētajiem mērķiem, tiek fiksēti 

finanšu pārkāpumi vai projekta īstenotājs nav iesniedzis projekta atskaiti līgumā noteiktajā 

termiņā, Dome var lemt par piešķirtā finansējuma atmaksas kārtību. 

 

Domes priekšsēdētāja                                 Dace Reinika 

 

 



 

 

 

 

 

 

1.pielikums 

 
TĒRVETES NOVADA DOMES 2016.GADA PROJEKTU KONKURSA 

„MĒS - TĒRVETES NOVADAM”  

 

PROJEKTA PIETEIKUMS 

 
 

VISPĀRĒJA INFORMĀCIJA 

 

Projekta iesniedzējs (nosaukums)  

Organizācijas reģistrācijas numurs  

Pasta adrese  

Organizācijas vadītājs (vārds, uzvārds)  

Tālrunis; mob.tel.  

E-pasta adrese  

Kontaktpersona (vārds, uzvārds)  

Tālrunis; mob.tel.  

E-pasta adrese  

Banka  

Bankas konta Nr.  

Projekta īstenošanas vieta  

(pagasts/ ciems) 

 

 

PROJEKTA NOSAUKUMS 

 

 

 

 

PROJEKTA MĒRĶIS 

 

 

 

 

 

 

ESOŠĀS SITUĀCIJAS ĪSS APRAKSTS 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

APRAKSTIET, KO GRIBIET SASNIEGT (ne vairāk kā ½ lapa) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DZĪVES KVALITĀTES IZMAIŅAS 

Ko projekta īstenošana dos jūsu apdzīvotajai vietai/ciemam/pagastam un iedzīvotājiem 

kopumā  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kas gūs labumu no projekta īstenošanas 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROJEKTĀ PAREDZĒTĀS AKTIVITĀTES, LAIKS, KAD TĀS TIKS ĪSTENOTAS UN 

ATBILDĪGĀS PERSONAS 

 

Aktivitāte 

(veicamais uzdevums) A
p

rī
li

s 

M
ai

js
 

Jū
n
ij

s 

Jū
li

js
 

A
u
g

u
st

s 

S
ep

te
m

-

b
ri

s 

O
k
to

-b
ri

s 

        

        

        

        

        

Piezīme: Vajadzības gadījumā pieteikumam var pievienot papildus informāciju 

pielikumu veidā (piem., fotogrāfijas, skice u.tml.). 

 

 

Datums: ______________________ Projekta iesniedzēja paraksttiesīgā persona: 

 

 

 

 (amats) 

 

 

 (vārds, uzvārds, paraksts) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

2.pielikums 

 

PROJEKTA IZMAKSU TĀME 

 

(Tērvetes novada domes finansējums, pašu finansējums, kā arī norādiet, ja ir plānots 

cits finansējuma avots) 

 

Nr. Izdevumu pozīcija/skaits 

Programmas 

finansējums 

euro 

Pašu 

finansējums 

euro 

Cits 

finansējuma 

avots 

(noradīt) 

euro 

Kopā  

euro 

1.      

2.      

3.      

  KOPĀ     

          

 

 

Projekta iesniedzēja paraksttiesīgā persona: 

 

 

 

Vārds, uzvārds      Datums    Paraksts 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

3. pielikums 

 

 

Cenu aptaujas rezultātu apkopojums 

 

Pasūtītājs: __________________________________ 
 

Iepirkuma priekšmets: ________________________ 
 

 

Informācija par piedāvājumiem 

Piegādātāja nosaukums     

Piedāvājuma cena eiro 

(visiem iekļaujot PVN) 

   

Citi piedāvājumu vērtēšanas 

kritēriji/ kritēriju īpatsvars/ 

kritēriju vērtējuma kopsumma 

(garantijas laiks, piegāde) 

   

Piezīmes (izdruka no mājas lapas, 

vēstule pa pastu, vēstule pa e pastu, 

u.c.) 

   

Izvēlētais piegādātājs  

Pamatojums piedāvājuma izvēlei  

 

 

Pielikumā _________ piedāvājumi 
  (skaits) 

 

 

_________________  ____________________ 

 _____________________ 
(datums)    (paraksts)    (vārds, uzvārds) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

4.pielikums 
 

ATSKAITE  PAR  2016. GADĀ  

TĒRVETES  NOVADA DOMES  ATBALSTĪTĀ  PROJEKTA  ĪSTENOŠANU 

 

1. SATURISKĀ ATSKAITE 

1.1. PROJEKTA NOSAUKUMS 

 

 

1.2. PROJEKTA IESNIEDZĒJA ORGANIZĀCIJA 

ORGANIZĀCIJAS 

NOSAUKUMS 
 

ADRESE   

VADĪTĀJA VĀRDS, 

UZVĀRDS 
 

TĀLRUNIS, E-PASTA 

ADRESE 
 

 

1.3. PROJEKTA MĒRĶA GRUPA (tiešie un netiešie ieguvēji) 

 

 

 

 
 

1.4. AKTIVITĀTES / PASĀKUMI  UN  DALĪBNIEKU  SKAITS  (uzskaitīt: 

- kādas aktivitātes un cik bieži tika īstenotas,  

- cik dalībnieki piedalījās) 

 

 

 

 

 

 

 
 

1.5. - PROJEKTA REZULTĀTI  - MĒRĶA AUDITORIJAS IEGUVUMI  

(aprakstīt atbilstību izvirzītajam projekta mērķim un sasniegtos rezultātus) 

 

 

 

 

 

 
 

1.6. PROJEKTA PARTNERIS ORGANIZĀCIJA UN TĀS IEGULDĪJUMS PRPOJEKTA ĪSTENOŠANĀ 



 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
1.7. KĀ TIKA NODROŠINĀTA PROJEKTA PUBLICITĀTE (uzskaitīt un norādīt kad) 

 

 

 

 

 

 

 
 

1.8. PROJEKTA TURPINĀJUMS UN ILGTSPĒJA 

 

 

 

 

 
 

 

 

1.9. JŪSUPRĀT NOZĪMĪGA INFORMĀCIJA PAR PROJEKTA ĪSTENOŠANAS GAITU VAI 

       REZULTĀTIEM 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

1.10. PIELIKUMI (pielikumā lūdzam pievienot projekta laikā tapušos drukas darbus, atsauksmes presē, 

reklāmas materiālus, fotogrāfijas u.c.) 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

2.  FINANŠU  ATSKAITE 

PAR  2015 .  GADĀ  ĪSTENOTO  PROJEKTU 

2.1. PROJEKTA NOSAUKUMS  

2.2. ORGANIZĀCIJAS  

NOSAUKUMS 
 

2.3. PAR FINANSĒM 

ATBILDĪGĀS PERSONAS 

VĀRDS, UZVĀRDS 
 

2.4. TĀLRUNIS, E-PASTA 

ADRESE 
 

 

 

2.5. PROJEKTA KOPĒJĀS IZMAKSAS 

Cits 

līdzfinansējums 

(EUR) 

Tērvetes novada domes piešķirtais līdzfinansējums Projekta kopējās 

izmaksas (EUR) 

 

Summa 

(EUR) 

Izdevumu pozīcija 

(atbilstoši līgumam) 

 

  

   

  

% %  100 % 
 

 

2.6. FINANŠU DOKUMENTU SARAKSTS 

Budžeta 

tāmes 

pozīcija 

(atbilstoši 

līgumam) 

Apmaksas 

dokumenta 

Nr.p.k. 

 

Par ko veikta apmaksa 

 

Izdevuma 

rašanās 

datums 

Attaisnojuma 

dokumenta 

veids un Nr. 

Summa  

(EUR) 

1.      

1.1.      

1.2.      

2.      

2.1.      

2.2.      

3.      

3.1.      

3.2.      

4.      

4.1.      

...      

Kopā:  

Tērvetes novada dome tiesīga pieprasīt visu minēto dokumentu kopijas. 

 
ATSKAITES IESNIEDZĒJS: 

VĀRDS, UZVĀRDS ___________________________________________________ 

 

AMATS ___________________________________________________________ 

___________________________    ______________________ 

(datums)      (paraksts) 



 

5. pielikums 

 

KONKURSA 

„MĒS - TĒRVETES NOVADAM”  

PROJEKTU VĒRTĒŠANAS KRITĒRIJI 

 

Katram no projektu vērtēšanas kritērijiem, kas nosaka projekta atbilstību vietējās 

attīstības stratēģijai, piešķir noteiktu punktu skaitu no 0 – 2,0:  

( 0= „neatbilst”, 0,5 = „vāji”, 1,0 = „apmierinoši”, 1,5 = „labi”, 2,0 = „ļoti labi”.  

 

Vispārējie vērtēšanas kritēriji:  

N.p.k. Kritērijs 
Maksimālais 

punktu skaits 

1.  
Projekta atbilstība konkursa mērķiem un noteiktajai 

prioritātei  
Atbilst/Neatbilst 

2.  Projekta aktualitāte, tā sabiedriskā nozīme 2 

3.  Projekta nepieciešamības pamatojums 2 

4.  Piedāvāto ideju novitāte un oriģinalitāte  2 

5.  
Projekta nozīmīgums izvēlēto mērķa grupu vajadzību 

risināšanā  
2 

6.  
Projekts aptvers pēc iespējas plašāku iedzīvotāju 

loku, būs brīvi pieejams jebkuram iedzīvotājam 
2 

7.  Projekta budžeta pārskatāmība 2 

8.  Projekta izmaksu atbilstība plānotajiem uzdevumiem 2 

9.  Projekta ilgtspēja 2 

 
Kopā:  16 

 

 

 

 

Papildus kritērijs vienādu punktu gadījumā: 
 

1. 

Projekta ieviesējs iepriekš nav īstenojis projektus – 2 

punkti, ieguvis atbalstu un īstenojis 1 projektu – 1 

punkts, ieguvis atbalstu un īstenojis 2 un vairāk 

projektus - 0 punkts. 

2 

 

 

Maksimālais punktu skaits - 16 punkti. 

Minimālais punktu skaits – 4 punkti. 

Vienādu punktu gadījumā tiek piemērots papildus kritērijs. Iegūstamais 

papildpunktu skaits – 2 punkti. 

Ja punktu skaits ir zemāks par minimālo punktu skaitu, projekta pieteikums tiek 

noraidīts. 

 

 

 

 



 

 

 

Apstiprināta 

ar Tērvetes novada domes  

2016. gada 24. marta sēdes lēmumu (protokols Nr. 5 , 13 §) 

 

 

SIA “REHABILITĀCIJAS CENTRS 
“TĒRVETE”” 

 
STRATĒĢIJA 2016-2018 

 
 
 

Tērvete, 2016 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
SATURS 

 Satura rādītājs 2 
1. Uzņēmuma pamatdati 3 
1.1. Uzņēmuma pamatdati 3 
1.2. Kontaktinformācija 3 
1.3. Bankas rekvizīti 3 
1.4. Uzņēmuma īpašnieks 3 
1.5. Pamatkapitāla lielums un tā sadalījums starp 

dibinātājiem 
4 

1.6. Uzņēmuma valde 4 
1.7. Galvenie finanšu rādītāji 2015.gadā 4 
1.8. Galvenie naturālie rādītāji 2015.gadā 5 
2.  Uzņēmuma darbības apraksts 5 
2.1. Galveno darbības veidu apraksts un esošās 

situācijas analīze 
5 

2.1.1. Galvenie darbības veidi 6 
2.1.2. Personāls 8 
2.2. Uzņēmuma galvenās darbības problēmas 9 
2.3. Uzņēmuma nākotnes attīstības plāns 10 
2.4. SIA „Rehabilitācijas centrs „Tērvete”” stipro un 

vājo pušu un PEST analīze 
12 

3. Uzņēmuma mērķi, vīzija un misija 14 
3.1. Mērķi 14 
3.2. Vīzija 14 
3.3. Misija 14 
4. Tirgus analīze 15 
4.1. Tirgus apraksts un konkurenti 15 
4.2. Klientu analīze 17 
5. Uzņēmuma izvirzītie mērķi 17 
5.1. Mērķi 17 
5.2. Infrastruktūras uzlabošana un attīstība 18 
5.3. Mērķu izvērtējums 19 
6. Darbības optimizācijas plāns 20 
7. Peļņas vai zaudējumu aprēķins, bilance un 

naudas plūsma par 2015.gadu 
22 

7.1. Peļņas vai zaudējumu aprēķins 22 
7.2. Bilance 23 
7.3. Naudas plūsmas pārskats 25 
8. Risku analīze 26 
8.1. Risku identifikācija un klasifikācija 26 
8.2. Risku apraksts, to novēršana un kontrole 27 

 
 
 
 
 



 

1. UZŅĒMUMA PAMATDATI 

1.1. Uzņēmuma pamatdati 

Uzņēmuma nosaukums Sabiedrība ar ierobežotu atbildību „Rehabilitācijas 
centrs „Tērvete””  

Reģistrācijas datums 06.12.1995 
Reģistrācijas numurs 40003275352   
Darbības 
pamatvirziens 

Veselības aizsardzība  

 
1.2. Kontaktinformācija 

Juridiskā adrese Tērvetes pagasts, Tērvetes novads, LV-3730 
Mājas lapas adrese www.rctervete.lv 
Kontaktpersona Valdis Grīnvalds 
Telefons 63726188,63781703 
Fakss 63781703 
E-pasta adrese rctervete@zemgale.lv 

 
1.3. Bankas rekvizīti 

Uzņēmuma 
nosaukums 

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību „Rehabilitācijas 
centrs „Tērvete”” 

Vienotais reģ. numurs 40003275352 
Bankas nosaukums AS SEB banka 
SWIFT kods UNLALV2X 
IBAN konts LV40UNLA0006000609720 

LV08UNLA0006000609811 

 
1.4. Uzņēmuma īpašnieki 

 
Tērvetes novada 
pašvaldība 

 
„Zelmeņi”, Tērvetes pagasts, Tērvetes novads, LV-3730 

 
 

1.5. Pamatkapitāla lielums un tā sadalījums starp dibinātājiem 

Nosaukums Pamatkapitāla lielums, 
EUR 

Procentuālais sadalījums, 
% 

Tērvetes novada 
pašvaldība 

63 460.00 100 
 

 
1.6  Uzņēmuma valde 

Amats Vārds, uzvārds Pilnvaru termiņš 

http://www.rctervete.lv/


 

Valdes priekšsēdētājs Valdis Grīnvalds 
No 2011.gada 22.jūnija-

2016.gada 25.oktobris 

Valdes loceklis Ļubova Butlere 

No 2004.gada 

08.novembra-2016.gada 

25.oktobris 

Valdes loceklis Daina Kaufmane 
No 2011.gada 22.jūnija – 

2016.gada 25.oktobris 

 
1.7 Galvenie finanšu rādītāji par 2015.gadu 

Neto apgrozījums [EUR] 732 773 
Peļņa vai zaudējumi pēc nodokļiem [EUR] 33 609 
Pašu kapitāls [EUR] 301 910 
Uzkrājumi [EUR] 8728 
Kreditori [EUR] 56 487 
Ilgtermiņa ieguldījumi [EUR] 28 111 
Apgrozāmie līdzekļi [EUR] 339 014 
Bilances kopsumma [EUR] 367 125 
Likviditāte kopējā 6.1 
Rentabilitāte (Bruto peļņas robeža)[%] 4.6 
Saistību īpatsvars bilance [%] 1.5 
Finansējums- valsts – līgums ar NVD 528124 
Finansējums - pašvaldības 0 

 
1.8. Galvenie naturālie rādītāji par 2015.gadu 

Darbinieku skaits [slodzes]  
Darbinieku vidējais skaits [personas] 58 
Pacientu skaits [pacienti]-kopā 1254 
        t.sk. dienas stacionārs – valsts pasūtījums 1205 
                  Pašapmaksātie un sociālā rehabilitācija 49 
Vidējais gultu skaits [gultas] 50  
Telpu kopējā platība [kvadrātmetros] 8448 

 
 

2. UZŅĒMUMA DARBĪBAS APRAKSTS 

2.1. Galveno darbības veidu apraksts un esošās situācijas 

analīze 

Tērvetē sanatorija dibināta 1924.gada 29.jūnijā. 

Rehabilitācijas centrs ir izvietots valsts nozīmes arhitektūras piemineklī, 
1932.gadā 250 pacientiem celtajā Tērvetes Sanatorijas galvenajā korpusā. Sanatorijas 
152 metru garās un 3.5  stāvu augstās ēkas celtniecība izmaksāja divus miljonus latu. 
Ēkai ir četri stāvi, lietderīgā platība 8448 m2, būvtilpums – 36417 m3, juma laukums 
3500 m2. Sanatorijas visas palātas orientētas uz dienvidiem, tās ir plašas, sausas, 
gaišas un saulainas. Ēka būvēta ar 3.5 m augstiem griestiem un plašiem 3 m platiem 
gaiteņiem, tai ir 380 logi. Palātām ir platas durvis, visā ēkā nav neviena sliekšņa, tā ir 
piemērota pacientiem ratiņkrēslos, kā arī gados vecākiem cilvēkiem. Tās centrālajā 
daļā trijos stāvos atrodas zāles. 



 

1932.gadā izveidotā elektroapgādes, siltumapgādes un kanalizācijas sistēma ir 
morāli un fiziski nolietojusies. Darbojas tikai viens no 1932.gada  modeļa liftiem, tam 
ir nepieciešama rekonstrukcija. Atbilstoši turpmākajai koncepcijai ir nepieciešams 
veikt ēkas rekonstrukciju. 

Veicot pārbūves darbus, jāņem vērā tas, ka Tērvetes Sanatorijas ēka ir valsts 
nozīmes arhitektūras piemineklis un tai pieguļošās zemes robežojas ar īpaši 
aizsargājamo dabas objektu – Tērvetes dabas parku. 

SIA “Rehabilitācijas centrs “Tērvete”” ir patstāvīga saimnieciska vienība ar 
juridiskās personas statusu, kura ar tai norobežoto pašvaldības  īpašuma daļu veic 
uzņēmējdarbību ar galveno mērķi nodrošināt augsti specializētu medicīnisko 
palīdzību veselības aprūpes interesēs Latvijā. 

 
SIA „Rehabilitācijas centrs „Tērvete”” nosaukumu un  ārstniecības 

profilu izmaiņas periodā no 1924. gada – 2015. gadam 

Gadi Nosaukumi 

1924. gads Latvijas Sarkanā Krusta Jelgavas nodaļas Kalnamuižas                      
Sanatorija diloņslimniekiem 

1934. gads Latvijas Sarkanā Krusta Tērvetes sanatorija 
1944. gads LPSR Veselības aizsardzības Tautas komisariāta Valsts 

II tuberkulozes slimnīca „Tērvete” 
1946. gads LPSR Veselības aizsardzības ministrijas Valsts 

Tuberkulozes sanatorija „Tērvete” 
1966. gads Republikāniskā tuberkulozes sanatorija „Tērvete” 
1992. gads Valsts rehabilitācijas slimnīca „Tērvete” 
1994. gads Bezpeļņas organizācija Valsts uzņēmums Kurzemes              

 Novada rehabilitācijas centrs „Tērvete”(saīsināti BOVU 
KNRC „Tērvete”) 

2004. gads Valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību Rehabilitācijas  
centrs „Tērvete” 

2007. gads – līdz 
šim 

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību Rehabilitācijas centrs  
„Tērvete” (saīsināti  SIA RC „Tērvete”). 

 
 
 

2.1.1. Galvenie darbības veidi 

SIA „Rehabilitācijas centrs „Tērvete”” nodrošina  veselības aprūpes pakalpojumus         
dienas stacionāra programmā. 

Centra pamatdarbība ir  sekundāro ambulatoro veselības aprūpes pakalpojumu 
sniegšana.  

Pamatdarbības ieņēmumi veidojas saskaņā ar 2013.gada 17.decembra MK 
noteikumiem Nr. 1529 „Veselības aprūpes organizēšanas un finansēšanas kārtība”, jo 
centrs slēdz līgumu ar Nacionālo veselības dienestu (NVD) par sekojošām iezīmētām 
programmām: 

 Par sekundāro ambulatoro veselības aprūpes pakalpojumu sniegšanu un 
apmaksu; 



 

 Par primārā veselības aprūpes pakalpojuma-veselības aprūpes mājās  
sniegšanu un apmaksu. 

 
 

Rehabilitācijas pakalpojumus pamatā izmanto Zemgales reģiona iedzīvotāji, no 
tiem visvairāk pacienti ir no Tērvetes novada, Jelgavas pilsētas un Jelgavas novada. 
Centrs sadarbojas ar ģimenes ārstiem, pašvaldību sociālajiem dienestiem. 
Centra galvenie darbības virzieni šobrīd : 
 Ar elpošanas orgānu saslimšanām (bronhiālā astma, hronisks bronhīts,pēc 

akūtas pneimonijas, u.c.); 

 Ar kustību-balsta aparāta patoloģiju (spondilozes, artrozes, artrīti, stājas 

traucējumi bērniem - skolioze, kifoze u.c.); 

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

 Sociālā rehabilitācija; 

 Statūtos paredzētie maksas pakalpojumi 

Medicīniskie pakalpojumi: 
 Masāžas; 

 Ārstnieciskā vingrošana 

 Ūdensdziedniecība (maksas pakalpojums) 

 Fizikālā terapija 

 Sāls kamera 

 Dūņu, parafīna-ozokerīta aplikācijas 

 Ergoterapija 

 Mākslas un mūzikas terapija 

 Uztura speciālista konsultācijas 

SIA “Rehabilitācijas centrs “Tērvete”” kopējie  ieņēmumi pamatā veidojas no 
veselības aprūpes pakalpojumiem, kurus saskaņā ar noslēgtajiem līgumiem 
apmaksā  Nacionālais veselības dienests –NVD, un pacientu iemaksām, sociālās 
rehabilitācijas pakalpojumiem, kā arī statūtos noteiktiem maksas pakalpojumiem.  
Papildus ārstnieciskajai darbībai centrs veic arī  nekustamā īpašuma 
“Rehabilitācijas centrs “Tērvete”, Tērvetes pagasts, Tērvetes novads kadastra nr. 
4688 003 0040, reģistrēts Dobeles zemesgrāmatu nodaļas Tērvetes pagasta 
zemesgrāmatu nodalījumā Nr. 143 apsaimniekošanu, kuru ar 01.08.2012. gada 
pilnvarojuma līgumu Nr. 38/12 ēkas īpašnieks Tērvetes novada pašvaldība 
nodeva lietojumā. Ēkas, būves un zeme tiek apsaimniekota, lai saglabātu to 
funkcionalitāti un kultūrvēsturisko nozīmi. Līgums ir noslēgts uz periodu līdz 
2022.gada 31.decembrim. 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

2.1.2. Personāls 

SIA „Rehabilitācijas centrs „Tērvete”” nodarbināti  vidēji 57 darbinieki, tai skaitā: 

1. 3 ārsti; 
2. 7 vidējais medicīniskais personāls; 
3. 5 māsu palīgi 
4. 11 funkcionālie speciālisti; 
5. 41 darbinieks- pārējais personāls. 

 
Veselības aprūpes iestādes specifika nosaka, ka personālam jāatbilst noteiktiem 

kritērijiem, un viens no tiem – izglītība un  kvalifikācija.  Visi ārsti, visas māsas, 
fizioterapeita asistenti, masiere ir sertificētas ārstniecības personas. Kvalificēti ir visi 
māsu palīgi.   Šobrīd sertificēto kolēģu uzraudzībā strādā daži funkcionālie speciālisti, 
kas augstāko izglītību ir ieguvuši nesen un vēl nevar  pretendēt uz sertifikātu savā 
arodā.  Tiek darīts viss, lai arī šie speciālisti ātrāk nokārtotu kvalifikācijas eksāmenu. 
 

 
 
Centra darbinieku dalījumā pa vecuma grupām vērojama valstī esošā tendence- 
notiek personāla novecošanās: 
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Vadoties no šiem rādītājiem, centra vadība jau šobrīd meklē risinājumus, lai arī 
turpmāk varētu sniegt veselības aprūpes pakalpojumus pilnā apjomā. 

Centra personāls noveco. Gados vecākajam darbiniekam šobrīd ir 71 gads. 
Ņemot vērā to, ka centrs atrodas apmēram 20 km no Dobeles un 30 km no Jelgavas, 

personāla mainība ir minimāla, jo atrast darbu ārpus Tērvetes  ir salīdzinoši 
problemātiski.  

Pēdējo gadu laikā faktiski nav mainījies to darbinieku skaits, kam darbs uzņēmumā 
ir blakusdarbs. Līdzīga situācija tiek prognozēta arī 2016.-2018. gadā.  Šie skaitļi 
liecina par darbinieku stabilitāti darba izvēlē, kā pamatdarbavietu izvēloties tieši  
rehabilitācijas centru „Tērvete””. Tādējādi īsteno arī centra personālvadības politikas 
pamatnostādni, kas par prioritāru nosaka tādu darbinieku piesaistīšanu, kas var un 
spēj centrā strādāt pamatdarbā, ļaujot plānot un organizēt darbu atbilstoši augstam 
pacientu aprūpes standartam. Taču atsevišķu specialitāšu kvalificēti kadri ir jāmeklē 
un jāpiesaista uz nepilnu darba laiku, jo nodrošināt darbu uz pilnu darba slodzi nevar 
un nebūs arī speciālista noslogojums. 
 

2.2 Uzņēmuma galvenās darbības problēmas 
Galvenās problēmas un tendences rehabilitācijā : 
Saskaņā ar 2013.gada 17.decembra MK noteikumiem Nr.1529 „Veselības aprūpes 
organizēšanas un finansēšanas kārtība” –  

 Galvenais akcents veikto pakalpojumu apmaksā ir uz pacientu apkalpošanu un 

aprūpi, bet infrastruktūras un pacientu sadzīves apstākļu uzlabošanai līdzekļi 

jāiegūst un jāiegulda no maksas pakalpojumu ieņēmumiem; 

 Vērojams bērnu ar dažādām elpošanas orgānu un kustību-balsta aparāta 

saslimšanām un patoloģijām pieaugums; 

 Pieaug pacientu skaits, kam blakusslimības ir saistītas  ar organiski psihiskiem 

traucējumiem, kā arī ar neirotiski un stresu saistīti pacienti. Iespējamais 

iemesls -  joprojām ekonomiskās situācijas izraisīta spriedze valstī un tās 

ietekme uz iedzīvotāju veselību kopumā. 

Problēmu risinājumi : 
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 Ir nepieciešams veikt grozījumus MK noteikumu Nr. 1529  nosacījumos un 

papildus iekļaut punktu par līdzekļu izdalīšanu iestāžu infrastruktūras 

attīstībai; 

 Institūciju sadarbība, lai mazinātu sociālo spriedzi un veicinātu sabiedrības 

veselības uzlabošanu un atjaunošanu. 

Kopumā problēmu risinājumi pārsniedz centra kompetences robežas, to izpilde ir 
atkarīga no veselības aprūpes finansētāju un organizatoru lēmumiem. 

2.3. Uzņēmuma nākotnes attīstības plāni 

SIA “Rehabilitācijas centrs “Tērvete”” nākotnes attīstības plāns tiek noteikts 
atbilstoši valsts  un pašvaldības stratēģijai veselības aprūpes nozarē: 

Sabiedrības veselības pamatnostādnes 2011.-2017.gadam (MK 05.10.2011. 
rīkojums Nr. 504); 

Veselības aprūpes un finansēšanas kārtība (MK 17.12.2013.  noteikumi Nr.   
1529); 

Nacionālais attīstības plāns 2020; 
Tērvetes novada ilgtspējīgas attīstības stratēģija 2014.- 2030; 
Tērvetes novada attīstības programma 2012.-2018. 
Centrs, izvirzot  savus attīstības mērķus, risina “Sabiedrības veselības 

nostādnes 2011.-2017.gadam” virsmērķi – pagarināt Latvijas iedzīvotāju veselīgi 
nodzīvotos dzīves gadus un novērst priekšlaicīgu nāvi, saglabājot, uzlabojot un 
atjaunojot veselību. 

Lai sasniegtu mērķi, tiek veikti sekojoši uzdevumi: 
Ar savu darbību censties novērst nevienlīdzību veselības jomā, lai visiem 

Latvijas iedzīvotājiem būtu vienādas iespējas saglabāt un uzlabot veselību; 
Savlaicīgi sniedzot rehabilitācijas pakalpojumus, samazināt riska faktoru 

negatīvo ietekmi uz veselību, tādējādi samazinot mirstību no neinfekcijas slimībām; 
Pilnveidojot veselības aprūpes pakalpojumu sniegšanas sistēmu, nodrošināt 

vienlīdzīgu medicīniskās rehabilitācijas pakalpojumu pieejamību visiem Latvijas 
iedzīvotājiem; 

Atsevišķu centra mērķu īstenošanai nepieciešams valsts institūciju atbalsts-
atbilstoši iedzīvotāju vajadzībām nodrošināts normatīvo aktu regulējums, jo reāli ir 
pieprasījums pēc pakalpojumiem, bet šobrīd „Veselības aprūpes un finansēšanas 
kārtība” tos nespēj apmierināt. 

Centrs savu nākotnes attīstības plānu medicīniskās un sociālās rehabilitācijas 
jomā redz vienotā, sakārtotā veselības aprūpes nozares rehabilitācijas pakalpojumu 
sniedzēju struktūrplānā, kurā statistiski pamatoti  katrai slimnīcai-centram noteikts 
sniedzamo valsts apmaksāto veselības pakalpojumu apjoms. 

Pieprasījums rehabilitācijas pakalpojumiem turpinās augt, jo saslimstība ar 
pulmonoloģiskajām un kustību-balsta aparāta slimībām turpina augt. Finansiālo 
ierobežojumu dēļ gadu no gada veidojas situācija, kad centrs ir spiests pārtraukt 
plānveida  pacientu uzņemšanu un ārstēšanu gada beigās. Rindu veidošanas princips 
rehabilitācijā sevi attaisnotu, ja nenotiktu   gada finansējuma izmaiņas un pacientu 
skaita krass pieaugums vai samazinājums un izmainītos plānus varētu savlaicīgi 
realizēt. 

Saskaņā ar  „Sabiedrības veselības pamatnostādnes 2011.-2017.gadam” 
izvirzītajiem attīstības uzdevumiem, Tērvetes novada attīstības programmu 2012.-



 

2018. gadam un Tērvetes novada ilgtspējīgas attīstības stratēģiju 2014.- 2030. gadam 
SIA „Rehabilitācijas centrs „Tērvete”” nākotnes plāni: 

 Veicināt RC ”Tērvete” attīstību par Zemgales reģiona un pārrobežu nozīmes 
veselības centru ar atbilstošu pakalpojumu un infrastruktūras līmeni; 

Sadarbībā ar novada domi veicināt investīciju piesaisti ēkas un plašāka spektra 
veselības pakalpojumu attīstībai turpmākajos gados, kā  būtisku RC “Tērvete” 
turpmākās darbības nosacījumu un nozīmīgu attīstības garantu gan Tērvetes 
ciematam, gan novadam kopumā; 

Saglabāt un pilnveidot esošos pakalpojumus; 
Nodrošināt medicīniskās rehabilitācijas programmu pieejamību, izvairoties no 

rindu veidošanās. 
Uzturēt  veselības aprūpes kvalitāti ārstniecības iestādē; 
Lietot apstiprinātas veselības aprūpes tehnoloģijas; 
Plānot un organizēt ārstniecības personu tālākizglītību; 
Uzturēt ārstniecības iestādes atbilstību normatīvo aktu prasībām. 
Lai sasniegtu mērķus, Rehabilitācijas centra galveno vadības un kontroles 

procesu pamatā ir labas pārvaldības principi, kas iekļauti  centra izstrādātajos 
normatīvajos dokumentos. 

Centrā izstrādāta „SIA „Rehabilitācijas centrs „Tērvete”” kvalitātes vadības 
sistēmas rokasgrāmata”. 

Būtiskākais nosacījums veselības aprūpes pakalpojumu sniegšanā ir 
rehabilitācijas centra atbilstība  2009.gada 20.janvāra Ministru kabineta noteikumiem 
Nr.60 „Noteikumi par obligātajām prasībām ārstniecības iestādēm un to 
struktūrvienībām”. 

Saskaņā ar Latvijas Republikas likumiem, MK noteikumiem un Veselības 
ministrijas normatīviem dokumentiem centrā tiek noteikta sekojoša pacientu un 
klientu aprūpes kvalitātes nodrošināšanas kārtība: 

1. Pacientu slimību rehabilitācijā atļauts  pielietot tikai Nacionālā veselības 

dienesta apstiprinātās tehnoloģijas; 

2. Ārstējošais ārsts ir atbildīgā ārstniecības persona, kas pilnībā atbild par 

pacientam sniegtās ārstnieciskās palīdzības kvalitāti; 

3. Par sociālās aprūpes un rehabilitācijas kvalitāti atbild atbilstošo 

struktūrvienību vadītāji. 

2.4. SIA ”Rehabilitācijas centrs “Tērvete”” stipro un vājo pušu 

un PEST  analīze 

 

Stiprās puses Vājās puses 
1. Pakalpojumu kvalitāte 
2. Pieredze nozarē 
3. Kvalificēts medicīniskais 

personāls  
4.  Pakalpojumu dažādība un 

daudzveidība 
5. Pastāvīgo klientu loks 

1. Ierobežots speciālistu skaits 
2. Reklāma nesasniedz potenciālos 

pacientus 
3. Nepietiekama atpazīstamība 
4. Jāuztur pārāk plašas telpas  
5. Nepieciešams telpu un 

komunikāciju remonts 



 

6. Stabils darba kolektīvs 
7. Visas centra telpas ir pieejamas 

arī cilvēkiem ratiņkrēslos 

6. Dažas iespējas bremzē fakts, ka 
ēka ir kultūras piemineklis 

7. Lieli siltuma zudumi ziemas 
sezonā 

 
 

 
Iespējas Draudi 

1. Jaunu pakalpojumu ieviešana 
2. Izmantot valsts politikas virzienu 
un palielināt  ambulatoro 
pakalpojumu apjomu 
3. Klientu spektra paplašināšana 
4. Finansējuma piesaiste no ES 
struktūrfondiem 
5. Sadarbība ar tuvāko novadu 
Sociālajiem dienestiem par 
pakalpojumu sniegšanu trūcīgām 
personām 
 

1. Ierobežoti resursi 
2. Pakalpojumu cenu krišanās 
3. Finanšu samazinājums veselības 

aprūpes nozarē 
4. Konkurences palielināšanās 

starp stabiliem nozares 
dalībniekiem 

5. Izmaksu palielināšanās 
6. Valsts politika cenu un 

pakalpojuma pieejamības jomā 
iedzīvotājiem 

7. Iedzīvotāju maksātspējas 
samazinājums 

 
 

SIA  „Rehabilitācijas centrs „Tērvete””  PEST  analīze 

Politiskie faktori  
Kādi faktori ietekmē  uzņēmuma 
darbību? 

Ekonomiskie faktori 
Kādi faktori nosaka uzņēmuma 
iespējas piesaistīt klientus un iegūt 
vairāk līdzekļu? 

 Rehabilitācijas centram jāatbilst 
veselības aprūpi regulējošo 
likumu un MK noteikumu 
prasībām 

 Daļa finansējuma tiek saņemta 
no valsts 

 Veselības aprūpes nozares 
attīstības politika 

 Uzņēmējdarbības likumdošana 
 Nodokļu likumdošana 

 Ekonomiskā nestabilitāte 
ietekmē  izdevumu apjomu 
ārstniecības pakalpojumiem 

 Konkurence nozarē 
 Klientu maksātspējas 

samazinājums 
 Iespēja saņemt atlaides vai 

bezmaksas pakalpojumus 
veicina apmeklētību un 
pieprasījumu 

 Darbinieku izglītības un 
prasmju līmenis 

Sociālie faktori 
Kādi sociālie faktori nosaka uzņēmuma 
iespējas piesaistīt klientus? 

Tehnoloģiskie faktori 
Kādi tehnoloģiju attīstības faktori 
ietekmē uzņēmuma iespējas piesaistīt  
klientus? 

 Iestādes tēls sabiedrības acīs – 
reputācija 

 Vides pieejamība iestādē 

 Iespējas iepazīties ar 
piedāvātajiem pakalpojumiem 
arī interneta vidē 



 

 Sabiedrības zināšanas par 
veselības aprūpi un slimību 
profilaksi 

 Brīvā laika pavadīšana – veselīgs 
dzīvesveids 

 Sabiedrības izglītības līmenis 
 Esošo klientu noturēšana 
 Kvalificētu darbinieku 

nepieciešamība 

 IT tehnoloģiju izmantošana, 
iespēja pieteikties uz 
pakalpojumiem ne tikai 
telefoniski, bet arī e-pastā 

 Jaunu medicīnisko tehnoloģiju 
izmantošana  un to izmaiņu 
temps 

 Intelektuālais īpašums 

 
 

3. UZŅĒMUMA  MĒRĶI, VĪZIJA UN MISIJA 

3.1. Uzņēmuma mērķis 

Uzņēmuma mērķis  - sniegt medicīniskās rehabilitācijas pakalpojumus arī nākotnē. 
Rehabilitācija ir neatkarīga medicīniskā speciālitāte, kas nodarbojas ar fizisko un 
izziņas funkciju attīstīšanu. Rehabilitācija ir atbildīga par profilaksi, diagnozi, 
ārstēšanu un rehabilitācijas pasākumu menedžmentu personām ar funkcionāliem 
traucējumiem visās vecuma grupās.  
 

3.2. Uzņēmuma vīzija 

Vizija: uz sadarbību un attīstību virzīts uzņēmums, kurā strādā profesionāli, motivēti 
un uz pacientu orientēti darbinieki, kuri palīdz cilvēkiem atgūt un nostiprināt savu 
veselību. 
 

3.3. Uzņēmuma misija 

Misija: SIA „Rehabilitācijas centrs „Tērvete”” galvenie darbības virzieni ir medicīniskā 
rehabilitācija pulmonoloģisko un neiroloģisko saslimšanu pacientiem un pacientiem 
ar kustību - balsta aparāta patoloģiju, kā arī sociālā rehabilitācija. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

4. TIRGUS ANALĪZE 

4.1. Tirgus apraksts un konkurenti 
SIA „Rehabilitācijas centrs „Tērvete”” mērķgrupas saskaņā ar uzņēmuma   
pamatdarbību ir: 

1. Iedzīvotāji ar pulmonoloģiskām un neiroloģiskām saslimšanām; 
2. Iedzīvotāji ar kustību-balsta aparāta patoloģiju; 

 
Medicīniskās rehabilitācijas pakalpojumus nodrošina sekojošas ārstniecības iestādes: 
 

Nosaukums 
 

Statistiskais 
reģions 

Stacionārie 
pakalpojumi 

Ambulatorie 
pakalpojumi 

Dienas 
stacionārs 

Nacionālais 
rehabilitācijas centrs 

„Vaivari” 

Rīgas 
Pierīgas 

X x x 

SIA „Rehabilitācijas 
centrs „Līgatne”” 

Vidzemes  x x 

SIA„Rehabilitācijas 
centrs „Rāzna”” 

Latgales  X X 

SIA „Rehabilitācijas 
centrs „Tērvete”” 

Zemgales   X 

SIA „Sanare- KRC 
„Jaunķemeri”” 

Rīgas 
Pierīgas 

X X X 

     
 
Papildus šiem rehabilitācijas centriem rehabilitācijas pakalpojumi tiek nodrošināti 
citās rehabilitācijas iestādes un nodaļās, kas atvērtas pie slimnīcām. 
 
 
 
 
 
 
 
Saskaņā ar SPKC datiem, kas apkopoti no valsts statistikas pārskata „Pārskats par 
ārstniecības iestādes darbību”,  vietu un pacientu skaits dienas stacionāros 2011.-
2013.gadā: 
 

Reģions 
Vietu skaits dienas 

stacionāros 
Dienas stacionāros ārstēto 

pacientu skaits 
2011 2012 2013 2011 2012 2013 

Latvijā 2274 2441 2506 143420 154834 164097 
Rīgas 917 1056 1110 86116 95838 96799 
Pierīgas 378 399 371 13220 13241 13515 
Vidzemes 216 199 216 9017 11360 13414 
Kurzemes 255 253 265 14894 13391 14338 
Zemgales 301 323 330 8922 10044 13332 



 

Latgales 207 211 214 11251 10960 12699 
Avots: SPKC dati 
Tā kā Tērvete atrodas Zemgalē, tad redzams, ka Zemgales reģionā  vietu skaits dienas 
stacionārā periodā  no 2011.-2013.gadam  ir pieaudzis par 9.6 % ( Latvijā vidēji par 
10.2 %), bet apkalpoto pacientu skaits pieaudzis par 49.4 % (Latvijā vidēji 14.4%). 
Statistikas dati rāda, ka centra secinājumi par pieaugošo konkurenci apstiprinās un ka  
strauji pieaug dienas stacionāros ārstēto pacientu skaits. 

 

Konkurentu analīze 

 

Konkurents Apraksts 

konkurenti ir  
rehabilitācijas 
centri, kā arī 
rehabilitācijas 
nodaļas pie 
slimnīcām u.c. 
privātās veselības 
aprūpes iestādes 

Daudzas privātas rehabilitācijas iestādes sniedz valsts 
apmaksātas programmas,  kā ambulatori tā dienas stacionāra 
programmā, kā arī maksas medicīniskās rehabilitācijas 
pakalpojumus bez ģimenes ārsta vai speciālista nosūtījuma. 
Salīdzinot ar rehabilitācijas centru „Tērvete””, šo iestāžu  
priekšrocības ir  atrašanās ģeogrāfiskā vieta 
(piemēram,pilsētā un tuvu darba vai dzīves vietai), pieejamo 
speciālistu klāsts, papildus procedūras, citi pieprasīti 
pakalpojumi, kas nav ārstnieciskie pakalpojumi. 

 
 
 
 

4.2. Klientu analīze 

Darbības veids Mērķa grupa 
Mērķa 
grupas 
lielums 

Mērķa grupas galvenās 
prasības pakalpojumam 

Veselības 
aizsardzība 

Iedzīvotāji ar 
pulmonoloģiskām 
un neiroloģiskām 
saslimšanām; 
Pacienti ar 
kustību-balsta 
aparāta patoloģiju 

Reģiona 
iedzīvotāji 

Kvalificēta ārstēšana, 
speciālistu  konsultācijas; 
efektīvas, mūsdienīgas 
medicīniskās tehnoloģijas; 
sabalansēts un pilnvērtīgs 
uzturs; vides atbilstība 
higiēnas prasībām, t.sk. 
siltums, platība, gaisma u.c.; 

Centram savā darbībā jāņem vērā  gan iedzīvotāju skaita samazinājums valstī kopumā, 
gan Zemgales reģionā, gan to, ka joprojām iedzīvotāju maksātspēja ir zemā līmenī, 
tādēļ strauji aug to pacientu skaits, kas  vēlas saņemt medicīniskās rehabilitācijas 
pakalpojumus valsts apmaksātā programmā. 

 
 
 
 
 



 

5. UZŅĒMUMA IZVIRZĪTIE MĒRĶI 

5.1. Mērķi 

Centra izvirzītie rādītāji, kas jāsasniedz: 
Mērķis 2016 2017 2018 
Izrakstīto pacientu skaits 1200 1250 1300 
Plānotais epizožu skaits 10965 10985 11000 
Plānotais NVD finansējums 528124 528500 52900 
Mājas aprūpes apmeklējumu skaits 245 245 245 
Sociālās rehabilitācijas pakalpojumu 
paplašināšana 

18500 19000 19500 

Ieņēmumi no maksas pakalpojumiem, EUR 90000 92000 95000 
Plānotā peļņa 20000 25000 30000 

 
Pacientu skaita krass pieaugums netiek plānots, jo, ņemot vērā pēdējo gadu 

līguma kopsummu ar Nacionālo veselības dienestu, plānu var izpildīt ar pacientu 
skaitu 1200-1300 personas. Bez tam personāla kapacitāte neļauj  kvalitatīvi apkalpot 
lielāku skaitu pacientu. 
Ja nākotnē krasi pieaugs līguma kopsumma, tiks palielināts darbinieku skaits. 

Mājas aprūpes apmeklējumu skaitu nav paredzēts palielināt, jo, pirmkārt, grūti 
prognozēt pacientu skaitu ar atbilstošo diagnozi – I60 - Subarahnoidāls 
asinsizplūdums, I61 - Intracerebrāls asinsizplūdums, I63 - Smadzeņu infarkts, I64 - 
Insults, neprecizējot, vai tas ir asinsizplūdums vai infarkts vai I69 - Cerebrovaskulāru 
slimību sekas, bez tam pakalpojuma sniegšanas laiks ir ierobežots. Otrkārt, 
jāpriecājas, ka pēc iespējas mazāk iedzīvotāju piemeklē  šīs problēmas.  

Lai sniegtu sociālās rehabilitācijas pakalpojumus, centrs  2010.gada 25.augustā 
ir reģistrējies Labklājības ministrijas sociālo pakalpojumu sniedzēju reģistrā, 
apliecība Nr. 551, un tam ir jāatbilst 2003.gada 03.jūnija  Ministru kabineta noteikumu 
Nr.291„Prasības sociālo pakalpojumu sniedzējiem” prasībām.  

Iepriekšējos gados ir izveidojusies sadarbība ar Jelgavas pilsētas sociālo lietu 
pārvaldi un Dobeles novada Sociālo dienestu par Sociālo pakalpojumu sniegšanu. 

Pēc statistikas zināms, ka Kurzemes reģionā nav rehabilitācijas centru, tad tiks 
meklētas sadarbības iespējas ar Liepājas, Saldus, Kuldīgas un Ventspils pašvaldībām. 
 

5.2.  Infrastruktūras uzlabošana un attīstība 
Periodā 2016.-2018.gads plānots turpināt uzsāktos remonta un 

rekonstrukcijas darbus, lai uzlabotu sanatorijas galvenā korpusa energoefektivitāti, 
siltumenerģijas saglabāšanu un komforta apstākļu radīšanu pacientiem un 
personālam.  
2016.gadā – galvenā korpusa 1 stāva vestibila un tam pieguļošo kabinetu remonts; 
Visiem interesentiem un pacientiem jau šobrīd ir pieejami 2 datori ar interneta 
pieslēgumu datortelpā. Centrā  pieejams Wi-Fi tīkls.  Tiek plānots, ka pēc remonta būs 
pieejami jau 4 datori. 
2017.gads – centra apkures sistēmas rekonstrukcija; 
2018.gads – centra ūdensdziedniecības un dūņu, parafīna-ozokerīta nodaļu 
rekonstrukcija. 

Lai pacientiem būtu komfortabli apstākļi arī ārpus centra telpām, jāuzlabo 
parka infrastruktūra, izveidojot atpūtas zonas, skatu vietas un soliņus. 



 

Propogandējot aktīvu dzīvesveidu, sporta aktivitātes Tērvetes novada 
Tērvetes pagasta iedzīvotājiem, Tērvetes Dabas parka apmeklētājiem un centra 
pacientiem,  izveidot  Sajūtu taku centra apsaimniekotajā teritorijā. 

Tā kā  pacientu, klientu ierašanās nav iedomājama bez transporta, jāpaplašina 
un jāuzlabo autotransporta stāvlaukumu.  

Sadarbībā  ar Tērvetes novada pašvaldību, novada nevalstiskajām 
organizācijām tiek meklēta iespēja piesaistīt Eiropas fondu līdzekļus centra attīstībai. 

Uz centra bāzes aktivizēt valsts veselības klāstera programmu, veicinot 
ārstnieciskā tūrisma attīstību. 

Veicināt centra infrastruktūras izmantošanu tūrisma attīstībai novadā, 
piedāvājot naktsmītnes, ēdināšanas pakalpojumus, kā arī organizējot seminārus un 
sporta pasākumus. 
 

5.3. Mērķu izvērtējums 

Tā kā stratēģiju novērtēšanas kritēriji ir piemērotība, ticamība un 
pieņemamība, tad SIA “Rehabilitācijas centrs “Tērvete””,  izvirzot  stratēģiskos mērķus 
2016.-2018.gadam, izvērtēja centra sniegto aprūpes un sociālo pakalpojumu klāstu, 
pacientu un klientu struktūru, pieprasījumu pēc pakalpojumiem un nepieciešamo 
resursu nodrošinājumu, lai sniegtie  pakalpojumi būtu kvalitatīvi, efektīvi un galvenais 
– pieprasīti. 

Realizējot uzņēmuma attīstības plānu,  jārēķinās ar vides – kā ieķšējās, tā ārējās 
noteiktiem izaicinājumiem: kvantitatīvs darbinieku trūkums, personāla 
“novecošanās” – valstī esošā zemā atalgojuma un profesijas zemā prestiža un stresa 
izraisītās psiholoģiskās slodzes dēļ grūti piesaistīt gados jaunus darbiniekus. 

Bez tam sabiedrībā notiekošie procesi – piemēram, ekonomiskā nestabilitāte, 
“noslāņošanās”, bezdarbs, zems sociālās aizsargātības līmenis – un ierobežotās   
iedzīvotāju iespējas un informētība, veicina visa veida slimību saasināšanos un 
izplatību. Ne mazāk būtisks apstāklis – pacientu/klientu maksātspēja. 

Straujas politikas maiņas, prioritāšu pārvērtēšana, finansiālo ieguldījumu 
efektivitātes vērtējums īstermiņā rada problēmas realizēt darbību ilgtermiņā, 
kompleksi, sistemātiski un secīgi. 
 
 
 
 
 
 

6. DARBĪBAS OPTIMIZĀCIJAS PLĀNS 

Pasākums Termiņš Apraksts 
Attīstīt un uzlabot pacientu 
uzņemšanas  darbību, kas ietver 
pacientu rindu veidošanu  

Daļēji Jārada situācija, lai pacientu 
plūsma būtu vienmērīga 

Datorprogrammas „Ārsta 
birojs” iegāde 

Turpmāko 3 
gadu laikā 

No datorprogrammas „Ārsta 
birojs” ir iespējams datus 
eksportēt uz NVD VIS sistēmu. 
Tiek samazināta iespēja kļūdīties 
ievadot datus manuāli, taču 



 

Pasākums Termiņš Apraksts 
pastāv iespēja, ka iespējams 
kļūdīties, sagatavojot 
eksportējamos datus 

Pastiprinātas iekšējās kontroles 
par izmantoto un norakstīto 
saimniecības preču daudzumu 

Ir Saimniecības māsas regulāri 
atskaitās valdes priekšsēdētājam 
par izlietotajiem līdzekļiem un 
izskata nākamos pasūtījumus 

Uzlabotas kontroles pār 
galvenajiem procesiem, tajā 
skaitā jaunu un efektīvu 
informācijas sistēmu ieviešana 
un esošo informācijas sistēmu 
uzlabošana 

 
     Daļēji- 
termiņš nav 
nosakāms 

Pamatā jaunu informācijas 
sistēmu ieviešanu kavē finanšu 
trūkums, jo sistēmas un to 
uzturēšanas izmaksas ir ļoti 
dārgas.  

Uzlabotas un aktualizētas 
grāmatvedības politikas, kā arī 
ieviests atbilstošs kontroles 
mehānisms 

Ir Visa grāmatvedības uzskaite ir 
datorizēta, katra pārskata gada 
sākumā tiek izstrādātas 
metodikas izmaksu sadalei pa 
izmaksu rašanās vietām. 

Vienkāršākas algu aprēķina 
procedūras izstrāde, mazinot 
algas mainīgo daļu, un 
efektīvākās kontroles pār laika 
uzskaites tabulās uzrādītājām 
darba stundām 

Ir Atalgojums tiek aprēķināts 
saskaņā ar spēkā esošo 
likumdošanu, nostrādāto stundu 
skaitu un vidējo stundas likmi 
pārskata gadā.  

Sniegto pakalpojumu 
rentabilitātes un lietderīguma 
izvērtējuma kārtības izstrāde 

Turpmāko 3 
gadu laikā 

Ja pakalpojumu rentabilitāte un 
lietderīgums nav jāvērtē valsts 
apmaksātajiem veselības 
aprūpes pakalpojumiem, tad 
maksas pakalpojumi pirms to 
sniegšanas tiek izvērtēti, ņemot 
vērā visas iespējamās tiešās un 
pieskaitāmās izmaksas, tai skaitā 
ilgtermiņa ieguldījumu 
nolietojums.  

Papildināt procedūras attiecībā 
uz savlaicīgu norēķinu veikšanu 
par saņemtajiem 
pakalpojumiem 

Daļēji Piedāvāt pacientiem veikt 
samaksu par saņemtajiem 
pakalpojumiem ne tikai skaidrā 
veidā un pēc rēķina ar 
pārskaitījumu, bet arī ārstēšanās 
laikā- izmantojot i-bankas 
pakalpojumus 

Skaidras un bezskaidras naudas 
turēšanas limitu un inkasācijas 
biežuma noteikšana  

Ir Skaidras naudas limits kasē ir 
noteikts ar valdes priekšsēdētāja 
rīkojumu. 

Nodrošināt nodalītu naudas 
plūsmas un grāmatvedības 
uzskaiti starp saimniecisko 

Nav 
nepieciešams 

centrs nesniedz sabiedriskos 
pakalpojumus. 



 

Pasākums Termiņš Apraksts 
darbību un sabiedrisko 
pakalpojumu sniegšanu 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

7. PEĻNAS VAI ZAUDĒJUMU APRĒĶINS,BILANCE UN NAUDAS 

PLŪSMA PAR 2015.GADU 

7.1. Peļnas vai zaudējumu aprēķins 

Nr. Posteņa nosaukums Piezīmes 

numurs 

2015 2014 

1 2 3 4 5 

1 Neto apgrozījums 1 732773 693380 

2 Personāla izmaksas: 2 406270 381669 

 a) atlīdzība par darbu  330070 309538 

 c) valsts sociālās apdrošināšanas 

obligātās iemaksas 

 76200 72131 

3 Līdzekļu un vērtību norakstīšana: 3 22213 24012 

 a)pamatlīudzekļu un nemateriālo 

ieguldījumu nolietojums un norakstīšana 

 15070 16214 

 b)apgrozāmo līdzekļu vērtības 

nolietojums un norakstīšana 

3 7143 7798 

4 Pārējās saimnieciskās darbības izmaksas 4 269453 322280 

5 Pārējie procentu ieņēmumi un tamlīdzīgi 

ieņēmumi 

5 71 641 

6 Procentu un tamlīdzīgas izmaksas 6 483 551 

7 Peļņa vai zaudējumi pirms ārkārtas 

posteņiem un nodokļiem 

 34425 (34491) 

8 Peļņa vai zaudējumi pirms nodokļiem  34425 (34491) 

9 Uzņēmumu ienākuma nodoklis par 

pārskata gadu 

 (1500)  

10 Atliktais UIEN 7 684 13 

11 Pārskata gada peļņa vai zaudējumi  33609 (34504) 

     

 
 
 
 
 



 

 
 
 
 

7.2. Bilance 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

AKTĪVS Piezīmes 

numurs 
2015 

 

2014 

Ilgtermiņa ieguldījumi    

Nemateriālie ieguldījumi    

Koncesijas.patenti,licences,preču zīmes   

un tamlīdzīgas tiesības 

1 110 191 

Nemateriālie ieguldījumi kopā  110 191 

    

Pamatlīdzekļi    

Iekārtas un mašīnas 2 1730 4447 

Pārējie pamatlīdzekļi un inventārs 2 26271 22394 

 Pamatlīdzekļi kopā  28001 26841 

Ilgtermiņa ieguldījumi kopā   28111 27032 

    

Apgrozāmie līdzekļi    

          Krājumi    

Izejvielas,pamatmateriāli un palīgmanteriāli 3 9003 13757 

Avansa maksājumi par precēm  4 0 2456 

Krājumi kopā  9003 16213 

Debitori    

Pircēju un pasūtītāju parādi 5 6693 3625 

Citi debitori 6 0 10023 

Nākamo periodu izmaksas 7 54922 586 

UIEN pārmaksa 8 1412 4792 

Debitori kopā  63027 19026 

Nauda 9 266984 265889 

    Apgrozāmie līdzekļi 

kopā  

 339014 301128 

  Bilance (Aktīvu kopsumma)  367125 328160 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

7.3. Naudas plūsmas pārskats 

 

Nosaukums 

 Pārskata 

periods 

2015.gads 

Pārskata 

periods 

2014.gads 

1 2 3 4 

I. Pamatdarbības naudas plūsma    

PASĪVS Piezīmes 

numurs 
2015 

 

2014 

Pašu kapitāls    

Akciju vai daļu kapitāls (pamatkapitāls) 10 63460 63460 

Ilgtermiņa ieguldījumu pārvērtēšanas rezerve  189111 189111 

Nesadalītā peļņa:    

a)iepriekšējo gadu nesadalītā peļņa 11 15730 50234 

b)pārskata gada nesadalītā peļņa 12 33609 (34504) 

Pašu kapitāls kopā  301910 268301 

Uzkrājumi    

Citi uzkrājumi 13 8728 17462 

Uzkrājumi kopā   8728 17462 

    

Kreditori    

Ilgtermiņa kreditori    

Atliktā nodokļa saistības 14 1609 2293 

                      Ilgtermiņa kreditori 

kopā  

 1609 2293 

     

Īstermiņa kreditori    

No pircējiem saņemtie avansi    

Parādi piegādātājiem un darbuzņēmējiem     15 3587 1284 

Nodokļi un valsts sociālās apdrošināsnas 

obligātās iemaksas 

16 24144 24023 

Pārējie kreditori 17 24792 12099 

Uzkrātās saistības 18 2355 2698 

  Īstermiņa kreditori kopā  54878 40104 

Kreditori kopā  56487 42397 

Bilance (pasīvu kopsumma)  367125 328160 



 

1. Ieņēmumi no preču pārdošanas un 

pakalpojumu sniegšanas 

 730920 693373 

2. Maksājumi piegādātājiem, 

darbiniekiem, pārējiem pamatdarbības 

izdevumiem 

 532537        

(16171) 

525892        

(13250) 

3. Pārējās uzņēmuma pamatdarbības 

ieņēmumi vai izdevumi 

 163774 142358 

4. Pārējie nodokļu maksājumi    

5. Izdevumi procentu maksājumiem    

6. Izdevumi uzņēmuma ienākuma 

nodokļa maksājumiem 

 1412 4792 

7. Citi izdevumi    

Pamatdarbības neto naudas plūsma  17026 7081 

    

II. Ieguldīšanas darbības naudas 

plūsma 

   

1. Pamatlīdzekļu un nemateriālo 

ieguldījumu iegāde 

 15931 8407 

Ieguldīšanas pamatdarbības neto naudas 

plūsma 

 15931 8407 

    

III. Finansēšanas darbības naudas 

plūsma 

   

IV. Ārvalstu valūtu kursu svārstību  

rezultāts 

   

    

V. Pārskata gada neto naudas 

plūsma 

 1095 (1326) 

Naudas un tās ekvivalentu neto pieaugums    

VI. Nauda un tās ekvivalenti 

pārskata perioda sākumā 

 265889 267215 

VII. Nauda un tās ekvivalenti 

pārskata perioda beigās 

 266984 265889 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

8. RISKU ANALĪZE 

8.1. Risku identifikācija un klasifikācija 

 Riska raksturojums 

Riska nosaukums Ārējie riski Iekšējie riski 

Sociālie jeb cilvēkresursu riski (R1)   

Esošo pacientu lojalitātes izmaiņas x  

Cilvēciskā rakstura kļūdas, 
nekompetence 

 x 

Politiskie riski (R2)   

Likumdošanas izmaiņas veselības 
aprūpes jomā 

x  

Nodokļu paaugstināšanās x  

Tehniskie riski (R3)   

Iekārtu nolietošanās vai bojājumi   x 

Ēku un transporta apdrošināšana 
(Kasko) 

 x 

Darba drošības noteikumu ievērošana  x 

Komercdarbības riski (R4)   

Pieprasījuma samazinājums x  

Sniegto pakalpojumu cenas 
samazinājums 

x x 

Neto apgrozījuma samazinājums  x 

Konkurences pieaugums x  

Finanšu riski (R5)   

Peļņas samazinājums;  x 

Izmaksu pieaugums  x 

Debitoru maksājumu kavēšanās x  

Juridiskais risks (R6)   

Nekvalitatīvi pirkšanas-pārdošanas 
līgumi 

x x 

Klientu maksātspējas samazinājums x  

Iepirkumu risks x x 

Meteoroloģiskie riski (R7)   

Telpu applūšana jumta bojājuma 
rezultātā (apdrošināšana) 

x  



 

8.2. Risku apraksts, to novēršana un kontrole 

Riska 
nosaukums 

Varbūtība Sekas Riska līmenis Darbības riska 
novēršanai vai 
samazināšanai 

Atbildīgais par 
riska kontroli 

 Sociālie jeb cilvēkresursu riski (R1)   

Esošo pacientu 
lojalitātes 
izmaiņas 

Iespējams Lielas Samazināsies 
pieprasījums 
un peļņa 

augsts Pacientu apkalpošanas 
kvalitātes un 
komunikācijas 
uzlabošana 

Virsārsts, nodaļas 
vadītājs 

Cilvēciskā 
rakstura kļūdas, 
nekompetence 

Iespējams Vidējas Klients dosies 
pie konkurenta, 
peļņas 
samazinājums 

vidējs Darbinieku apmācība Valdes 
priekšsēdētājs 

 Politiskie riski (R2) 
 

  

Likumdošanas 
izmaiņas 
veselības 
aprūpes jomā 

Iespējams Vidējas neprognozējam
as 

vidējas Sekot līdzi izmaiņām 
likumdošanā 

Valdes 
priekšsēdētājs 

Nodokļu 
paaugstināšanās 

Iespējams Minimālas Pieaugs 
izmaksas un 
samazināsies 
peļņa 

vidējas Sekot līdzi izmaiņām 
nodokļu likumdošanā 

grāmatvede 

 Tehniskie riski (R3) 
 

  

Iekārtu 
nolietošanās vai 
bojājumi  

Iespējams Vidējas Papildus 
remonta 
izdevumi,  

vidējas Regulāri veikt iekārtu  
tehnisko apkopi 

Saimniecības daļas 
vadītājs 



 

Ēku un 
transporta 
apdrošināšana 
(Kasko) 

Rets Minimālas Izmaksas sedz 
apdrošinātājs 

vidējas Sekot līdzi 
apdrošināšanas polišu 
darbībai, izvēlēties 
apdrošināšanas 
kompāniju ar labāko 
piedāvājumu 

Saimniecības daļas 
vadītājs, valde 

Darba drošības 
noteikumu 
ievērošana 

Maz 
iespējams 

Vidējas Darbinieku 
darba spēju 
zudums, 
izmaksu 
pieaugums 

augsts Regulāri veikt darbinieku 
apmācību un instruktāžu 
darba drošības un 
aizsardzības jautājumos 

Struktūrnodaļu 
vadītāji, darba 
aizsardzības 
speciālists 

 Komercdarbības riski (R4)   

Pieprasījuma 
samazinājums 

Ļoti 
iespējams 

Lielas Neto 
apgrozījuma un 
peļņas 
samazinājums 

augsts Sadarbība ar ģimenes 
ārstiem un doktorātiem, 
reklāmas palielināšana 

Valde, ārsti 

Sniegto 
pakalpojumu 
cenas 
samazinājums 

Iespējams Vidējas Neto 
apgrozījuma 
samazinājums, 
bet var pieaugt 
pieprasījums 
un attiecīgi ari 
peļņa 

vidējs Vadībai sekot līdzi 
konkurentu darbībai 

valde 

Neto 
apgrozījuma 
samazinājums 

Iespējams Lielas Peļņas 
samazinājums 

augsts Pakalpojumu klāsta un 
apjoma paplašināšana 

valde 

Konkurences 
pieaugums 

Gandrīz 
droši 

Vidējas Pieprasījuma 
un peļņas 
samazinājums 

vidējs Apsvērt, kas ir mērķa 
auditorija un kā sadalās 
pieprasījums. Jauna 
noieta tirgus meklējumi. 

Virsārsts, vadība 



 

 Finanšu riski (R5)   
Peļņas 
samazinājums; 

Iespējams Lielas Rentabilitātes 
samazinājums 

augsts Pārskatīt izmaksu 
veidošanos 

Grāmatvedība, 
valdes 
priekšsēdētājs 

Izmaksu 
pieaugums 

Iespējams Vidējas Peļņas 
samazinājums 

augsts Laicīgi veikt izmaksu 
analīzi un prognozēt 
iespējamos pieauguma 
iemeslus 

Valdes 
priekšsēdētājs, 
grāmatvede 

Debitoru 
maksājumu 
kavēšanās 

Ļoti 
iespējams 

Vidējas Savlaicīgi 
nesaņem 
līdzekļus 
saimnieciskajai 
darbībai 

vidējs Telefonsarunas, 
atgādinājumi pa pastu . 
Naudas plūsmas 
korekcijas 

Grāmatvede, valdes 
priekšsēdētājs 

 Juridiskais risks (R6)   
Nekvalitatīvi 
pirkšanas-
pārdošanas 
līgumi 

Iespējams Vidējas Līgumu 
neizpilde, 
samaksa par 
pakalpojumiem
, soda naudas, 
peļņas 
samazinājums 

vidējs Piesaistīt juristu līgumu 
sagatavošanas un 
noslēgšanas procesā 

Valdes 
priekšsēdētājs 

Klientu 
maksātspējas 
samazinājums 

Ļoti 
iespējams 

Lielas Pieprasījuma , 
neto 
apgrozījuma un 
peļņas 
samazinājums,  

vidējs Savlaicīgi konstatēt 
problēmu loku, klientu 
aptauja pirms līguma 
slēgšanas 

Administratori, 
uzņemšanas māsa 

Iepirkumu risks Iespējams Nenozīmīgs Piegādātāju 
lojalitāte un 
maksātspēja 

zems Iespējams, ka uz preču 
piegādi un pakalpojumu 
sniegšanu var neizrādīt 
interesi; iepirkumu 

Valdes 
priekšsēdētājs, 
saimniecības daļas 



 

dokumentācijas 
kvalitātes 
paaugstināšana 

vadītājs, iepirkumu 
komisija 

 Meteoroloģiskie riski (R7)   
Telpu applūšana 
jumta bojājuma 
rezultātā 
(apdrošināšana) 

Ļoti 
iespējams 

Vidējas Bojātas telpas, 
aprīkojums, 
klientu 
neapmierinā 
tība un 
pieprasījuma 
samazinājums 

zems Savlaicīgi  veikt telpu 
apskates un iespējamo 
bojājumu rašanās vietas, 
sekot līdzi jumta 
tehniskajam stāvoklim 

Saimniecības daļas 
vadītājs 

 
 
Domes priekšsēdētāja                                                 Dace Reinika



 

 
 


