
 
 

 

 

 
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 

SĒDES PROTOKOLS 

 

26.05. 2016.                                                                                                                    Nr. 9 

 

Tērvetes novads, Zelmeņi 

Sēde sasaukta  plkst. 11:00 

Sēde atklāta plkst. 11:05 

 

DARBA  KĀRTĪBĀ 

 

*Izpilddirektora ziņojums 

 

1. Par pašvaldībai piekritīgas zemes piešķiršanu nomā 

2. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu, nekustamā īpašuma „Jaunindrāni” 

    sadalīšanu un nosaukuma piešķiršanu 

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

4. Par zemes ierīcības projekta izstrādi zemes vienības „Jaunmīneikas” sadalīšanai 

5. Par zemes ierīcības projekta izstrādi zemes vienības „Līvi” sadalīšanai 

6. Par deklarētās dzīvesvietas anulēšanu 

7. Par zemes ierīcības projekta izstrādi zemes vienības 

    „Dumpji” sadalīšanai 

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

9. Par pašvaldībai piekritīgas zemes piešķiršanu nomā 

10. Par zemes ierīcības projekta izstrādi zemes vienības 

„Ziemeļi” sadalīšanai 

11. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu, nekustamā īpašuma „Dūjas” sadalīšanu un 

nosaukuma piešķiršanu 

12. Par nekustama īpašuma „Anseļi” sadalīšanu un nosaukuma piešķiršanu 

13. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu, nekustamā īpašuma „Dzintarlāči” sadalīšanu 

un nosaukuma piešķiršanu 

14. Par pašvaldībai piekritīgas zemes piešķiršanu nomā 

15. Par Tērvetes novada domes projektu konkursa „Mēs – Tērvetes novadam” vērtēšanas 

komisijas protokola apstiprināšanu 

16. Par Tērvetes novada pašvaldības 2015. gada pārskata apstiprināšanu 

17.  Par zemes gabala „Kastaņi” atsavināšanu 

18. Par dzīvokļa īpašuma “Sanatorija 2” dz. 9 atsavināšanu 

19. Par dzīvokļa īpašuma “Sanatorija 2” dz. 7 atsavināšanu 

20. Par  Sporta  nodaļas nolikuma apstiprināšanu 

 

Sēdi vada domes priekšsēdētāja D. Reinika 



Sēdi protokolē lietvede S. Hibšmane 

 

Sēdē piedalās: Dace Reinika, Sandris Laizāns, Arvīds Bruss, Linda Karloviča, Dzintra 

Sirsone, Inese Deņisova, Normunds Namnieks, Indriķis Vēveris 

 

Sēdē nepiedalās: Ieva Krūmiņa 

 

Piedalās: Domes izpilddirektors Māris Berlands, ekonomiste Sandra Latiša, projektu 

koordinatore Dace Vācere, galvenā grāmatvede Aina Anuža, Attīstības nodaļas vadītāja Linda 

Mierlauka, sporta speciālists Dainis Ābols 

 

Domes priekšsēdētāja lūdz deputātus papildināt darba kārtību ar 5 papildjautājumiem: 

21. Par dalību projektā 

22. Par dalību projektā 

23. Par atbalstu projektam 

24. Par deputāta pilnvaru izbeigšanu pirms termiņa 

25. Par līdzfinansējuma piešķiršanu kultūras pieminekļa atjaunošanai 

 

Atklāti vārdiski balsojot, PAR – 8 (D. Reinika, S. Laizāns, A. Bruss, L. Karloviča, Dz. 

Sirsone, I. Deņisova, N. Namnieks, I. Vēveris), PRET – nav, ATTURAS – nav, nolemj: 

Iekļaut darba kārtībā piecus papildjautājumus: 

21. Par dalību projektā 

22. Par dalību projektā 

23. Par atbalstu projektam 

24. Par deputāta pilnvaru izbeigšanu pirms termiņa 

25. Par līdzfinansējuma piešķiršanu kultūras pieminekļa atjaunošanai 

 

Domes priekšsēdētāja lūdz balsot par darba kārtību ar 25 jautājumiem 

 

Atklāti vārdiski balsojot, PAR – 8 (D. Reinika, S. Laizāns, A. Bruss, L. Karloviča, Dz. 

Sirsone, I. Deņisova, N. Namnieks, I. Vēveris), PRET – nav, ATTURAS – nav, nolemj: 

Apstiprināt darba kārtību ar 25 jautājumiem 

 

DARBA  KĀRTĪBĀ 

 

*Izpilddirektora ziņojums 

 

1. Par pašvaldībai piekritīgas zemes piešķiršanu nomā 

2. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu, nekustamā īpašuma „Jaunindrāni” 

    sadalīšanu un nosaukuma piešķiršanu 

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

4. Par zemes ierīcības projekta izstrādi zemes vienības „Jaunmīneikas” sadalīšanai 

5. Par zemes ierīcības projekta izstrādi zemes vienības „Līvi” sadalīšanai 

6. Par deklarētās dzīvesvietas anulēšanu 

7. Par zemes ierīcības projekta izstrādi zemes vienības 

    „Dumpji” sadalīšanai 

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

9. Par pašvaldībai piekritīgas zemes piešķiršanu nomā 



10. Par zemes ierīcības projekta izstrādi zemes vienības 

„Ziemeļi” sadalīšanai 

11. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu, nekustamā īpašuma „Dūjas” sadalīšanu un 

nosaukuma piešķiršanu 

12. Par nekustama īpašuma „Anseļi” sadalīšanu un nosaukuma piešķiršanu 

13. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu, nekustamā īpašuma „Dzintarlāči” sadalīšanu 

un nosaukuma piešķiršanu 

14. Par pašvaldībai piekritīgas zemes piešķiršanu nomā 

15. Par Tērvetes novada domes projektu konkursa „Mēs – Tērvetes novadam” vērtēšanas 

komisijas protokola apstiprināšanu 

16. Par Tērvetes novada pašvaldības 2015. gada pārskata apstiprināšanu 

17.  Par zemes gabala „Kastaņi” atsavināšanu 

18. Par dzīvokļa īpašuma “Sanatorija 2” dz. 9 atsavināšanu 

19. Par dzīvokļa īpašuma “Sanatorija 2” dz. 7 atsavināšanu 

20. Par  Sporta  nodaļas nolikuma apstiprināšanu 

21. Par dalību projektā 

22. Par dalību projektā 

23. Par atbalstu projektam 

24. Par deputāta pilnvaru izbeigšanu pirms termiņa 

25. Par līdzfinansējuma piešķiršanu kultūras pieminekļa atjaunošanai 

 

Tērvetes novada pašavaldības izpilddirektora 2016. gada 26. maija ziņojums par 

pašvaldības darbu 

 

19. maijā notika Tērvetes novada lauksaimniecībā izmantojamās zemes vienības „Mazdruķi”, 

Bukaišu pagasts, Tērvetes novads nomas tiesību izsole. Izsolei bija pieteicies  tikai viens 

dalībnieks, tādējādi zemesgabals ar kopējo platību 1,0 ha  tika nosolīts par izsoles noteikumos 

nosacīto nomas maksu 32,56 EUR gadā,  neieskaitot PVN. 

 

*     5. maijā  tika izsludināts iepirkums TND2016/6 „Dzīvojamās mājas „Labrenči” 

siltumapgādes sistēmas modernizācija”. Tika saņemts viena pretendenta SIA „Ekom serviss” 

piedāvājums par piedāvāto cenu 68 953,58 EUR, ieskaitot PVN. Izvērtējot iesniegtos iepirkuma 

dokumentus, pretendents tika atzīts par atbilstošu, sekojoši tika noslēgts būvdarbu līgums, kas 

paredz granulu apkures iekārtas uzstādīšanu katlu mājā „Labrenči”. Līgumā noteikts, ka 

būvdarbi jāpabeidz līdz 24.augustam. Izpildīto darbu garantijas laiks 60 mēneši. Finansējums 

šiem darbiem ir ieplānots pašvaldības 2016. gada budžetā. 

 

 

*      11. maijā  tika izsludināts iepirkums TND 2016/7„ Atjaunošanas darbu veikšana 

Augstkalnes vidusskolas sporta zālē”. Iepirkumu komisija saņēma divu pretendentu 

piedāvājumus.  SIA „ Kvēle” piedāvāja veikt atjaunošanas darbus par 55 875,73 EUR, bet SIA 

„Dizaina grupa” par 45 548,53 EUR, tajā skaitā PVN. Patreiz notiek abu piedāvājumu 

izvērtēšana. Sporta zālē paredzēts demontēt veco un ieklāt jaunu oša masīvkoka amortizējošu 

sporta grīdu Flex Kombi , atjaunot zāles sienu un griestu krāsojumu, kā arī nomainīt apkures 

caurules zem grīdas. Darbu izpildes termiņš 10 nedēļu laikā no līguma noslēgšanas. Izpildīto 

darbu garantija 60 mēneši. Finansējums – no pašvaldības šī gada plānotajiem budžeta 

līdzekļiem. 

  

 

*     Saskaņā ar noslēgto līgumu par „Tērvetes pašvaldības autoceļu ikdienas  uzturēšanas darbu 

veikšanu”  šobrīd notiek pašvaldības ceļu melnā seguma bedrīšu remontdarbi.  



 

*        16. maijā   atbilstoši Vides pārvaldes izsniegtajiem tehniskajiem noteikumiem  ir izstrādāts 

un iesniegts Tērvetes novada domē tehniskais projekts „Granulu apkures sistēmas uzstādīšana 

un esošo katlu demontāža katlu mājā Sporta zāle - internāts „Ezerpils”, Augstkalnes pagasts, 

Tērvetes novads. Projektu izstrādāja  Oksana Astafjeva. Tehniskais projekts paredz vecās 

apkures sistēmas demontāžu un 400 kW granulu apkures sistēmas uzstādīšanu , kā arī 

katlumājas rekonstrukciju. Katlumāja nodrošina apkuri Augstkalnes vidusskolai un internāta 

ēkai ar sporta zāli. Tehniskā projekta izmaksas  726,00 EUR, savukārt būvniecības kontroltāme 

pirms iepirkuma sastāda 131 830,67 EUR, tajā skaitā PVN. 

 

*  Projekti. 

   1.   Jaunatnes starptautisko programmu aģentūrā ( JSPA) ir apstiprināts Tērvetes novada 

domes iesniegtais projekts „Esmu Tērvetnieks”. Projekta kopējās plānotās izmaksas sastāda 

3500,00, kas ir 100% programmas finansējums. 

Plānotās aktivitātes : 

– neformālās izglītības apmācības „Es – dzimis līderis” (5 dienas); 

– neformālās izglītības apmācības „Nacionālie dārgumi” (5 dienas); 

– 3 sporta aktivitātes (velobrauciens, pludmales volejbola sacensības, orientēšanās 

sacensības); 

– pasākums „Karjeras diena”; 

– projekta izvērtēšanas pasākums. 

 

   2.   Jaunatnes starptautisko programmu aģentūras īstenotajā Eiropas Savienības fondu 2014.-

2020.gada plānošanas perioda darbības programmas „Izaugsme un nodarbinātība” 8.3.3. 

specifiskā atbalsta mērķa „Attīstīt NVA nereģistrēto NEET jauniešu prasmes un veicināt to 

iesaisti izglītībā, NVA īstenotajos pasākumos Jauniešu garantijas ietvaros un nevalstisko 

organizāciju vai jauniešu centru darbībā” projektā „Proti un dari !” tiek gatavoti dokumenti 

sadarbības līguma noslēgšanai. Jauniešu  mērķa grupas iesaiste projektā plānota no 2016. gada 

jūnija. 

 

   3.          Ir apstiprināts Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijā        (VARAM) 

iesniegtais projekta „Atbalsts uzņēmējdarbības attīstībai Tērvetes novadā” idejas koncepts.   Pēc 

VARAM lēmuma saņemšanas tiks izstrādāts projekta pieteikums. Projekts paredz diviem 

pašvaldības autoceļiem Te-38A Dobeles šoseja- Laktas un Te-36C Zemzari-Pilskalni  Tērvetes 

ciema teritorijā uzklāt asfaltbetona segumu.  Ceļu sakārtošana saistīta ar uzņēmējdarbības  

attīstību šajā teritorijā.  

 

 

   4.     Tiek gatavots  projekta „Pašvaldības  ceļa Te 5 „Dambīši- Kaijas 2,504 km” pārbūve”  

pieteikums  Lauku atbalsta dienesta izsludinātajā ELFLA pasākuma „Pamatpakalpojumi un 

ciematu atjaunošana lauku apvidos” atklātā projektu konkursā.   Patreiz notiek ceļa tehniskā 

projekta izstrāde, ko veic SIA „Rūķis AG”. 

 

6.     Tiek gatavots iesniegšanai projekta „Tērvetes novada kultūras nama un domes 

administrācijas ēkas „Zelmeņi” energoefektivitātes paaugstināšana” idejas koncepts VARAM 

izsludinātajā ES fondu projektu konkursā.  

 

 

 

 

 



 

1. paragrāfs 

Par pašvaldībai piekritīgas zemes piešķiršanu nomā 

D. Reinika 

 

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

Sirsone, I. Deņisova, N. Namnieks, I. Vēveris), PRET - nav, ATTURAS – nav, NOLEMJ: 

 

   Pieņemt lēmumu Nr.22 “Par pašvaldībai piekritīgas zemes piešķiršanu nomā” 

 

 

 

2. paragrāfs 

Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu, nekustamā īpašuma “Jaunindrāni” 

sadalīšanu un nosaukuma piešķiršanu 

D. Reinika 

 

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

Sirsone, I. Deņisova, N. Namnieks, I. Vēveris), PRET - nav, ATTURAS – nav, NOLEMJ: 

 

   Pieņemt lēmumu Nr. 23 “Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu, nekustamā īpašuma 

“Jaunindrāni” sadalīšanu un nosaukuma piešķiršanu” 

 

 

 

3. paragrāfs 

Par nekustamā īpašuma „Saulgoži” sadalīšanu un nosaukuma piešķiršanu 

D. Reinika 

 

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

Sirsone, I. Deņisova, N. Namnieks, I. Vēveris), PRET - nav, ATTURAS – nav, NOLEMJ: 

   Pieņemt lēmumu Nr. 24 “Par nekustamā īpašuma “Saulgoži” sadalīšanu un nosaukuma 

piešķiršanu” 

 

 

4. paragrāfs 

Par zemes ierīcības projekta izstrādi zemes vienības „Jaunmīneikas” sadalīšanai 

D. Reinika 

 

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

Sirsone, I. Deņisova, N. Namnieks, I. Vēveris), PRET - nav, ATTURAS – nav, NOLEMJ: 

 

   Pieņemt lēmumu Nr. 25 “Par zemes ierīcības projekta izstrādi zemes vienības 

“Jaunmīneikas” sadalīšanai” 

 

 

 

 

 

 

 



5. paragrāfs 

Par zemes ierīcības projekta izstrādi zemes vienības „Līvi” sadalīšanai 

D. Reinika 

 

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

Sirsone, I. Deņisova, N. Namnieks, I. Vēveris), PRET - nav, ATTURAS – nav, NOLEMJ: 

 

   Pieņemt lēmumu Nr. 26 “Par zemes ierīcības projekta izstrādi zemes vienības “Līvi” 

sadalīšanai” 

 

 

 

6. paragrāfs 

Par deklarētās dzīvesvietas anulēšanu 

D. Reinika 

 

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

Sirsone, I. Deņisova, N. Namnieks, I. Vēveris), PRET - nav, ATTURAS – nav, NOLEMJ: 

 

Pieņemt lēmumu Nr. 27 “Par deklarētās dzīvesvietas anulēšanu” 

 

 

 

7. paragrāfs 

Par zemes ierīcības projekta izstrādi zemes vienības „Dumpji” sadalīšanai 

D. Reinika 

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

Sirsone, I. Deņisova, N. Namnieks, I. Vēveris), PRET - nav, ATTURAS – nav, NOLEMJ: 

 

    Pieņemt lēmumu Nr. 28 “Par zemes ierīcības projekta izstrādi zemes vienības “Dumpji” 

sadalīšanai” 

 

 

8. paragrāfs 

Par nekustamā īpašuma „Dumpji” sadalīšanu un nosaukuma piešķiršanu 

D. Reinika 

 

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

Sirsone, I. Deņisova, N. Namnieks, I. Vēveris), PRET - nav, ATTURAS – nav, NOLEMJ: 

 

    Pieņemt lēmumu Nr. 29 “Par nekustamā īpašuma “Dumpji” sadalīšanu un nosaukuma 

piešķiršanu” 

 

 

9. paragrāfs 

Par pašvaldībai piekritīgas zemes piešķiršanu nomā 

 

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

Sirsone, I. Deņisova, N. Namnieks, I. Vēveris), PRET - nav, ATTURAS – nav, NOLEMJ: 

 

   Pieņemt lēmumu Nr. 30 “Par pašvaldībai piekritīgas zemes piešķiršanu nomā” 



 

 

10. paragrāfs 

Par zemes ierīcības projekta izstrādi zemes vienības „Ziemeļi” sadalīšanai 

D. Reinika 

 

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

Sirsone, I. Deņisova, N. Namnieks, I. Vēveris), PRET - nav, ATTURAS – nav, NOLEMJ: 

    

   Pieņemt lēmumu Nr. 31 “Par zemes ierīcības projekta izstrādi zemes vienības “Ziemeļi” 

sadalīšanai” 

 

 

11. paragrāfs 

Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu, nekustamā īpašuma „Dūjas” sadalīšanu un 

nosaukuma piešķiršanu 

D. Reinika 

 

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

Sirsone, I. Deņisova, N. Namnieks, I. Vēveris), PRET - nav, ATTURAS – nav, NOLEMJ: 

 

     Pieņemt lēmumu Nr. 32 “Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu, nekustamā īpašuma 

“Dūjas” sadalīšanu un nosaukuma piešķiršanu” 

 

 

 

12. paragrāfs 

Par nekustama īpašuma „Anseļi” sadalīšanu un nosaukuma piešķiršanu 

D. Reinika 

 

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

Sirsone, I. Deņisova, N. Namnieks, I. Vēveris), PRET - nav, ATTURAS – nav, NOLEMJ: 

 

     Pieņemt lēmumu Nr. 33 “Par nekustama īpašuma “Anseļi” sadalīšanu un nosaukuma 

piešķiršanu” 

 

 

13. paragrāfs 

Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu, nekustamā īpašuma „Dzintarlāči” 

sadalīšanu un nosaukuma piešķiršanu 

D. Reinika 

 

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

Sirsone, I. Deņisova, N. Namnieks, I. Vēveris), PRET - nav, ATTURAS – nav, NOLEMJ: 

 

     Pieņemt lēmumu Nr. 34 “Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu, nekustamā īpašuma 

“Dzintarlāči” sadalīšanu un nosaukuma piešķiršanu” 

 

 

 

 



 

 

14. paragrāfs 

Par pašvaldībai piekritīgas zemes piešķiršanu nomā 

D. Reinika 

 

 

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

Sirsone, I. Deņisova, N. Namnieks, I. Vēveris), PRET - nav, ATTURAS – nav, NOLEMJ: 

 

Pieņemt lēmumu Nr. 35 “Par pašvaldībai piekritīgas zemes piešķiršanu nomā” 

 

 

 

 

 

15. paragrāfs 

Par Tērvetes novada domes projektu konkursa „Mēs – Tērvetes novadam”  

vērtēšanas komisijas protokola apstiprināšanu 

 

       Tērvetes novada dome ir izskatījusi iesniegto lēmuma projektu par Tērvetes novada  domes 

projektu konkursa „Mēs - Tērvetes novadam” vērtēšanas komisijas protokola apstiprināšanu.  

Komisija tika  izveidota  ar domes priekšsēdētājas 2016. gada  29.  marta rīkojumu   Nr. 3-3/7 

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

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

Karloviča, Dz. Sirsone, I. Deņisova, N. Namnieks, I. Vēveris), PRET - nav, ATTURAS - nav, 

NOLEMJ: 

 

Tērvetes novada domes projektu konkursa „Mēs – Tērvetes novadam” ietvaros finansiāli 

atbalstīt iesniegto projektu realizāciju saskaņā ar vērtēšanas komisijas ieteikumu (vērtēšanas 

komisijas protokols lēmuma pielikumā) ar kopējo Tērvetes novada pašvaldības finansējumu EUR 

1956,12  (viens tūkstotis deviņi simti piecdesmit seši  euro  12 centi) apmērā. 

 

 

 

 

16. paragrāfs 

Par Tērvetes novada pašvaldības 2015. gada pārskata apstiprināšanu 
D. Reinika 

 

    Pamatojoties uz likuma "Par pašvaldībām" 21.panta pirmās daļas 2.punktu, 72. pantu, likuma 

"Par grāmatvedību" 13.panta trešo daļu,  Ministru kabineta 2013.gada 15.oktobra  Nr.1115. 

"Gada pārskata sagatavošanas kārtība", Tērvetes novada domes Finanšu komitejas lēmuma 

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

Bruss, L. Karloviča, Dz. Sirsone, I. Deņisova, N. Namnieks, I. Vēveris),  PRET - nav , 

ATTURAS - nav , NOLEMJ: 

 

1. Apstiprināt Tērvetes novada pašvaldības gada pārskatu par 2015.gadu, kas iekļauj sevī: 

1.1.   Finanšu pārskatu; 

1.2.   Vadības ziņojumu. 

2. Apstiprināt finanšu pārskatu, kas sastāv no: 



2.1.  Tērvetes novada pašvaldības bilance uz 2015.gada 31.decembri (veidlapa Nr.1); 

2.2.  Tērvetes novada pašvaldības naudas plūsmas pārskats (veidlapa Nr.4-3); 

2.3. Tērvetes novada pašvaldības pašu kapitāla (neto aktīva) izmaiņu pārskats (veidlapa 

Nr.4-1); 

2.4. Tērvetes novada pašvaldības pārskats par darbības finansiālajiem rezultātiem 

(veidlapa Nr.2-NP). 

3. Apstiprināt finanšu pārskata pielikumus: 

3.1. Tērvetes novada pašvaldības naudas līdzekļu atlikuma izvietojums (veidlapa Nr.1-

1); 

3.2. Tērvetes novada pašvaldības nemateriālo ieguldījumu un pamatlīdzekļu izmaiņu 

pārskats (veidlapa Nr.5); 

3.3.  Tērvetes novada pašvaldības krājumu izmaiņu pārskats (veidlapa Nr.6); 

3.4. Tērvetes novada pašvaldības līdzdalības radniecīgo kapitālsabiedrību kapitāla 

izmaiņu pārskats (veidlapa Nr.7-1 RADN); 

3.5. Tērvetes novada pašvaldības pārskatu par nākamo periodu izdevumiem un avansa 

maksājumiem (veidlapa Nr.8-AV); 

3.6.  Tērvetes novada pašvaldības pārskats par prasībām (veidlapa Nr.8-1); 

3.7.  Tērvetes novada pašvaldības pārskats par saistībām (veidlapa Nr.8-2); 

3.8.  Tērvetes novada pašvaldības pārskats par aizņēmumiem (veidlapa Nr.9-1); 

3.9.  Tērvetes novada pašvaldības informācija par nomu (veidlapa Nr.-1, Nr.-2); 

3.10. Tērvetes novada pašvaldības pārskats par budžeta izpildi (veidlapa Nr.2); 

3.11. Tērvetes novada pašvaldības pārskats par dažādiem ieņēmumiem un izdevumiem 

(veidlapa Nr.2-DII); 

3.12. Tērvetes novada pašvaldības gada pārskata skaidrojumi; 

3.13. Grāmatvedības uzskaites pamatprincipu apraksts. 

 

 

17. paragrāfs 

Par zemes gabala „Kastaņi” atsavināšanu 
D. Reinika 

 

 Tērvetes novada dome ir izskatījusi J. J., /personas kods/, iesniegumu par Tērvetes novada 

pašvaldībai piederošā zemes gabala „Kastaņi”, Augstkalnes pagasts, Tērvetes novads, /kadastra 

numurs/, platība 0,94 ha, atsavināšanu. 

Izskatot augstāk minēto ierosinājumu, Tērvetes novada dome konstatēja: 

Saskaņā ar Dobeles zemesgrāmatu nodaļas tiesneša 2015.gada 20. janvāra lēmumu, Tērvetes 

novada pašvaldībai ir nostiprinātas īpašuma tiesības uz nekustamo īpašumu „Kastaņi”, 

Augstkalnes pagasts, Tērvetes novads, sastāvošu no diviem neapbūvētiem zemes gabaliem ar 

/kadastra apzīmējums/, 0,51 ha platībā un kadastra apzīmējumu 4644 005 0195 0,43 ha platībā, 

par ko Augstkalnes pagasta zemesgrāmatu nodalījumā atvērts nodalījums Nr. 1000 0054 0634 

un izsniegta Zemesgrāmatu apliecība.  

2016.gada 9. maijā Tērvetes novada pašvaldība ir saņēmusi J. J. ierosinājumu atsavināt 

Tērvetes novada pašvaldībai piederošo nekustamo īpašumu „Kastaņi”, Augstkalnes pagasts, 

Tērvetes novads, izsakot vēlmi nopirkt šo nekustamo īpašumu. 

J. J. Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas sertifikātu izmantošanas 

pabeigšanas likumā noteiktajā kārtībā ir izbeigtas zemes lietošanas tiesības uz zemes īpašumu 

„Kastaņi”, Augstkalnes pagasts, Tērvetes novads, un Tērvetes novada pašvaldība ar J. J. ir 

noslēgusi zemes nomas līgumu par zemes gabalu „Kastaņi”, Augstkalnes pagasts, Tērvetes 

novads, izmantošanu. 

Saskaņā ar Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 4.panta ceturtās daļas 8.punkta 

noteikumiem, valsts vai pašvaldības nekustamā īpašuma atsavināšanu var ierosināt persona, 

http://pro.nais.lv/naiser/text.cfm?Ref=0103012002103132796&Req=0103012002103132796&Key=0103012005061632779&Hash=
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kurai Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas sertifikātu izmantošanas 

pabeigšanas likumā noteiktajā kārtībā ir izbeigtas zemes lietošanas tiesības un ar kuru 

pašvaldība ir noslēgusi zemes nomas līgumu, ja šī persona vēlas nopirkt zemi, kas bijusi tās 

lietošanā un par ko ir noslēgts zemes nomas līgums. 

Vadoties no augstāk minētajiem apstākļiem J. J. ir tiesības ierosināt zemes gabala „Kastaņi”, 

Augstkalnes pagasts, Tērvetes novads, atsavināšanu. 

Vadoties no minētā, kā arī no tāda faktiskā apstākļa, ka zemes īpašums „Kastaņi”, 

Augstkalnes pagasts, Tērvetes novads, nav nepieciešams pašvaldības pastāvīgo funkciju 

izpildei, lai lietderīgāk apsaimniekotu pašvaldības nekustamo īpašumu, kā visizdevīgākā 

pašvaldības rīcība ir atzīstama augstāk minētā nekustamā īpašuma atsavināšana.  

Saskaņā ar augstāk minētā nekustamā īpašuma 2016. gada 21. martā veikto tirgus 

novērtējumu, ko veicis sertificēts nekustamo īpašumu vērtētājs Māris Laukalējs, īpašuma 

vērtētāja profesionālās kvalifikācijas sertifikāts Nr. 30, nekustamā īpašuma „Kastaņi”, 

Augstkalnes pagasts, Tērvetes novads, /kadastra numurs/, platība 0,94 ha, tirgus vērtība ir 

noteikta 2500,- EUR (divi tūkstoši pieci simti euro 00 centi) apmērā. 

Saskaņā ar Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 44.panta septītās daļas 

noteikumiem, publiskai personai piederošu zemesgabalu, kas iznomāts šā likuma 4.panta 

ceturtās daļas 8.punktā minētajai personai, nevar atsavināt citām personām nomas līguma 

darbības laikā. 

Saskaņā ar Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 37.panta pirmās daļas 4.punktu, 

pārdot valsts vai pašvaldības mantu par brīvu cenu var, ja nekustamo īpašumu iegūst šā likuma 

4.panta ceturtajā daļā minētā persona. Šajā gadījumā pārdošanas cena ir vienāda ar nosacīto 

cenu. 

Saskaņā Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma Pārejas noteikumu 12.punktu, līdz 

brīdim, kad spēku zaudē Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas 

sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likums, atsavināmā neapbūvētā zemesgabala nosacītā 

cena nedrīkst būt zemāka par zemāko no šādām vērtībām: attiecīgā zemesgabala kadastrālo 

vērtību vai attiecīgā zemesgabala kadastrālo vērtību 2007. gada 31. decembrī. 

Saskaņā ar  LR Valsts zemes dienesta Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas 

sistēmā norādītiem datiem, zemesgabala „Kastaņi”, Augstkalnes pagasts, Tērvetes novads, 

kadastrālā vērtība 2016. gadā ir 2111,- EUR (divi tūkstoši viens simts vienpadsmit  euro 00 

centi). 

Saskaņā ar  LR Valsts zemes dienesta Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas 

sistēmā norādītiem datiem zemesgabala „Kastaņi”, Augstkalnes pagasts, Tērvetes novads, 

kadastrālā vērtība 2007. gada 31. decembrī bija LVL 341,00 (trīs simti četrdesmit viens lats 00 

santīmi) jeb 485,20 EUR (četri simti astoņdesmit pieci euro 20 centi). 

Ievērojot minēto, zemesgabals „Kastaņi”, Augstkalnes pagasts, Tērvetes novads, atsavināms 

par cenu 2500,00 EUR (divi tūkstoši pieci simti euro 00 centi) apmērā. 

Ņemot vērā iepriekš minēto un pamatojoties Publiskas personas mantas atsavināšanas 

likuma 4.panta ceturtās daļas 8.punktu, 5., 8., 37. un 44.pantu, likuma “Par pašvaldībām” 

21.panta pirmās daļas 17.punktu un LR MK 16.02.2011. noteikumiem Nr. 109 „Kārtība, kādā 

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

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

Sirsone, I. Deņisova, N. Namnieks, I. Vēveris), PRET – nav, ATTURAS - nav, NOLEMJ: 

 

1. Atsavināt Tērvetes novada pašvaldībai piederošo nekustamo īpašumu – zemes īpašumu 

„Kastaņi”, Augstkalnes pagasts, Tērvetes novads, /kadastra numurs/, platība 0,94 ha , pārdodot 

to par cenu 2500,00 EUR (divi tūkstoši pieci simti euro 00 centi) apmērā J. J., /personas kods/; 

2. Noteikt, ka šis lēmums zaudē spēku, ja J. J. līdz 2017. gada 21. martam nav pilnībā 

veicis pirkuma maksas nomaksu vai noslēdzis pirkuma līgumu ar Tērvetes novada domi saskaņā 

ar šī lēmuma 1.punkta  noteikumiem. 
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18. paragrāfs 

Par dzīvokļa īpašuma “Sanatorija 2” dz. 9 atsavināšanu 
D. Reinika 

 

Tērvetes novada dome ir izskatījusi S. E., /personas kods/, 2016.gada 2. februāra iesniegumu 

ar ierosinājumu pārdot viņai Tērvetes novada pašvaldībai piederošo dzīvokļa īpašumu Nr. 9, 

“Sanatorija 2”, Tērvete, Tērvetes pagasts, Tērvetes novads.   

Izskatot augstāk minēto ierosinājumu, Tērvetes novada dome konstatēja: 

S. E. uz īres tiesisko attiecību pamata lieto Tērvetes novada pašvaldībai piederošo dzīvokļa 

īpašumu Nr. 9, “Sanatorija 2”, Tērvete, Tērvetes pagasts, Tērvetes novads, sastāvošu no 

divistabu dzīvokļa ar kopējo platību 34,7 m2, ar pie dzīvokļa īpašuma piederošo kopīpašuma 

domājamo daļu no daudzdzīvokļu mājas, /kadastra apzīmējums/, un zemes , /kadastra 

apzīmējums/. 

Saskaņā ar Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 4.panta noteikumiem, atsevišķos 

gadījumos valsts vai pašvaldības nekustamā īpašuma atsavināšanu var ierosināt īrnieks vai viņa 

ģimenes loceklis, ja viņš vēlas nopirkt dzīvojamo māju, tās domājamo daļu vai dzīvokļa 

īpašumu Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 45.pantā noteiktajā kārtībā. 

Ņemot vērā augstāk minēto tiesisko reglamentāciju, S. E. ir tiesības ierosināt dzīvokļa 

īpašuma Nr. 9, “Sanatorija 2”, Tērvete, Tērvetes pagasts, Tērvetes novads, atsavināšanu. 

Saskaņā ar Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 45.panta trešās daļas 

noteikumiem, atsavinot valsts vai pašvaldības īpašumā esošu viendzīvokļa māju vai dzīvokļa 

īpašumu, par kuru lietošanu likumā "Par dzīvojamo telpu īri" noteiktajā kārtībā ir noslēgts 

dzīvojamās telpas īres līgums, to vispirms rakstveidā piedāvā pirkt īrniekam un viņa ģimenes 

locekļiem.  

Saskaņā ar Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 45.panta ceturtās daļas 

noteikumiem, īrnieks vai viņa ģimenes locekļi var pirkt īrēto viendzīvokļa māju vai dzīvokļa 

īpašumu, ja: 

1) īrnieks un viņa ģimenes locekļi ir noslēguši notariāli apliecinātu vienošanos par to, kurš 

vai kuri no viņiem iegūs īpašumā īrēto viendzīvokļa māju vai dzīvokļa īpašumu; 

2) tiesā nav celta prasība par īres līguma izbeigšanu. 

  Pret Sabīni Ezergaili nav celta prasība par īres līguma izbeigšanu, kā arī S. E. un viņas 

ģimenes locekļi ir noslēguši notariāli apliecinātu vienošanos par to, ka S. E. iegūs īpašumā īrēto 

dzīvokļa īpašumu  Nr. 9, “Sanatorija 2”, Tērvete, Tērvetes pagasts, Tērvetes novads.  

Saskaņā ar Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 37.panta pirmās daļas 

noteikumiem pārdot valsts vai pašvaldības mantu par brīvu cenu var, ja nekustamo īpašumu 

iegūst likuma 4.panta ceturtajā daļā minētā persona. Šajā gadījumā pārdošanas cena ir vienāda 

ar nosacīto cenu. 

Saskaņā ar Publiskas personas mantas atsavināšanas likumā doto jēdziena “nosacītā cena” 

skaidrojumu, nosacītā cena ir nekustamā īpašuma vērtība, kas noteikta atbilstoši 

Standartizācijas likumā paredzētajā kārtībā apstiprinātajiem Latvijas īpašuma vērtēšanas 

standartiem jeb tirgus cena, ko noteicis sertificēts vērtētājs. 

Dzīvokļa īpašuma Nr. 9, “Sanatorija 2”, Tērvete, Tērvetes pagasts, Tērvetes novads, tirgus 

cena, saskaņā ar veikto tirgus novērtējumu, ko veicis sertificēts nekustamo īpašumu vērtētājs  

Guntars Pugejs, profesionālās kvalifikācijas sertifikāts Nr. 79, ir noteikta 700,- EUR (Septiņi 

simti euro 00 centi) apmērā. 

    Ņemot vērā augstāk minētos lietas faktiskos apstākļus un pamatojoties uz Publiskas personas 

mantas atsavināšanas likuma 1.pantu, 4.panta ceturto daļu, 5.; 8.; 37. un 45.pantu likuma “Par 

pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 17.punktu, Finanšu komitejas lēmuma projektu, Tērvetes 

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

Dz. Sirsone, I. Deņisova, N. Namnieks, I. Vēveris), PRET – nav, ATTURAS - nav, NOLEMJ: 
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    1. Atsavināt Tērvetes novada pašvaldībai piederošo nekustamo īpašumu – dzīvokļa īpašumu 

Nr. 9, “Sanatorija 2”, Tērvete, Tērvetes pagasts, Tērvetes novads, pārdodot to par cenu 700,00 

EUR (Septiņi simti euro 00 centi), S. E., /personas kods/; 

  2.Noteikt, ka šis lēmums zaudē spēku, ja S. E. līdz 2016. gada 31. decembrim nav veikusi 

pirkuma maksas nomaksu vai noslēgusi pirkuma līgumu ar Tērvetes novada pašvaldību saskaņā 

ar šī lēmuma 1.punkta noteikumiem. 
 

 

 

19. paragrāfs 

Par dzīvokļa īpašuma “Sanatorija 2” dz. 7 atsavināšanu 

D. Reinika 

 

    Tērvetes novada dome ir izskatījusi S. E., /personas kods/, 2016 .gada 2. februāra iesniegumu 

ar ierosinājumu pārdot viņai Tērvetes novada pašvaldībai piederošo dzīvokļa īpašumu Nr. 7, 

“Sanatorija 2”, Tērvete, Tērvetes pagasts, Tērvetes novads.   

Izskatot augstāk minēto ierosinājumu, Tērvetes novada dome konstatēja: 

S. E. uz īres tiesisko attiecību pamata lieto Tērvetes novada pašvaldībai piederošo dzīvokļa 

īpašumu Nr. 7, “Sanatorija 2”, Tērvete, Tērvetes pagasts, Tērvetes novads, sastāvošu no 

divistabu dzīvokļa ar kopējo platību 17,1 m2, ar pie dzīvokļa īpašuma piederošo kopīpašuma 

domājamo daļu no daudzdzīvokļu mājas, /kadastra apzīmējums/, un zemes, /kadastra 

apzīmējums/. 

Saskaņā ar Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 4.panta noteikumiem, atsevišķos 

gadījumos valsts vai pašvaldības nekustamā īpašuma atsavināšanu var ierosināt īrnieks vai viņa 

ģimenes loceklis, ja viņš vēlas nopirkt dzīvojamo māju, tās domājamo daļu vai dzīvokļa 

īpašumu Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 45.pantā noteiktajā kārtībā. 

Ņemot vērā augstāk minēto tiesisko reglamentāciju, S. E. ir tiesības ierosināt dzīvokļa 

īpašuma Nr. 7, “Sanatorija 2”, Tērvete, Tērvetes pagasts, Tērvetes novads, atsavināšanu. 

Saskaņā ar Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 45.panta trešās daļas 

noteikumiem, atsavinot valsts vai pašvaldības īpašumā esošu viendzīvokļa māju vai dzīvokļa 

īpašumu, par kuru lietošanu likumā "Par dzīvojamo telpu īri" noteiktajā kārtībā ir noslēgts 

dzīvojamās telpas īres līgums, to vispirms rakstveidā piedāvā pirkt īrniekam un viņa ģimenes 

locekļiem.  

Saskaņā ar Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 45.panta ceturtās daļas 

noteikumiem, īrnieks vai viņa ģimenes locekļi var pirkt īrēto viendzīvokļa māju vai dzīvokļa 

īpašumu, ja: 

1) īrnieks un viņa ģimenes locekļi ir noslēguši notariāli apliecinātu vienošanos par to, kurš 

vai kuri no viņiem iegūs īpašumā īrēto viendzīvokļa māju vai dzīvokļa īpašumu; 

2) tiesā nav celta prasība par īres līguma izbeigšanu. 

  Pret S. E. nav celta prasība par īres līguma izbeigšanu, kā arī S. E. un viņas ģimenes locekļi 

ir noslēguši notariāli apliecinātu vienošanos par to, ka S. E. iegūs īpašumā īrēto dzīvokļa 

īpašumu Nr. 7, “Sanatorija 2”, Tērvete, Tērvetes pagasts, Tērvetes novads.  

Saskaņā ar Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 37.panta pirmās daļas 

noteikumiem pārdot valsts vai pašvaldības mantu par brīvu cenu var, ja nekustamo īpašumu 

iegūst likuma 4.panta ceturtajā daļā minētā persona. Šajā gadījumā pārdošanas cena ir vienāda 

ar nosacīto cenu. 

Saskaņā ar Publiskas personas mantas atsavināšanas likumā doto jēdziena “nosacītā cena” 

skaidrojumu, nosacītā cena ir nekustamā īpašuma vērtība, kas noteikta atbilstoši 

Standartizācijas likumā paredzētajā kārtībā apstiprinātajiem Latvijas īpašuma vērtēšanas 

standartiem jeb tirgus cena, ko noteicis sertificēts vērtētājs. 

http://pro.nais.lv/naiser/text.cfm?Ref=0103012002103132796&Req=0103012002103132796&Key=0127011993021632769&Hash=
http://pro.nais.lv/naiser/text.cfm?Ref=0103012002103132796&Req=0103012002103132796&Key=0103011998101432772&Hash=


Dzīvokļa īpašuma Nr. 7, “Sanatorija 2”, Tērvete, Tērvetes pagasts, Tērvetes novads, tirgus 

cena, saskaņā ar veikto tirgus novērtējumu, ko veicis sertificēts nekustamo īpašumu vērtētājs  

Guntars Pugejs, profesionālās kvalifikācijas sertifikāts Nr. 79, ir noteikta 350,- EUR (Trīs simti 

piecdesmit euro 00 centi) apmērā. 

    Ņemot vērā augstāk minētos lietas faktiskos apstākļus un pamatojoties uz Publiskas personas 

mantas atsavināšanas likuma 1.pantu, 4.panta ceturto daļu, 5.; 8.; 37. un 45.pantu likuma “Par 

pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 17.punktu, Finanšu komitejas lēmuma projektu, Tērvetes 

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

Dz. Sirsone, I. Deņisova, N. Namnieks, I. Vēveris), PRET – nav, ATTURAS - nav, NOLEMJ: 

  

    1.Atsavināt Tērvetes novada pašvaldībai piederošo nekustamo īpašumu – dzīvokļa īpašumu 

Nr. 7, “Sanatorija 2”, Tērvete, Tērvetes pagasts, Tērvetes novads, pārdodot to par cenu 350,-  

EUR  (trīs simti piecdesmit euro 00 centi), S. E., /personas kods/; 

      2. Noteikt, ka šis lēmums zaudē spēku, ja S. E. līdz 2016.gada 31. decembrim nav 

  veikusi pirkuma maksas nomaksu vai noslēgusi pirkuma līgumu ar Tērvetes novada 

  pašvaldību saskaņā ar šī lēmuma 1.punkta noteikumiem. 

 

 

20. paragrāfs 

Par  Sporta  nodaļas nolikuma apstiprināšanu 

D. Reinika 

 

     Saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 8.punktu, 41.panta pirmās daļas 

2.punktu,   Finanšu  komitejas lēmuma projektu, Tērvetes novada dome, atklāti  vārdiski 

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

N. Namnieks, I. Vēveris), PRET – nav, ATTURAS - nav, NOLEMJ:  

 

Apstiprināt  Tērvetes novada Sporta nodaļas nolikumu. Nolikums pielikumā. 

 

 

21. paragrāfs 

Par dalību projektu konkursā 

D. Reinika 

 

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

vārdiski balsojot: PAR – 8  (D. Reinika, S. Laizāns, A. Bruss, L. Karloviča, Dz. Sirsone, I. 

Deņisova, N. Namnieks, I. Vēveris), PRET –  nav,  ATTURAS –  nav, NOLEMJ: 

 

     1. Piedalīties Lauku atbalsta dienesta izsludinātajā atklātā projektu konkursā lauku attīstībai 

2014.–2020. gadam apakšpasākuma "Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas 

vietējās attīstības stratēģiju" un iesniegt biedrībai "Dobeles rajona lauku partnerība" projektu 

konkursam Stratēģiskā mērķa Nr.2 "Kvalitatīvas dzīves telpas izveide Dobeles lauku 

partnerības iedzīvotājiem" Rīcībā Nr.2 "Publiskās infrastruktūras, dabas un kultūras objektu 

kvalitātes uzlabošana un pieejamības veicināšana iedzīvotājiem" projektu „Kroņauces 

stadiona pārbūve”. 

Projekta kopējās plānotās izmaksas EUR 125 563,37 (viens simts divdesmit pieci tūkstoši pieci 

simti sešdesmit trīs eiro un 37 centi), tai skaitā Tērvetes novada pašvaldības līdzfinansējums 

EUR 80563,37 (astoņdesmit tūkstoši pieci simti sešdesmit trīs eiro un 37 centi). 

 

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

 



22. paragrāfs 

Par dalību projektā 

D. Reinika 

 

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

vārdiski  balsojot: PAR – 8  (D. Reinika, S. Laizāns, A. Bruss, L. Karloviča, Dz. Sirsone, I. 

Deņisova, N. Namnieks, I. Vēveris), PRET – nav, ATTURAS – nav, NOLEMJ: 

 

1. Piedalīties VARAM izsludinātajā Eiropas Savienības fondu darbības programmas 

„Izaugsme un nodarbinātība” specifiskā atbalsta mērķa 4.2.2. “ Atbilstoši pašvaldības 

integrētajām attīstības programmām sekmēt energoefektivitātes paaugstināšanu un 

atjaunojamo energoresursu izmantošanu pašvaldību ēkās” otrajā projektu iesniegumu atlases 

kārtā „Energoefektivitātes paaugstināšana un atjaunojamo energoresursu izmantošana ārpus 

nacionālas nozīmes attīstības centru pašvaldībām” projektu konkursā. Sagatavot un iesniegt 

projekta „Tērvetes novada kultūras nama un domes administrācijas ēkas 

energoefektivitātes paaugstināšana” idejas konceptu.  

 

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

 

 

23. paragrāfs 

Par atbalstu projektam „Mežmuižas pils fasādes izgaismošana un vides reklāmas stenda 

uzstādīšana ” 

D. Reinika 

 

   Tērvetes novada dome ir izskatījusi nodibinājuma ”Lāsītes” valdes locekles V. P. iesniegumu 

ar lūgumu atbalstīt  LEADER projektu “Mežmuižas pils fasādes izgaismošana un vides 

reklāmas stenda uzstādīšana” Augstkalnes pagastā     un piešķirt  līdzfinansējumu 10% apmērā  

no projekta kopējām plānotajām izmaksām, kas sastāda EUR 9582,25 (deviņi tūkstoši pieci 

simti astoņdesmit divi euro 25 centi).  Projekta īstenošanas rezultātā tiks izgaismota Mežmuižas 

pils fasāde un izveidots un uzstādīts reklāmas stends par Mežmuižas pili.   

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

balsojot   PAR - 8  (D. Reinika, S. Laizāns, A. Bruss, L. Karloviča, Dz. Sirsone, I. Deņisova, N. 

Namnieks, I. Vēveris),    PRET – nav, ATTURAS – nav, NOLEMJ: 

 

    1. Piešķirt līdzfinansējumu Eur 958, 23 (deviņi simti piecdesmit astoņi euro  23 centi)    

apmērā no projekta kopējām plānotajām izmaksām, kas sastāda EUR 9582,25 (deviņi tūkstoši 

pieci simti astoņdesmit divi euro 25 centi) , nodibinājumam ”Lāsītes”, reģistrācijas numurs 

40008124417, projekta „Mežmuižas pils fasādes izgaismošana un vides reklāmas stenda 

uzstādīšana” realizēšanai. 

2.  Līdzfinansējumu veikt no 2016.gada pašvaldības budžeta līdzekļiem, kas paredzēti 

biedrību finansējumam -  EKK 3000. 

 

 

24. paragrāfs 

Par deputāta pilnvaru izbeigšanu pirms termiņa 

D. Reinika 

 

Tērvetes novada dome, izskatot Tērvetes novada domes deputātes Ineses Deņisovas 

2016.gada 19.maija rakstveida iesniegumu par savu deputāta pilnvaru nolikšanu ar 2016.gada 

31.maiju, pamatojoties uz Republikas pilsētas domes un novada domes deputāta statusa likuma 



3.panta pirmās daļas 1.punktu, 3.panta trešo un ceturto daļu, likuma „Par pašvaldībām” 21.panta 

pirmās daļas 27.punktu, Tērvetes novada dome, atklāti vārdiski balsojot: PAR - 8  (D. Reinika, 

S. Laizāns, A. Bruss, L. Karloviča, Dz. Sirsone, I. Deņisova, N. Namnieks, I. Vēveris), PRET - 

nav, ATTURAS - nav, NOLEMJ: 

1. Ar 2016.gada 31. maiju izbeigt Tērvetes novada domes deputātes Ineses Deņisovas 

deputāta pilnvaras sakarā ar deputāta personisku rakstveida iesniegumu par savu pilnvaru 

nolikšanu; 

2. Informēt Tērvetes novada vēlēšanu komisiju par Tērvetes novada domes deputātes 

Ineses Deņisovas deputāta pilnvaru izbeigšanos pirms termiņa. 

 

25. paragrāfs 

Par līdzfinansējuma piešķiršanu kultūras pieminekļa atjaunošanai 

 D. Reinika 

 

    Tērvetes novada dome ir izskatījusi iesniegto lēmuma projektu par Augstkalnes - Mežmuižas 

evaņģēliski luteriskās draudzes priekšnieka E. B. 2016. gada 24. maija iesniegumu ar lūgumu 

atbalstīt Augstkalnes - Mežmuižas evaņģēliski luteriskās baznīcas atjaunošanas darbu 

turpināšanu - atjaunot baznīcas ārsienu vēsturiskā krāsojuma daļu- zvanu torņa augšdaļu. 

Augstkalnes - Mežmuižas evaņģēliski luteriskā baznīca, “Mežmuižas baznīca”, Augstkalnes 

pagasts, Tērvetes novads,  ir valsts nozīmes arhitektūras piemineklis (valsts aizsardzības Nr. 

4864).   E. B. lūdz atbalstīt baznīcas atjaunošanas darbus LEADER projekta ietvaros, piešķirot 

līdzfinansējumu 10% apmērā no kopējām plānotajām izmaksām, kas sastāda EUR 10000,00 

(desmit tūkstoši euro 00 centi).   

Vadoties no minētā, ievērojot apstākli, ka “Mežmuižas baznīca” ir pieejama sabiedrības 

apskatei, pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 5.punktu un  

21.pantu, Tērvetes novada domes  nolikumu „ Par Tērvetes novada pašvaldības atbalstu 

nevalstisko organizāciju projektu līdzfinansēšanā”,  Tērvetes novada dome, atklāti vārdiski 

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

Namnieks, I. Vēveris), PRET - nav, ATTURAS - nav, NOLEMJ: 

 

  1.   Piešķirt līdzfinansējumu EUR 1000,00 (viens tūkstotis euro 00 centi) apmērā no 

kopējām plānotajām izmaksām, kas sastāda EUR 10000,00 (desmit tūkstoši euro 00 centi),    

Augstkalnes - Mežmuižas evaņģēliski luteriskai draudzei, reģ. Nr. 90000067026, LEADER 

projekta ietvaros par valsts nozīmes kultūras pieminekļa - Augstkalnes - Mežmuižas baznīcas, 

“Mežmuižas baznīca”, Augstkalnes pagasts, Tērvetes novads, ārsienu vēsturiskā krāsojuma 

daļas- zvanu torņa augšdaļas atjaunošanu.   

2. Līdzfinansējumu veikt no 2016. gada pašvaldības budžeta līdzekļiem, kas paredzēti 

biedrību finansējumam -  EKK 3000. 

 

Sēdi slēdz plkst.11:50 

 

Nākošā domes sēde 2016. gada 22. jūnijā 

 

Sēdes vadītāja                                                                                          D. Reinika 

 

Protokoliste                                                                                              S. Hibšmane                                     
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TĒRVETES NOVADA TĒRVETES PAGASTĀ 

 

LĒMUMS 
 

2016. gada 26. maijā                                                                                        Nr. 22 

                                                                                                                (prot. Nr.9, 1.§) 

 

Par pašvaldībai piekritīgas zemes piešķiršanu nomā 

 

Tērvetes novada dome, izskatot R. P., /personas kods/, iesniegumu ar lūgumu Tērvetes novada 

pašvaldībai iznomāt lauksaimniecībā izmantojamo zemi 0,25 ha platībā palīgsaimniecības 

vajadzībām pašvaldības zemes īpašumu ”Mirdzas 13/29”, Bukaišu pagasts, Tērvetes novads, 

/kadastra numurs/, konstatēja:  

Tērvetes novada pašvaldības zemes īpašumā ”Mirdzas 13/29” ar /kadastra numurs/ ir neiznomāta, 

Tērvetes novada pašvaldībai piekritīga lauksaimniecībā izmantojamās zemes vienības daļa 0,25 ha 

platībā, kas atbilstoši likuma "Par zemes reformu Latvijas Republikas lauku apvidos" 7.pantam, 

paredzēta personisko palīgsaimniecību vajadzībām.  

Citas personas uz minētās zemes vienības daļas nomu nav pieteikušās. 

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

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

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

palīgsaimniecību vajadzībām atbilstoši likuma "Par zemes reformu Latvijas Republikas lauku 

apvidos" 7.pantam. 

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

novada pašvaldībai piekrītošo un piederošo neapbūvētu zemesgabalu nomas maksas noteikšanas 

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

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

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

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

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

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

daļas 3.punktu, Tautsaimniecības un attīstības komitejas lēmuma projektu, Tērvetes novada dome, 

atklāti vārdiski balsojot: PAR – 8  (D. Reinika, S. Laizāns, A. Bruss, L. Karloviča, Dz. Sirsone, I. 

Deņisova, N. Namnieks, I. Vēveris), PRET - nav, ATTURAS – nav, NOLEMJ: 

 

1. Sākot ar 2016. gada 1. maiju iznomāt R. P., /personas kods/, Tērvetes novada pašvaldības 

lauksaimniecībā izmantojamo zemes vienības daļu 0,25 ha kopplatībā personiskās palīgsaimniecības 

vajadzībām pašvaldības zemes īpašumā ”Mirdzas 13/29”, Bukaišu pagasts, Tērvetes novads,  

/kadastra numurs/ nosakot: 

 1.1. nomas termiņu uz 5 (pieciem) gadiem; 



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

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

maksu saskaņā ar spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem, tai skaitā saistošajiem noteikumiem; 

1.3. zemes nomas līgums ar Tērvetes novada pašvaldību ir jānoslēdz līdz 2016. gada 15. jūnijam.  

2. Pilnvarot Tērvetes novada pašvaldības izpilddirektoru Māri Berlandu noslēgt lēmumam 

atbilstošu zemes nomas līgumu un veikt lēmuma izpildes kontroli. 

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

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

ielā 19, Jelgava, LV - 3007 . 

 

 

 

Domes priekšsēdētāja                                                                                        D. Reinika 
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TĒRVETES NOVADA TĒRVETES PAGASTĀ 

 

LĒMUMS 
 

2016. gada 26. maijā                                                                                   Nr. 23 

                                                                                                            (prot. Nr.9, 2.§) 

 

 

Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu, nekustamā īpašuma „Jaunindrāni” 

sadalīšanu un nosaukuma piešķiršanu” 

 

Tērvetes novada dome  ir izskatījusi AS „AGROFIRMA TĒRVETE” iesniegumu par izstrādātā 

zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamā īpašuma „Jaunindrāni”, Tērvetes pagasts, 

Tērvetes novads, /kadastra numurs/, sadalīšanai un nosaukuma piešķiršanu sadalītajam zemes 

gabalam.  

Izskatot augstāk minēto iesniegumu, Tērvetes novada dome konstatēja: 

G. P., E. S. un Akciju sabiedrība „AGROFIRMA TĒRVETE” vēlas sadalīt nekustamā īpašuma 

„Jaunindrāni”, Tērvetes pagasts, Tērvetes novads, /kadastra numurs/, sastāvā esošo zemes vienību ar 

/kadastra apzīmējums/ divās daļās atbilstoši izstrādātajam zemes ierīcības projektam un atdalīt no 

minētā īpašuma visu zemes vienību ar /kadastra apzīmējums/. 

   Nekustamais īpašums „Jaunindrāni ” pieder kopīpašumā G. P., E. S. un Akciju sabiedrībai 

„AGROFIRMA TĒRVETE” un sastāv no četrām  zemes vienībām  ar kopējo platību 21,84 ha. G. P., 

E. S. un Akciju sabiedrībai „AGROFIRMA TĒRVETE” īpašuma tiesības uz nekustamo īpašumu 

„Jaunindrāni”, Tērvetes pagasts, Tērvetes novads, reģistrētas Dobeles zemesgrāmatu nodaļā Tērvetes 

pagasta /zemesgrāmatas nodalījuma numurs/.  

  Tērvetes novada dome, ar 2015. gada 24. septembra sēdes lēmumu Nr. 94 (prot.Nr.14,11. 

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

„Jaunindrāni”, Tērvetes pagasts, Tērvetes novads, sadalīšanai. 

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

sertifikāta sērija BA Nr. 106, atbilstoši normatīvo aktu un Tērvetes novada domes lēmuma 

nosacījumiem. 

  Zemes ierīcības projekts paredz sadalīt nekustamā īpašuma „Jaunindrāni”, Tērvetes pagasts, 

Tērvetes novads, zemes vienību ar /kadastra apzīmējums/ divās atsevišķās zemes vienībās, 7,06 ha 

un 7,44 ha platībā un konkretizē nekustamā īpašuma apgrūtinājumus. Zemes ierīcības projektā 

paredzētie pasākumi atbilst Tērvetes novada teritorijas plānojumam.   

   G. P., E. S. un Akciju sabiedrība „AGROFIRMA TĒRVETE” vēlas atdalāmajam nekustamajam 

īpašumam piešķirt jaunu nosaukumu – „Lielindrāni”, Tērvetes pagasts, Tērvetes novads. 

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

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

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



paredzēts izveidot jaunu adresācijas objektu un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanu vai 

maiņu. 

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

ierīcības projekta lietu (pielikums pie lēmuma Nr. 1) pamatojoties uz Zemes ierīcības likuma 5., 8. 

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

ierīcības projekta izstrādes noteikumi” 30. un 31. punktu un LR MK 20.06.2006. noteikumiem Nr. 

496 „Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu 

noteikšanas un maiņas kārtība”, Tautsaimniecības un attīstības komitejas lēmuma projektu, Tērvetes 

novada dome, atklāti vārdiski balsojot: PAR – 8 (D. Reinika, S. Laizāns, A. Bruss, L. Karloviča, Dz. 

Sirsone, I. Deņisova, N. Namnieks, I. Vēveris) , PRET - nav, ATTURAS – nav, NOLEMJ : 

 

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

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

apzīmējums/ divās atsevišķās zemes vienībās, 7,06 ha un 7,44 ha platībā; 

2.  Atdalīt no nekustamā īpašuma „Jaunindrāni”, Tērvetes pagasts, Tērvetes novads, visu zemes 

vienību ar /kadastra apzīmējums/; 

3. Piešķirot sadalītajam nekustamajam īpašumam „Jaunindrāni”, Tērvetes pagasts, Tērvetes 

novads, sekojošus nosaukumus un lietošanas mērķus: 

3.1. no zemes vienības ar /kadastra apzīmējums/ atdalītajai zemes vienībai ar kopējo platību 7,06 

ha atstāt iepriekšējo nosaukumu – „Jaunindrāni”, Tērvetes pagasts, Tērvetes novads, un visā tā platībā 

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

lauksaimniecība (NĪLM kods – 0101). 

3.2. no zemes vienības ar /kadastra apzīmējums/ atdalītajai zemes vienībai ar kopējo platību 7,44 

ha piešķirt nosaukumu – „Lielindrāni”, Tērvetes pagasts, Tērvetes novads, un visā tā platībā noteikt 

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

lauksaimniecība (NĪLM kods – 0101); 

3.3. Atdalītajai zemes vienībai ar /kadastra apzīmējums/ piešķirt nosaukumu – „Lielindrāni”, 

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

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 
LATVIJAS REPUBLIKA 

TĒRVETES NOVADA DOME 
Reģ.Nr.90001465562 

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

e-pasts:tervetesnd@zemgale.lv 
 

 

TĒRVETES NOVADA TĒRVETES PAGASTĀ 

 

LĒMUMS 
 

2016. gada 26. maijā                                                                                    Nr. 24 

                                                                                                           (prot. Nr.9, 3.§) 

 

 

Par nekustamā īpašuma „Saulgoži” sadalīšanu un nosaukuma piešķiršanu 

 

Tērvetes novada dome ir izskatījusi J.  B., /personas kods/,  iesniegumu par zemes īpašuma 

„Saulgoži”, Tērvetes  pagasts, Tērvetes novads, sadalīšanu un nosaukuma piešķiršanu. 

Izskatot augstāk minēto ierosinājumu, Tērvetes novada dome konstatēja: 

Nekustamais īpašums „Saulgoži”, Tērvetes pagasts, Tērvetes novads, pieder J. B. un sastāv no 

divām zemes vienībām ar /kadastra apzīmējums/ un /kadastra apzīmējums/, ar to kopējo platību 15,30 

ha. J. B. īpašuma tiesības uz nekustamo īpašumu „Saulgoži”, Tērvetes pagasts, Tērvetes novads, 

reģistrētas Dobeles zemesgrāmatu nodaļas Tērvetes pagasta /zemesgrāmatas nodalījuma numurs/. 

Savā iesniegumā J. B. norāda, ka vēlas no tam piederošā zemes īpašuma „Saulgoži”, Tērvetes 

pagasts, Tērvetes novads, atdalīt zemes vienību ar /kadastra apzīmējums/, platība 6,0 ha,  kā arī  

piešķirt jaunu nosaukumu “Zemītes”. 

Ņemot vērā minētos lietas faktiskos apstākļus konstatējam, ka pēc Zemes ierīcības likuma 8.panta 

nosacījumiem, zemes ierīcības projekta izstrāde zemes vienības, ar /kadastra apzīmējums/, platība 

6,0 ha, atdalīšanai no nekustamā īpašuma „Saulgoži” nav nepieciešama. 

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

ierīcības likumu, likuma „Par pašvaldībām” 21.pantu, un Nekustamā īpašuma valsts kadastra likuma 

I nodaļas 1. panta 14. punktu, Tautsaimniecības un attīstības komitejas lēmuma projektu, Tērvetes 

novada dome, atklāti vārdiski balsojot: PAR – 8 ( D. Reinika, S. Laizāns, A. Bruss, L. Karloviča, Dz. 

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

 

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

numurs/, zemes vienību ar /kadastra apzīmējums/, 6,0 ha platībā. 

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

atdalāmajai zemes vienībai ar /kadastra apzīmējums/, 6,0 ha platībā, piešķirt jaunu nosaukumu – 

„Zemītes”, Tērvetes pagasts, Tērvetes novads, un noteikt nekustamā īpašuma lietošanas mērķi zemes 

vienībai „Zemītes”, Tērvetes pagasts, Tērvetes novads, /kadastra apzīmējums/, visā tā platībā 6,0 ha 

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

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

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

ielā 19, Jelgava, LV - 3007. 

 

Domes priekšsēdētāja                                                                              D. Reinika 



 

 

 

 

 
LATVIJAS REPUBLIKA 

TĒRVETES NOVADA DOME 
Reģ.Nr.90001465562 

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

 

LĒMUMS 
2016. gada 26. maijā                                                                               Nr. 25 

                                                                                                        (prot. Nr.9, 4.§) 

 

Par zemes ierīcības projekta izstrādi zemes vienības „Jaunmīneikas” sadalīšanai 

 

Tērvetes novada dome ir izskatījusi V. V., /personas kods/, iesniegumu par zemes vienības 

„Jaunmīneikas”, Augstkalnes pagasts, Tērvetes novads, /kadastra numurs/, 20,5 ha platībā, 

sadalīšanu un zemes ierīcības projekta izstrādi.  

Izskatot augstāk minēto ierosinājumu, Tērvetes novada dome konstatēja: 

V. V. vēlas sadalīt nekustamā īpašuma „Jaunmīneikas”, Augstkalnes pagasts, Tērvetes novads, 

sastāvā esošo zemes vienību ar /kadastra apzīmējums/ divās daļās,  atdalot 1,3 ha atbilstoši šī lēmuma 

pielikumam  Nr. 1. 

 Nekustamais īpašums „Jaunmīneikas” pieder V. V. un sastāv no trīs zemes vienībām 20,5 ha 

kopplatībā, ar /kadastra apzīmējums/, /kadastra apzīmējums/ , /kadastra apzīmējums/. V. V. īpašuma 

tiesības uz nekustamo īpašumu „Jaunmīneikas”, Augstkalnes pagasts, Tērvetes novads, reģistrētas 

Dobeles zemesgrāmatu nodaļā Augstkalnes pagasta /zemesgrāmatas nodalījuma numurs/. 

Saskaņā ar Tērvetes pašvaldības teritorijas plānojumu, citiem normatīvajiem aktiem būvniecības, 

vides aizsardzības, reģionālās un telpiskās plānošanas politikas jomā un Tērvetes pašvaldības domes 

lēmumiem, zemes gabala „Jaunmīneikas” 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 vienības „Jaunmīneikas” /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; 

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


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, Tautsaimniecības un 

attīstības komitejas lēmuma projektu, Tērvetes novada dome,  atklāti vārdiski balsojot: PAR – 8  (D. 

Reinika, S. Laizāns, A. Bruss, L. Karloviča, Dz. Sirsone, I. Deņisova, N. Namnieks, I. Vēveris), 

PRET - nav, ATTURAS – nav, NOLEMJ: 

  

    Atzīt par nepieciešamu zemes ierīcības projekta izstrādi nekustamā īpašuma „Jaunmīneikas”, 

Augstkalnes pagasts, Tērvetes novads, sastāvā esošās zemes vienības ar /kadastra apzīmējums/  

sadalīšanai divās daļās, atdalot zemes vienības daļu 1,3 ha platībā atbilstoši šim lēmumam 

pievienotajam grafiskajam pielikumam Nr. 1, ievērojot sekojošus nosacījumus: 

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

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

un papildus saskaņojams ar Tērvetes novada domes būvvaldi; 

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

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

izstrādes noteikumi” 38.punkta nosacījumiem 

 

Domes priekšsēdētāja                                                                                            D. Reinika 
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TĒRVETES NOVADA TĒRVETES PAGASTĀ 

 

LĒMUMS 
 

2016. gada 26. maijā                                                                                                        Nr. 26 

                                                                                                                             (prot. Nr.9, 5.§) 

 

Par zemes ierīcības projekta izstrādi zemes vienības „Līvi” sadalīšanai 

 

 

Tērvetes novada dome ir izskatījusi A. M., /personas kods/, iesniegumu par zemes gabala „Līvi”, 

Bukaišu pagasts, Tērvetes novads, /kadastra numurs/, 4,79 ha platībā, sadalīšanu un zemes ierīcības 

projekta izstrādi.  

Izskatot augstāk minēto ierosinājumu, Tērvetes novada dome konstatēja: 

A. M. vēlas sadalīt nekustamo īpašumu „Līvi”, Bukaišu pagasts, Tērvetes novads, sastāvā esošo 

zemes vienību ar /kadastra apzīmējums/ divās daļās,  atdalot 3,5 ha atbilstoši šī lēmuma pielikumam  

Nr. 1. 

 Nekustamais īpašums „Līvi” pieder A. M. un sastāv no vienas zemes vienības  4,79 ha kopplatībā, 

ar /kadastra apzīmējums/. A. M. īpašuma tiesības uz nekustamo īpašumu „Līvi”, Bukaišu pagasts, 

Tērvetes novads, reģistrētas Dobeles zemesgrāmatu nodaļā Bukaišu pagasta /zemesgrāmatas 

nodalījuma numurs/. 

Saskaņā ar Tērvetes pašvaldības teritorijas plānojumu, citiem normatīvajiem aktiem būvniecības, 

vides aizsardzības, reģionālās un telpiskās plānošanas politikas jomā un Tērvetes pašvaldības domes 

lēmumiem, zemes gabala „Līvi” 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 vienības „Līvi ” /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; 

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


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, Tautsaimniecības un 

attīstības komitejas lēmuma projektu, Tērvetes novada dome,  atklāti vārdiski balsojot:  PAR – 8  (D. 

Reinika, S. Laizāns, A. Bruss, L. Karloviča, Dz. Sirsone, I. Deņisova, N. Namnieks, I. Vēveris), 

PRET - nav, ATTURAS - nav, NOLEMJ: 

  

    Atzīt par nepieciešamu zemes ierīcības projekta izstrādi nekustamā īpašuma „Līvi” Bukaišu 

pagasts, Tērvetes novads, sastāvā esošās zemes vienības ar /kadastra apzīmējums/ sadalīšanai divās 

daļās, atdalot zemes vienības daļu 3,5 ha platībā atbilstoši šim lēmumam pievienotajam grafiskajam 

pielikumam Nr. 1, ievērojot sekojošus nosacījumus: 

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

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

un papildus saskaņojams ar Tērvetes novada domes būvvaldi; 

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

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

izstrādes noteikumi” 38.punkta nosacījumiem. 

 

 

 

Domes priekšsēdētāja                                                                                            D. Reinika 
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TĒRVETES NOVADA TĒRVETES PAGASTĀ 

 

LĒMUMS 
 

2016. gada 26. maijā                                                                                                        Nr. 27 

                                                                                                                             (prot. Nr.9, 6.§) 

 

Par deklarētās dzīvesvietas anulēšanu 

 

Tērvetes novada dome  ir izskatījusi  iesniegto lēmuma projektu anulēt ziņas par I. K., /personas 

kods/, deklarēto dzīvesvietu dzīvoklī „Lāčplēši” - 2, Augstkalnes pagasts, Tērvetes novads, jo 

minētajai personai nav tiesiska pamata dzīvot deklarētajā dzīvesvietā. 

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

tika konstatēts: 

2016. gada 22. aprīlī Tērvetes novada dome ir saņēmusi dzīvokļa „Lāčplēši” - 2, Augstkalnes 

pagasts, Tērvetes novads, īpašnieka A. S.  iesniegumu ar lūgumu anulēt ziņas par I. K., /personas 

kods/, deklarēto dzīvesvietu adresē „Lāčplēši” - 2, Augstkalnes pagasts, Tērvetes novads, jo minētai 

personai zudis tiesiskais pamats dzīvot deklarētajā adresē un viņš nedzīvo minētajā adresē. 

Saskaņā ar Dzīvesvietas deklarēšanas likuma 11.panta pirmo daļu, iestādei ir tiesības pēc savas 

iniciatīvas, bet pienākums pēc citu personu iesnieguma pārbaudīt deklarēto ziņu patiesumu, tai skaitā 

atbilstību valsts reģistros iekļautajām ziņām, kā arī to, vai deklarētājam ir tiesisks pamats deklarēt 

dzīvesvietu attiecīgajā  adresē. 

Saskaņā ar Dzīvesvietas deklarēšanas likuma 11.panta trešo daļu, rakstveida iesniegumu, kurā 

ietverts motivēts lūgums pārbaudīt ziņas par deklarēto dzīvesvietu, var iesniegt attiecīgā nekustamā 

īpašuma īpašnieks vai cita ieinteresēta persona. Par iesniegumu iestāde paziņo dzīvesvietas 

deklarētājam un uzaicina viņu sniegt paskaidrojumu. 

I. K., saskaņā ar Dzīvesvietas deklarēšanas likuma 11.panta trešo daļu, tika informēts par A. S. 

iesniegto iesniegumu un uzaicināts uz Tērvetes novada domi, lai sniegtu paskaidrojumu un iesniegtu 

dokumentus, kas apliecina tiesisko pamatu dzīvot deklarētajā dzīvesvietā, nosūtot ierakstītu vēstuli 

uz viņa deklarēto dzīvesvietu 27.04.2016.  

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

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

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

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

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

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

anulē, pamatojoties uz iestādes rīcībā esošajiem dokumentiem, pēc šo ziņu pārbaudes normatīvajos 

aktos noteiktajā kārtībā un motivēta lēmuma pieņemšanas par deklarētās dzīvesvietas ziņu anulēšanu, 

līdz lēmuma pieņemšanai personai ir tiesības iesniegt dokumentus, kas apliecina citu tiesisko pamatu 

dzīvot deklarētajā dzīvesvietā. 



Noteiktajā termiņā nekādus dokumentus, kas apliecinātu tiesisko pamatu dzīvot deklarētajā 

dzīvesvietā vai paskaidrojumus I. K. nav sniedzis. 2016. gada 28. aprīlī Tērvetes novada dome ir 

saņēmusi atpakaļsūtītu I. K. adresēto vēstuli ar aicinājumu sniegtu paskaidrojumu un iesniegtu 

dokumentus, kas apliecina tiesisko pamatu dzīvot deklarētajā dzīvesvietā, ar norādi, ka adresāts 

norādītajā adresē nedzīvo. 

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

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

Ņemot vērā iepriekš minēto tiesisko regulējumu un konstatētos apstākļus, ka I. K. nepieder 

nekustamais īpašums „Lāčplēši” - 2, Augstkalnes pagasts, Tērvetes novads, kā arī nav konstatēti 

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

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

likumiska vai līgumiska pamata, kā arī I. K. faktiski minētajā īpašumā nedzīvo, ziņas par I. K. 

deklarēto dzīvesvietu adresē „Lāčplēši” -2, Augstkalnes pagasts, Tērvetes novads, ir anulējamas.  

Pēc Iedzīvotāju reģistra datiem I. K. citu dzīvesvietu nav deklarējis.  

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

daļas 2.punktu, Tautsaimniecības un attīstības komitejas lēmuma projektu, Tērvetes novada dome, 

atklāti vārdiski balsojot: PAR – 8  (D. Reinika, S. Laizāns, A. Bruss, L. Karloviča, Dz. Sirsone, I. 

Deņisova, N. Namnieks, I. Vēveris), PRET – nav, ATTURAS - nav,  NOLEMJ: 

 

Anulēt ziņas par I. K., /personas kods/, deklarēto dzīvesvietu adresē „Lāčplēši” - 2, Augstkalnes  

pagasts,  Tērvetes novads. 

Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas brīdi. Lēmumu var pārsūdzēt viena mēneša laikā no tā 

spēkā stāšanās brīža Administratīvajā rajona tiesā Antonijas ielā 6, Rīga, LV-1010 vai 

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

 

 

Domes priekšsēdētāja                                                                                            D. Reinika 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

 

 

 
LATVIJAS REPUBLIKA 

TĒRVETES NOVADA DOME 
Reģ.Nr.90001465562 

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

e-pasts:tervetesnd@zemgale.lv 
 

 

TĒRVETES NOVADA TĒRVETES PAGASTĀ 

 

LĒMUMS 
 

2016. gada 26. maijā                                                                                                        Nr. 28 

                                                                                                                             (prot. Nr.9, 7.§) 

 

Par zemes ierīcības projekta izstrādi zemes vienības „Dumpji” sadalīšanai 

 

Tērvetes novada dome ir izskatījusi V. L., /personas kods/, iesniegumu par zemes gabala 

„Dumpji”, Tērvetes pagasts, Tērvetes novads, /kadastra numurs/, 3,6 ha platībā, sadalīšanu un zemes 

ierīcības projekta izstrādi.  

Izskatot augstāk minēto ierosinājumu, Tērvetes novada dome konstatēja: 

V. L. vēlas sadalīt nekustamā īpašuma „Dumpji”, Tērvetes pagasts, Tērvetes novads, sastāvā esošo 

zemes vienību ar /kadastra apzīmējums/, divās daļās, atdalot 1,0 ha atbilstoši šī lēmuma pielikumam 

Nr. 1. 

 Nekustamais īpašums „Dumpji” pieder V. L. un sastāv no divām zemes vienībām 3,6 ha 

kopplatībā, ar /kadastra apzīmējums/  un /kadastra apzīmējums/. V. L. īpašuma tiesības uz nekustamo 

īpašumu „Dumpji”, Tērvetes pagasts, Tērvetes novads, reģistrētas Dobeles zemesgrāmatu nodaļā 

Tērvetes pagasta /zemesgrāmatas nodalījuma numurs/. 

Saskaņā ar Tērvetes pašvaldības teritorijas plānojumu, citiem normatīvajiem aktiem būvniecības, 

vides aizsardzības, reģionālās un telpiskās plānošanas politikas jomā un Tērvetes pašvaldības domes 

lēmumiem, zemes vienību „Dumpji” 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 vienības „Dumpji ” /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; 

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


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, Tautsaimniecības un 

attīstības komitejas lēmuma projektu, Tērvetes novada dome, atklāti vārdiski balsojot: PAR – 8  (D. 

Reinika, S. Laizāns, A. Bruss, L. Karloviča, Dz. Sirsone, I. Deņisova, N. Namnieks, I. Vēveris), 

PRET - nav, ATTURAS – nav, NOLEMJ: 

  

    Atzīt par nepieciešamu zemes ierīcības projekta izstrādi nekustamā īpašuma „Dumpji” Tērvetes 

pagasts, Tērvetes novads, sastāvā esošās zemes vienības ar /kadastra apzīmējums/ sadalīšanai divās 

daļās, atdalot zemes vienības daļu 1,0 ha platībā atbilstoši šim lēmumam pievienotajam grafiskajam 

pielikumam Nr. 1, ievērojot sekojošus nosacījumus: 

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

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

un papildus saskaņojams ar Tērvetes novada domes būvvaldi; 

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

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

izstrādes noteikumi” 38.punkta nosacījumiem. 

 

 

Domes priekšsēdētāja                                                                                            D. Reinika 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 
LATVIJAS REPUBLIKA 

TĒRVETES NOVADA DOME 
Reģ.Nr.90001465562 

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

e-pasts:tervetesnd@zemgale.lv 
 

 

TĒRVETES NOVADA TĒRVETES PAGASTĀ 

 

LĒMUMS 
 

2016. gada 26. maijā                                                                                                        Nr. 29 

                                                                                                                             (prot. Nr.9, 8.§) 

 

Par nekustamā īpašuma „Dumpji” sadalīšanu un nosaukuma piešķiršanu 

 

Tērvetes novada dome ir izskatījusi V. L., /personas kods/, iesniegumu par zemes īpašuma 

„Dumpji”, Tērvetes pagasts, Tērvetes novads, sadalīšanu un nosaukuma piešķiršanu. 

Izskatot augstāk minēto ierosinājumu, Tērvetes novada dome konstatēja: 

Nekustamais īpašums „Dumpji”, Tērvetes pagasts, Tērvetes novads, pieder V. L. un sastāv no 

divām zemes vienībām ar /kadastra apzīmējums/ un /kadastra apzīmējums/, ar to kopējo platību 3,6 

ha. V. L. īpašuma tiesības uz nekustamo īpašumu „Dumpji”, Tērvetes pagasts, Tērvetes novads, 

reģistrētas Dobeles zemesgrāmatu nodaļas Tērvetes pagasta /zemesgrāmatas nodalījuma numurs/. 

Savā iesniegumā V. L. norāda, ka vēlas no tai piederošā zemes īpašuma „Dumpji”, Tērvetes 

pagasts, Tērvetes novads, atdalīt visu zemes vienību ar /kadastra apzīmējums/, platība 0,1 ha, kā arī 

piešķirt tai jaunu nosaukumu “Dumpīši”. 

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

8.panta nosacījumiem, zemes ierīcības projekta izstrāde visas zemes vienības, ar /kadastra 

apzīmējums/, platība 0,1 ha, atdalīšanai no nekustamā īpašuma „Dumpji” nav nepieciešama. 

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

likumu, likuma „Par pašvaldībām” 21.pantu, un Nekustamā īpašuma valsts kadastra likuma 1.panta 

14. punktu, Tautsaimniecības un attīstības komitejas lēmuma projektu, atklāti vārdiski balsojot: PAR 

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

Vēveris), PRET – nav , ATTURAS - nav, Tērvetes novada dome NOLEMJ: 

 

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

zemes vienību ar /kadastra apzīmējums/, 0,1 ha platībā. 

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

atdalāmajai zemes vienībai ar /kadastra apzīmējums/, 0,1 ha platībā, piešķirt jaunu nosaukumu – 

„Dumpīši”, Tērvetes pagasts, Tērvetes novads, un noteikt visā tās platība nekustamā īpašuma 

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

0101).  

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

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

ielā 19, Jelgava, LV - 3007. 

 

Domes priekšsēdētāja                                                                                            D. Reinika 
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TĒRVETES NOVADA TĒRVETES PAGASTĀ 

 

LĒMUMS 
 

2016. gada 26. maijā                                                                                                        Nr. 30 

                                                                                                                             (prot. Nr.9, 9.§) 

 

Par pašvaldībai piekritīgas zemes piešķiršanu nomā 

 

Tērvetes novada dome, izskatot V. M., /personas kods/, iesniegumu ar lūgumu Tērvetes novada 

pašvaldībai iznomāt lauksaimniecībā izmantojamo zemi 0,13 ha platībā palīgsaimniecības 

vajadzībām pašvaldībai piekritīgā zemes īpašumā ”Zelmeņu centrs”, Tērvetes pagasts, Tērvetes 

novads, /kadastra numurs/, konstatēja:  

Tērvetes novada pašvaldībai piekritīgā zemes īpašumā ”Zelmeņu centrs” ar /kadastra numurs/ ir 

neiznomāta, Tērvetes novada pašvaldībai piekritīga lauksaimniecībā izmantojamās zemes vienības 

daļa 0,13 ha platībā, kas atbilstoši likuma "Par zemes reformu Latvijas Republikas lauku apvidos" 

7.pantam, paredzēta personisko palīgsaimniecību vajadzībām.  

Citas personas uz minētās zemes vienības daļas nomu nav pieteikušās. 

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

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

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

palīgsaimniecību vajadzībām atbilstoši likuma "Par zemes reformu Latvijas Republikas lauku 

apvidos" 7.pantam. 

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

novada pašvaldībai piekrītošo un piederošo neapbūvētu zemesgabalu nomas maksas noteikšanas 

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

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

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

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

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

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

daļas 3.punktu, Tautsaimniecības un attīstības komitejas lēmuma projektu, Tērvetes novada dome, 

atklāti vārdiski balsojot: PAR – 8 (D. Reinika, S. Laizāns, A. Bruss, L. Karloviča, Dz. Sirsone, I. 

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

 

1. Sākot ar 2016. gada 1. maiju iznomāt V. M., /personas kods/, Tērvetes novada pašvaldības 

lauksaimniecībā izmantojamo zemes vienības daļu 0,13 ha kopplatībā personiskās palīgsaimniecības 

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

/kadastra numurs/,  nosakot: 

 1.1. nomas termiņu uz 5 (pieciem) gadiem; 



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

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

maksu saskaņā ar spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem, tai skaitā saistošajiem noteikumiem; 

  1.3. zemes nomas līgums ar Tērvetes novada pašvaldību ir jānoslēdz līdz 2016. gada 30. jūnijam.  

2. Pilnvarot Tērvetes novada pašvaldības izpilddirektoru Māri Berlandu noslēgt lēmumam 

atbilstošu zemes nomas līgumu un veikt lēmuma izpildes kontroli. 

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

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

ielā 19, Jelgava, LV - 3007 . 

 

 

Domes priekšsēdētāja                                                                                            D. Reinika 
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TĒRVETES NOVADA TĒRVETES PAGASTĀ 

 

LĒMUMS 
 

2016. gada 26. maijā                                                                                                        Nr. 31 

                                                                                                                             (prot. Nr.9, 10.§) 

 

Par zemes ierīcības projekta izstrādi zemes vienības „Ziemeļi” sadalīšanai 

 

Tērvetes novada dome ir izskatījusi I. P., /personas kods/, iesniegumu par zemes vienības 

„Ziemeļi”, Tērvetes pagasts, Tērvetes novads, /kadastra numurs/, 13,0 ha platībā, sadalīšanu un 

zemes ierīcības projekta izstrādi.  

Izskatot augstāk minēto ierosinājumu, Tērvetes novada dome konstatēja: 

I. P. vēlas sadalīt nekustamā īpašuma „Ziemeļi”, Tērvetes pagasts, Tērvetes novads, sastāvā esošo 

zemes vienību ar /kadastra apzīmējums/ divās daļās atbilstoši šī lēmuma pielikumam Nr.1, un atdalīt 

no minētā īpašuma zemes vienību ar /kadastra apzīmējums/. 

 Nekustamais īpašums „Ziemeļi” pieder I. P. un sastāv no divām  zemes vienībām  13,0 ha 

kopplatībā, ar /kadastra apzīmējums/, 4,20 ha platībā un zemes vienība , /kadastra apzīmējums/, 8,80 

ha platībā. I. P. īpašuma tiesības uz nekustamo īpašumu „Ziemeļi”, Tērvetes pagasts, Tērvetes 

novads, reģistrētas Dobeles zemesgrāmatu nodaļā Tērvetes pagasta /zemesgrāmatas nodalījuma 

numurs/. 

Saskaņā ar Tērvetes pašvaldības teritorijas plānojumu, citiem normatīvajiem aktiem būvniecības, 

vides aizsardzības, reģionālās un telpiskās plānošanas politikas jomā un Tērvetes pašvaldības domes 

lēmumiem, zemes gabala „Ziemeļi” 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 vienības „Ziemeļi ” /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; 

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


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, Tautsaimniecības un 

attīstības komitejas lēmuma projektu, Tērvetes novada dome, atklāti vārdiski balsojot: PAR – 8  (D. 

Reinika, S. Laizāns, A. Bruss, L. Karloviča, Dz. Sirsone, I. Deņisova, N. Namnieks, I. Vēveris), 

PRET - nav, ATTURAS - nav, NOLEMJ: 

  

    Atzīt par nepieciešamu zemes ierīcības projekta izstrādi nekustamā īpašuma „Ziemeļi” Tērvetes 

pagasts, Tērvetes novads, sastāvā esošās zemes vienības ar /kadastra apzīmējums/ sadalīšanai divās 

daļās, atdalot 3,0 ha 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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 
LATVIJAS REPUBLIKA 

TĒRVETES NOVADA DOME 
Reģ.Nr.90001465562 

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

e-pasts:tervetesnd@zemgale.lv 
 

 

TĒRVETES NOVADA TĒRVETES PAGASTĀ 

 

LĒMUMS 
 

2016. gada 26. maijā                                                                                                        Nr. 32 

                                                                                                                             (prot. Nr.9, 11.§) 

 

 

Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu, nekustamā īpašuma „Dūjas” sadalīšanu un 

nosaukuma piešķiršanu 

 

Tērvetes novada dome ir izskatījusi A. B., /personas kods/, iesniegumu par izstrādātā zemes 

ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamā īpašuma „Dūjas”, Tērvetes pagasts, Tērvetes novads, 

/kadastra numurs/, sadalīšanai un nosaukuma piešķiršanu sadalītajai zemes vienībai.  

Izskatot augstāk minēto iesniegumu, Tērvetes novada dome konstatēja: 

A. B. vēlas sadalīt nekustamo īpašumu „Dūjas”, Tērvetes pagasts, Tērvetes novads, /kadastra 

numurs/ , divās daļās atbilstoši izstrādātajam zemes ierīcības projektam. 

   Nekustamais īpašums „Dūjas” pieder A. B. un sastāv no divām  zemes vienībām  ar kopējo 

platību 16,16 ha, zemes vienība ar /kadastra apzīmējums/ 14,16 ha platībā, zemes vienība ar /kadastra 

apzīmējums/ 2,0 ha platībā. A. B. īpašuma tiesības uz nekustamo īpašumu „Dūjas ”, Tērvetes pagasts, 

Tērvetes novads, reģistrētas Dobeles zemesgrāmatu nodaļā Tērvetes pagasta /zemesgrāmatas 

nodalījuma numurs/.  

  Tērvetes novada dome, ar 2015. gada 20. augusta sēdes lēmumu Nr. 76 (prot.Nr.13,4. paragrāfs), 

ir pieņēmusi lēmumu izstrādāt zemes ierīcības projektu nekustamā īpašuma „Dūjas”, Tērvetes 

pagasts, Tērvetes novads, sadalīšanai. 

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

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

  Zemes ierīcības projekts paredz sadalīt nekustamā īpašuma „Dūjas”, Tērvetes pagasts, Tērvetes 

novads, zemes vienību ar /kadastra apzīmējums/ divos atsevišķos zemes gabalos, 2,27 ha un 11,89 

ha platībā un konkretizē nekustamā īpašuma apgrūtinājumus. Zemes ierīcības projektā paredzētie 

pasākumi atbilst Tērvetes novada teritorijas plānojumam.  

   A. B. vēlas atdalāmajam zemes gabalam piešķirt jaunu nosaukumu – „Dūjiņas”. 

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

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

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

paredzēts izveidot jaunu adresācijas objektu un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanu vai 

maiņu. 

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

ierīcības projekta lietu (pielikums pie lēmuma Nr. 1) pamatojoties uz Zemes ierīcības likuma 5., 8. 

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



ierīcības projekta izstrādes noteikumi” 30. un 31. punktu un LR MK 20.06.2006. noteikumiem Nr. 

496 „Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu 

noteikšanas un maiņas kārtība”, Tautsaimniecības un attīstības komitejas lēmuma projektu, Tērvetes 

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

Sirsone, I. Deņisova, N. Namnieks, I. Vēveris), PRET – nav, ATTURAS – nav, NOLEMJ: 

 

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

īpašuma „Dūjas”, Tērvetes pagasts, Tērvetes novads, zemes vienību ar /kadastra apzīmējums/  divās 

atsevišķās zemes vienībās, 2,27 ha un 11,89 ha platībā un piešķirot sadalītajam nekustamajam 

īpašumam sekojošus nosaukumus un lietošanas mērķus: 

    1.1. zemes vienībai ar kopējo platību 11,89 ha atstāt iepriekšējo nosaukumu – „Dūjas”, Tērvetes 

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

kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība (NĪLM kods – 0101). 

    1.2. atdalītajai zemes vienībai ar kopējo platību 2,27 ha piešķirt nosaukumu – „Dūjiņas”, 

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

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

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

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

ielā 19, Jelgava, LV - 3007 . 

 

 

Domes priekšsēdētāja                                                                                            D. Reinika 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 
LATVIJAS REPUBLIKA 

TĒRVETES NOVADA DOME 
Reģ.Nr.90001465562 

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

e-pasts:tervetesnd@zemgale.lv 
 

 

TĒRVETES NOVADA TĒRVETES PAGASTĀ 

 

LĒMUMS 
 

2016. gada 26. maijā                                                                                                        Nr. 33 

                                                                                                                             (prot. Nr.9, 12.§) 

 

 

Par nekustama īpašuma „Anseļi” sadalīšanu un nosaukuma piešķiršanu 

 

 

   Tērvetes novada dome ir izskatījusi M. P., /personas kods/, pilnvarotās personas G. M., 

/personas kods/, pilnvara Nr.1747 06.05.2016.,    iesniegumu par zemes īpašuma „Anseļi”, 

Augstkalnes  pagasts, Tērvetes novads, sadalīšanu un nosaukuma piešķiršanu. 

   Izskatot augstāk minēto ierosinājumu, Tērvetes novada dome konstatēja: 

   Nekustamais īpašums „Anseļi”, Augstkalnes pagasts, Tērvetes novads, pieder M. P. un sastāv 

no divām zemes vienībām ar /kadastra apzīmējums/, /kadastra apzīmējums/, ar to kopējo platību 4,2 

ha. M. P. īpašuma tiesības uz nekustamo īpašumu „Anseļi”, Augstkalnes pagasts, Tērvetes novads, 

reģistrētas Dobeles zemesgrāmatu nodaļas Augstkalnes pagasta /zemesgrāmatas nodalījuma numurs/ 

   Savā iesniegumā M. P. norāda, ka vēlas no tam piederošā zemes īpašuma „Anseļi”, Augstkalnes 

pagasts, Tērvetes novads, atdalīt zemes vienību ar /kadastra apzīmējums/, platība 2,8 ha, kā arī  

piešķirt jaunu nosaukumu. 

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

likuma 8.panta nosacījumiem, zemes ierīcības projekta izstrāde zemes vienības, ar /kadastra 

apzīmējums/  , platība 2,80 ha, atdalīšanai no nekustamā īpašuma „Anseļi” nav nepieciešama. 

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

likumu, likuma „Par pašvaldībām” 21.pantu, un Nekustamā īpašuma valsts kadastra likuma I nodaļas 

1. panta 14. punktu, Tautsaimniecības un attīstības komitejas lēmuma projektu, atklāti vārdiski balsojot: 

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

Vēveris), PRET - nav, ATTURAS - nav, Tērvetes novada dome NOLEMJ: 

 

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

numurs/, zemes vienību ar /kadastra apzīmējums/, 2,80 ha platībā. 

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

atdalāmajai zemes vienībai ar /kadastra apzīmējums/, 2,80 ha platībā, piešķirt jaunu nosaukumu – 

„Gliemeži”, Augstkalnes pagasts, Tērvetes novads, un noteikt nekustamā īpašuma lietošanas mērķi 

zemes vienībai „Gliemeži”, Augstkalnes pagasts, Tērvetes novads, /kadastra apzīmējums/ visā tā 

platībā 2,80 ha – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība (NĪLM kods – 

0101).  



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

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

ielā 19, Jelgava, LV - 3007. 

 

 

 

 

Domes priekšsēdētāja                                                                                            D. Reinika 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 
 

 

 

 
LATVIJAS REPUBLIKA 

TĒRVETES NOVADA DOME 
Reģ.Nr.90001465562 

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

 

LĒMUMS 
 

2016. gada 26. maijā                                                                                                        Nr. 34 

                                                                                                                             (prot. Nr.9, 13.§) 

 

 

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

un nosaukuma piešķiršanu 

 

Tērvetes novada dome ir izskatījusi L. G., /personas kods/, iesniegumu par izstrādātā zemes 

ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamā īpašuma „Dzintarlāči”, Tērvetes pagasts, Tērvetes 

novads, /kadastra numurs/, sadalīšanai un nosaukuma piešķiršanai sadalītajai zemes vienībai.  

Izskatot augstāk minēto iesniegumu, Tērvetes novada dome konstatēja: 

L. G. vēlas sadalīt nekustamo īpašumu „Dzintarlāči”, Tērvetes pagasts, Tērvetes novads, /kadastra 

numurs/, divās daļās atbilstoši izstrādātajam zemes ierīcības projektam. 

     Nekustamais īpašums „Dzintarlāči” pieder L. G. un sastāv no vienas  zemes vienības  ar kopējo 

platību 28,03 ha. L. G. īpašuma tiesības uz nekustamo īpašumu „Dzintarlāči ”, Tērvetes pagasts, 

Tērvetes novads, reģistrētas Dobeles zemesgrāmatu nodaļā Tērvetes pagasta /zemesgrāmatas 

nodalījuma numurs/.  

  Tērvetes novada dome, ar 2016. gada 28. aprīļa sēdes lēmumu Nr. 17 (prot.Nr.7,1. paragrāfs), ir 

pieņēmusi lēmumu izstrādāt zemes ierīcības projektu nekustamā īpašuma „Dzintarlāči”, Tērvetes 

pagasts, Tērvetes novads, sadalīšanai. 

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

sertifikāta sērija BA Nr. 106 atbilstoši normatīvo aktu un Tērvetes novada domes lēmuma 

nosacījumiem. 

  Zemes ierīcības projekts paredz sadalīt nekustamā īpašuma „Dzintarlāči”, Tērvetes pagasts, 

Tērvetes novads, zemes vienību ar /kadastra apzīmējums/ divos atsevišķos zemes gabalos, 18,03 ha 

un 10,0 ha platībā un konkretizē nekustamā īpašuma apgrūtinājumus. Zemes ierīcības projektā 

paredzētie pasākumi atbilst Tērvetes novada teritorijas plānojumam.   

   L. G. vēlas atdalāmajam zemes gabalam piešķirt jaunu nosaukumu – „Dzintariņi”. 

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

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

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

paredzēts izveidot jaunu adresācijas objektu un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanu vai 

maiņu. 

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

ierīcības projekta lietu (pielikums pie lēmuma Nr. 1) pamatojoties uz Zemes ierīcības likuma 5., 8. 

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



ierīcības projekta izstrādes noteikumi” 30. un 31. punktu un LR MK 20.06.2006. noteikumiem Nr. 

496 „Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu 

noteikšanas un maiņas kārtība”, Tautsaimniecības un attīstības komitejas lēmuma projektu, Tērvetes 

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

Sirsone, I. Deņisova, N. Namnieks, I. Vēveris) , PRET – nav, ATTURAS – nav, NOLEMJ : 

 

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

īpašuma „Dzintarlāči”, Tērvetes pagasts, Tērvetes novads, zemes vienību ar /kadastra apzīmējums/ 

divās atsevišķās zemes vienībās, 18,03 ha un 10,00 ha platībā un piešķirot sadalītajam nekustamajam 

īpašumam sekojošus nosaukumus un lietošanas mērķus: 

1.1. zemes vienībai ar kopējo platību 18,03 ha atstāt iepriekšējo nosaukumu – „Dzintarlāči”, 

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

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

1.2. atdalītajai zemes vienībai ar kopējo platību 10,00 ha piešķirt nosaukumu – „Dzintariņi”, 

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

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

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

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

ielā 19, Jelgava, LV - 3007 . 

 

 

 

Domes priekšsēdētāja                                                                                            D. Reinika 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 



 

 

 

 
LATVIJAS REPUBLIKA 

TĒRVETES NOVADA DOME 
Reģ.Nr.90001465562 

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

e-pasts:tervetesnd@zemgale.lv 
 

 

TĒRVETES NOVADA TĒRVETES PAGASTĀ 

 

LĒMUMS 
 

2016. gada 26. maijā                                                                                                        Nr. 35 

                                                                                                                             (prot. Nr.9, 14.§) 

 

Par pašvaldībai piekritīgas zemes piešķiršanu nomā 

 

Tērvetes novada dome, izskatot S. R., /personas kods/, iesniegumu ar lūgumu Tērvetes novada 

pašvaldībai iznomāt lauksaimniecībā izmantojamo zemi 0,05 ha platībā palīgsaimniecības 

vajadzībām pašvaldībai piekritīgā zemes īpašumā ”Laimdotu mazdārziņi”, Augstkalnes pagasts, 

Tērvetes novads, /kadastra numurs/, konstatēja:  

Tērvetes novada pašvaldībai piekritīgā zemes īpašumā ”Laimdotu mazdārziņi” ar /kadastra 

numurs/ ir neiznomāta, Tērvetes novada pašvaldībai piekritīga lauksaimniecībā izmantojamās zemes 

vienības daļa 0,05 ha platībā, kas atbilstoši likuma "Par zemes reformu Latvijas Republikas lauku 

apvidos" 7.pantam, paredzēta personisko palīgsaimniecību vajadzībām.  

Citas personas uz minētās zemes vienības daļas nomu nav pieteikušās. 

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

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

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

palīgsaimniecību vajadzībām atbilstoši likuma "Par zemes reformu Latvijas Republikas lauku 

apvidos" 7.pantam. 

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

novada pašvaldībai piekrītošo un piederošo neapbūvētu zemesgabalu nomas maksas noteikšanas 

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

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

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

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

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

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

daļas 3.punktu, Tautsaimniecības un attīstības komitejas lēmuma projektu, Tērvetes novada dome, 

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

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

 

1. Sākot ar 2016. gada 1. maiju  iznomāt Sanitai Ruvai, /personas kods/, Tērvetes novada 

pašvaldības lauksaimniecībā izmantojamo zemes vienības daļu 0,05 ha kopplatībā personiskās palīg-

saimniecības vajadzībām pašvaldības zemes īpašumā ”Laimdotu mazdārziņi”, Augstkalnes pagasts, 

Tērvetes novads, /kadastra numurs/,  nosakot: 

1.1. nomas termiņu uz 5 (pieciem) gadiem; 



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

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

maksu saskaņā ar spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem, tai skaitā saistošajiem noteikumiem; 

1.3. zemes nomas līgums ar Tērvetes novada pašvaldību ir jānoslēdz līdz 2016. gada 30. jūnijam.  

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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



APSTIPRINĀTS 

ar Tērvetes novada domes 

2016.gada 26. maija sēdes lēmumu 

(protokols Nr. 9, 15.§) 

 

Tērvetes novada domes projektu konkursa 

„Mēs- Tērvetes novadam”  vērtēšanas komisijas  

protokols 

 

10.05.2016., Zelmeņi 

 

Komisijas sēdē piedalās: 

 

Linda Mierlauka – komisijas priekšsēdētāja; 

Inita Roze – komisijas locekle; 

Jeļena Belova – komisijas locekle; 

Māris Berlands – komisijas loceklis. 

 

Vērtēšanas komisijai tika iesniegti seši projektu konkursa „Mēs - Tērvetes novadam” pieteikumi: 

1. Biedrība „Labrenči” – „„Mazo tērvetnieku atpūtai un fiziskām aktivitātēm”  ( 

šūpoles pie „Labrenču” mājas Tērvetē)  ( 600,-EUR ); 

2. Biedrība „Tērvetes mājražotāji un amatnieki” – „Mēs esam šeit!” 

(norādes pie autoceļiem uz mājražotāju saimniecībām) (600,- EUR + 441,85 EUR pašu 

līdzfinansējums); 

3. Biedrība „Tērvetnieki” – „Tava roka manējā!” ( lekciju cikls novada jaunajiem 

vecākiem) ( 517,12 EUR); 

4. Biedrība „Mežmuižas Mežrozītes” – „ Mēs – savas valsts dzimšanas dienai!” (stādi 

pie „Zvaniņa” Augstkalnē)” (105,-EUR ) 

5. Biedrība „Tērvetnieki”- „Esi radošs!” (Jauniešu aktivitātes, t.sk.: 

                  futbola vārtu tīkls Zelmeņos) (591,48 EUR, t.sk. 134,- EUR ( vārtu tīkls)) 

6. Nodibinājums “Lāsītes” – Veselīga dzīvesveida veicināšana Augstkalnes pagastā ( 

āra trenažieri pie skolas) ( 598,95 EUR ). 

 

   Komisijas locekļi, izvērtējot iesniegtos projektus, nosaka tiem sekojošas vietas: 

 

Nr. Iesniedzējs Projekta nosaukums Finansējums 

EUR 

Vieta  

1. Biedrība 

„Labrenči” 

„Mazo tērvetnieku atpūtai un fiziskām 

aktivitātēm”  ( šūpoles pie „Labrenču” 

mājas Tērvetē) 

600,- 3. 

2. Biedrība 

„Mežmuižas 

mežrozītes” 

„Mēs – savas valsts dzimšanas dienai!” 

( stādi pie „Zvaniņa” Augstkalnē) 
105,- 4./5. 

3. Biedrība 

„Tērvetnieki” 

„Tava roka manējā!”        ( lekciju cikls 

novada jaunajiem vecākiem) 
517,12 2. 

4. Biedrība 

„Tērvetnieki” 

„Esi radošs!” (Jauniešu aktivitātes, 

t.sk.: 

- futbola vārtu tīkls Zelmeņos) 

591,48 

t.sk. 134,-      ( 

vārtu tīkls) 

 

4./5. 



5. Biedrība 

„Tērvetes 

mājražotāji un 

amatnieki” 

„Mēs esam šeit!” 

(Norādes pie autoceļiem uz 

mājražotāju saimniecībām) 

600,- 

+ pašu 

līdzfinasējums 

441,85 

1. 

6. Nodibinājums 

„Lāsītes” 

Veselīga dzīvesveida veicināšana 

Augstkalnes pagastā ( āra trenažieri pie 

skolas) 

598,95 6. 

 

    Ievērojot minēto, Tērvetes novada konkursa „Mēs - Tērvetes novadam” vērtēšanas komisija 

nolemj : 

Tērvetes novada domes projektu konkursa  „Mēs – Tērvetes novadam” ietvaros ieteikt Tērvetes 

novada domei finansiāli atbalstīt sekojošu projektu realizāciju ar kopējo Tērvetes novada pašvaldības 

finansējumu 1956,12  (viens tūkstotis deviņi simti piecdesmit seši  eiro un 12 centi) : 

1. Biedrība „Labrenči” – „„Mazo tērvetnieku atpūtai un fiziskām aktivitātēm”  ( šūpoles 

pie „Labrenču” mājas Tērvetē)  ( 600,-EUR ); 

2. Biedrība „Tērvetes mājražotāji un amatnieki” – „Mēs esam šeit!” 

(norādes pie autoceļiem uz mājražotāju saimniecībām) (600,- EUR); 

3. Biedrība „Tērvetnieki” – „Tava roka manējā!” ( lekciju cikls novada jaunajiem 

vecākiem) ( 517,12 EUR); 

4. Biedrība „Mežmuižas Mežrozītes” – „ Mēs – savas valsts dzimšanas dienai!” (stādi pie 

„Zvaniņa” Augstkalnē)” (105,-EUR ) 

5. Biedrība „Tērvetnieki”- „Esi radošs!” (Jauniešu aktivitātes:                  futbola vārtu 

tīkls Zelmeņos) (134,- EUR ) 

 

Komisijas priekšsēdētāja      L.Mierlauka 

 

Komisijas locekļi                                                                               J.Belova  

                                                                                  

                                                                                           M.Berlands 

 

      I.Roze  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

APSTIPRINĀTS 

ar Tērvetes novada domes 

2016.gada 26. maija sēdes lēmumu 

(protokols Nr.9, 20.§) 

 

Tērvetes novada Sporta nodaļas  

NOLIKUMS 

Izdots saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām" 

41.panta pirmās daļas 2.punktu un 69.1, 69.2 pantu 

  

I. VISPĀRĪGIE NOTEIKUMI 

1. Tērvetes novada Sporta nodaļa (turpmāk tekstā – Nodaļa) ir Tērvetes novada domes (turpmāk- 

Dome) centrālās administrācijas struktūrvienība, kas Tērvetes novada teritorijā fiziskām un 

juridiskām personām nodrošina likumā „Par pašvaldībām" un citos ārējos normatīvajos aktos noteikto 

pašvaldības sniegto pakalpojumu, kuri saistīti ar  pieejamību. 

2. Nodaļa darbojas saskaņā ar šo nolikumu un savā darbībā ievēro un pilda Latvijas Republikas 

Satversmi, likumu "Par pašvaldībām", citus valstī spēkā esošus normatīvos aktus, kā arī Domes 

lēmumus, citus Domes iekšējos normatīvos dokumentus. 

3. Nodaļas darbības tiesiskuma un lietderības kontroli īsteno pašvaldības izpilddirektors. 

 

4. Nodaļa rīkojas ar Domes piešķirtajiem finanšu līdzekļiem atbilstoši pašvaldības budžetā 

apstiprinātajai budžeta ieņēmumu un izdevumu tāmei (finansējumam). 

 

5. Nodaļas juridiskā adrese: „Annas Brigaderes pamatskola”, Kroņauce, Tērvetes pagasts, Tērvetes 

novads, LV-3714. 

 

 

II. NODAĻAS KOMPETENCE 

7. Nodaļa pilda šādus uzdevumus: 

7.1. nodrošina sporta pasākumu vadīšanu, plānošanu, organizēšanu, koordinēšanu un kontrolēšanu 

Tērvetes novadā; 

7.2. izstrādā un īsteno sporta pasākumu programmas, tajā skaitā investīciju piesaistei.; 

7.3. sadarbojas ar novada sporta metodiķiem, izstrādā novada sporta pasākumu plānu un seko līdzi 

šo pasākumu izpildei; 

7.4. pieņem iesniegumus, sūdzības un priekšlikumus no fiziskām un juridiskajām personām, 

organizē  atbildes sagatavošanu iesniedzējiem vai sagatavo  attiecīgo jautājumu izskatīšanai domes 

komisijās, komitejās, domes sēdēs; 



7.5. nodrošina pieejamību informācijai par domes pieņemtajiem lēmumiem un citu vispārpieejamu 

informāciju atbilstoši savai kompetencei; 

  

 

8. Domes lēmumos noteiktajā kārtībā Nodaļa: 

8.1. nodrošina pašvaldības sniegto pakalpojumu pieejamību pagasta iedzīvotājiem; 

8.2. organizē Nodaļas pārziņā nodotās kustamās un nekustamās mantas apsaimniekošanu; 

8.3. organizē citu domes uzdoto uzdevumu izpildi; 

8.4. nodrošina informācijas apriti starp pašvaldības institūcijām; 

  

 

9. Nodaļai i ir šādas tiesības: 

9.1. pieprasīt un saņemt no domes, tās padotībā esošajām institūcijām un amatpersonām pārvaldes 

funkciju izpildei nepieciešamās ziņas, statistisko un citu informāciju; 

9.2. izstrādāt un iesniegt domes priekšsēdētājam lēmumu projektus par Nodaļas darbības 

jautājumiem, sniegt atzinumus par domes lēmumu projektiem, kas attiecas uz Nodaļas darbību; 

9.3. iesniegt domei priekšlikumus par Nodaļas darbības nodrošināšanai nepieciešamo finansējumu, 

ierosinājumus Nodaļas darba uzlabošanai un pakalpojumu kvalitātes paaugstināšanai; 

9.4. sadarboties ar citām pašvaldības iestādēm, institūcijām, nevalstiskajām organizācijām. 

 

III. NODAĻAS AMATPERSONU PILNVARAS 

10. Nodaļas darbu organizē un vada Nodaļas vadītājs, kuru pieņem darbā un atbrīvo no darba 

pašvaldības izpilddirektors, saskaņojot to ar domes priekšsēdētāju.  Nodaļas vadītājs strādā uz darba 

līguma pamata. Darba līgumu ar Nodaļas vadītāju paraksta pašvaldības izpilddirektors.  

11. Nodaļas vadītājs: 

11.1. organizē un nodrošina Nodaļas darbu atbilstoši struktūrvienības nolikumam, nodrošinot 

darba nepārtrauktību, lietderību un tiesiskumu; 

11.2.  piedalās gadskārtējā, ar Nodaļu saistītā darbības plāna un budžeta pieprasījuma izstrādē un 

organizē tā izpildi; 

11.3. piedalās ar Nodaļu saistīto līgumu projektu sagatavošanā un to izpildes uzraudzīšanā; 

11.4. koordinē likumā „Par pašvaldībām” noteikto ar Nodaļu saistīto pašvaldības funkciju 

īstenošanu; 

11.5. atbild par Nodaļā sniegto pašvaldības pakalpojumu un informācijas pieejamību, kā arī 

organizē iedzīvotāju pieņemšanu un atbilstoši savai kompetencei izskata iesniegumus un sūdzības, kā 

arī atbild par informācijas apriti starp Nodaļu un citām pašvaldības institūcijām; 

11.6. seko piešķirto finanšu līdzekļu izlietošanai apstiprinātā budžeta ietvaros un iesniedz domei 

priekšlikumus par nepieciešamajiem budžeta grozījumiem; 

11.7. savas kompetences ietvaros sniedz organizatorisku atbalstu vai koordinē to domes darbinieku 

darbību, kuriem ir darba līgums ar domes administrāciju. 

11.8. noteiktajā termiņā un kārtībā iesniedz domes priekšsēdētājai informāciju, kas nepieciešama 

gada publiskā pārskata sagatavošanai; 

11.9. pilda citus pienākumus, kas paredzēti domes lēmumos un izpilddirektora rīkojumos. 



12. Nodaļas darbinieki nodrošina domes pieņemto lēmumu izpildi, nodaļas darba organizatorisko 

un tehnisko apkalpošanu. 

13. Nodaļas grāmatvedības uzskaiti veic centrālās administrācijas grāmatvedības nodaļa. 

14.  Nodaļas vadītāja ilgstošas prombūtnes ( ilgāk par 3 nedēļām) laikā pārvaldes darbu vada un 

organizē ar pašvaldības izpilddirektora rīkojumu nozīmēta amatpersona.  

  

IV. NODAĻAS REORGANIZĒŠANA UN LIKVIDĒŠANA 

16. Nodaļu likumā „Par pašvaldībām" noteiktajā kārtībā reorganizē vai likvidē dome. 

17. Ja Nodaļu reorganizē vai likvidē, Nodaļa sastāda slēguma bilanci, nosaka mantas vērtību un 

saistību apmēru. Ar domes izpilddirektora rīkojumu izveidotā komisija veic mantas un saistību 

nodošanu citai institūcijai. 

 

 

 


