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                                                                                                                                           Nr.7 

Tērvetes novads, Zelmeņi 

Sēde sasaukta  plkst. 10.00 

Sēde atklāta plkst. 10.15 

 

Sēdi atklāj domes priekšsēdētāja Dace Reinika.  

     Domes priekšsēdētāja informē deputātus, ka š.g. 8. aprīlī  ir saņemts iesniegums no 

Tērvetes novada vēlēšanu komisijas priekšsēdētājas Daces Vāceres par to,  ka Indriķis 

Vēveris no vēlētāju apvienības "Mūsu mājas ir te" ir uzaicināms stāties mirušā deputāta 

Edvīna Upīša vietā.  

    Domes priekšsēdētāja Dace Reinika informē, ka Indriķis Vēveris  ir  piekritis pildīt 

deputāta pienākumus, uzsākot to ar 28.04.2016.  

 

DARBA KĀRTĪBĀ 

 

* Izpilddirektora ziņojums 

 

1. Par nomas tiesību izsoles organizēšanu zemes vienībai  “Mazdruķi” 

2. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu, nekustamā īpašuma „Viesturi” sadalīšanu un nosaukuma 

piešķiršanu 

3. Par zemes ierīcības projekta izstrādi zemes vienības „Dzintarlāči” sadalīšanai 

4. Par nosaukuma maiņu  

5. Par zemes nomas tiesību pārtraukšanu 

6. Par pašvaldībai piekritīgas zemes piešķiršanu nomā 

7. Par nekustamā īpašuma „A.G.meži” sadalīšanu un nosaukuma piešķiršanu 

8. Par dalību projektu konkursā 

9. Par nekustamo īpašumu izsoles rezultātu apstiprināšanu 

10. Par līdzfinansējuma piešķiršanu kultūras pieminekļa atjaunošanai 

11. Par Tērvetes novada   pašvaldības policijas nolikuma  apstiprināšanu 

12. Par  Tērvetes novada pašvaldības centrālās administrācijas nolikuma apstiprināšanu  
13. Par Tērvetes novada domes  Informācijas tehnoloģiju drošības noteikumu 

     apstiprināšanu  
14. Par Tērvetes novada Dzimtsarakstu nodaļas nolikuma apstiprināšanu 



15. Par Bukaišu pagasta pārvaldes nolikuma apstiprināšanu 

16 Par Augstkalnes  pagasta pārvaldes nolikuma apstiprināšanu 

17. Par Tērvetes pagasta pārvaldes nolikuma apstiprināšanu 

18. Par grozījumiem Tērvetes novada darbinieku štatu sarakstā 

19. Par pašvaldības īpašumā un valdījumā esošās neapbūvētās zemes un degradētās teritorijas 

izmantošanas iespēju izvērtējumu apstiprināšanu 

 

 

Sēdi vada domes priekšsēdētāja Dace Reinika 

Sēdi protokolē lietvede Santa Hibšmane 

 

Sēdē piedalās: Dace Reinika, Arvīds Bruss, Sandris Laizāns, Ieva Krūmiņa, Dzintra Sirsone, Inese 

Deņisova, Indriķis Vēveris 

 

Sēdē nepiedalās: Normunds Namnieks – slimības dēļ, Linda Karloviča – atrodas seminārā 

 

Piedalās pašvaldības administrācijas darbinieki: domes izpilddirektors Māris Berlands, 

ekonomiste Sandra Latiša, Augstkalnes pagasta pārvaldes vadītāja Jeļena Belova, jurists Ivars 

Gorskis, sekretāre Inese Meija 

 

Domes priekšsēdētāja lūdz deputātus sēdes darba kārtību papildināt ar četriem papildjautājumiem: 

20. Par  grozījumiem Tērvetes novada domes 2013. gada 18. jūlija sēdes  lēmumā “Par Tērvetes 

novada domes darba komisiju personālsastāva ievēlēšanu 

21. Balsu skaitīšanas komisijas apstiprināšana Tērvetes novada domes priekšsēdētāja  vietnieka 

vēlēšanām 

22. Tērvetes novada domes  priekšsēdētāja  vietnieka vēlēšanas 

23. Par Tērvetes novada domes saistošo noteikumu Nr.4 “Par licencēto makšķerēšanu Tērvetes 

ūdenskrātuvē 2016.-2026.gadā” apstiprināšanu 

 

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

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

Iekļaut darba kārtībā četrus papildjautājumus: 

20. Par  grozījumiem Tērvetes novada domes 2013. gada 18. jūlija sēdes  lēmumā “Par Tērvetes 

novada domes darba komisiju personālsastāva ievēlēšanu 

21. Balsu skaitīšanas komisijas apstiprināšana Tērvetes novada domes priekšsēdētāja  vietnieka 

vēlēšanām 

22. Tērvetes novada domes  priekšsēdētāja  vietnieka vēlēšanas 

23. Par Tērvetes novada domes saistošo noteikumu Nr.4 “Par licencēto makšķerēšanu Tērvetes 

ūdenskrātuvē 2016.-2026.gadā” apstiprināšanu 

 

Domes priekšsēdētāja lūdz balsot par darba kārtību ar 23 jautājumiem 

 

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

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

Apstiprināt darba kārtību ar 23 jautājumiem 

 

DARBA KĀRTĪBĀ 

 

* Izpilddirektora ziņojums 

 

1. Par nomas tiesību izsoles organizēšanu zemes vienībai  “Mazdruķi” 



2. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu, nekustamā īpašuma „Viesturi” sadalīšanu un nosaukuma 

piešķiršanu 

3. Par zemes ierīcības projekta izstrādi zemes vienības „Dzintarlāči” sadalīšanai 

4. Par nosaukuma maiņu  

5. Par zemes nomas tiesību pārtraukšanu 

6. Par pašvaldībai piekritīgas zemes piešķiršanu nomā 

7. Par nekustamā īpašuma „A.G.meži” sadalīšanu un nosaukuma piešķiršanu 

8. Par dalību projektu konkursā 

9. Par nekustamo īpašumu izsoles rezultātu apstiprināšanu 

10. Par līdzfinansējuma piešķiršanu kultūras pieminekļa atjaunošanai 

11. Par Tērvetes novada   pašvaldības policijas nolikuma  apstiprināšanu 

12. Par  Tērvetes novada pašvaldības centrālās administrācijas nolikuma apstiprināšanu  
13. Par Tērvetes novada domes  Informācijas tehnoloģiju drošības noteikumu 

     apstiprināšanu  
14. Par Tērvetes novada Dzimtsarakstu nodaļas nolikuma apstiprināšanu 

15. Par Bukaišu pagasta pārvaldes nolikuma apstiprināšanu 

16 Par Augstkalnes  pagasta pārvaldes nolikuma apstiprināšanu 

17. Par Tērvetes pagasta pārvaldes nolikuma apstiprināšanu 

18. Par grozījumiem Tērvetes novada darbinieku štatu sarakstā 

19. Par pašvaldības īpašumā un valdījumā esošās neapbūvētās zemes un degradētās teritorijas 

izmantošanas iespēju izvērtējumu apstiprināšanu 

20. Par  grozījumiem Tērvetes novada domes 2013. gada 18. jūlija sēdes  lēmumā “Par Tērvetes 

novada domes darba komisiju personālsastāva ievēlēšanu 

21. Balsu skaitīšanas komisijas apstiprināšana Tērvetes novada domes priekšsēdētāja  vietnieka 

vēlēšanām 

22. Tērvetes novada domes  priekšsēdētāja  vietnieka vēlēšanas 

23. Par Tērvetes novada domes saistošo noteikumu Nr.4 “Par licencēto makšķerēšanu Tērvetes 

ūdenskrātuvē 2016.-2026.gadā” apstiprināšanu 

 

Tērvetes novada pašvaldības izpilddirektora 

2016. gada 28. aprīļa ziņojums par pašvaldības darbu 

 

 

*  Informācija par Tērvetes novada  pašvaldības budžeta izpildi  2016.gada 1.ceturksnī: 

Pašvaldības pamatbudžeta ieņēmumu  plāna 4 217 309 EUR  izpilde uz 2016.gada 31.martu ir  

1 101 860 EUR, kas sastāda  26.13 %.  

 Tai skaitā : 

 nodokļu ieņēmumu plāns 1 986 719 EUR, izpilde  548 788 EUR       (27.6 %) 

 nenodokļu ieņēmumu plāns 38 900 EUR, izpilde 2 146 EUR (11.8 %) 

 maksas pakalpojumu un citu pašu ieņēmumu plāns 938 836 EUR, izpilde 259 908 EUR 

(27.7 %) 

 valsts un pašvaldību budžeta transfertu plāns 1 252 854 EUR, izpilde  288 326 EUR (23 

%) 

Lielāko ieņēmumu veidu (nodokļu, maksas pakalpojumu, transfertu) plāns pildās atbilstoši 

plānotajam. 

Pamatbudžeta izdevumu plāns  izpildīts par 20.4%, jeb izlietoti 912 090 EUR no plānotiem 

4 474 254 EUR. 

   Naudas līdzekļu atlikums kasēs un pamatbudžeta banku kontos ir 889 099 EUR.  

Pašvaldības speciālā budžeta ieņēmumu plāns 2016.gadam ir 159 907 EUR (ceļi 149 907 EUR; 

dabas resursi 10 000 EUR), 

 uz 31.martu   izpildīts par 26.58 % jeb ieskaitīti  42 498 EUR.  



 

  Speciālā budžeta izdevumu plāns 2016.gadam ir 209 273 EUR (ceļi 186 273 EUR; dabas resursi 

23 000 EUR), izpilde 9 876 EUR, kas sastāda 4.72 %.  

Naudas līdzekļu atlikums speciālā budžeta sadaļā sastāda 94 773 EUR, kas sekojoši sadalās : valsts 

mērķdotācija pašvaldības ceļu uzturēšanai 63 966 EUR, un  dabas resursu līdzekļi 30 807 EUR. 

Dāvinājumu un ziedojumu budžeta naudas līdzekļu atlikums kontā  670 EUR. 

Pašvaldībai nav nodokļu parādu. 

Pašvaldības kredītsaistības valsts kasei uz 2016.gada 31.martu sastāda 2 050 990 EUR.  

1. ceturksnī veikta pamatsummas atmaksa 20 388 EUR apmērā. Aizņēmumu  

apkalpošanas izmaksas 1. ceturksnī sastāda 1839 EUR. 

*    Autoceļu fonda līdzekļu izlietojums 2016. gadā  I. ceturksnī 

 

*  Pabeigts un iesniegts  Tērvetes novada domē  SIA „JaunRīga ECO” izstrādātais Tērvetes novada 

multifunkcionālās ēkas „Zelmeņi” vienkāršotās renovācijas apliecinājuma kartes un būvniecības 

kontroltāmes projekts, kas nepieciešams, lai pieteiktu dalību pašvaldību sabiedrisko ēku 

energoefektivitātes paaugstināšanas projektā (SAM 4.2.2.).   

 

*     4. aprīlī  noslēdzās atklāts konkurss TND2016/4 „Malkas piegāde”  2016/2017. gada apkures 

sezonai. Par iepirkuma 1. daļu, kas paredz malkas piegādi Tērvetes novada pašvaldības kurtuvēm 

860 m3 apjomā, saņemti trīs piedāvājumi- no SIA „Laskana- Logistic” par piedāvāto cenu 

19 780,00 EUR , jeb 23,00 EUR/m3, no SIA „Makvers” par 19 694,00, jeb 22,90 EUR/m3 un no 

SIA „Unicentrs” par 20 614,20, jeb 23,97 EUR/m3.  

    5. aprīlī iepirkumu komisija pieņēma lēmumu slēgt iepirkuma līgumu ar SIA „Makvers” par 

lētāko piedāvāto cenu. 

     Savukārt par iepirkuma otro daļu, kas paredz sociālās aprūpes centra „Tērvete” apkures 

nodrošināšanai šķeldojamo malku 1200 m3 apjomā, saņemts tikai viena pretendenta piedāvājums- 

no SIA”Unicentrs” par 26 052,00 EUR, vai 21,71 EUR/m3, ar ko arī tiks slēgts iepirkuma līgums. 

 

*    18.aprīlī noslēdzās iepirkums „Projektēšanas darbi un autoruzraudzība Tērvetes novada grants 

ceļa Dambīši – Kaijas rekonstrukcijai Eiropas Savienības Eiropas lauksaimniecības fonda lauku 

attīstībai (ELFLA) un Lauku attīstības programmas (LAP) pasākuma „Pamatpakalpojumi un 

ciematu atjaunošana lauku apvidos””. Iepirkumu komisijai tika iesniegti trīs piedāvājumi. SIA 

„RŪĶIS AG” piedāvāja līgumcenu 6450,00 EUR,  SIA „PBT”- 6699,00 EUR , bet SIA „JOE” – 

13 024,00 EUR , neieskaitot PVN. Tā kā visi pretendenti atbilda nolikumā noteiktajām 

kvalifikācijas prasībām , iepirkumu komisija pieņēma lēmumu slēgt līgumu ar SIA „RŪĶIS AG” 

par piedāvājumu ar zemāko cenu.  

 

Darba nodoš.pieņ.akta 

Nr.(forma 2) 
Cet. 

Augstkal

-nes 

pagasts 

Bukaišu 

pagasts 

Tērvetes 

pagasts 
Piezīmes Kopā 

Akts Nr.4-15-013 seg 

atjaun. 
I   1866.87  1866.87 

Akts Nr.1-16 sniega šķūrēš. I   1416.08  1416.08 

Akts Nr.1      sniega šķūrēš. I     795.31 

Akts Nr.1      sniega šķūrēš. I 1211.97    1211.97 

Akts 

Nr.1 

Sniega šķūrēš. I  1354.75   1354.75 

greiderēšana I 1348.24 920.23 982.96  3251.43 

Kopā I cet. I 2560.21 2274.98 5061.22  9896.41 



*  Sakarā ar to, ka NAI „Labrenči” notekūdeņu analīžu testēšanas pārskatu rezultāti liecina , ka 

notekūdeņi tiek attīrīti tikai daļēji, 22. martā tika noslēgts līgums ar SIA „LAKALME” par 

notekūdeņu attīrīšanas iekārtu  apsekošanu un atzinuma sniegšanu esošās situācijas uzlabošanai.  

     Piedāvātais risinājums paredz pārveidot esošās iekārtas  un papildus izveidot jaunu bioloģiskās 

attīrīšanas bloku ar nostādinātāju, kā arī aprīkot to ar jaunu automātiskās vadības bloku un gaisa 

pūtējiem. Valsts vides dienesta Jelgavas reģionālajai pārvaldei nosūtīts iesniegums tehnisko 

noteikumu saņemšanai NAI pārbūvei. Pārbūves izdevumus paredzēts segt no speciālā budžeta 

dabas resursu līdzekļiem . 

 

*  25. aprīlī notika SIA „Rehabilitācijas centrs „Tērvete”” dalībnieku sapulce. 

Sapulces gaitā SIA „Rehabilitācijas centrs „Tērvete”” valdes priekšsēdētājs un valdes locekļi 

iepazīstināja kapitāla daļu turētāja pārstāvi ar kapitālsabiedrības galvenajiem darbības rādītājiem, 

sastādīto 2015. gada pārskatu un zvērināta revidenta ziņojumu. 

- Pacientu skaits medicīniskai rehabilitācijai ar katru gadu palielinās. 2013. gadā – 1072 

personas, 2014. gadā – 1143, bet 2015. gadā – 1206 personas. Sociālajā rehabilitācijā 

2015. gadā - 48 klienti (viņu ārstēšanos apmaksā Dobeles un Jelgavas novadu sociālie 

dienesti). Rehabilitācijas komandā darbojas fizikālās un rehabilitācijas medicīnas ārsts, 

rehabilitācijas funkcionālie specārsti – fizioterapeits, ergoterapeits, uztura speciālists, 

vizuālās mākslas un mūzikas terapeits,  masieris,  fizikālās un rehabilitācijas medicīnas 

māsas. Rehabilitācijas kursa ilgums ir 10-15 dienas.  Pacienta iemaksa ir 7,11 

EUR/dienā. Pacienti par papildus samaksu var izvēlēties ūdensprocedūras, injekcijas, 

masāžas (bērniem līdz 18 gadu vecumam masāžas bez maksas). Katru gadu tiek ieguldīti 

līdzekļi  medicīniskā inventāra iegādei fizioterapijas un fizikālās terapijas kabinetos. 

Regulāri tiek sekots personāla profesionalitātes izaugsmei , apmeklējot kursus, 

seminārus. Pagājušā gadā tika atvērts moderns fizikālās terapijas kabinets, iespēju 

robežās tiek uzlabota iestādes infrastruktūra. Patreiz ir uzsākti remontdarbi ieejas bloka 

rekonstrukcijai un modernizācijai. 

- SIA „Rehabilitācijas centrs „Tērvete”” 2015. gadā iegūtā peļņa  35 927 EUR apmērā 

tika novirzīta 2014. gada zaudējumu segšanai 34 504 EUR apmērā, kas bija radušies 

ēkas labiekārtošanas un plānotu remontdarbu veikšanas rezultātā, bet 1423 EUR 

sabiedrības attīstībai. 

- Sapulcē tika nolemts apstiprināt 2015. gada pārskatu. 

- Saskaņā ar 2015. gada 22. decembra Ministru kabineta noteikumiem Nr. 791 

„Noteikumi par publiskas personas kapitālsabiedrību un publiski privāto 

kapitālsabiedrību valdes un padomes locekļu skaitu atbilstoši kapitālsabiedrības lielumu 

raksturojošiem rādītājiem, valdes un padomes locekļu mēneša atlīdzības maksimālo 

apmēru” un ņemot vērā to, ka   SIA „Rehabilitācijas centrs „Tērvete”” atbilstoši vidējam 

darbinieku skaitam un finanšu rādītājiem ir klasificējama kā maza kapitālsabiedrība, 

pamatojoties  uz Publiskas personas kapitāla daļu  un kapitālsabiedrību pārvaldības 

likuma 66. pantu, sapulcē  tika nolemts apstiprināt   SIA „Rehabilitācijas centrs 

„Tērvete””  statūtu grozījumus, samazinot SIA „Rehabilitācijas centrs „Tērvete””  

valdes locekļu skaitu no 3 (trim) uz 2 (diviem) valdes locekļiem. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



1. paragrāfs 

Par nomas tiesību izsoles organizēšanu zemes vienībai “Mazdruķi” 

D. Reinika 

 

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

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

    

       Pieņemt lēmumu Nr.15 “Par nomas tiesību izsoles organizēšanu zemes vienībai “Mazdruķi”” 

 

 

2. paragrāfs 

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

un nosaukuma piešķiršanu 

D. Reinika 

 

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

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

 

      Pieņemt lēmumu Nr.16 “Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu, nekustamā īpašuma 

“Viesturi” sadalīšanu un nosaukuma piešķiršanu”. 

 

 

 

3. paragrāfs 

Par zemes ierīcības projekta izstrādi zemes vienības „Dzintarlāči” sadalīšanai 

D. Reinika 

 

     

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

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

  

    Pieņemt lēmumu Nr.17 “Par zemes ierīcības projekta izstrādi zemes vienības “Dzintarlāči” 

sadalīšanai”. 

 

 

4. paragrāfs 

Par nosaukuma maiņu  

D. Reinika 

 

       

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

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

  

    Pieņemt lēmumu Nr.18 ”Par nosaukuma maiņu”. 

 

 

 

 

 

 

 



5.paragrāfs 

Par zemes nomas tiesību pārtraukšanu 

D. Reinika 

 

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

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

 

Pieņemt lēmumu Nr.19 “ Par zemes nomas tiesību pārtraukšanu”. 

 

 

6. paragrāfs 

Par pašvaldībai piekritīgas zemes piešķiršanu nomā 

D. Reinika 

 

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

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

 

Pieņemt lēmumu Nr.20 “Par pašvaldībai piekritīgas zemes piešķiršanu nomā”. 

 

 

7. paragrāfs 

Par nekustamā īpašuma „A.G.meži” sadalīšanu un nosaukuma piešķiršanu 
D. Reinika 

 

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

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

 

Pieņemt lēmumu Nr.21 “Par nekustamā īpašuma “A.G.meži” sadalīšanu un nosaukuma 

piešķiršanu”. 

 

 

8. paragrāfs 

Par dalību projektu konkursā 

D. Reinika 

 

   Tērvetes novada dome ir izskatījusi  projektu koordinatores Daces Vāceres 2016. gada 8.aprīļa 

iesniegumu par Tērvetes novada pašvaldības dalību Valsts kultūrkapitāla fonda izsludinātajā 

2016.gada atklātā projektu konkursā kultūras mantojuma nozarē, iesniedzot projektu „Pālēnu 

kapličas restaurācija. 1.posms Altāra demontāža”.  

    Projekta kopējās plānotās izmaksas EUR 1980,00 (viens tūkstotis deviņi simti astoņdesmit eiro 

00 centi). Plānots, ka visas projekta izmaksas sedz  Valsts kultūrkapitāla fonds. Ja projekts tiks 

apstiprināts ar daļēju fonda finansējumu, projekta realizācijai būs nepieciešams Tērvetes novada 

domes līdzfinansējums. 

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

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

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

 

      Piedalīties Valsts kultūrkapitāla fonda izsludinātajā 2016. gada atklātā projektu konkursā 

kultūras mantojuma nozarē un iesniegt Tērvetes novada pašvaldības projektu „Pālēnu kapličas 

restaurācija. 1.posms Altāra demontāža”.  Projekta apstiprināšanas gadījumā ar daļēju fonda 

finansējumu projekta īstenošanai garantēt pašvaldības līdzfinansējumu. 



 

 

9.paragrāfs 

Par nekustamo īpašumu izsoles rezultātu apstiprināšanu 
D. Reinika 

 

    1.Izskatot Tērvetes novada domes izsoles komisijas iesniegto izsoles protokolu un tam 

pievienotos dokumentus par Tērvetes novada pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma 

“Sanatorija 2” - 10, Tērvete, Tērvetes pagasts, Tērvetes novads, sastāvoša no vienistabas dzīvokļa 

Nr. 10 (desmit) ar kopējo platību 20,5 m2 un pie dzīvokļa īpašuma piederošām 205/8342 

kopīpašuma domājamām daļām no daudzdzīvokļu  dzīvojamās ēkas, /kadastra apzīmējums/   , un 

zemes gabala, /kadastra apzīmējums/, atsavināšanu, un konstatējot, ka izsoles procedūra ir veikta 

atbilstoši normatīvo aktu prasībām, par izsoles procedūras veikšanu nav saņemta neviena sūdzība, 

izsoles rezultātā ir sasniegta pieņemama cena nekustamā īpašuma atsavināšanai un pirkuma maksa 

ir pilnā apmērā nomaksāta, pamatojoties uz Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 

34.pantu un likuma Par pašvaldībām 21.pantu, Finanšu komitejas lēmuma projektu, atklāti 

vārdiski balsojot, PAR – 7 (D. Reinika, A. Bruss, S. Laizāns, I. Krūmiņa, Dz. Sirsone, I. Deņisova, 

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

 

Apstiprināt 2016.gada 7.aprīlī notikušās izsoles protokolu un Tērvetes novada pašvaldībai 

piederošā nekustamā īpašuma “Sanatorija 2” - 10, Tērvete, Tērvetes pagasts, Tērvetes novads, 

izsoles rezultātu – atsavināt Tērvetes novada pašvaldībai piederošo nekustamo īpašumu 

“Sanatorija 2” - 10, Tērvete, Tērvetes pagasts, Tērvetes novads, mantas nosolītājam S. E.par tās 

nosolīto cenu 560,00 EUR (pieci simti sešdesmit euro 00 centi).  

 

2.Izskatot Tērvetes novada domes izsoles komisijas iesniegto izsoles protokolu un tam 

pievienotos dokumentus par Tērvetes novada pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma 

“Sanatorija 2” - 11, Tērvete, Tērvetes pagasts, Tērvetes novads, sastāvoša no divistabu dzīvokļa 

Nr. 11 (vienpadsmit) ar kopējo platību 21,4 m2 un pie dzīvokļa īpašuma piederošām 214/8342 

kopīpašuma domājamām daļām no daudzdzīvokļu  dzīvojamās ēkas, /kadastra apzīmējums/, un 

zemes gabala, /kadastra apzīmējums/, atsavināšanu, un konstatējot, ka izsoles procedūra ir veikta 

atbilstoši normatīvo aktu prasībām, par izsoles procedūras veikšanu nav saņemta neviena sūdzība, 

izsoles rezultātā ir sasniegta pieņemama cena nekustamā īpašuma atsavināšanai un pirkuma maksa 

ir pilnā apmērā nomaksāta, pamatojoties uz Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 

34.pantu un likuma Par pašvaldībām 21.pantu, Finanšu komitejas lēmuma projektu, atklāti 

vārdiski balsojot, PAR – 7 (D. Reinika, A. Bruss, S. Laizāns, I. Krūmiņa, Dz. Sirsone, I. Deņisova, 

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

 

Apstiprināt 2016.gada 7.aprīlī notikušās izsoles protokolu un Tērvetes novada pašvaldībai 

piederošā nekustamā īpašuma “Sanatorija 2” - 11, Tērvete, Tērvetes pagasts, Tērvetes novads, 

izsoles rezultātu – atsavināt Tērvetes novada pašvaldībai piederošo nekustamo īpašumu 

“Sanatorija 2” - 11, Tērvete, Tērvetes pagasts, Tērvetes novads, mantas nosolītājam A. S. par tās 

nosolīto cenu 490,00 EUR (četri simti deviņdesmit euro 00 centi).  

  

 

 

 

 

 

 

 



 

10. 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.Beržinska 2016. gada 30. marta iesniegumu ar 

lūgumu atbalstīt Augstkalnes - Mežmuižas evaņģēliski luteriskās baznīcas atjaunošanas darbu 

turpināšanu - atjaunot baznīcas ārsienu vēsturiskā krāsojuma vēl vienu daļu. Augstkalnes - 

Mežmuižas evaņģēliski luteriskā baznīca, “Mežmuižas baznīca”, Augstkalnes pagasts, Tērvetes 

novads,  ir valsts nozīmes arhitektūras piemineklis (valsts aizsardzības Nr. 4864).   E.Beržinskis 

informē, ka daļējs finansējums baznīcas ēkas atjaunošanai ir saņemts no Valsts Kultūras 

pieminekļu aizsardzības inspekcijas 7000 EUR ( septiņi tūkstoši euro 00 centi) apmērā, kā arī 

baznīcas draudze baznīcas atjaunošanā piedalās ar savu līdzfinansējumu 5906,04 EUR ( pieci 

tūkstoši deviņi simti seši euro 04 centi) apmērā. Fasādes trešās kārtas atjaunošanas izmaksas 

sastāda 15406,04 EUR (piecpadsmit tūkstoši četri simti seši euro 04 centi), kamdēļ iztrūkstošā 

finansējuma apmērs sastāda 2500,00 EUR (divi tūkstoši pieci simti 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”,  Finanšu komitejas lēmuma projektu, Tērvetes novada 

dome, atklāti vārdiski balsojot: PAR - 7 (D. Reinika, A. Bruss, S. Laizāns, I. Krūmiņa, Dz. Sirsone, 

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

 

  1.   Piešķirt Augstkalnes - Mežmuižas evaņģēliski luteriskai draudzei, reģ. Nr. 90000067026, 

līdzfinansējumu 2500,00 EUR (divi tūkstoši pieci simti euro 00 centi) apmērā valsts nozīmes 

kultūras pieminekļa - Augstkalnes - Mežmuižas baznīcas, “Mežmuižas baznīca”, Augstkalnes 

pagasts, Tērvetes novads, ārsienu vēsturiskā krāsojuma atjaunošanas darbu izpildes finansēšanai.   

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

finansējumam -  EKK 3000. 

 

 

 

11. paragrāfs 

Par Tērvetes novada   pašvaldības policijas 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  - 7 (D. Reinika, A. Bruss, S. Laizāns, I. Krūmiņa, Dz. Sirsone, I. Deņisova, I. Vēveris), 

PRET - nav, ATTURAS - nav, NOLEMJ:  

 

   Apstiprināt Tērvetes novada pašvaldības policijas  nolikumu. Nolikums pielikumā. 

 

 

 

 

 

 

 



12. paragrāfs 

Par  Tērvetes novada pašvaldības centrālās administrācijas 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 – 7 (D. Reinika, A. Bruss, S. Laizāns, I. Krūmiņa, Dz. Sirsone, I. Deņisova, I. Vēveris),  

PRET - nav, ATTURAS - nav , NOLEMJ:  

 

 Apstiprināt Tērvetes novada pašvaldības centrālās administrācijas nolikumu. Nolikums 

pielikumā. 

 

 
13. paragrāfs 

Par Tērvetes novada domes  
Informācijas tehnoloģiju drošības noteikumu 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  - 7 (D. Reinika, A. Bruss, S. Laizāns, I. Krūmiņa, Dz. Sirsone, I. Deņisova, I. Vēveris)  , 

PRET - nav, ATTURAS - nav, NOLEMJ:  

 

Apstiprināt Tērvetes novada domes  Informācijas tehnoloģiju drošības noteikumus. Noteikumi 

pielikumā. 
 

 

14. paragrāfs 

Par Tērvetes novada Dzimtsarakstu 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  - 7 (D. Reinika, A. Bruss, S. Laizāns, I. Krūmiņa, Dz. Sirsone, I. Deņisova, I. Vēveris), PRET 

– nav, ATTURAS - nav, NOLEMJ:  

 

Apstiprināt  Tērvetes novada Dzimtsarakstu nodaļas nolikumu. Nolikums pielikumā. 

 

 

 

15. paragrāfs 

Par Bukaišu pagasta pārvaldes 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 – 7 (D. Reinika, A. Bruss, S. Laizāns, I. Krūmiņa, Dz. Sirsone, I. Deņisova, I. Vēveris), PRET 

- nav, ATTURAS - nav , NOLEMJ:  

 

 Apstiprināt Tērvetes novada Bukaišu pagasta pārvaldes nolikumu. Nolikums pielikumā. 

 



 

16. paragrāfs 

Par Augstkalnes  pagasta pārvaldes 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 – 7 (D. Reinika, A. Bruss, S. Laizāns, I. Krūmiņa, Dz. Sirsone, I. Deņisova, I. Vēveris), 

PRET – nav, ATTURAS - nav, NOLEMJ:  

 

 Apstiprināt Tērvetes novada Augstkalnes pagasta pārvaldes nolikumu. Nolikums pielikumā. 

 

 

17. paragrāfs 

Par Tērvetes  pagasta pārvaldes 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 – 7 (D. Reinika, A. Bruss, S. Laizāns, I. Krūmiņa, Dz. Sirsone, I. Deņisova, I. Vēveris), 

PRET - nav, ATTURAS - nav , NOLEMJ:  

 

 Apstiprināt Tērvetes novada Tērvetes pagasta pārvaldes nolikumu. Nolikums pielikumā. 

 

 

 

18. paragrāfs 

Par grozījumiem Tērvetes novada darbinieku štatu sarakstā 

D. Reinika 

 

   Tērvetes novada dome ir izskatījusi izpilddirektora Māra Berlanda iesniegumu  par grozījumiem 

Tērvetes novada darbinieku štatu sarakstā (apstiprināts ar Tērvetes novada domes 2015.gada 

22.decembra sēdes lēmumu protokols Nr.17, 11.paragrāfs).  

   Izpilddirektors informē, ka, lai  nodrošinātu  regulāru teritorijas uzkopšanu Tērvetes pagasta 

“Zelmeņos”, ir  nepieciešams grozīt Tērvetes novada darbinieku štatu sarakstu sadaļā Tērvetes 

kultūras nams, kods 08.230, samazinot daiļdārznieka slodzi no 0,75 uz 0,5 un izveidojot jaunu štata 

vietu - sētnieks ar slodzi  0,5. 

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

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

S. Laizāns, I. Krūmiņa, Dz. Sirsone, I. Deņisova, I. Vēveris) , PRET – nav, ATTURAS - nav , 

NOLEMJ:  

 

 

  Ar 2016.gada 1.maiju apstiprināt Tērvetes novada darbinieku štatu saraksta sadaļu Tērvetes 

kultūras nams, kods 08.230, šādā redakcijā:  

 

 

 

 

 

 



Struktūrvienība, 
Amata nosaukums 

Štatu 

skaits klasifikatora kods 

Tērvetes kultūras nams 

Direktors 1 

Kultūras pasākumu organizators 1 

Apkopēja 1 

 Sētnieks 0,5 

08.230 Daiļdārznieks 0,5 

  Amatierteātra kolektīva vadītāja līg. 

  Jaun.deju kolektīva vadītāja līg. 

  Vid.paaudzes deju kolektīva vadītāja līg. 

  Kormeistars līg. 

  Kora diriģents līg. 

  Koncertmeistars deju kolektīvam līg. 

  Kultūras darb organ. Augstkalnē 0,25 

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

  Interešu pulc.vadītājs A. (teātris) līg. 

  Interešu pulc.vadītājs A. (vingrošana) līg. 

  Interešu pulc.vadītājs (folkloras kopa) līg. 

  Interešu pulc.vadītājs T. (vingrošana) līg. 

 

 

 

19. paragrāfs 

Par pašvaldības īpašumā un valdījumā esošās neapbūvētās zemes un degradētās 

teritorijas izmantošanas iespēju izvērtējuma apstiprināšanu 

D. Reinika 

 

 Tērvetes novada dome ir izskatījusi nekustamā īpašuma speciālistes Andras Šafares 

iesniegto pašvaldības īpašumā un valdījumā esošās neapbūvētās zemes un degradētās teritorijas 

izmantošanas iespēju izvērtējumu. 

 Pamatojoties uz Zemes pārvaldības likuma 14.panta otro daļu, likuma “Par pašvaldībām” 

21.pantu, atbilstoši Tērvetes novada teritorijas  plānojumam  2005.-2017. gadam, Finanšu 

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

A. Bruss, S. Laizāns, I. Krūmiņa, Dz. Sirsone, I. Deņisova, I. Vēveris), PRET – nav, ATTURAS 

– nav, NOLEMJ: 

 

   Apstiprināt, ka pašvaldības īpašumā un valdījumā esošās neapbūvētās zemes un degradētās 

teritorijas tiek izmantotas atbilstoši pašvaldības teritorijas plānojumam: 

Plānotā zemes izmantošana 

atbilstoši teritorijas plānojumam 

Zemes 

vienību 

skaits 

Kopējā 

Platība 

(ha) 

Zemes izmantošanas iespējas  

Zemes, kas atrodas rūpnieciskās 

apbūves teritorijā, un kuru 

turpmākā izmantošana būtu 

saistāma ar ražošanas attīstību 

nav nav 

 

 

Zemes, kas atrodas publiskās 

apbūves teritorijā 

1 3,5 Darījumu, iestāžu apbūves 

teritorija 

Lauksaimniecības zemes 263 550 Lauksaimniecībā izmantojamā 

teritorija 



 

 

20.paragrāfs 

Par  grozījumiem Tērvetes novada domes 2013. gada 18. jūlija sēdes  lēmumā “Par 

Tērvetes novada domes darba komisiju personālsastāva ievēlēšanu” 

D. Reinika 

 

   Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām" 21.panta  24.punktu un ievērojot Tērvetes novada 

pašvaldības administratīvās komisijas nolikuma 3.1.punktu, Tērvetes novada dome,  atklāti 

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

Vēveris), PRET - nav, ATTURAS - nav,  A. Brusam balsojumā nepiedaloties, NOLEMJ:  

 

Izdarīt grozījumus Tērvetes novada domes 2013. gada 18. jūlija sēdes lēmumā “Par Tērvetes 

novada domes darba komisiju personālsastāva ievēlēšanu” ( protokols Nr.9, 15. paragrāfs)  1.1. 

punktā, ar 2016.gada 1.maiju izsakot to šādā redakcijā: 

 

 “ 1.1. Administratīvā komisija 

Komisijas priekšsēdētāja: Baiba Opmane 

Komisijas locekļi: 

Arvīds Bruss; 

Maija Bērziņa; 

Ēriks Zandersons; 

Jānis Kozuliņš.  

Komisijas protokolists : Inese Meija.” 

 

 

 

21. paragrāfs 

Balsu skaitīšanas komisijas apstiprināšana Tērvetes novada domes priekšsēdētāja  

vietnieka vēlēšanām 

D. Reinika 

 

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta 27.punktu un 40.panta ceturto daļu, 

Tērvetes novada domes 2009.gada 17.septembra saistošo noteikumu Nr. 8 „Tērvetes pašvaldības 

nolikums” 12.punktu, ievērojot Tērvetes novada domes deputātu izvirzītās balsu skaitīšanas 

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

Krūmiņa, Dz. Sirsone, I. Deņisova, I. Vēveris), PRET - nav, ATTURAS - nav, Tērvetes novada 

dome NOLEMJ: 

Apstiprināt Balsu skaitīšanas komisiju Tērvetes novada domes  priekšsēdētāja  vietnieka 

vēlēšanām sekojošā sastāvā: 

1. Ivars Gorskis; 

2. Santa Hibšmane; 

     3. Inese Meija. 

 

 

 

 

 

 

 

 



22. paragrāfs 

Tērvetes novada domes  priekšsēdētāja  vietnieka vēlēšanas 

D. Reinika 

 

Domes priekšsēdētāja Dace Reinika aicina deputātus izvirzīt kandidātus novada domes 

priekšsēdētāja vietnieka amatam un kā kandidātu izvirza Sandri Laizānu. 

Citas kandidatūras netiek izvirzītas.  

Domes priekšsēdētāja aicina balsu skaitīšanas komisiju sagatavot un izdalīt deputātiem 

personalizētās vēlēšanu zīmes ar vienu izvirzīto kandidatūru - Sandri Laizānu. 

Balsu skaitīšanas komisija sagatavo un izdala deputātiem personalizētās vēlēšanu zīmes. Deputātiem 

tiek izsniegtas 7 personalizētās vēlēšanu zīmes. 

Balsu skaitīšanas komisija apkopo un paziņo vēlēšanu rezultātus (vēlēšanu zīmes pievienotas 

protokola pielikumā): 

pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta 10.punktu un 40.panta ceturto daļu, ievērojot 

Tērvetes novada domes deputātu izvirzītās Tērvetes novada domes priekšsēdētāja vietnieka 

kandidatūras un balsojuma rezultātus, Tērvetes novada dome, ar  7 balsīm PAR (D. Reinika, A. Bruss, 

S. Laizāns, I. Krūmiņa, Dz. Sirsone, I. Deņisova, I. Vēveris), PRET – nav, ATTURAS – nav, 

NOLEMJ: 

 

Ievēlēt par Tērvetes novada domes priekšsēdētāja vietnieku Sandri Laizānu. 

 

 

 

 

 

 

 

23. paragrāfs 

Par Tērvetes novada domes saistošo noteikumu Nr.4  „Par licencēto makšķerēšanu 

 Tērvetes ūdenskrātuvē 2016. – 2026.gadā” apstiprināšanu 

D. Reinika 

 

Tērvetes novada dome, izskatot iesniegto Tērvetes novada domes saistošo noteikumu Nr.4 „Par 

licencēto makšķerēšanu Tērvetes ūdenskrātuvē 2016.-2026.gadā ” projektu un konstatējot, ka 

saistošo noteikumu projekts izstrādāts atbilstoši Tērvetes ūdenskrātuves nomnieka akciju 

sabiedrības "Latvijas valsts meži" izstrādātajam “Nolikums par licencēto makšķerēšanu Gulbju 

ūdenskrātuvē 2016. – 2026.gadā”, kas ir saskaņots ar visām LR MK 22.12.2015. noteikumu Nr. 

799 „Licencētās makšķerēšanas, vēžošanas un zemūdens medību kārtība” 10.punktā minētajām 

institūcijām, pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.pantu, 43.panta pirmās daļas 

13.punktu, Zvejniecības likuma 10.panta piekto daļu un LR MK 22.12.2015. noteikumu Nr. 799 

„Licencētās makšķerēšanas, vēžošanas un zemūdens medību kārtība” 8.7., 15. un 16.punktu, 

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

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

     

1. Apstiprināt Tērvetes novada domes saistošos noteikumus Nr.4 “Par licencēto makšķerēšanu 

Tērvetes ūdenskrātuvē 2016. – 2026.gadā” (pielikumā); 

2. Noteikt kā atbildīgo personu, kas ir ieguvusi sabiedriskā vides inspektora vai pašvaldības 

pilnvarotās personas statusu un piedalās vides un zivju resursu aizsardzības un uzraudzības 

pasākumos Tērvetes ūdenskrātuvē – Vides aizsardzības sabiedriskais inspektors Anatolijs Jakuņins; 

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

un reģionālās attīstības ministrijai atzinuma sniegšanai; 

http://likumi.lv/ta/id/279203-licencetas-makskeresanas-vezosanas-un-zemudens-medibu-kartiba#p10


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

pieņemto saistošo noteikumu tiesiskumu, publicēt saistošos noteikumus informatīvajā izdevumā 

„Laikam līdzi”, Tērvetes novada pašvaldības tīmekļvietnē, izlikt  redzamā vietā Tērvetes novada 

pašvaldības administrācijas ēkā un nosūtīt Zemkopības ministrijai, Valsts vides dienestam, Dabas 

aizsardzības pārvaldei un Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātniskais institūtam 

„BIOR””; 

5. Šī lēmuma izpildes organizēšanu uzdot veikt Tērvetes novada pašvaldības izpilddirektoram; 

6. Šī lēmuma izpildes kontroli uzdot veikt Tērvetes novada domes priekšsēdētājam. 

 

 

Sēdi slēdz plkst. 11.15 

 

Nākošā domes sēde 2016. gada  26. maijā 

 

Sēdes vadītāja                                                                                           D. Reinika 

 

Protokoliste                                                                                              S. Hibšmane 
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2016.gada 28.aprīlī                                                                                       Nr.15 

                                                                                                                (prot. Nr.7, 1.§) 

 

 

Par nomas tiesību izsoles organizēšanu zemes vienībai “Mazdruķi” 

 

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

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

par publiskas personas zemes nomu”, Tērvetes novada domes 2015.gada 22.janvāra saistošajiem 

noteikumiem Nr. 1 „Tērvetes novada pašvaldībai piekrītošo un piederošo neapbūvētu 

zemesgabalu iznomāšanas un nomas maksas noteikšanas kārtība”, Finanšu komitejas lēmuma 

projektu,  Tērvetes novada dome,  NOLEMJ:  

1. Organizēt daļas no Tērvetes novada pašvaldības lauksaimniecībā izmantojamās zemes 

vienības „Mazdruķi”, Bukaišu pagasts, Tērvetes novads, kadastra numurs 4656 006 0315, un 

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

izsoles sākumcenu 32,56 EUR (trīsdesmit divi euro 00 centi) gadā, neskaitot pievienotās vērtības 

nodokli. 

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

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

4. Apstiprināt objekta izsoles komisiju šādā  sastāvā:  

    4.1. Komisijas priekšsēdētājs – Tērvetes novada pašvaldības izpilddirektors Māris 

           Berlands; 

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

                                       Tērvetes novada domes jurists Ivars Gorskis. 

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

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

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

 

 

Domes priekšsēdētāja                                                                              D. Reinika 
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2016.gada 28.aprīlī                                                                                       Nr.16 

                                                                                                                (prot. Nr.7, 1.§) 

 

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

nosaukuma piešķiršanu 

 

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

ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamā īpašuma „Viesturi”, Bukaišu pagasts, Tērvetes 

novads, /kadastra numurs/, sadalīšanai un nosaukuma piešķiršanu sadalītajam zemes gabalam.  

Izskatot augstāk minēto iesniegumu, Tērvetes novada dome konstatēja: 

R.B. vēlas sadalīt nekustamo īpašumu „Viesturi”, Bukaišu pagasts, Tērvetes novads, /kadastra 

numurs/, divās daļās atbilstoši izstrādātajam zemes ierīcības projektam. 

   Nekustamais īpašums „Viesturi” pieder R. B. un sastāv no vienas zemes vienības ar kopējo 

platību 23,7 ha platībā. R. B. īpašuma tiesības uz nekustamo īpašumu „Viesturi”, Bukaišu pagasts, 

Tērvetes novads, reģistrētas Dobeles zemesgrāmatu nodaļā Bukaišu pagasta /zemesgrāmatas 

nodalījuma numurs/.  

  Tērvetes novada dome ar 2016.gada 24.marta sēdes lēmumu Nr. 8 (prot.Nr.5,1. §)  ir pieņēmusi 

lēmumu izstrādāt zemes ierīcības projektu nekustamā īpašuma „Viesturi”, Bukaišu 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 „Viesturi”, Bukaišu pagasts, Tērvetes 

novads, zemes vienību ar /kadastra apzīmējums/  divās atsevišķās zemes vienībās, 10,0 ha un 13,7 

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

pasākumi atbilst Tērvetes novada teritorijas plānojumam.   

   R. B. vēlas atdalāmajai zemes vienībai piešķirt jaunu nosaukumu – „Egles”. 

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”,  Finanšu komitejas lēmuma projektu, Tērvetes novada dome, 

NOLEMJ : 

 

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

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

divās atsevišķās zemes vienībās, 10,0 ha un 13,7 ha platībā un piešķirot sadalītajam nekustamajam 

īpašumam sekojošus nosaukumus un lietošanas mērķus: 

1.1. zemes vienībai ar kopējo platību 10,0 ha atstāt iepriekšējo nosaukumu – „Viesturi”, 

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

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

1.2. atdalītajai zemes vienībai ar kopējo platību 13,7 ha piešķirt nosaukumu – „Egles”, Bukaišu 

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

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

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

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

Atmodas ielā 19, Jelgava, LV - 3007  

 

 

 

 

 

 

Domes priekšsēdētāja                                                                              D. Reinika 
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2016.gada 28.aprīlī                                                                                       Nr.17 

                                                                                                                (prot. Nr.7, 1.§) 

 

 

Par zemes ierīcības projekta izstrādi zemes vienības „Dzintarlāči” sadalīšanai 

 

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

„Dzintarlāči”, Tērvetes pagasts, Tērvetes novads, /kadastra numurs/, 28,03 ha platībā, sadalīšanu 

un zemes ierīcības projekta izstrādi. 

     Izskatot augstāk minēto ierosinājumu, Tērvetes novada dome konstatēja: 

L. G. vēlas sadalīt nekustamā īpašuma „Dzintarlāči”, Tērvetes pagasts, Tērvetes novads, 

sastāvā esošo zemes vienību ar /kadastra apzīmējums/ divās daļās,  atdalot 10,0 ha atbilstoši šī 

lēmuma pielikumam  Nr. 1. 

 Nekustamais īpašums „Dzintarlāči” pieder L. G. un sastāv no vienas zemes vienības  28,03 ha 

kopplatībā, ar /kadastra apzīmējums/. L. G. īpašuma tiesības uz nekustamo īpašumu „Dzintarlāči”, 

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 vienības „Dzintarlāči” 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 „Dzintarlāči” 

kadastra numurs 4688 005 0130  sadalīšanai ir nepieciešams izstrādāt zemes ierīcības projektu. 

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

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

norāda: 



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

to intereses, izņemot šo noteikumu 26.1., 26.2., 26.3., 26.4., 26.5., 26.6., 26.7. un 26.8.apakšpunktā 

minētos gadījumus; 

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

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

intensitāti; 

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

4) ja nepieciešams, papildu nosacījumus atbilstoši vietējās pašvaldības teritorijas plānojumam un 

detālplānojumam. 

Vadoties no minētā tiesiskā regulējuma un faktiskās situācijas projekta grafiskās daļas izstrāde 

attiecībā uz kartogrāfiskā materiāla pamatni ir veicama pēc brīvas izvēles atbilstoši LR MK 

2011.gada 12.aprīļa noteikumu Nr. 288 „Zemes ierīcības projekta izstrādes noteikumi” 38.punkta 

nosacījumiem. 

Ņemot vērā augstāk minētos lietas faktiskos apstākļus un pamatojoties uz Zemes ierīcības 

likuma 5., 8. un 9.pantu, likuma „Par pašvaldībām” 21.pantu un LR MK 2011.gada 12.aprīļa 

noteikumu Nr. 288 „Zemes ierīcības projekta izstrādes noteikumi” 9., 11. 12. un 38.punktiem, 

Finanšu komitejas lēmuma projektu, Tērvetes novada dome, NOLEMJ: 

  

    Atzīt par nepieciešamu zemes ierīcības projekta izstrādi nekustamā īpašuma „Dzintarlāči” 

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

sadalīšanai divās daļās, atdalot zemes vienības daļu 10,0 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 
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2016.gada 28.aprīlī                                                                                       Nr.18 

                                                                                                                (prot. Nr.7, 1.§) 

 

Par nosaukuma maiņu  

 

      Tērvetes novada dome, izskatot A.T., /personas kods/, iesniegumu par nosaukuma maiņu 

nekustamajam īpašumam – zemes vienībai „Dambji”, Tērvetes pagasts, Tērvetes novads, 

konstatēja: 

     Tērvetes novada domē 2016.gada 11. aprīlī saņemts A. T. iesniegums par nosaukuma maiņu 

nekustamajam īpašumam „Dambji”, Tērvetes pagasts, Tērvetes novads, lūdzot minētajam 

īpašumam mainīt nosaukumu uz „Treidiķi”, Tērvetes pagasts, Tērvetes novads. 

Nekustamais īpašums „Dambji”, Tērvetes pagasts, Tērvetes novads, /kadastra numurs/, 

reģistrēts Dobeles rajona tiesas zemesgrāmatu nodaļas Tērvetes pagasta /zemesgrāmatas 

nodalījuma numurs/,  pieder A. T. un sastāv no zemes gabala 0,71 ha kopplatībā un uz tās 

atrodošām ēkām. 

    Tērvetes pagasta teritorijā nav noteikts  nosaukums „Treidiķi”. 

    Ņemot vērā minētos lietas faktiskos apstākļus, pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21. 

pantu, Nekustamā īpašuma valsts kadastra likuma I nodaļas 1. panta 14. punktu, Finanšu komitejas 

lēmuma projektu, Tērvetes novada dome, NOLEMJ: 

  

    Piešķirt nekustamajam īpašumam – zemes vienībai  „Dambji”, Tērvetes pagasts, Tērvetes 

novads, /kadastra numurs/, jaunu nosaukumu „Treidiķi”, Tērvetes pagasts, Tērvetes novads, LV 

-  3730. 

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

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

Atmodas ielā 19, Jelgava , LV – 3007 . 

 

  

Domes priekšsēdētāja                                                                                        D. Reinika 
 

 

 

 



 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                             

 
  

 

 

 
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 28.aprīlī                                                                                       Nr.19 

                                                                                                                (prot. Nr.7, 1.§) 

 

 

 Par zemes nomas tiesību pārtraukšanu 

 

Tērvetes novada dome, izskatot zemes nomas tiesības pārtraukšanu I. S., /personas kods/,  uz 

Tērvetes novada pašvaldības zemes vienības daļu 0,05 ha kopplatībā zemes īpašumā „Stallēni”, 

Bukaišu pagasts, Tērvetes novads, konstatēja:  

I. S.  ir piešķirtas zemes nomas tiesības uz Tērvetes novada pašvaldības zemes vienības daļu 

0,05 ha kopplatībā personiskās palīgsaimniecības vajadzībām zemes īpašumā „Stallēni”, Bukaišu 

pagasts, Tērvetes novads, /kadastra numurs/. 

2016.gada 1.aprīlī Tērvetes novada dome ir saņēmusi I. S. iesniegumu par atteikšanos no 

minētās zemes vienības daļas nomas tiesībām.  

Ņemot vērā iepriekš minēto un pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.pantu, LR MK 

2007.gada 30.oktobra noteikumiem Nr. 735 „Noteikumi par publiskas personas zemes nomu” un 

noslēgtā nomas līguma nosacījumiem, Finanšu komitejas lēmuma projektu, Tērvetes novada 

dome, NOLEMJ: 

 

Ar 2016.gada 1.aprīli pārtraukt I. S.,/ personas kods/, nomas tiesības uz zemes vienības daļu 

0,05 ha kopplatībā zemes īpašumā „Stallēni”, Bukaišu pagasts, Tērvetes novads, /kadastra 

numurs/. 

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 28.aprīlī                                                                                       Nr.20 

                                                                                                                (prot. Nr.7, 1.§) 

 

 

Par pašvaldībai piekritīgas zemes piešķiršanu nomā 

 

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

pašvaldībai iznomāt lauksaimniecībā izmantojamo zemi 0,07 ha platībā palīgsaimniecības 

vajadzībām pašvaldībai piekritīgā zemes īpašumā ”Mazberķene”, Augstkalnes pagasts, Tērvetes 

novads, /kadastra numurs/, konstatēja:  

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

neiznomāta, Tērvetes novada pašvaldībai piekritīga lauksaimniecībā izmantojamās zemes 

vienības daļa 0,07 ha platībā, kas atbilstoši likuma "Par zemes reformu Latvijas Republikas lauku 

apvidos" 7.pantam, paredzēta personisko palīgsaimniecību vajadzībām.  

Citas personas uz minētās zemes vienības daļas nomu nav pieteikušās. 

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

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

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

personisko palīgsaimniecību vajadzībām atbilstoši likuma "Par zemes reformu Latvijas 

Republikas lauku apvidos" 7.pantam. 

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

novada pašvaldībai piekrītošo un piederošo neapbūvētu zemesgabalu nomas maksas noteikšanas 

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

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

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

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

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

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

otrās daļas 3.punktu, Finanšu komitejas lēmuma projektu, Tērvetes novada dome, NOLEMJ: 

 



1. Sākot ar 2016.gada 1.aprīli iznomāt J. P., /personas kods/, Tērvetes novada pašvaldības 

lauksaimniecībā izmantojamo zemes vienības daļu 0,07 ha kopplatībā personiskās palīg-

saimniecības vajadzībām pašvaldības zemes īpašumā ”Mazberķene”, 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.aprīlim.  

2. Pilnvarot Tērvetes novada pašvaldības izpilddirektoru Māri Berlandu noslēgt lēmumam 

atbilstošu zemes nomas līgumu un veikt lēmuma izpildes kontroli. 

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

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

Atmodas ielā 19, Jelgava, LV - 3007 . 

  
 

Domes priekšsēdētāja                                                                                        D. Reinika 
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TĒRVETES NOVADA TĒRVETES PAGASTĀ 

 

LĒMUMS 

 

 
2016.gada 28.aprīlī                                                                                       Nr.21 

                                                                                                                (prot. Nr.7, 1.§) 

 

Par nekustama īpašuma „A.G.meži” sadalīšanu un nosaukuma piešķiršanu 
 

Tērvetes novada dome ir izskatījusi A. G. iesniegumu par zemes īpašuma „A.G. meži”, 

Bukaišu  pagasts, Tērvetes novads, sadalīšanu un nosaukuma piešķiršanu. 

Izskatot augstāk minēto ierosinājumu, Tērvetes novada dome konstatēja: 

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

sastāv no divām zemes vienībām ar /kadastra apzīmējums/,un /kadastra apzīmējums/, ar to kopējo 

platību 46,41 ha. A. G. īpašuma tiesības uz nekustamo īpašumu „A.G. meži”, Bukaišu pagasts, 

Tērvetes novads, reģistrētas Dobeles zemesgrāmatu nodaļas Bukaišu pagasta /zemesgrāmatas 

nodalījuma numurs/. 

Savā iesniegumā A. G. norāda, ka vēlas no tam piederošā zemes īpašuma „A.G. meži”, 

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

7,81 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  visas zemes vienības, ar /kadastra 

apzīmējums/, platība 7,81 ha, atdalīšanai no nekustamā īpašuma „A.G. meži” 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, Finanšu komitejas lēmuma projektu, Tērvetes novada dome, 

NOLEMJ: 

 

      1.Atdalīt no nekustamā īpašuma „A.G. meži”, Bukaišu pagasts, Tērvetes novads, /kadastra 

numurs/,  visu zemes vienību ar /kadastra apzīmējums/, 7,81 ha platībā. 

     2.No nekustamā īpašuma „A.G. meži ”, Bukaišu pagasts, Tērvetes novads, /kadastra 

numurs/, atdalāmajai zemes vienībai ar /kadastra apzīmējums/, 7,81 ha platībā, piešķirt jaunu 

nosaukumu – „Jaunzīles”, Bukaišu pagasts, Tērvetes novads, un noteikt nekustamā īpašuma 



lietošanas mērķi zemes gabalam „Jaunzīles”, Bukaišu pagasts, Tērvetes novads, /kadastra 

apzīmējums/, visā tā platībā 7,81 ha – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir 

mežsaimniecība (NĪLM kods – 0201).           

  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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

1.pielikums 

APSTIPRINĀTS 
                                                                                                ar Tērvetes novada domes                                                                  

2016.gada 28.aprīļa sēdes  

lēmumu (protokols Nr.7, 1.§) 
 

Publicējamā informācija par nomas tiesību izsoli  
NOMAS TIESĪBU IZSOLE 

Tērvetes novada dome nodod nomas tiesību izsolei daļu no zemes vienības „Mazdruķi", Bukaišu 

pagasts, Tērvetes novads, kadastra numurs 4656 006 0315, un konkrēti -lauksaimniecības zemi 

1,0 ha platībā. Nomas tiesību izsoles sākuma cena – 32,56 EUR gadā un papildus nomas maksai 

PVN. Izsole notiks 2016.gada 19.maijā plkst. 14.00 Tērvetes novada domes sēžu zālē “Zelmeņi”, 

Tērvetes pagasts, Tērvetes novads. Dalībnieku reģistrācija - Tērvetes novada domē no 2016.gada 

2.maija līdz 2016.gada 18.maijam darba dienās no plkst. 8.30 līdz 12.00 un no 12.30 līdz 16.30, 

piektdienās līdz plkst. 14.30.  Tālr. uzziņām  63726001  . 

 

 

Domes priekšsēdētāja                                                                               D. Reinika 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

2.pielikums 

APSTIPRINĀTI 
                                                                                                  Ar Tērvetes novada domes                                                                  

2016. gada 28.aprīļa sēdes  

lēmumu (protokols Nr.7, 1.§) 

 

  Tērvetes novada pašvaldības lauksaimniecībā izmantojamās zemes vienības  

„Mazdruķi”, Bukaišu pagasts, Tērvetes novads, daļas 

NOMAS TIESĪBU IZSOLES NOTEIKUMI  
 

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

pagasts, Tērvetes novads. 

1.1. Īpašnieks vai valdītājs: Tērvetes novada pašvaldība; 

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

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

novads; 

1.4. Izsoles laiks: 2016.gada 19. maijā plkst. 14.00; 

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

2. Ziņas par izsolē iznomājamo nomas objektu: 

 

Nomas objekts Daļa no zemes vienības “Mazdruķi”,  

Bukaišu pagasts, Tērvetes novads, un  

konkrēti - lauksaimniecības zeme 1,0 ha  

platībā. Nomas objekta atrašanās vieta un  

izvietojums atspoguļoti  izsoles  

noteikumiem pievienotajā izkopējumā no  

digitālās kadastra kartes. 

Kadastra numurs vai apzīmējums 
4656 006 0315 

Lietošanas mērķis Lauksaimniecībā izmantojamā zeme 

Iznomājamā zemesgabala kopplatība (ha) 1,0 

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

Nosacītā nomas maksa gadā (2 % gadā no 

iznomājamā zemes gabala kadastrālās  

vērtības)  

 32,56 EUR (neieskaitot PVN) 

Nomas maksas paaugstinājuma solis izsoles 

 gaitā 
10,00 EUR (neieskaitot PVN) 

Nomas līguma termiņš (gados) 5 

Tiesības nodot nomas objektu vai tā daļu 

apakšnomā 
Nav 

Tiesības apbūvēt zemes gabalu Nav 

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

nosacīto nomas maksu gadā; 

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

nomas objektu. 



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

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

Tērvetes, Augstkalnes un Bukaišu pagastu pārvalžu ēkās.  

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

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

visus izsoles priekšnoteikumus un kurām nav nekustamā īpašuma nodokļa parādu par Tērvetes 

novada administratīvajā teritorijā esošajiem nekustamajiem  īpašumiem.   

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

domē no 2016.gada 2.maija līdz 2016.gada 18. maijam darbdienās no plkst. 8.30 līdz 12.00 

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

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

novada domei jāiesniedz šādi dokumenti:  

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

objekta lietošanas tiesības saskaņā ar šiem izsoles noteikumiem, norādot 

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

zemesgabala nosaukumu, platību, kadastra apzīmējumu un zemes nomāšanas laikā 

plānoto darbību;  

- jāuzrāda pase;  

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

objekta lietošanas tiesības saskaņā ar šiem izsoles noteikumiem, norādot 

iesniegumā juridiskās personas nosaukumu, juridisko adresi, reģistrācijas numuru, 

nomājamā zemesgabala nosaukumu, platību, kadastra apzīmēju un zemes 

nomāšanas laikā plānoto darbību;  

- reģistrācijas apliecības kopiju; 

- juridiskās personas pārstāvja tiesības apliecinošs dokuments, ja komersantu izsolē 

pārstāv persona, kas nav reģistrēta Uzņēmuma reģistrā kā juridiskās personas 

pārstāvis. 

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

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

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

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

nomas tiesību izsoles rezultātu un gaitu.  

9. Reģistrācijai iesniegtie dokumenti izsoles dalībniekam atpakaļ netiek atdoti.  

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

iesniegums iesniegts sludinājumā noteiktajā termiņā un izpildīti izsoles priekšnoteikumi.  

11. Izsoles dalībnieks netiek reģistrēts, ja:  

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

- nav iesniegti visi šajos izsoles noteikumos minētie dokumenti;  

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

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

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

jebkādas ziņas par reģistrētajiem izsoles dalībniekiem.  

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

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

lietošanas tiesības piedāvā vienīgajam izsoles dalībniekam. 

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

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

piedāvā vienīgajam izsoles dalībniekam. 

http://www.tervetesnovads.lv/


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

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

protokolēta, pretendentu sarakstā protokolists atzīmē katra pretendenta piedāvāto nomas 

maksu, nomas maksas atzīmēšanu turpinot, kamēr to paaugstina.  

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

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

izsoles dalībnieks to paaugstina. 

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

norāda dalībnieka 

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

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

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

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

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

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

svītrot no dalībnieku saraksta. Tad izsoles komisija pēdējam pārsolītājam dalībniekam 

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

pirmspēdējo augstāko cenu solījuši vairāki dalībnieki, izsoli nekavējoties atkārto no 

pirmspēdējās augstākās cenas.  

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

dalībnieku sarakstā savu pēdējo solīto cenu.  

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

pieņemot lēmumu par izsoles rezultātu apstiprināšanu un nomas līguma noslēgšanu ar nomas 

tiesību ieguvēju. 

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

apstiprināšanas paraksta zemes nomas līgumu vai rakstiski paziņo par atteikumu slēgt nomas 

līgumu. Ja iepriekš minētajā termiņā nomas tiesību pretendents līgumu neparaksta un 

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

slēgšanas ir atteicies.  

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

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

nosolīja nākamo augstāko nomas maksu. 

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

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

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

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

līgumu. 

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

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

dienu laikā no izsoles dienas.                                                                     

 

Ar izsoles noteikumiem iepazinušies:  

______________________________                                  ___________________________ 
         (izsoles dalībnieks)                                                                                   (paraksts, datums)  

______________________________                                  ___________________________ 
         (izsoles dalībnieks)                                                                                   (paraksts, datums)  

______________________________                                  ___________________________ 
         (izsoles dalībnieks)                                                                                   (paraksts, datums)  

 

 

 

 



 

 

 

 

APSTIPRINĀTS 

ar Tērvetes novada domes  

2016.gada 28. aprīļa sēdes lēmumu 

(protokols Nr.7, 11. §)  

 

Tērvetes novada pašvaldības policijas nolikums  

                                                                                Izdots pamatojoties uz likuma 

 „Par pašvaldībām”  

21.panta pirmās daļas 8.punktu,  

Valsts pārvaldes iekārtas likuma 28.pantu,  

 likuma “Par policiju” 12.; 13.; 14. un 19.pantu 

 

I. Vispārīgie jautājumi 

 

1. Tērvetes novada pašvaldības policija ir Tērvetes novada domes izveidota apbruņota 

militarizēta pašvaldības institūcija - iestāde (turpmāk tekstā – Pašvaldības policija), kuras 

pienākums ir aizsargāt personu dzīvību, veselību, tiesības un brīvības, īpašumu, sabiedrības un 

valsts intereses no noziedzīgiem un citiem prettiesiskiem apdraudējumiem. 

Pašvaldības policijai ir savs zīmogs ar pašvaldības ģerboņa attēlu un pilnu pašvaldības policijas 

nosaukumu, noteikta parauga veidlapas. 

2. Pašvaldības policija ir sabiedriskās kārtības uzturēšanas institūcija, kas savas kompetences 

ietvaros darbojas Tērvetes novada administratīvajā teritorijā, ir pakļauta Tērvetes novada domei, 

finansēta no tās līdzekļiem un darba organizācijas jautājumos sadarbojas ar Valsts policijas 

iestādēm un citām valsts un pašvaldības institūcijām.  

3. Pašvaldības policijas darbs tiek organizēts balstoties uz Tērvetes novada iedzīvotāju 

palīdzību, ievērojot likumību, humānismu, cilvēka tiesības, sociālo taisnīgumu, atklātumu un 

vienvadību.  

4. Pašvaldības policijas darbības tiesiskais pamats ir Latvijas Republikas Satversme, Latvijas 

Republikas likumi, likums “Par policiju”, Ministru Kabineta noteikumi, rīkojumi, šis nolikums, 

Tērvetes novada domes pieņemtie lēmumi un citi normatīvie akti.  

5. Pašvaldības policija atbilstoši savai kompetencei veic likumpārkāpumu novēršanas 

preventīvos pasākumus, kas saistīti ar sabiedriskās kārtības uzturēšanu, dabas un tās bagātības 

aizsargāšanu, Tērvetes novada iedzīvotāju, pašvaldības, uzņēmumu un organizāciju interešu 

aizstāvēšanu.  

6. Pašvaldības policija var sniegt maksas pakalpojumus, kurus apstiprina Tērvetes novada 

dome. 

 

II. Pašvaldības policijas pienākumi 

 

7. Pašvaldības policijai savas kompetences ietvaros ir sekojoši pienākumi:  

7.1. kontrolēt Tērvetes novada domes izdoto saistošo noteikumu un lēmumu, kā arī Latvijas 

Republikas normatīvo aktu, par kuru pārkāpšanu paredzēta administratīvā atbildība, izpildi;  kā arī 

naudas sodu uzlikšanu par šo noteikumu pārkāpšanu un to piedzīšanu; 



7.2. Valsts policijas un Drošības policijas atbalstīšana sabiedrības drošības garantēšanā un 

noziedzības apkarošanā; 

7.3. tūlītēju draudu novēršana, ja persona, kas atrodas mājoklī vai tā tuvumā, var nodarīt 

kaitējumu aizsargājamās personas dzīvībai, brīvībai vai veselībai, līdz tiesa izskata jautājumu par 

pagaidu aizsardzību pret vardarbību. 

7.4. veikt preventīvos pasākumus likumpārkāpumu novēršanā, nepieciešamības gadījumos 

sadarbojoties ar Tērvetes novada domi vai tās uzdevumā ar attiecīgām kompetentām institūcijām;  

7.5. ja ienāk ziņas par to, ka tiek gatavots vai ir izdarīts likumpārkāpums, kura izskatīšana ir 

Valsts policijas kompetencē, pašvaldības policija veic nepieciešamos pasākumus tā novēršanai, 

pārkāpēja aizturēšanai, notikuma vietas apsargāšanai un nekavējoties par to paziņo attiecīgajai 

Valsts policijas iestādei (amatpersonai), kā arī nodod tai likumpārkāpēju un attiecīgos dokumentus 

par viņu. Šajos jautājumos Valsts policijas amatpersonu norādījumi ir saistoši pašvaldības policijas 

darbiniekiem. 

7.6. sniegt neatliekamo (t.sk. medicīnisko) palīdzību personām, kuras cietušas likumpārkāpuma 

rezultātā, nelaimes gadījumā vai atrodas bezpalīdzības stāvoklī, kā arī nepilngadīgām personām, 

kuras palikušas bez vecāku vai aizbildņu uzraudzības līdz viņu nodošanai attiecīgām institūcijām;  

7.7. nodrošināt atrasto un Pašvaldības policijai nodoto dokumentu, mantu, vērtspapīru un cita 

veida īpašuma saglabāšanu līdz to nodošanai īpašniekam vai kompetentai institūcijai;  

7.8. apsargāt un konvojēt personas, kuras aizturētas vai arestētas par administratīvajiem 

pārkāpumiem;  

7.9. reģistrēt informāciju par pārkāpumiem un personām, kuras tos izdarījušas, kā arī 

pasākumus, ko saskaņā ar šo informāciju veikusi Pašvaldības policija. Pēc Valsts policijas vai citu 

kompetentu institūciju rakstiska pieprasījuma sniegt Pašvaldības policijas rīcībā esošo informāciju 

un materiālus par pārkāpumiem un personām, kuras tos izdarījušas;  

7.10. veikt citus Tērvetes novada domes un pašvaldības amatpersonu uzdotos uzdevumus, ja tas 

nav pretrunā ar likumu “Par policiju” un citiem normatīviem aktiem.  

 

III. Pašvaldības policijas darbinieku tiesības 

 

8. Pašvaldības policijas darbiniekiem, pildot pienākumus atbilstoši savai dienesta kompetencei, 

ir tiesības:  

8.1. prasīt, lai personas pārtrauc likumpārkāpumus un citu rīcību, kura traucē pašvaldības 

policijas pilnvaru izpildi, kā arī pielietot pret likumpārkāpējiem paredzētos piespiedu līdzekļus; 

8.2. pārbaudīt personām, kuras tiek turētas aizdomās par likumpārkāpumu izdarīšanu, personību 

apliecinošos dokumentus, kā arī citus dokumentus, kas nepieciešami to tiesību normu ievērošanas 

pārbaudei, kuru izpildes kontrole un uzraudzība uzdota Pašvaldības policijai;  

8.3. veikt personu aptauju, pieņemt paskaidrojumus, kā arī izsaukt uz pašvaldības policijas 

iestādi jebkuru personu sakarā ar lietām un materiāliem, kuru izskatīšana ir pašvaldības  policijas 

kompetencē, bet, ja šīs personas bez attaisnojoša iemesla neierodas pēc izsaukuma, likumā 

noteiktajā kārtībā veikt to piespiedu atvešanu; 

8.4. sastādīt protokolus par administratīvajiem pārkāpumiem; likumā paredzētajos gadījumos 

un kārtībā nogādāt pašvaldības policijas iestādē likumpārkāpējus, izdarīt viņu personas apskati, 

mantu un dokumentu izņemšanu un apskati, administratīvi aizturēt likumpārkāpējus un veikt citus 

likumā noteiktos pasākumus administratīvo pārkāpumu lietvedības nodrošināšanai, kā arī noteiktā 

kārtībā nosūtīt protokolus pēc piekritības; 

8.5. aizturēt militārpersonas, kuras izdarījušas likumpārkāpumus, un nodot tās Nacionālajiem 

bruņotajiem spēkiem;  

8.6. aizturēt un līdz nodošanai kompetentām iestādēm turēt speciāli iekārtotās telpās personas, 

kuras izvairās no kriminālsoda izciešanas, administratīvā aresta, apcietinājuma 

8.7. aizturēt personas vecumā līdz 16 gadiem, kuras patvaļīgi pametušas dzīvesvietu vai bērnu 

aprūpes un audzināšanas iestādi, un nogādāt tās Valsts policijas iestādē;  



8.8. nogādāt ārstniecības iestādēs vai mājoklī personas, kuras alkohola, narkotisko, psihotropo 

vai toksisko vielu lietošanas rezultātā zaudējušas spēju patstāvīgi pārvietoties vai orientēties vai 

var nodarīt kaitējumu apkārtējiem vai pašas sev, bet, ja tas nav iespējams, — nogādāt tās policijas 

iestādē un turēt tur speciāli iekārtotās telpās līdz atskurbšanai, bet ne ilgāk par 12 stundām; 

8.9. aizturēt uz rakstveida pieteikuma pamata personas, kuras atrodas mājoklī alkohola, 

narkotisko, psihotropo vai toksisko vielu reibuma stāvoklī un var nodarīt kaitējumu sev vai 

apkārtējiem cilvēkiem, kā arī gadījumā, ja apkārtējie cilvēki baidās palikt vienatnē ar šo personu 

un ja nav cita pamata tās aizturēšanai, kā arī uzturēt tādas personas policijas iestādē līdz 

atskurbšanai vai apstākļu noskaidrošanai, bet ne ilgāk par 12 stundām; 

8.10. nogādāt ārstniecības iestādē personas, kurām ir nepārprotami psihiski traucējumi un kuras 

ar savām darbībām rada acīmredzamas briesmas sev vai apkārtējiem cilvēkiem; 

8.11. nogādāt ārstniecības iestādē personas, kuras mēģinājušas izdarīt pašnāvību, un noskaidrot 

notikušā apstākļus; 

8.12. novērot publiskas vietas un tajās esošas personas, tai skaitā izmantojot tehniskos līdzekļus, 

lai savlaicīgi novērstu un atklātu iespējamo sabiedriskās kārtības apdraudējumu, noziedzīgu 

nodarījumu, kā arī atrastu meklēšanā izsludinātas personas vai transportlīdzekļus; 

8.13. ar attiecīgā valdītāja atļauju apskatīt publiski nepieejamas vietas un tajās esošos 

priekšmetus; 

8.14. uz laiku ierobežot vai pārtraukt transporta vai gājēju kustību ielās un uz ceļiem, kā arī 

personu iekļūšanu atsevišķās vietās vai objektos un izkļūšanu no tiem, ja to prasa sabiedrības 

drošības, personu dzīvības, veselības un mantas aizsardzības, kā arī izmeklēšanas intereses; 

8.15. nolūkā konstatēt, vai personas ir lietojušas alkoholu, narkotiskās, psihotropās vai toksiskās 

vielas, normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā tās pārbaudīt ar ekspresdiagnostikas testu narkotisko 

un psihotropo vielu ietekmes konstatēšanai, portatīvām alkohola koncentrācijas noteikšanas 

mērierīcēm vai nogādāt šīs personas pārbaudes izdarīšanai ārstniecības iestādē, ja atzinums 

nepieciešams, lai apstiprinātu vai atspēkotu likumpārkāpuma faktu vai objektīvi izskatītu lietu par 

likumpārkāpuma izdarīšanu; 

8.16. apturēt transportlīdzekli un izdarīt tā apskati, ja ir pamats domāt, ka transportlīdzekļa 

vadītājs pārkāpis ceļu satiksmi reglamentējošo normatīvo aktu prasības vai transportlīdzeklis tiek 

izmantots likumpārkāpuma izdarīšanā; aizliegt lietot transportlīdzekļus, kuru tehniskais stāvoklis 

apdraud transporta kustības drošību; atstādināt no transportlīdzekļu vadīšanas personas, kuras ir 

alkohola reibumā, narkotisko vai citu apreibinošu vielu iespaidā, kā arī personas, kurām nav 

dokumentu par konkrētā transportlīdzekļa lietošanas vai attiecīgās kategorijas transportlīdzekļa 

vadīšanas tiesībām; nogādāt transportlīdzekli policijas iestādē nepieciešamās pārbaudes veikšanai, 

ja ir izsludināta tā meklēšana vai ir pamats domāt, ka ir nelikumīgi nomainīti vai viltoti 

transportlīdzekļa reģistrācijas dokumenti, valsts reģistrācijas numura zīme vai transportlīdzekļa 

agregātu numuri, vai nav transportlīdzekļa reģistrācijas vai īpašuma tiesības apliecinoša 

dokumenta un citādi nav iespējams konstatēt transportlīdzekļa lietošanas likumību; 

8.17.  ierobežot vai aizliegt remonta un celtniecības, kā arī citu darbu veikšanu ielās un uz 

ceļiem, ja netiek ievērotas prasības par sabiedrības drošības un transporta kustības drošības 

garantēšanu; 

8.18. izņemt priekšmetus, izstrādājumus un vielas, kuru izgatavošana, iegādāšanās, glabāšana 

vai realizēšana ir aizliegta ar likumu vai kuras tiek glabātas bez atļaujas, ja saskaņā ar likumu tāda 

nepieciešama, kā arī izņemt dokumentus ar viltojuma pazīmēm; 

8.19. steidzamos gadījumos ar transportlīdzekļa vadītāja piekrišanu izmantot iestādēm, 

privātpersonām vai personu apvienībām piederošos transportlīdzekļus (izņemot ārvalstu 

diplomātisko, konsulāro un citu pārstāvniecību un starptautisko organizāciju transportlīdzekļus, kā 

arī speciālos transportlīdzekļus) braukšanai uz notikuma vietu vai personu nogādāšanai 

ārstniecības iestādēs, ja tām steidzami nepieciešama medicīniskā palīdzība, kā arī tādu personu 

vajāšanai, kuras izdarījušas noziegumus, un aizturēto neatliekamai nogādāšanai policijas iestādē; 



8.20. dienesta vajadzībām bez atlīdzības izmantot valsts un pašvaldību iestādēm piederošos 

elektroniskos sakaru līdzekļus; 

8.21. bez atlīdzības izmantot valsts un pašvaldību masu informācijas līdzekļus, lai noskaidrotu 

noziedzīga nodarījuma izdarīšanas apstākļus un personas, kas to izdarījušas, meklētu 

noziedzniekus un bez vēsts pazudušos, kā arī lai veiktu likumpārkāpumu profilaksi; 

8.22. savas kompetences ietvaros bez maksas saņemt no valsts un pašvaldību institūcijām un 

amatpersonām nepieciešamo informāciju un dokumentus; 

8.23. izdarīt kontrolpirkumu, kā arī iesaistīt tā izdarīšanā citu personu, tajā skaitā nepilngadīgu, 

lai novērstu un atklātu administratīvos pārkāpumus un noziedzīgus nodarījumus. 

8.24. lietot likuma "Par policiju" 19.panta sestajā daļā noteiktos speciālos līdzekļus minētā 

likuma13.pantā noteiktajā kārtībā; 

8.25. likuma "Par policiju" 14.pantā noteiktajā kārtībā un paredzētajās situācijās pielietot 

šaujamieročus. 

 

IV. Pašvaldības policijas darba organizācija 

 

9. Pašvaldības policijas struktūru, darbinieku skaitu un darba algu likmes nosaka Tērvetes 

novada dome. Realizējot vienotu personāla politiku, Latvijas Republikas likumos un Tērvetes 

novada domes noteiktajā kārtībā Pašvaldības policijas darbiniekus pieņem darbā un atbrīvo no 

darba Tērvetes novada pašvaldības izpilddirektors. Pašvaldības policijas priekšnieku ieceļ amatā 

un atceļ no tā Tērvetes novada dome. 

10. Pašvaldības policijas sastāvu var veidot Pašvaldības policijas priekšnieks, vecākie 

inspektori, inspektori un jaunākie inspektori, kā arī vecākie kārtībnieki, 

kārtībnieki  un  jaunākie  kārtībnieki 

11. Pašvaldības policijas darbu vada tās priekšnieks, kurš ir tieši pakļauts Tērvetes novada 

pašvaldības izpilddirektoram.  

12. Pašvaldības policijas priekšnieks:  

12.1. veic Pašvaldības policijas vispārējo vadību un personīgi atbild par tās uzdevumu izpildi, 

nosaka darba organizācijas un darbības prioritāros virzienus;  

12.2. nosaka Pašvaldības policijas darbinieku pienākumus, pēc saskaņošanas ar Tērvetes 

novada pašvaldības izpilddirektoru, apstiprina amata aprakstus;  

12.3. apstiprinātās budžeta tāmes ietvaros, atbilstoši rīkojas ar Pašvaldības policijas finanšu 

līdzekļiem, nodrošina Pašvaldības policijas materiālo vērtību saglabāšanu;  

12.4. izdod rīkojumus un dod saistošus  norādījumus, Pašvaldības policijas darbiniekiem;  

12.5. pārstāv Pašvaldības policijas intereses attiecībās ar valsts un pašvaldības institūcijām, 

citām iestādēm, organizācijām; 

12.6. ierosina pašvaldības policijas maksas pakalpojumu un citu pašu ieņēmumu tarifus 

atbilstošus spēkā esošajiem normatīviem aktiem, kurus apstiprina domes sēdē.   

13. Pašvaldības policijas priekšnieku Tērvetes novada dome apstiprina amatā pēc tam, kad  ir 

saņemta Iekšlietu ministra rakstiska piekrišana attiecīgās kandidatūras apstiprināšanai.  

14. Pašvaldības policijas priekšnieku atbrīvo no amata Tērvetes novada dome pēc savas 

iniciatīvas vai saskaņā ar Iekšlietu ministra rīkojumu, ko dome izskata septiņu dienu laikā.  

15. Pašvaldības policijas darbinieki savā rīcībā esošus šaujamieročus un speciālos līdzekļus 

glabā speciāli ierīkotās telpās Pašvaldības policijā vai Valsts policijas iestādē.  

Ar Pašvaldības policijas priekšnieka rīkojumu Pašvaldības policijas darbiniekam var atļaut 

glabāt dienesta šaujamieročus un speciālos līdzekļus viņa dzīvesvietā saskaņā ar šaujamieroču un 

šo speciālo līdzekļu glabāšanas noteikumiem.  

16. Pašvaldības policijas darbinieki savus dienesta pienākumus pilda vienota parauga formas 

tērpā, pie kura redzamā vietā ir piestiprināta pašvaldības teritorijas atšķirības zīme un nosaukums, 

kā arī amatu atšķirības zīmes.  

http://likumi.lv/ta/id/67957-par-policiju
http://likumi.lv/ta/id/67957-par-policiju#p19
http://likumi.lv/ta/id/67957-par-policiju#p13
http://likumi.lv/ta/id/67957-par-policiju
http://likumi.lv/ta/id/67957-par-policiju#p14


Nepieciešamības gadījumos ar priekšnieka rīkojumu Pašvaldības policijas darbinieki dienesta 

pienākumus drīkst pildīt privātās drēbēs;  

17. Pašvaldības policijas darbinieks ir tiesīgs Tērvetes novada teritorijā, ārpus dienesta 

pienākumu veikšanas laika, uzrādot savu dienesta apliecību, izmantot šajā nolikumā paredzētās 

tiesības;  

18. Pašvaldības policijas darbinieks, pildot dienesta pienākumus, nēsā līdzi apliecību, kurai ir 

šādi rekvizīti: attiecīgās pašvaldības teritorijas nosaukums, darbinieka vārds, uzvārds, personas 

kods, ieņemamā amata nosaukums, fotogrāfija formas tērpā, kā arī atzīme par šaujamieroča 

nēsāšanas tiesībām.  

Apliecībai jābūt apstiprinātai ar Pašvaldības policijas zīmogu un priekšnieka parakstu;  

 

V. Pašvaldības policijas personāls 

 

19. Par pašvaldības policijas darbinieku var būt persona, kura atbilst šādām prasībām: 

19.1. ir pilngadīgs Latvijas pilsonis; 

19.2. nav sodīta par tīšu noziedzīgu nodarījumu – neatkarīgi no sodāmības dzēšanas vai 

noņemšanas; 

19.3. nav notiesāta par tīšu noziedzīgu nodarījumu, atbrīvojot no soda; 

19.4. nav saukta pie kriminālatbildības par tīša noziedzīga nodarījuma izdarīšanu, izņemot 

gadījumu, kad persona ir saukta pie kriminālatbildības, bet kriminālprocess pret to izbeigts uz 

reabilitējoša pamata; 

19.5. ir ieguvusi vismaz vidējo izglītību. 

Par pašvaldības policijas priekšnieku un viņa vietnieku var pieņemt darbā personu, kura atbilst 

likumā ”Par policiju” 21.panta  pirmās daļas 1., 2., 3. un 4.punktā noteiktajām prasībām un ir 

ieguvusi augstāko juridisko izglītību. 

Pašvaldības policijas priekšnieku un viņa vietnieku pieņem darbā, ja saņemta iekšlietu ministra 

rakstveida piekrišana.  

Pašvaldības policijas dienestā pieņem personas, kuras, ņemot vērā viņu personiskās īpašības, 

fizisko sagatavotību un veselības stāvokli, ir spējīgas un brīvprātīgi vēlas pildīt Pašvaldības policijā 

veicamos pienākumus.  

20. Pirms Pašvaldības policijas darbinieka pieņemšanas darbā viņa atbilstību darbam 

Pašvaldības policijā pārbauda tādā pašā kārtībā kā Valsts policijas darbiniekam.  

21. Pašvaldības policijas darbinieka amata kandidātam, stājoties policijas dienestā, Pašvaldības 

policija nodrošina sākotnējo profesionālo apmācību. Personas ar profesionālo vidējo (juridisko) 

vai augstāko juridisko izglītību var pieņemt Pašvaldības policijas dienestā bez sākotnējās 

profesionālās apmācības kursa apgūšanas.  

22. Pašvaldības policijas amatpersonai, kuru izvirza paaugstinājumam amatā, tiek nodrošināta 

iespēja celt kvalifikāciju, kā arī juridiskā, fiziskā un cita veida profesionālā apmācība.  

23. Pašvaldības policijas darbinieks, stājoties amatā, noslēdz ar Tērvetes novada pašvaldību 

rakstisku darba līgumu, ar 1-3 mēnešu pārbaudes laiku.  

 

 

 

VI. Pašvaldības policijas finansēšana un materiālā apgāde 

 

24. Pašvaldības policijas darbības finansēšana, materiāli tehniskā nodrošināšana un darbinieku 

darba samaksa tiek veikta Tērvetes novada domes noteiktajā kārtībā saskaņā ar Latvijas Republikas 

normatīvajiem aktiem.  

25. Pašvaldības policija tiek finansēta no Tērvetes novada pašvaldības budžeta līdzekļiem - 

dotācijām, vispārējiem ieņēmumiem, maksas pakalpojumiem un citiem pašu ieņēmumiem. 

 



VII. Pašvaldības policijas darbības tiesiskuma nodrošināšana un darbības pārskats 

 

26. Pašvaldības policijas pārraudzību veic un darbību kontrolē Tērvetes novada pašvaldības 

izpilddirektors. Pašvaldības policijas priekšnieks vienu reizi gadā sniedz pārskatu par Pašvaldības 

policijas darbu Tērvetes novada domei, bet atskaites par praktisko darbību – Tērvetes novada 

domes priekšsēdētājam un Tērvetes novada domes izpilddirektoram.  

27. Attiecīgās valsts institūcijas Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā 

kontrolē, kā Pašvaldības policijā tiek ievērotas speciālo telpu iekārtošanas un izmantošanas 

reglamentējošās normas, speciālo līdzekļu, šaujamieroču glabāšanas un lietošanas kārtība, kā arī 

radiosakaru izmantošana.  

28. Latvijas Republikas ģenerālprokurors un viņam pakļautie prokurori veic uzraudzību pār 

likumības ievērošanu Pašvaldības policijas darbībā. 

29. Pašvaldības darbinieku faktisko rīcību un izdotos administratīvos aktus var apstrīdēt, 

iesniedzot attiecīgu iesniegumu Pašvaldības policijas priekšniekam. Pašvaldības policijas 

priekšniekam ir tiesības atcelt pretlikumīgus pašvaldības policijas darbinieku lēmumus. 

30. Pašvaldības policijas priekšnieka faktisko rīcību un izdotos administratīvos aktus var 

apstrīdēt Tērvetes novada domē. 

31. Tērvetes novada domes izdotos administratīvo aktus persona var pārsūdzēt Administratīvajā 

rajona tiesā. 

 

VIII. Pašvaldības policijas darbinieku tiesiskā aizsardzība,  

darbības garantijas un atbildība 

 

32. Pašvaldības policijas amatpersona ir valsts un pašvaldības varas pārstāvis, kura godu, cieņu, 

dzīvību un veselību no apdraudējumiem aizsargā Latvijas Republikas likumi, kas reglamentē arī 

profesionālā riska tiesiskos nosacījumus. Pašvaldības policijas amatpersonu tiesisko aizsardzību, 

darbības garantijas un atbildību nosaka Latvijas Republikā spēkā esošie normatīvie akti.  

33. Pašvaldības policijas darbinieks par prettiesisku rīcību ir atbildīgs likumā un citos 

normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.  

 

IX. Noslēguma jautājums 

 

34. Līdz ar šī nolikuma spēkā stāšanos spēku zaudē Tērvetes novada domes 2011.gada 28.aprīļa 

nolikums “Tērvetes novada pašvaldības policijas nolikums”.   

 

 

 

Domes priekšsēdētāja                                                                                      Dace Reinika 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

APSTIPRINĀTS 

ar Tērvetes novada domes 

2016.gada 28. aprīļa 

sēdes lēmumu (protokols Nr.7, 12. §) 

 

 

 

 TĒRVETES NOVADA PAŠVALDĪBAS CENTRĀLĀS 

ADMINISTRĀCIJAS 

 

NOLIKUMS 

 
Izdots saskaņā ar Valsts pārvaldes iekārtas 

likuma 28. pantu un likuma „Par pašvaldībām” 

21. panta pirmās daļas 8. punktu 

 

 

I. Vispārīgie jautājumi 

1. Tērvetes novada pašvaldības centrālā administrācija (turpmāk tekstā – centrālā 

administrācija) ir Tērvetes novada domes izveidota iestāde, kas nodrošina novada domes pieņemto 

lēmumu izpildi, kā arī darba organizatorisko un tehnisko apkalpošanu. Centrālās administrācijas 

juridiskā adrese ir - „Zelmeņi”, Tērvetes pagasts, Tērvetes novads, LV-3730 

2. Centrālā administrācija savā darbībā ievēro likumu „Par pašvaldībām”, citus likumus un 

Ministru kabineta noteikumus, Tērvetes novada pašvaldības nolikumu, kā arī novada domes 

lēmumus. 

3. Centrālā administrācija savā darbībā izmanto zīmogu ar Valsts ģerboņa attēlu centrā, 

veidlapas un atvērtos kontus Valsts kasē un kredītiestādēs. 

 

II. Centrālās administrācijas kompetence 

4. Centrālai administrācijai ir šādi uzdevumi: 

 4.1. nodrošināt likumā „Par pašvaldībām” un citos likumos noteikto novada pašvaldības 

funkciju izpildi; 

 4.2. pārvaldīt un administrēt Tērvetes novada domes un tās izveidoto iestāžu  finanšu 

līdzekļus; 

 4.3. sagatavot priekšlikumus jautājumu izskatīšanai novada domes sēdēs; 

 4.4. atbilstoši kompetencei sagatavot atzinumus par novada domes sēdēs izskatāmiem 

lēmumprojektiem; 

 4.5. nodrošināt novada domes, pastāvīgo komiteju un novada domes izveidoto komisiju 

darba tehnisko un organizatorisko apkalpošanu; 

 4.6. nodrošināt novada domes pieņemto lēmumu izpildi; 

 4.7. organizēt nepieciešamās dokumentācijas izstrādi pašvaldības iepirkumiem; 

 4.8. atbilstoši kompetencei, novada domes priekšsēdētāja vai priekšsēdētāja vietnieka 

uzdevumā sagatavot atbildes vai atbilžu projektus uz privātpersonu iesniegumiem un tiešās valsts 

pārvaldes iestāžu informācijas pieprasījumiem; 

 4.9. atbilstoši kompetencei, novada domes priekšsēdētāja vai priekšsēdētāja vietnieka 

uzdevumā sagatavot novada domes lēmumu projektus, novada domes priekšsēdētāja vai 



priekšsēdētāja vietnieka rīkojumu projektus, novada pašvaldības līgumu projektus, administratīvos 

aktus un administratīvo aktu projektus, kā arī citus dokumentus un to projektus; 

 4.10. ierosināt un piedalīties pašvaldību programmu un projektu izstrādē; 

 4.11. nodrošināt apmeklētāju pieņemšanu; 

 4.12. sniegt konsultācijas, ieteikumus un citu palīdzību fiziskām un juridiskām personām; 

 4.13. sadarboties un atbilstoši savai kompetencei sniegt pakalpojumus valsts un pašvaldību 

iestādēm, biedrībām, nodibinājumiem, uzņēmumiem un citām juridiskām un fiziskām personām; 

 4.14. sadarboties ar masu saziņas līdzekļiem un sniegt informāciju iedzīvotājiem par domes 

darbu un sēdēs pieņemtajiem lēmumiem; 

 4.15. veikt citus uzdevumus atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajai kompetencei un 

novada domes lēmumiem, novada domes priekšsēdētāja un priekšsēdētāja vietnieka rīkojumiem. 

5. Centrālai administrācijai ir šādas tiesības: 

 5.1. pieprasīt un saņemt no iestādēm un publiskajām personām centrālās administrācijas 

uzdevumu izpildei ziņas, statistisko un citu informāciju un dokumentus; 

 5.2. sniegt priekšlikumus jautājumu izskatīšanai novada domes sēdēs; 

 5.3. piedalīties novada domes sēdēs; 

 5.4. sniegt maksas pakalpojumus un saņemt maksu par sniegtajiem pakalpojumiem saskaņā 

ar domes noteikto kārtību un apstiprinātiem izcenojumiem; 

 5.5. īstenot citas normatīvajos aktos noteiktās tiesības. 

 

III. Centrālās administrācijas struktūra 

6. Pašvaldības centrālā administrācija sastāv no: 

       6.1. Pašvaldības centrālās administrācijas struktūrvienībām: 

       6.1.1. Grāmatvedības nodaļas; 

       6.1.2. Dzimtsarakstu nodaļas; 

       6.1.3. Komunālā dienesta nodaļas; 

       6.1.4. Attīstības nodaļas; 

       6.1.5. Būvvaldes; 

       6.1.6. Ugunsdzēsības dienesta; 

       6.1.7. Sporta nodaļas. 

            6.2. Pašvaldības centrālās administrācijas amatpersonām un darbiniekiem. 

  

     7. Pašvaldības sniegto pakalpojumu pieejamību pašvaldības teritoriālajās vienībās nodrošina 

šādas pagasta pārvaldes, kas ir pašvaldības administrācijas struktūrvienības: 

            7.1. Augstkalnes pagasta pārvalde; 

            7.2. Bukaišu pagasta pārvalde; 

            7.3. Tērvetes pagasta pārvalde. 

  

8. Centrālās administrācijas struktūrvienības darbojas, pamatojoties uz šo nolikumu un uz novada 

domes apstiprinātiem struktūrvienību nolikumiem. Centrālās administrācijas organizatorisko 

struktūru  un amatu sarakstu apstiprina novada dome.  

9. Centrālās administrācijas vadītājs ir novada pašvaldības izpilddirektors. 

 

10.Centrālās administrācijas vadītājs: 

10.1.  organizē centrālās administrācijas funkciju pildīšanu un atbild  par to, vada iestādes 

administratīvo darbu, nodrošinot darba nepārtrauktību, lietderību un tiesiskumu; 

10.2. pārvalda centrālās administrācijas finanšu, personāla un citus resursus; 

10.3. saskaņojot ar domes priekšsēdētāju, pieņem darbā un atbrīvo no darba centrālās 

administrācijas darbiniekus; 

10.4.  nosaka centrālās administrācijas amatpersonu un darbinieku pienākumus, apstiprina 

amatu aprakstus; 



10.5.  izveido iestādes iekšējās kontroles sistēmu, nosaka pārvaldes lēmumu 

iepriekšpārbaudes un pārbaudes kārtību; 

10.6.  slēdz saimnieciskus darījumus centrālās administrācijas darba nodrošināšanai; 

10.7.  veic citus novada domes, novada domes priekšsēdētāja un priekšsēdētāja vietnieka 

dotus uzdevumus. 

10. Pagasta pārvaldes vadītājs: 

 11.1.   organizē un nodrošina pagasta pārvaldes darbu atbilstoši struktūrvienības nolikumam, 

nodrošinot darba nepārtrauktību, lietderību un tiesiskumu; 

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

izstrādē un organizē tā izpildi; 

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

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

īstenošanu; 

 11.5.   veic pienākumus , kas norādīti amata aprakstā. 

11. Citu darbinieku tiesības un pienākumi noteikti Darba kārtības noteikumos, darba līgumos 

un amatu aprakstos. 

12. Centrālās administrācijas amatpersonas un darbinieki ir atbildīgi par savas kompetences 

ietvaros pieņemto lēmumu un sagatavoto dokumentu projektu atbilstību normatīvajiem aktiem. 

 

IV. Centrālās administrācijas darbības tiesiskuma nodrošināšanas mehānisms 

13. Centrālās administrācijas darbības tiesiskumu nodrošina izpilddirektors. 

14. Centrālā administrācija ir novada domes priekšsēdētāja pakļautībā. Domes priekšsēdētājs 

nodrošina novada administrācijas darbības tiesiskuma un lietderības kontroli, sagatavo 

priekšlikumus domei par pašvaldības administrācijas nelikumīgu un nelietderīgu lēmumu 

atcelšanu. 

15. Novada pašvaldības domei ir tiesības pieprasīt pārskatus par centrālās administrācijas 

darbu pašvaldības nolikumā noteiktajā kārtībā. 

16. Centrālā administrācija patstāvīgi izstrādā un izdod iekšējos normatīvos aktus. 

17. Centrālās administrācijas vai tās amatpersonu izdotos administratīvos aktus un faktisko 

rīcību var apstrīdēt Tērvetes novada domē, iesniedzot rakstisku iesniegumu Administratīvajā 

nodaļā Administratīvā procesa likumā noteiktajos termiņos, ja ārējos normatīvos aktos nav noteikta 

cita apstrīdēšanas kārtība. Domes lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā. 

18. Centrālās administrācijas darbinieku faktisko rīcību var apstrīdēt izpilddirektoram. 

 

V. Citi jautājumi 

19. Centrālā administrācija savā darbībā ievēro pastāvošos normatīvos aktus attiecībā uz 

ugunsdrošības, darba drošības un aizsardzības normu noteikumu ievērošanu. 

20. Nolikumu un tā grozījumus izdod novada dome. 

21. Grozījumus nolikumā var ierosināt Tērvetes novada dome vai iestādes vadītājs. 

22. Centrālās administrācijas nolikums , tā grozījumi stājas spēkā nākamajā dienā pēc to 

apstiprināšanas novada domē, ja nolikumā vai tā grozījumos nav noteikta cita spēkā stāšanās 

kārtība. 

 

 

Domes priekšsēdētāja                                                          Dace Reinika 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

APSTIPRINĀTS 

ar Tērvetes novada domes 

2016.gada 28. aprīļa 

sēdes lēmumu (protokols Nr.7,14.§) 

 

Tērvetes novada  Dzimtsarakstu nodaļas 

NOLIKUMS 

 

Izdots saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām”  

21.panta pirmās daļas 8. punktu, 

41.panta pirmās daļas 2 .punktu 

 

I. Vispārīgie jautājumi 

 

1. Tērvetes novada Dzimtsarakstu nodaļa (turpmāk - Dzimtsarakstu nodaļa) ir Tērvetes 

novada pašvaldības centrālās administrācijas struktūrvienība, kas nodrošina Tērvetes novada 

pašvaldībai deleģēto funkciju izpildi civilstāvokļa aktu reģistrācijā. 

2.  Dzimtsarakstu nodaļas darbības teritorija ir Tērvetes novada administratīvā teritorija 

(Tērvetes pagasts, Augstkalnes pagasts, Bukaišu pagasts). 

3.  Dzimtsarakstu nodaļa nav juridiska persona, tai ir zīmogs ar papildināta mazā Latvijas 

valsts ģerboņa attēlu un uzrakstu valsts valodā „Latvijas Republika Tērvetes novada 

Dzimtsarakstu nodaļa” un viena Latvijas Republikas Tieslietu ministrijas izsniegta amatu zīme. 

4. Dzimtsarakstu nodaļa savā darbībā ievēro Satversmi, Civillikumu, Civilstāvokļa aktu 

likumu, Latvijas Republikas Tieslietu ministrijas noteikumus un rīkojumus, Tērvetes novada 

pašvaldības nolikumu, lēmumus un rīkojumus, šo nolikumu un citus normatīvos aktus. 

5. Dzimtsarakstu nodaļas darbības uzraudzību veic Latvijas Republikas Tieslietu ministrs ar 

Tieslietu ministrijas Dzimtsarakstu departamenta starpniecību. 

6. Dzimtsarakstu nodaļa veic savas funkcijas un uzdevumus pastāvīgi, sadarbojoties ar 

Tērvetes novada pašvaldības centrālo administrāciju, struktūrvienībām, kā arī ar valsts vai citu 

pašvaldību institūcijām un iestādēm. 

7. Dzimtsarakstu nodaļa tiek finansēta no Tērvetes novada pašvaldības budžeta un iekasētās 

valsts nodevas. 

8. Dzimtsarakstu nodaļas juridiskā  adrese: „Zelmeņi”, Tērvetes pagasts, Tērvetes novads. 

9. Sarakstē ar valsts pārvaldes un pašvaldību institūcijām, privātām un juridiskām personām, 

Dzimtsarakstu nodaļa izmanto veidlapu ar norādi Tērvetes novada Dzimtsarakstu nodaļa. 

II. Dzimtsarakstu nodaļas funkcijas, uzdevumi un kompetence 

 

10. Dzimtsarakstu nodaļas pamatfunkcija ir civilstāvokļa aktu reģistrācijas nodrošināšana un 

civilstāvokļa aktu reģistru arhīva fonda veidošana saskaņā ar normatīvajiem aktiem. 

11. Dzimtsarakstu nodaļas uzdevumi: 

11.1 .veikt dzimšanas, laulības un miršanas faktu reģistrāciju Tērvetes novadā; 



11.2 . kārtot civilstāvokļa aktu reģistru atjaunošanas, papildināšanas un labošanas lietas, 

pamatojoties uz ieinteresētās personas iesniegumu, tiesas spriedumu un citiem normatīvajiem 

aktiem; 

11.3 . izdarīt labojumus un papildinājumus civilstāvokļa aktu reģistros, pamatojoties uz 

ieinteresētās personas iesniegumu vai tiesas spriedumu; 

11.4 . kārtot uzvārda, vārda un tautības ieraksta maiņas lietas, pamatojoties uz   ieinteresēto 

personu iesniegtajiem dokumentiem; 

11.5 . izsniegt civilstāvokļa aktu reģistrācijas apliecības, izziņas un izrakstus, pamatojoties uz 

arhīva materiāliem, pēc fizisku un juridisku personu pieprasījuma; 

11.6 . izsniegt civilstāvokļa aktu reģistru ierakstu norakstus pēc tiesu, izmeklēšanas iestāžu un 

citu dzimtsarakstu nodaļu pieprasījuma; 

11.7 . apkopot datus un sistemātiski iesniegt Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes Dobeles 

nodaļai  un Iedzīvotāju reģistram, Dobeles pasu daļai, Slimību profilakses un Kontroles centram, 

Latvijas Republikas Dzimtsarakstu departamentam, Latvijas Republikas Ārlietu ministrijas 

konsulārajam departamentam; 

11.8 . sagatavot un iesniegt pārskatus par savu darbību Tērvetes novada domei un Tieslietu 

ministrijas Dzimtsarakstu departamentam; 

11.9 . veikt civilstāvokļa aktu reģistrācijas apliecību veidlapu uzskaiti un glabāšanu; 

11.10.  veidot Dzimtsarakstu nodaļā sastādīto civilstāvokļa aktu reģistru arhīva fondu  un 

nodrošina arhīva fonda dokumentu glabāšanu, uzskaiti, izmantošanu; 

11.11. glabāt Tērvetes pagasta Dzimtsarakstu nodaļas arhīvu. 

12.         Dzimtsarakstu nodaļai ir tiesības: 

12.1. pastāvīgi lemt par tās pārziņā esošajiem jautājumiem; 

12.2. pieprasīt un saņemt no citām Dzimtsarakstu nodaļām reģistru ierakstu norakstus; 

12.3. pieprasīt un saņemt Dzimtsarakstu nodaļas uzdevumu veikšanai nepieciešamo 

informāciju un dokumentus no fiziskām un juridiskām personām, un institūcijām; 

12.4. pārbaudīt Dzimtsarakstu nodaļai sniegto informāciju; 

12.5. iesniegt priekšlikumus par darba uzlabošanu jautājumos, kas ir Dzimtsarakstu nodaļas 

kompetencē. 

 

III. Dzimtsarakstu nodaļas struktūra un darba organizācija 

 

13.  Tērvetes novada administratīvajā teritorijā ir viena dzimtsarakstu nodaļa, tās atrašanās 

vieta ir „Zelmeņi”, Tērvetes pagasts, Tērvetes novads. 

14.  Dzimtsarakstu nodaļas vadītāju un dzimtsarakstu nodaļas vadītāja vietnieku pieņem    

darbā un atbrīvo no amata Tērvetes novada dome, pēc saskaņošanas ar Tieslietu ministrijas 

Dzimtsarakstu departamentu. 

15.  Dzimtsarakstu nodaļas darbinieku amatu likmes un atalgojumu nosaka Tērvetes novada 

dome. 

16.  Dzimtsarakstu nodaļas vadītājam un dzimtsarakstu nodaļas vadītāja vietniekam ir paraksta 

tiesības, kuras tiek apstiprinātas Tieslietu ministrijas Dzimtsarakstu departamentā. 

17.  Dzimtsarakstu nodaļas vadītājam ir tiesības pārstāvēt Dzimtsarakstu nodaļu valsts un 

pašvaldību  pārvaldes iestādēs, administratīvajās un vispārējās jurisdikcijas tiesās.     

18.   Dzimtsarakstu nodaļas vadītāja pienākumi: 

        18.1. būt atbildīgam par Dzimtsarakstu nodaļas uzdevumu izpildi; 

18.2. veikt civilstāvokļa aktu reģistrāciju; 

18.3. kārtot Dzimtsarakstu nodaļas lietvedību, atbilstoši normatīvo aktu prasībām; 



18.4. nodrošināt darba kārtības, darba likumdošanas, darba aizsardzības, ugunsdrošības 

noteikumu ievērošanu; 

18.5. nodrošināt Dzimtsarakstu nodaļas rīcībā nodoto materiālo vērtību un dokumentu 

saglabāšanu; 

18.6. nodrošināt iegūto fizisko personu datu aizsardzību un konfidencialitāti atbilstoši 

normatīvajiem aktiem; 

18.7. veikt Dzimtsarakstu nodaļas dokumentu arhivēšanu, atbilstoši apstiprinātajai lietu 

nomenklatūrai; 

18.8. veikt citus pienākumus, kas noteikti normatīvajos aktos, Tērvetes novada domes 

lēmumos un rīkojumos. 

        19.  Dzimtsarakstu nodaļas vadītājam ir valsts amatpersonas statuss. 

 

IV. Dzimtsarakstu nodaļas darbinieku faktiskās rīcības apstrīdēšanas kārtība 

 

        20.  Dzimtsarakstu nodaļas vadītāja un dzimtsarakstu nodaļas vadītāja vietnieka faktisko  

rīcību par nepamatotu atteikšanos reģistrēt civilstāvokļa aktu vai labot vai papildināt civilstāvokļa 

aktu reģistru ierakstus ieinteresētās personas var pārsūdzēt administratīvajā tiesā. 

 

V. Noslēguma jautājumi 

 

         21.  Lēmumu par Dzimtsarakstu nodaļas reorganizāciju vai likvidāciju pieņem Tērvetes 

novada pašvaldība. 

         22.  Ar šī nolikuma spēkā stāšanās brīdi spēku zaudē ar Tērvetes novada domes 23.03.2004. 

lēmumu (protokols Nr.3, paragrāfs Nr.5) apstiprinātais Dzimtsarakstu nodaļas  nolikums. 

 

 

Domes priekšsēdētāja                                                                                 D.Reinika 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

APSTIPRINĀTI 

ar Tērvetes novada domes 

2016.gada 28. aprīļa 

sēdes lēmumu (protokols Nr.7, 13. §) 

 

Tērvetes novada domes  
Informācijas tehnoloģiju drošības noteikumi  

 

Izdoti saskaņā ar 

Informācijas tehnoloģiju drošības likuma  

8.panta ceturto daļu, 

likuma “Par pašvaldībām” 43. panta  

pirmās daļas 2. punktu 

 

1.Vispārīgie jautājumi 
 

1.1. Tērvetes novada domes (turpmāk – TND) Informācijas tehnoloģiju (IT) drošības noteikumi 

(turpmāk – noteikumi) izstrādāti saskaņā ar Informācijas tehnoloģiju drošības likumu. 

1.2. Noteikumi domāti Tērvetes novada pašvaldības administrācijai un pašvaldības iestādēm 

(turpmāk – iestādes). 

1.3. Noteikumi nosaka kārtību, kādā iestādes nodrošina tām piederošo informācijas un tehnisko 

resursu (turpmāk – resursu) aizsardzību. 

1.4. Noteikumu mērķis ir: 

1.4.1. apliecināt TND vadības apņemšanos nodrošināt iestādē resursu drošību, lai uzturētu to 

integritāti, pieejamību un konfidencialitāti, 

1.4.2. nodrošināt iestādēs vienādu un sistemātisku pieeju informācijas tehnoloģiju drošības 

jautājumu risināšanai, 

1.4.3. panākt iestāžu darbinieku izpratni par informācijas tehnoloģiju drošības jautājumiem, 

1.4.4. būt par pamatu procedūru, instrukciju un citu nepieciešamo drošības dokumentu izstrādē 

un ieviešanā. 

1.5. Noteikumu ievērošana ir obligāta visiem TND darbiniekiem. 

 

2. Noteikumos lietotie termini 

 

2.1. Informācijas resursi – sistēmprogrammas, lietojumprogrammas, sistēmu un datu faili un 

cita informācija, ko izmanto informācijas apstrādei, pārraidei, glabāšanai un citu funkciju 

veikšanai. 

2.2. Tehniskie resursi – datori, tīkla aparatūra, komunikāciju līnijas un citi tehniskie līdzekļi, 

ko izmanto informācijas apstrādei, pārraidei un glabāšanai. 

2.3. Informācijas sistēma (IS) – informācijas un tehnisko resursu kopums. 

2.4. Resursu turētājs – TND izpilddirektors vai ar izpilddirektora rīkojumu iecelts iestādes 

darbinieks, kurš atbild par IT drošības pārvaldību. 



2.5. IT drošības pārzinis – TND IT administrators vai ārpakalpojuma sniedzējs, kurš nodrošina 

IT drošības pārvaldību.  

2.6. Resursu aizbildnis – resursu turētāja vai ārpakalpojuma sniedzēja norīkota persona, kura 

atbild par resursu funkcionēšanu un/vai saturu. 

2.7. Resursu lietotājs – iestādes darbinieks, kurš izpilda noteiktus pienākumus, atbilstoši 

kuriem darbiniekam ir piešķirtas tiesības lietot noteiktus resursus. 

2.8. Informācijas integritāte – raksturo, cik lielā mērā informācija ir pilnīga, patiesa, precīza 

un aktuāla. 

2.9. Informācijas pieejamība – raksturo, vai lietotāji var piekļūt nepieciešamajai informācijai 

ne vēlāk kā noteiktā laikā pēc informācijas pieprasīšanas brīža. 

2.10. Informācijas konfidencialitāte – raksturo, cik lielā mērā informācija ir pieejama tikai šīs 

informācijas saņemšanai paredzētajiem lietotājiem. 

2.11. Informācijas vērtība – informācijas nozīmīgums iestādes funkciju veikšanai. 

2.12. Drošības incidents – notikums vai nodarījums, kura rezultātā tiek apdraudēta 

informācijas resursu integritāte, pieejamība vai konfidencialitāte. 

2.13. Auditācijas pieraksti - analīzei pieejams resursu veikto darbību (piekļūšana, datu ievade, 

mainīšana, dzēšana, izvade) atspoguļojums elektroniskas informācijas veidā. 

2.14. Drošības dokumenti – dokumentu kopums, kas apraksta iestādes resursu lietošanas 

kārtību. 

2.15. Risku pārvaldīšana – Informācijas sistēmu risku identificēšana, novērtēšana, 

samazināšana un kontrolēšana, kuras ietvaros tiek veikta informācijas sistēmu risku ierobežošana 

līdz iestādei pieņemamam līmenim. 

2.16. Ārpakalpojuma sniedzējs - trešā persona, kas uz līguma pamata nodrošina iestādes IT 

drošības pārvaldību vai citas funkcijas. 

 

3. Ārpakalpojuma pārvaldība 

 

3.1. Iestādes IT drošības pārvaldību, attīstību un/vai drošību var nodrošināt ārpakalpojuma 

sniedzējs. 

3.2. Iestāde veic ārpakalpojumu uzraudzību un atbild par ārpakalpojuma sniedzēja veikumu kā 

par savu. 

3.3. Ārpakalpojuma līgumā jāiekļauj IT drošības likumā noteiktie pienākumi. 

 

4. Resursu pārvaldība 

 

4.1. Resursu turētājs norīko IT drošības pārzini, kura pienākums ir:  

4.1.1. organizēt iestādes IT drošības noteikumu izstrādi, 

4.1.2. nodrošināt izmaiņu pārvaldību, 

4.1.3. uzturēt (apstiprināt) aktuālas izmaiņas drošības dokumentos. 

4.2. Resursu turētājs norīko visiem vai atsevišķiem resursiem resursu aizbildni, kura 

pienākums ir: 

4.2.1. nodrošināt resursu normālu (pareizu) darbību, 

4.2.2. nodrošināt resursu lietotāju pārvaldību, 

4.2.3. pildīt citus iestādes IT drošības noteikumos uzliktos pienākumus, 

4.2.4. veikt kopā ar resursu turētāju risku aktualizāciju. 

4.2.5. Resursu lietotājiem ir pienākums ievērot iestādē apstiprinātos IT drošības noteikumus.  

 

5. Informācijas resursu klasifikācija 

 

 Resursu turētājs sadarbībā ar IT administratoru veic visu informācijas resursu 

klasifikāciju ar mērķi novērtēt to nozīmību pēc konfidencialitātes, vērtības un pieejamības 



(pielikumā). 

5.1.1. Informācijas konfidencialitātes līmeni nosaka, ņemot vērā kaitējumu, kas varētu tikt 

nodarīts iestādei, ja informācijai piekļūst nepilnvarotas personas. 

5.1.1.1. Publiska informācija (P) – nav svarīga konfidencialitātes aspektā, tā ir brīvi pieejama 

iestādes darbiniekiem, jebkurai personai vai organizācijai, kas to ir pieprasījusi. Šīs informācijas 

izplatīšana neietekmē iestādi negatīvā veidā. 

5.1.1.2. Ierobežotas pieejamības informācija (I) – ir svarīga konfidencialitātes aspektā, tās 

pazīmes noteiktas Informācijas atklātības likuma 5., 6., un 7. pantā. Šī informācija ir pieejama tikai 

iestādes darbiniekiem, kuriem ir piešķirtas šādas tiesības. 

5.1.2. Informācijas vērtības (V) līmeni nosaka atkarībā no kaitējuma, kas varētu būt nodarīts 

iestādei, ja netiktu nodrošināta informācijas resursu integritāte, pēc šādas skalas: 

      - V1 - augstas vērtības informācija, 

      - V2 - vidējas vērtības informācija, 

      - V3 - zemas vērtības informācija. 

5.1.3. Informācijas pieejamības līmeņus nosaka atkarībā no iestādes darbības jomas, ņemot 

vērā kaitējumu, kas varētu tikt nodarīts iestādei vai tās klientiem, ja netiktu nodrošināta resursu 

pieejamība. Informācijas pieejamības līmeni nosaka pēc šādas skalas: 

      - P1- informācija pieejama 24 stundas diennaktī, 7 dienas nedēļā, 

      - P2 - informācija pieejama iestādes darba laikā. 

5.2. Resursi, kuriem nav piešķirts neviens no konfidencialitātes, vērtības vai pieejamības 

līmeņiem, tiek uzskatīti par neklasificētiem un tiem nav jāveic risku analīze. 

  

6. Tīklu infrastruktūra 
Iestādes resursu turētājs nodrošina pietiekamu fizisko aizsardzību tīkla aparatūrai un kabeļiem, 

tos izvietojot tādējādi, lai tiem nevarētu nesankcionēti, nemanīti vai aiz nejaušības piekļūt, 

pieslēgties vai kā citādi bojāt.  

 

7. Darbstaciju fiziskā aizsardzība 
7.1. Darbstacijas lieto atbilstoši ražotāja noteiktajām prasībām. 

7.2. Iestādē lieto elektroenerģijas nepārtrauktas piegādes iekārtas, ja elektroenerģijas piegādes 

traucējumu radītais risks ir nepieņemami liels. 

 

8. Portatīvo iekārtu fiziskā aizsardzība 
Portatīvos datorus lieto atbilstoši ražotāja noteiktajām prasībām. 

 

9. Datu nesēju fiziskā aizsardzība 
9.1. Datu nesējus, kas satur informācijas resursus, lietot un pārvietot bez īpaša laika 

ierobežojuma drīkst tikai resursu turētāja pilnvaroti darbinieki, kuriem ir pieeja informācijas 

resursiem. Informācijas resursi, kurus nav nepieciešams lietot vai pārvietot, tiek glabāti iestādes 

telpās tam paredzētās vietās. Ja ir nepieciešams iznīcināt datu nesējus, to iznīcināšanu uzrauga vai 

nodrošina IT drošības pārzinis. 

9.2. Resursu lietotājiem datu nesējus ar klasificētiem informācijas resursiem aizliegts atstāt 

nedrošās, publiski pieejamās vietās.  

9.3. Ja datu nesēju, kas satur klasificētus informācijas resursus, ir paredzēts iznīcināt, tad to 

izdara tādā veidā, lai nebūtu iespējams veikt uz tā esošo datu atjaunošanu.  

 

10. Klasificētie resursi 
10.1. Nepieciešamības gadījumā resursu turētājs veic papildu fiziskās aizsardzības pasākumus 

atkarībā no resursu klasifikācijas.  

10.2. Resursu turētājs sistemātiski veic informācijas sistēmas fiziskās aizsardzības pasākumus, 

nepieļaujot situāciju, ka informācijas resursi atrastos ārpus ierobežotas pieejamības telpām bez 



resursu turētāja pilnvarotu iestādes darbinieku uzraudzības. Resursu turētājs regulāri veic fiziskās 

aizsardzības pasākumu pārbaudi. 

 

 

 

 

11. Piekļuves kontrole 
11.1. Katram resursu lietotājam tiek piešķirts lietotāja vārds un parole, kā arī noteiktas piekļuves 

tiesības. Lietotājs ir atbildīgs par piešķirtā lietotāja vārda un paroles lietošanu, saglabāšanu un 

neizpaušanu.  

11.2. Resursu turētajam vai tā pilnvarotai personai ir jāinformē IT drošības pārzini par tiem 

darbiniekiem un studējošajiem, kuri pārtrauc darba vai studiju attiecības ar TND. IT drošības 

pārzinis pēc šīs informācijas saņemšanas nekavējoties anulē visas attiecīgā lietotāja piekļuves 

tiesības iestādes informācijas sistēmas resursiem.  

11.3. Lietotājs ir atbildīgs par darbībām, kas tiek veiktas, izmantojot viņa lietotāja vārdu. 

Lietotāja autentiskumu nosaka, lai pārliecinātos, ka lietotāja vārda izmantotājs ir sankcionētais tā 

turētājs. Autentiskuma noteikšanai tiek izmantotas paroles. Pēc lietotāja vārda un paroles 

ievadīšanas lietotājs var izmantot informācijas resursu atbilstoši noteiktajām piekļuves tiesībām. 

11.4. Par paroli nedrīkst izmantot personu identificējošus datus (piemēram, personas datus, 

automašīnas numuru, radu vārdus vai uzvārdus, vārdus, kas saistīti ar darbavietu vai kas bieži tiek 

tajā lietoti).  

11.5. Lietotāji paši ir atbildīgi par savu paroļu drošu glabāšanu. 

11.6. Lietotājam pirmo reizi autorizējoties sistēmās, parole ir jānomaina. 

11.7. Par paroli jāizvēlas pietiekami sarežģīta simbolu kombinācija. Paroles garumam 

ierobežotas pieejamības resursiem ir jābūt vismaz 8 (astoņiem) simboliem. Administratoru 

parolēm jābūt 10 (desmit) simbolu garām. Lietotāja vārdiem un parolēm dažādos resursos ir 

jāatšķiras. 

11.8. Lietotājam regulāri, ne retāk kā 1 (vienu) reizi gadā jāmaina lietošanas parole resursiem, 

kas klasificēti ar  augstas konfidencialitātes līmeni.   

11.9. Lietotājam parole ir jāiegaumē. Rakstiskā veidā paroles atļauts glabāt tikai aizslēgtā seifā 

ar ierobežotu pieeju vai izmantot speciāli šim nolūkam paredzētus rīkus. 

11.10. Lietotājam ir aizliegts izpaust jebkuru piešķirto paroli, kā arī citu konfidenciālu 

informāciju, kas saistīta ar IT resursu izmantošanu. Par katru darbību, kas veikta datoru tīklā, datu 

bāzēs, kā arī citās informatīvās sistēmās, ir atbildīgs izmantotā lietotāja vārda un paroles īpašnieks. 

11.11. Izmantojot TND IT resursus publiskās vietās, lietotajam ir jāpārliecinās, ka, beidzot 

darbu, sistēma ir pieejama tikai no jauna autentificējoties –lietotājam ievadot lietotāja vārdu un 

paroli.   

11.12. Ja lietotājs konstatē, ka kāds cits ir uzzinājis viņa paroli, lietotājs to nekavējoties nomaina 

un par to nekavējoties ziņo IT drošības pārzinim.  

11.13. Aizliegts mēģināt uzzināt citu lietotāju paroles. IT drošības pārzinim, instalējot sistēmu, 

jānomaina noklusētās paroles. 

 

12. Datu rezerves kopiju veidošana 
12.1. Regulāri veic svarīgāko koplietošanas informācijas resursu un programmatūru rezerves 

datu kopēšanu. Rezerves datu kopēšanu nodrošina IT drošības pārzinis, un to biežums un apjoms 

tiek saskaņots ar resursu turētāju.  

12.2. IT drošības pārzinis pārbauda, ka rezerves kopiju veidošanas process ir beidzies sekmīgi. 

12.3. Reizi gadā IT drošības pārzinis pārbauda iespēju no rezerves kopijām atjaunot 

informācijas resursu datus. 

12.4. Rezerves datu kopijas tiek glabātas tikai šim mērķim paredzētā datu nesējā. 

 



13. Vīrusu kontrole 
13.1. IT drošības pārzinis nosaka kārtību un veic pasākumus datorvīrusu darbības novēršanai 

informācijas sistēmās.  

13.2. Vīrusu darbības novēršanai lieto speciāli šim nolūkam paredzētu programmatūru. Vīrusu 

definīciju failus nekavējoties atjauno, tiklīdz izstrādātājs tos piedāvā. 

13.3. IT drošības pārzinis regulāri veic antivīrusu programmas pārraudzību, lai pārliecinātos par 

tās darbību un jaunāko vīrusu definīciju failu esamību.  

 

 

14. Personālo un portatīvo datoru aizsardzība 
14.1. Portatīvajos datoros, kuri tiek lietoti ārpus iestādes darba telpām, glabā tikai to 

informāciju, kas nepieciešama noteiktajā laikā noteiktajam datora lietotājam. 

14.2. Personālajā datorā uzstāda un lieto tikai to programmatūru un tādā konfigurācijā, ko ir 

noteicis resursu turētājs. IT drošības pārzinis personālā datora funkcionalitāti ierobežo līdz darba 

vajadzībām nepieciešamo funkciju līmenim. 

14.3. Lietotājam atstājot datoru bez uzraudzības, to slēdz, lietojot ekrānsaudzētāju ar paroli, 

speciālu slēgšanas funkciju vai citu metodi, kas ļauj turpināt darbu ar šo datoru vienīgi tad, ja ir 

veikta lietotāja autentifikācija. 

 

15. Datortīklu aizsardzība 
15.1. IT drošības pārzinis izstrādā un uztur datortīkla shēmu, kurā parādīta datortīklā savienotā 

aparatūra un nodrošinātie pakalpojumi. 

15.2. Datu plūsmā starp lokālo datortīklu un ārējo datortīklu atļauj tikai tos pakalpojumus, kas 

ir nepieciešami iestādes funkciju izpildei. 

15.3. IT drošības pārzinis pārbauda visu ārējo savienojumu eksistenci un pārliecinās, ka pastāv 

tikai tie savienojumi, kuri atbilst iestādes darbības vajadzībām, un ka darbojas rezerves 

savienojumi. 

15.4. Pieslēgšanos iestādes informācijas sistēmām no loģiski attālas vietas aizsargā, lietojot 

kriptogrāfijas līdzekļus kopā ar lietotāja vārdu tā, lai droši noteiktu lietotāja autentiskumu.  

15.5. IT drošības pārzinis pēc nepieciešamības iesaka papildu loģiskās aizsardzības pasākumus 

atkarībā no informācijas resursu klasifikācijas.  

15.6. IT drošības pārzinim ir pienākums reaģēt uz vīrusu uzbrukumiem, nodrošinot konstatēto 

vīrusu iznīcināšanu un būtisko incidentu reģistrēšanu. Gadījumā, ja tiek konstatēti virtuālās 

ielaušanās mēģinājumi vai citi būtiski incidenti, IT drošības pārzinis veic to reģistrēšanu un 

izmeklēšanu, kā arī par tās rezultātiem informē resursu turētāju. 

 

16. TND sadarbība ar ārējiem informācijas tehnoloģiju pakalpojumu sniedzējiem 
16.1. Ja TND izvēlas resursa uzturēšanu uzticēt ārējam pakalpojumu sniedzējam, tam 

jānodrošina drošības līmenis, kas nav zemāks par šajos noteikumos noteikto. 

16.2. TND nosaka informācijas izpaušanas ierobežojumus. 

16.3. Ārpakalpojuma līgumā jāiekļauj Informācijas tehnoloģiju drošības likumā noteiktie 

pienākumi. 

16.4. Saskaņojot ar resursu turētājiem, piešķir pieejas tiesības informācijas resursiem ārējiem 

informācijas tehnoloģiju pakalpojumu sniedzējiem tikai to pienākumu veikšanai nepieciešamajā 

apjomā. 

16.5. Visas izmaiņas (sistēmas informācijas resursu izveidošana, papildināšana, mainīšana, 

apstrāde, pārraidīšana, glabāšana, atjaunošana un iznīcināšana) notiek atbilstoši TND IT izmaiņu 

pārvaldības prasībām. 

   

17. Drošības incidentu pārvaldība 



17.1. Incidentu pārvaldību veic ar mērķi samazināt drošības incidenta ietekmi uz iestādes 

normālu darbību. 

17.2. IT drošības pārzinis identificē drošības incidentu pēc jebkura no minētajiem kritērijiem: 

       - notiek uzbrukums resursiem no ārpuses, 

       - notiek svarīgu resursu atteice, 

       - apgrūtināta iestādes normāla darbība, 

       - apgrūtināta būtisku pakalpojumu sniegšana. 

17.3. Drošības incidenta gadījumā IT drošības pārzinis: 

       - informē Informācijas tehnoloģiju drošības incidentu novēršanas institūciju CERT.LV, 

       - saglabā pierādījumus, 

       - atjauno informācijas sistēmas darbību, 

       - reģistrē drošības incidentu žurnālā. 

 

 

 

Domes priekšsēdētāja                                                        Dace Reinika 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

       APSTIPRINĀTS 

       ar 2016.gada 28.aprīļa sēdes 

       lēmumu(protokolsNr.7,13.§) 

   RESURSU KLASIFIKĀCIJA UN AIZBILDŅI      

Nr Resurss Informācijas sistēma 
Informācijas 

vērtība 
Inform.konfiden 

cialitāte 
Informāc. 

Pieejamība 

Resursu 
aizbildnis 
(saturs) 

Resursu aizbildnis 
(funkcionēšana) 

1 
Lietvedība 

Lietvedības dokumenti elektroniskā 
formā 

V2 PI P2 
Sekretāre 
I.Meija 

IT administrators A.Narvaišs 

2 

Personāla daļa 
Personāla daļas dokumenti elektroniskā 
formā 

V1 I  P2 
Personāla 
speciāliste 
S.Hibšmane 

Ārpakalpojuma sniedzējs SIA ZZ 
Dats, IT administrators 
A.Narvaišs 

3 

Grāmatvedība Grāmatvedības sistēmas V1 I  P2 
Galv.grāmatv. 
A.Anuža 

Ārpakalpojuma sniedzējs SIA ZZ 
Dats (tīkla progr.), IT 
administrators A.Narvaišs 
(lokālās progr.) 

4 

Iestādes resursi 
Iestādes darbības nodrošināšanai 
nepieciešamie dokumenti 
elektron.formā 

V2 PI  P2 Lietotāji IT administrators A.Narvaišs 

5 
IT daļa 

Iestādes darbinieku IT sistēmu pieejas 
tiesību saraksts, u.c. 

V1 I  P2 
IT administrat. 
A.Narvaišs 

IT administrators A.Narvaišs 

6 

Valsts 
Inform.sistēma 

Valsts informācijas sistēmas, ar kurām 
iestāde apmainās ar informāciju 

V1 I  P2 Lietotāji 
IPS ( par datu komunikāciju) un 
VIS pārzinis (par VIS darbību) 

7 

Iestādes 
interneta vietne 

Informācija par iestādi interneta 
tīmekļa vietnē 

V2 P  P1 
Sab.attiecību 
speciālisti 

Ārpakalpojuma sniedzējs LU 
MII 

        

 V1 - augstas vērtības informācija, P – publiska informācija - brīvi pieejama jebkurai personai  

 V2 - vidēja vērtības informācija, I – ierobežotas pieejamības informācija    

 V3 - zema vērtības informācija O – neklasificēti resursi    

        

  P1 - informācija pieejama 24 stundas diennaktī, 7 dienas nedēļā     

  P2 - informācija pieejama iestādes darba laikā.      



 

 

 

APSTIPRINĀTS 

ar Tērvetes novada domes 

2016.gada 28. aprīļa 

sēdes lēmumu (protokols Nr.7, 15. §) 

 

Tērvetes novada Bukaišu pagasta pārvaldes  

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 Bukaišu pagasta pārvalde (turpmāk tekstā – pārvalde) ir Tērvetes novada domes 

(turpmāk- Dome) centrālās administrācijas struktūrvienība, kas Bukaišu pagasta teritorijā fiziskām 

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

noteikto pašvaldības sniegto pakalpojumu pieejamību. 

2. Pārvalde 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. Pārvaldes darbības tiesiskuma un lietderības kontroli īsteno pašvaldības izpilddirektors. 

 

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

apstiprinātajai budžeta ieņēmumu un izdevumu tāmei (finansējumam). 

 

5. Pārvalde savā darbā izmanto noteikta parauga veidlapu ar pilnu pārvaldes nosaukumu „Tērvetes 

novada Bukaišu pagasta pārvalde" un zīmogu ar Latvijas Republikas mazā ģerboņa attēlu un pilnu 

pārvaldes nosaukumu. 

 

6. Pārvaldes juridiskā adrese: „Rotas”, Bukaišu pagasts, Tērvetes novads, LV-3714. 

 

 

II. PĀRVALDES KOMPETENCE 

7. Pārvalde pilda šādus uzdevumus: 

7.1. nodrošina  pašvaldības kompetencē esošo izziņu izsniegšanu un sniedz informāciju par 

pašvaldības kompetencē esošajiem jautājumiem; 



7.2. pieņem valsts noteikto nodokļu un nodevu maksājumus, kuru iekasēšana ir uzdota 

pašvaldībai, kā arī novada domes noteikto nodevu maksājumus un maksājumus par pašvaldības 

sniegtajiem pakalpojumiem; 

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

organizē  atbildes sagatavošanu iesniedzējiem vai sagatavo  attiecīgo jautājumu izskatīšanai domes 

komisijās, komitejās, domes sēdēs; 

7.4. nodrošina pieejamību informācijai par domes pieņemtajiem lēmumiem un citu 

vispārpieejamu informāciju atbilstoši savai kompetencei; 

7.5. nodrošina lauku attīstības  speciālista konsultācijas. 

 

8. Domes lēmumos noteiktajā kārtībā pārvalde: 

8.1. pieņem no iedzīvotājiem maksājumus par visa veida Tērvetes novada pašvaldības 

(turpmāk – Pašvaldība) sniegtajiem komunālajiem un citiem pakalpojumiem; 

8.2. nodrošina pašvaldības sniegto pakalpojumu pieejamību pagasta iedzīvotājiem; 

8.3. organizē pagasta teritorijas labiekārtošanas darbus; pārrauga kapsētu uzturēšanu; 

8.4. organizē pārvaldes pārziņā nodotās kustamās un nekustamās mantas apsaimniekošanu; 

8.5. sadarbojas ar novada domi dabas un tehnoloģisku avāriju seku likvidēšanas organizēšanai; 

8.6. veic personu dzīvesvietas deklarēšanu novada darbības teritorijā saskaņā ar spēkā 

esošajiem normatīvajiem aktiem; 

8.7. organizē citu domes uzdoto uzdevumu izpildi; 

8.8. nodrošina informācijas apriti starp pašvaldības institūcijām; 

8.9. organizē kultūras un sporta pasākumus, sekmē tradicionālo kultūras vērtību saglabāšanu 

un tautas jaunrades attīstību.  

 

9. Pārvaldei 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 pārvaldes darbības 

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

9.3. iesniegt domei priekšlikumus par pārvaldes darbības nodrošināšanai nepieciešamo 

finansējumu, ierosinājumus pārvaldes darba uzlabošanai un pakalpojumu kvalitātes 

paaugstināšanai; 

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

 

III. PĀRVALDES AMATPERSONU PILNVARAS 

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

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

darba līguma pamata. Darba līgumu ar Pārvaldes vadītāju paraksta pašvaldības izpilddirektors.  

11. Pārvaldes vadītājs: 

11.1. organizē un nodrošina pārvaldes darbu atbilstoši struktūrvienības nolikumam, 

nodrošinot darba nepārtrauktību, lietderību un tiesiskumu; 

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

un organizē tā izpildi; 



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

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

īstenošanu; 

11.5. atbild par pārvaldē 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 pārvaldi 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 to darbībai pārvaldes teritorijā; 

11.8. noteiktajā termiņā un kārtībā iesniedz domes priekšsēdētājam informāciju, kas 

nepieciešama gada publiskā pārskata sagatavošanai; 

11.9. piedalās domes sēdēs; 

11.10. deklarē iedzīvotājus dzīvesvietā; 

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

12. Pārvaldes darbinieki nodrošina domes pieņemto lēmumu izpildi, pārvaldes darba 

organizatorisko un tehnisko apkalpošanu. 

13. Pārvaldes grāmatvedības uzskaiti veic centrālās administrācijas grāmatvedības nodaļa. 

14.  Pārvaldes vadītāja ilgstošas prombūtnes ( ilgāk par 3 nedēļām) laikā pārvaldes darbu vada un 

organizē ar pašvaldības izpilddirektora rīkojumu nozīmēta amatpersona.  

15. Pārvaldes darbinieku sastāvā ir  kasiere, apkopēja, daiļdārzniece, kultūras darba organizatore, 

interešu pulciņu vadītāji, sporta darba organizators. Pārvaldes darbinieku kompetenci nosaka 

pašvaldības  izpilddirektora  apstiprinātajos amata pienākumu aprakstos. 

IV. PĀRVALDES REORGANIZĒŠANA UN LIKVIDĒŠANA 

16. Pārvaldi likumā „Par pašvaldībām" noteiktajā kārtībā reorganizē vai likvidē dome. 

17. Ja pārvaldi reorganizē vai likvidē, pārvalde sastāda slēguma bilanci, nosaka mantas vērtību un 

saistību apmēru. Ar domes izpilddirektora rīkojumu izveidotā komisija veic mantas un saistību 

nodošanu citai institūcijai. 

 

 

Domes priekšsēdētāja                D.Reinika 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

APSTIPRINĀTS 

ar Tērvetes novada domes 

2016.gada 28. aprīļa 

sēdes lēmumu (protokols Nr.7, 16. §) 

 

 

Tērvetes novada Augstkalnes pagasta pārvaldes  

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 Augstkalnes pagasta pārvalde (turpmāk tekstā – pārvalde) ir Tērvetes novada 

domes (turpmāk- Dome) centrālās administrācijas struktūrvienība, kas Augstkalnes pagasta 

teritorijā fiziskām un juridiskām personām nodrošina likumā „Par pašvaldībām" un citos ārējos 

normatīvajos aktos noteikto pašvaldības sniegto pakalpojumu pieejamību. 

2. Pārvalde 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. Pārvaldes darbības tiesiskuma un lietderības kontroli īsteno Pašvaldības izpilddirektors. 

 

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

apstiprinātajai budžeta ieņēmumu un izdevumu tāmei (finansējumam). 

 

5. Pārvalde savā darbā izmanto noteikta parauga veidlapu ar pilnu pārvaldes nosaukumu „Tērvetes 

novada Augstkalnes pagasta pārvalde" un zīmogu ar Latvijas Republikas mazā ģerboņa attēlu un 

pilnu pārvaldes nosaukumu. 

 

6. Pārvaldes juridiskā adrese: „Virsaiši”, Augstkalne, Augstkalnes pagasts, Tērvetes novads, LV-

3709. 

 

II. PĀRVALDES KOMPETENCE 

7. Pārvalde pilda šādus uzdevumus: 

7.1. nodrošina  pašvaldības kompetencē esošo izziņu izsniegšanu un sniedz informāciju par 

pašvaldības kompetencē esošajiem jautājumiem; 

7.2. pieņem valsts noteikto nodokļu un nodevu maksājumus, kuru iekasēšana ir uzdota 

pašvaldībai, kā arī novada domes noteikto nodevu maksājumus un maksājumus par pašvaldības 

sniegtajiem pakalpojumiem; 



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

organizē  atbildes sagatavošanu iesniedzējiem vai sagatavo  attiecīgo jautājumu izskatīšanai domes 

komisijās, komitejās, domes sēdēs; 

7.4. nodrošina pieejamību informācijai par domes pieņemtajiem lēmumiem un citu 

vispārpieejamu informāciju atbilstoši savai kompetencei; 

7.5. nodrošina lauku attīstības speciālista konsultācijas. 

 

8. Domes lēmumos noteiktajā kārtībā pārvalde: 

8.1. pieņem no iedzīvotājiem maksājumus par visa veida Tērvetes novada pašvaldības 

(turpmāk – Pašvaldība) sniegtajiem komunālajiem un citiem pakalpojumiem; 

8.2. nodrošina pašvaldības sniegto pakalpojumu pieejamību pagasta iedzīvotājiem; 

8.3. organizē pagasta teritorijas labiekārtošanas darbus; pārrauga kapsētu uzturēšanu; 

8.4. organizē pārvaldes pārziņā nodotās kustamās un nekustamās mantas apsaimniekošanu; 

8.5. sadarbojas ar novada domi dabas un tehnoloģisku avāriju seku likvidēšanas organizēšanai; 

8.6. veic personu dzīvesvietas deklarēšanu novada darbības teritorijā saskaņā ar spēkā 

esošajiem normatīvajiem aktiem; 

8.7. organizē citu domes uzdoto uzdevumu izpildi; 

8.8. nodrošina informācijas apriti starp pašvaldības institūcijām; 

8.9. organizē kultūras un sporta pasākumus, sekmē tradicionālo kultūras vērtību saglabāšanu 

un tautas jaunrades attīstību.  

 

9. Pārvaldei 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 pārvaldes darbības 

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

9.3. iesniegt domei priekšlikumus par pārvaldes darbības nodrošināšanai nepieciešamo 

finansējumu, ierosinājumus pārvaldes darba uzlabošanai un pakalpojumu kvalitātes 

paaugstināšanai; 

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

III. PĀRVALDES AMATPERSONU PILNVARAS 

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

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

darba līguma pamata. Darba līgumu ar Pārvaldes vadītāju paraksta pašvaldības izpilddirektors.  

11. Pārvaldes vadītājs: 

11.1. organizē un nodrošina pārvaldes darbu atbilstoši struktūrvienības nolikumam, 

nodrošinot darba nepārtrauktību, lietderību un tiesiskumu; 

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

un organizē tā izpildi; 

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

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

īstenošanu; 



11.5. atbild par pārvaldē 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 pārvaldi 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 to darbībai pārvaldes teritorijā; 

11.8. noteiktajā termiņā un kārtībā iesniedz domes priekšsēdētājam informāciju, kas 

nepieciešama gada publiskā pārskata sagatavošanai; 

11.9. piedalās domes sēdēs; 

11.10. deklarē iedzīvotājus dzīvesvietā; 

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

12. Pārvaldes darbinieki nodrošina domes pieņemto lēmumu izpildi, pārvaldes darba 

organizatorisko un tehnisko apkalpošanu. 

13. Pārvaldes grāmatvedības uzskaiti veic centrālās administrācijas grāmatvedības nodaļa. 

14.  Pārvaldes vadītāja  ilgstošas prombūtnes (ilgāk par 3 nedēļām) laikā pārvaldes darbu vada un 

organizē ar pašvaldības izpilddirektora rīkojumu nozīmēta amatpersona.  

15. Pārvaldes darbinieku sastāvā ir kasiere, apkopēja, šoferis-kurjers, kultūras darba organizatore, 

interešu pulciņu vadītāji. Pārvaldes darbinieku kompetenci nosaka pašvaldības izpilddirektora 

apstiprinātajos amata pienākumu aprakstos. 

 

IV. PĀRVALDES REORGANIZĒŠANA UN LIKVIDĒŠANA 

16. Pārvaldi likumā „Par pašvaldībām" noteiktajā kārtībā reorganizē vai likvidē dome. 

17. Ja pārvaldi reorganizē vai likvidē, pārvalde sastāda slēguma bilanci, nosaka mantas vērtību un 

saistību apmēru. Ar domes izpilddirektora rīkojumu izveidotā komisija veic mantas un saistību 

nodošanu citai institūcijai. 

 

 

 

Domes priekšsēdētāja         D.Reinika 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

APSTIPRINĀTS 

ar Tērvetes novada domes 

2016. gada 28. aprīļa 

sēdes lēmumu (protokols Nr.7, 17. §) 

 

Tērvetes novada Tērvetes pagasta pārvaldes  

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 Tērvetes pagasta pārvalde (turpmāk tekstā – pārvalde) ir Tērvetes novada 

domes (turpmāk - Dome) centrālās administrācijas struktūrvienība, kas Tērvetes pagasta teritorijā 

fiziskām un juridiskām personām nodrošina likumā „Par pašvaldībām" un citos ārējos 

normatīvajos aktos noteikto pašvaldības sniegto pakalpojumu pieejamību. 

2. Pārvalde 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. Pārvaldes darbības tiesiskuma un lietderības kontroli īsteno pašvaldības izpilddirektors. 

 

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

apstiprinātajai budžeta ieņēmumu un izdevumu tāmei (finansējumam). 

 

5. Pārvalde savā darbā izmanto noteikta parauga veidlapu ar pilnu pārvaldes nosaukumu „Tērvetes 

novada Tērvetes pagasta pārvalde" un zīmogu ar Latvijas Republikas mazā ģerboņa attēlu un pilnu 

pārvaldes nosaukumu. 

 

6. Pārvaldes juridiskā adrese: „Sprīdītis”, Kroņauce, Tērvetes pagasts, Tērvetes novads, LV-3730. 

 

II. PĀRVALDES KOMPETENCE 

7. Pārvalde pilda šādus uzdevumus: 

7.1. nodrošina pašvaldības kompetencē esošo izziņu izsniegšanu un sniedz informāciju par 

pašvaldības kompetencē esošajiem jautājumiem; 

7.2. pieņem valsts noteikto nodokļu un nodevu maksājumus, kuru iekasēšana ir uzdota 

pašvaldībai, kā arī novada domes noteikto nodevu maksājumus un maksājumus par pašvaldības 

sniegtajiem pakalpojumiem; 

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

organizē atbildes sagatavošanu iesniedzējiem vai sagatavo attiecīgo jautājumu izskatīšanai domes 

komisijās, komitejās, domes sēdēs; 



7.4. nodrošina pieejamību informācijai par domes pieņemtajiem lēmumiem un citu 

vispārpieejamu informāciju atbilstoši savai kompetencei; 

7.5. nodrošina Tērvetes novada vienotā klientu apkalpošanas centra darbību, sniedzot 

pakalpojumus vai konsultācijas par valsts iestāžu pakalpojumiem, saskaņā ar noslēgto Līgumu 

starp Tērvetes novada domi un Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju; 

7.6. nodrošina Tērvetes novada jauniešu iniciatīvu centra darbību, rada labvēlīgus apstākļus 

jaunatnes pašiniciatīvai un līdzdalībai sabiedriskajos procesos, novada jauniešiem nodrošina 

iespēju pilnveidot savas radošās prasmes, attīstīt savus talantus un organizē jauniešu brīvā laika 

lietderīgu pavadīšanu; 

7.7. nodrošina Tērvetes novada novadpētniecības krātuves darbību adresē: „Tērvetes Līči”, 

Tērvetes pagasts. 

 

8. Domes lēmumos noteiktajā kārtībā pārvalde: 

8.1. pieņem no iedzīvotājiem maksājumus par visa veida Tērvetes novada pašvaldības 

(turpmāk – Pašvaldība) sniegtajiem komunālajiem un citiem pakalpojumiem; 

8.2. nodrošina pašvaldības sniegto pakalpojumu pieejamību pagasta iedzīvotājiem; 

8.3. organizē pagasta teritorijas labiekārtošanas darbus; 

8.4. organizē pārvaldes pārziņā nodotās kustamās un nekustamās mantas apsaimniekošanu; 

8.5. organizē citu domes uzdoto uzdevumu izpildi; 

8.8. nodrošina informācijas apriti starp pašvaldības institūcijām; 

8.9. nodrošina valsts iestāžu sniegto pakalpojumu un konsultāciju pieejamību, saskaņā ar 

noslēgto Līgumu starp Tērvetes novada domi un Vides aizsardzības un reģionālās attīstības 

ministriju; 

8.10. organizē pasākumus un aktivitātes novada jauniešiem, popularizē veselīgu dzīvesveidu, 

piedāvā iespēju iedzīvotājiem brīvo laiku pavadīt radoši un lietderīgi un sekmē novada 

novadpētniecības vērtību saglabāšanu.  
 

9. Pārvaldei 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 pārvaldes darbības 

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

9.3. iesniegt domei priekšlikumus par pārvaldes darbības nodrošināšanai nepieciešamo 

finansējumu, ierosinājumus pārvaldes darba uzlabošanai un pakalpojumu kvalitātes 

paaugstināšanai; 

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

 

III. PĀRVALDES AMATPERSONU PILNVARAS 

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

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

darba līguma pamata. Darba līgumu ar Pārvaldes vadītāju paraksta pašvaldības izpilddirektors.  

11. Pārvaldes vadītājs: 

11.1. organizē un nodrošina pārvaldes darbu atbilstoši struktūrvienības nolikumam, 

nodrošinot darba nepārtrauktību, lietderību un tiesiskumu; 



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

un organizē tā izpildi; 

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

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

īstenošanu; 

11.5. atbild par pārvaldē 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 pārvaldi 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 to darbībai pārvaldes teritorijā; 

11.8. noteiktajā termiņā un kārtībā iesniedz domes priekšsēdētājam informāciju, kas 

nepieciešama gada publiskā pārskata sagatavošanai; 

11.9. piedalās domes sēdēs; 

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

12. Pārvaldes darbinieki nodrošina domes pieņemto lēmumu izpildi, pārvaldes darba 

organizatorisko un tehnisko apkalpošanu. 

13. Pārvaldes grāmatvedības uzskaiti veic centrālās administrācijas grāmatvedības nodaļa. 

14.  Pārvaldes vadītāja ilgstošas prombūtnes ( ilgāk par 3 nedēļām) laikā pārvaldes darbu vada un 

organizē ar pašvaldības izpilddirektora rīkojumu nozīmēta amatpersona.  

15. Pārvaldes darbinieku sastāvā ir apkopēja, dārznieks, novadpētniecības krātuves vadītājs, 

interešu pulciņu vadītāji, vienotā klientu apkalpošanas centra vadītājs un speciālists. Pārvaldes 

darbinieku kompetenci nosaka pašvaldības izpilddirektora apstiprinātajos amata pienākumu 

aprakstos. 

IV. PĀRVALDES REORGANIZĒŠANA UN LIKVIDĒŠANA 

16. Pārvaldi likumā „Par pašvaldībām" noteiktajā kārtībā reorganizē vai likvidē dome. 

17. Ja pārvaldi reorganizē vai likvidē, pārvalde sastāda slēguma bilanci, nosaka mantas vērtību un 

saistību apmēru. Ar domes izpilddirektora rīkojumu izveidotā komisija veic mantas un saistību 

nodošanu citai institūcijai. 

 

 

Domes priekšsēdētāja                D.Reinika 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

APSTIPRINĀTI 

ar Tērvetes novada domes 

2016.gada 28. aprīļa 

sēdes lēmumu  (protokols Nr.7, 23. §) 

 

 

Tērvetes novada domes saistošie noteikumi Nr. 4 

“Par licencēto makšķerēšanu Tērvetes ūdenskrātuvē 2016. – 2026.gadā” 

  
Izdoti saskaņā ar Zvejniecības likuma 

 10.panta piekto daļu, likuma “Par pašvaldībām” 

43.panta pirmās daļas 13.punktu 

 

 

1. Vispārīgie jautājumi 
 

1.1. Saistošie noteikumi „Par licencēto makšķerēšanu Tērvetes ūdenskrātuvē 2016. – 

2026.gadā” (turpmāk – saistošie noteikumi) nosaka kārtību, kādā veicama licencētā makšķerēšana 

(amatierzveja) ūdenstilpē Tērvetes ūdenskrātuve. 

1.2. Tērvetes ūdenskrātuve (70 ha) atrodas Tērvetes novada Tērvetes pagasta Tērvetes dabas 

parka teritorijā uz valsts meža zemes un atbilstoši Civillikumam tai ir privāto ūdeņu statuss. 

1.3. Tērvetes ūdenskrātuvi apsaimnieko Akciju sabiedrība "Latvijas valsts meži" (turpmāk AS 

"Latvijas valsts meži").  

1.4. Licencētā makšķerēšana Tērvetes ūdenskrātuvē nepieciešama, lai regulētu makšķernieku 

ietekmi uz vidi Tērvetes dabas parka teritorijā un radītu labvēlīgus apstākļus zivju krājumu 

aizsardzībai un racionālai izmantošanai. To ievieš saskaņā ar Latvijas Republikas Ministru 

kabineta 2015. gada 22. decembra noteikumiem Nr. 799. „ Licencētās makšķerēšanas, vēžošanas 

un zemūdens medību kārtība” un saskaņā ar 2000. gada 11. septembrī apstiprinātajiem Tērvetes 

ūdenskrātuves zivsaimnieciskās ekspluatācijas noteikumiem, kā arī ņemot vērā Vides aizsardzības 

un reģionālās attīstības ministrijas Dabas aizsardzības departamenta un Valsts vides dienesta 

izvirzītās prasības vides aizsardzībā. 

1.5. Licencēto makšķerēšanu Tērvetes ūdenskrātuvē pamatojoties uz Tērvetes novada domes 

noslēgto līgumu – pilnvarojumu organizē AS "Latvijas valsts meži", LVM „Rekreācija un 

medības”, tālrunis +371 20272964, juridiskā adrese: Vaiņodes iela 1, Rīga LV-1004.  

 

2. Licencētās makšķerēšanas vieta un laiks 

2.1. Licencētā makšķerēšana tiek noteikta visā Tērvetes ūdenskrātuves teritorijā, kurā saskaņā 

ar 2012.gada 28.augusta Latvijas Republikas Ministru kabineta noteikumiem Nr.589 “Dabas parka 

“Tērvete” individuālie aizsardzības un izmantošanas noteikumi”, ir noteikti šādi makšķerēšanas 

ierobežojumi, kas darbojas papildus Latvijas Republikas Ministru kabineta noteikumiem 

“Makšķerēšanas, vēžošanas un zemūdens medību noteikumi” paredzētajām prasībām: 

2.2. no 1.maija līdz 30.jūnijam atļauta licencētā makšķerēšana no krasta un no laivas 

ūdenskrātuves neitrālajā zonā (zona-I) - teritorija ūdenskrātuves austrumu pusē pie slūžām un 

rietumu pusē pie īpašuma “Pļavnieki”; (zonējums norādīts saistošo noteikumu pielikumā Nr. 6.); 

2.3. no 1. jūlija līdz ūdenskrātuves aizsalšanai un ledus periodā līdz ledus izkušanai (bet ne ilgāk 

kā līdz 31 .martam) atļauta licencētā makšķerēšana no laivām un krasta, ziemas sezonā arī no ledus, 

visā ūdenskrātuves teritorijā; 

2.4. No 1.aprīļa līdz 30.aprīlim makšķerēšana no laivām un krasta visā ūdenskrātuves teritorijā 

nav atļauta; 

http://likumi.lv/ta/id/34871-zvejniecibas-likums
http://likumi.lv/ta/id/34871-zvejniecibas-likums#p10


2.5. ūdenskrātuvē makšķernieki ar laivām drīkst atrasties divas stundas pirms saullēkta un līdz 

divām stundām pēc saulrieta. 

 

3. Makšķerēšanas tiesības 

Makšķerēt Tērvetes ūdenskrātuvē atļauts tikai tad, ja makšķernieks ir iegādājies, un tam ir līdz 

kāda, no saistošajos noteikumos noteiktajām makšķerēšanas licencēm, personu apliecinošs 

dokuments, bet personām no 16 līdz 65 gadu vecumam (izņemot invalīdus) – makšķerēšanas karte. 

Makšķerēšanas licences tiek izrakstītas uz konkrētas personas vārda un tās aizliegts nodot citām 

personām. 

 

4. Makšķerēšanas rīki un veidi 

Atļautie makšķerēšanas rīki un veidi, loma lielums un citi ierobežojumi Tērvetes ūdenskrātuvē 

tiek noteikti atbilstoši spēkā esošiem Latvijas Republikas Ministru kabineta noteikumiem 

“Makšķerēšanas, vēžošanas un zemūdens medību noteikumi”. 

 

5. Makšķerēšanas licenču veidi, skaits un maksa par licencēm 

5.1. Licences veids 

 Cena EUR Skaits (gab.), 

gadā 

5.1.1. Vienas dienas licence makšķerēšanai krasta vai no laivas 

ūdenskrātuves neitrālajā zonā no 01. maija līdz 30. 

jūnijam. 

5.00 2000 

5.1.2. Vienas dienas licence makšķerēšanai no krasta, no laivas 

vai no ledus Tērvetes ūdenskrātuvē no 01.jūlija līdz 

ledus izkušanai (bet ne ilgāk kā līdz 31. martam). 

2.50 5000 

5.1.3. Gada bezmaksas licence makšķerēšanai no krasta, no 

laivas vai no ledus Tērvetes ūdenskrātuvē no 01. jūlija 

līdz ledus izkušanai (bet ne ilgāk kā līdz 31. martam) 

0.00 40 

5.2. Licences cenā iekļauts PVN 21 %. 

5.3. Lai izpildītu Latvijas Republikas Ministru kabineta 2015. gada 22. decembra noteikumu 

Nr. 799 „Licencētās makšķerēšanas, vēžošanas un zemūdens medību kārtība” prasības par lomu 

uzskaiti un datu sniegšanu Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātniskam institūtam 

(turpmāk tekstā – BIOR), licence tiek izsniegta iekasējot skaidrā naudā drošības naudu, kas 

noteikta EUR 1,00 apmērā par vienas dienas licenci un tiek piemērota papildus noteiktajai licences 

cenai. 

5.4. Ieturētā drošības nauda tiek pilnā apjomā atmaksāta tikai pēc licences atgriešanas ar 

uzskaitītajiem lomiem licences norādītajā adresē saistošo noteikumu 8.2.punktā noteiktajā termiņā. 

5.5. Neatgriezto licenču ieturētā drošības nauda tiek izmantota tikai zivju resursu pavairošanas 

pasākumu finansēšanai, ko veic AS “Latvijas valsts meži”. 

 

6. Makšķerēšanas licenču cenu atlaižu piemērošana 

6.1. Gada bezmaksas licences makšķerēšanai Tērvetes ūdenskrātuvē pēc Tērvetes novada 

domes apstiprināta saraksta ir tiesības saņemt: 

6.1.1. Tērvetes ūdenskrātuves piekrastes zemju īpašniekiem un viņu 

ģimenes locekļiem, 

6.1.2. maznodrošinātiem Tērvetes novada iedzīvotājiem. 

6.2. Gada bezmaksas licences makšķerēšanai Tērvetes ūdenskrātuvē ir tiesības arī saņemt:  

6.2.1. bērniem un pusaudžiem līdz 16 gadiem,  

6.2.2. invalīdiem, politiski represētām personām, 



6.2.3. personām vecākām par 65 gadiem; 

6.3. Lai saņemtu gada bezmaksas licenci, saistošo noteikumu 6.1.punktā minētajām personām, 

uzrādot personu apliecinošu dokumentu, ir jāiesniedz Tērvetes novada domē attiecīgs iesniegums 

ar pamatojumu gada bezmaksas licences saņemšanai, bet saistošo noteikumu 6.2.punktā minētajām 

personām, uzrādot personu apliecinošu dokumentu, šāds iesniegums un pamatojums jāiesniedz 

licencētās makšķerēšanas organizētājam. 

6.4. Pēc saistošo noteikumu 5.1.4.punktā minētā bezmaksas licenču kopējā limita izmantošanas, 

papildus bezmaksas licences netiek izsniegtas un makšķerniekam vispārējā kārtībā jāiegādājas 

attiecīgajā termiņā derīga licence. 

 

7. Licenču noformēšana un realizācija 

7.1. Katra makšķerēšanas licence satur sekojošus rekvizītus: 

7.1.1. kārtas numurs, 

7.1.2. derīguma termiņš, 

7.1.3. makšķerēšanas organizētāja rekvizīti, 

7.1.4. licences saņēmēja vārds un uzvārds, 

7.1.5. licences izsniedzēja un saņēmēja paraksti, 

7.1.6. izsniegšanas datums. 

7.2. Vienas dienas licencē tās izmantošanas datumu ieraksta licences izdevējs. Licences ar 

labojumiem uzskatāmas par nederīgām. 

7.3. Licences noformējums parādīts saistošo noteikumu pielikumos Nr. 1. - 3. 

7.4. Makšķerēšanas licences var iegādāties “Tērvetes ūdenskrātuves atpūtas un laivu bāzē” tās 

darba laikā, Tērvetes pagastā, Tērvetes novadā, tālr. +371 26115333. 

 

8. Lomu uzskaite 

8.1. Lomu uzskaiti veic licencētās makšķerēšanas organizētājs saskaņā ar makšķernieku 

aizpildītajām lomu uzskaites tabulām (saistošo noteikumu pielikuma Nr.1 - licences otra puse).   

8.2. Makšķernieka pienākums ir 5 darba dienu laikā pēc licences derīguma termiņa beigām, 

licenci nodot „Tērvetes ūdenskrātuves atpūtas un  laivu bāzē”, aizpildot licencē paredzēto 

makšķernieka lomu uzskaites formu.  

8.3. Licencētās makšķerēšanas organizētājam ir tiesības divu gadu laikā no pārkāpumu 

konstatēšanas neizsniegt licences makšķerniekiem, kuri šī punkta prasības neievēro.  

8.4. Apkopotos lomu uzskaites datus licencētās makšķerēšanas organizētājs katru gadu līdz 

1.februārim iesniedz BIOR. 

 

9. No licenču realizācijas iegūto līdzekļu izlietojums 

No makšķerēšanas licencēm iegūtos līdzekļus sadala sekojoši: 

9.1. 10 % - valsts pamatbudžetā Zivju fonda dotācijas ieņēmumu veidošanai; 

9.2. 10 %- Tērvetes novada domei vides aizsardzības pasākumu organizēšanai; 

9.3. 80 % - Licencētās makšķerēšanas organizētājam, kurš savu līdzekļu daļu izlieto Tērvetes 

ūdenskrātuves apsaimniekošanai saskaņā ar saistošo noteikumu pielikumā Nr. 4 pievienoto 

Tērvetes ūdenskrātuves apsaimniekošanas plānu, kā arī licencētās makšķerēšanas ieviešanai un 

zivju un vides aizsardzības kontroles nodrošināšanai, zivju krājumu pavairošanai. 

 

10. Vides aizsardzība 

10.1. Tērvetes ūdenskrātuves tuvumā aizliegts trokšņot, kurināt ugunskurus, izmest atkritumus 

un novietot transporta līdzekļus ārpus tam speciāli ierīkotām un nozīmētām vietām. 

10.2. Tērvetes ūdenskrātuves piekrastes zemju īpašnieki ir tiesīgi savā piekrastes joslā turēt un 

izmantot personīgām vajadzībām vienu Ceļu satiksmes drošības direkcijā reģistrētu airu laivu, 

ievērojot saistošajos noteikumos minētās prasības un licencētās makšķerēšanas noteikumus. 

10.3. Aizliegta biotopu, savvaļas augu un dzīvnieku dzīvotņu iznīcināšana vai bojāšana. 



10.4. Makšķerniekiem atļauts izmantot tauvas joslu, kuras platums ir  4 m . 

 

 

 

11. Licencētās makšķerēšanas un vides aizsardzības prasību kontrole 
Kontroli par licencētās makšķerēšanas un vides aizsardzības noteikumu ievērošanu veic Valsts 

vides dienesta un Dabas aizsardzības pārvaldes inspektori, kā arī licencētās makšķerēšanas 

organizētāji, policija, Valsts vides dienesta pilnvarotas personas un Tērvetes novada domes 

nozīmētas amatpersonas savas kompetences ietvaros. 

 

12. Licencētās makšķerēšanas organizētāja pienākumi 

Licencētās makšķerēšanas organizētāja pienākumi ir: 

12.1. Sadarbībā ar pašvaldību ik gadus sniegt sabiedrības informācijas līdzekļos informāciju par 

licencētās makšķerēšanas kārtību Tērvetes ūdenskrātuvē un izvietot norādes zīmes ūdenskrātuves 

piekrastē; 

12.2. nodrošināt makšķerēšanas licenču pieejamību saskaņā ar saistošo noteikumu 7.4. punktu, 

12.3. reģistrēt, uzskaitīt un realizēt makšķerēšanas licences atbilstoši normatīvajos aktos 

noteiktām prasībām; 

12.4. nodrošināt to līdzekļu, kas iegūti, realizējot makšķerēšanas licences, izlietošanu atbilstoši 

saistošo noteikumu 9.punktam; 

12.5. reģistrēt izsniegtās makšķerēšanas licences uzskaites žurnālā; 

12.6. nozīmēt atbildīgo personu, kura pēc Valsts vides dienesta pilnvarotās personas vai 

pašvaldības pilnvarotās personas statusa iegūšanas piedalās vides un zivju resursu aizsardzības un 

uzraudzības pasākumos, kā arī katru gadu līdz 31.decembrim iesniedz Valsts vides dienestā 

informāciju par veiktajiem pasākumiem ūdenstilpes apsaimniekošanā un licencētās makšķerēšanas 

organizēšanai nepieciešamās infrastruktūras izveidošanā un uzturēšanā; 

12.7. iepazīstināt makšķerniekus ar šiem saistošajiem noteikumiem; 

12.8. iesniegt Lauku atbalsta dienestā (Republikas laukums 2, Rīga, LV – 1981) pārskatu par 

licencēto makšķerēšanu divas reizes gadā par katru iepriekšējo pusgadu - attiecīgi līdz 15.jūlijam 

un 15.janvārim, kā arī pārskaitīt valsts pamatbudžetā Zivju fonda dotācijas ieņēmumu veidošanai 

naudas līdzekļus, kas iegūti realizējot makšķerēšanas licences, divas reizes gadā par katru 

iepriekšējo pusgadu – attiecīgi līdz 10.jūlijam par pirmo pusgadu un līdz 10.janvārim par otro 

pusgadu; 

12.9. veikt makšķernieku lomu uzskaiti atbilstoši saistošo noteikumu 8.punktā noteiktai 

kārtībai; 

12.10. veikt licencētās makšķerēšanas teritorijas (saistošo noteikumu pielikuma Nr.6 zona II) 

marķēšanu dabā ar bojām. 

 

13. Atbildība 

Saistošo noteikumu neievērošanas gadījumā makšķerniekiem tiek piemēroti sodi saskaņā ar 

pastāvošo likumdošanu. 

 

14. Saistošo noteikumu darbības laiks 

14.1. Saistoši noteikumi stājas spēkā likuma “Par pašvaldībām” noteiktajā kārtībā. 

14.2. Saistošo noteikumu darbības ilgums ir 10 gadi no to spēkā stāšanas dienas. 

 
 

Domes priekšsēdētāja                                                                    Dace Reinika 
 

 

 

 



 

 

 

Pielikums Nr. 1.  

Tērvetes novada domes saistošajiem noteikumiem Nr.4 

“Par licencēto makšķerēšanu Tērvetes  ūdenskrātuvē 2016. – 2026.gadā”  

 

 
AS “LATVIJAS VALSTS MEŽI” 

Reģ.Nr. 40003466281 

Rīga, Vaiņodes iela 1 

AS “LATVIJAS VALSTS MEŽI” 

Reģ.Nr. 40003466281 

Rīga, Vaiņodes iela 1 

LATVIJAS VALSTS MEŽI 

LVM Rekreācija un medības 

Tērvetes ūdenskrātuve tālr. 26115333 

LATVIJAS VALSTS MEŽI 

LVM Rekreācija un medības 

Tērvetes ūdenskrātuve tālr. 26115333 

 Pasaknis  Kvīts 

 Vienas dienas  Vienas dienas 

Licence: Sērija TM  Nr. 0000000 
 

Licence: Sērija TM  Nr. 0000000 

 

Cena  EUR 5.00 

MAKŠĶERĒŠANAI 

TĒRVETES 

ŪDENSKRĀTUVĒ 

 

Cena  EUR 5.00 

 

MAKŠĶERĒŠANAI 

TĒRVETES 

ŪDENSKRĀTUVĒ 

no 1. maija līdz 30. jūnijam no krasta un laivas 

ūdenskrātuves neitrālajā zonā 

no 01. maija līdz 30. jūnijam no krasta un laivas 

ūdenskrātuves neitrālajā zonā 

 

Izdota __________________________________________ 
                                                                         vārds, uzvārds 

 

Makšķerēšanas datums____________________ (cipariem) 

 

________________________________________________  

 

____________________________________________(vārdiem) 

 

Izdota __________________________________________ 
                                                                         vārds, uzvārds 

 

Makšķerēšanas datums____________________ (cipariem) 

 

________________________________________________  

 

____________________________________________(vārdiem) 

 
 

Izdeva___________________________________________________________________ 

                                                                         vārds, uzvārds 

 

Izdeva___________________________________________________________________ 

                                                                         vārds, uzvārds 

 

201___.g. __________________ 

 

201___.g. __________________ 
 

 

Makšķernieka paraksts _____________________ 

par iepazīšanos ar licencētās makšķerēšanas noteikumiem. 

 

 

Makšķernieka paraksts _____________________ 

par iepazīšanos ar licencētās makšķerēšanas noteikumiem. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                 Pielikums Nr. 1A.  

Tērvetes novada domes saistošajiem noteikumiem Nr.4 

“Par licencēto makšķerēšanu Tērvetes  ūdenskrātuvē 2016. – 2026.gadā” 

Makšķernieka lomu uzskaite 
 Licences 2.puse. 

 

Datums Makšķerē- 

šanas 

ilgums st. 

Zivju suga Zivju 

skaits 

gab. 

Zivju 

svars 

kg. 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

 

 

Licence nododama laivu bāzē 5 darba dienu laikā pēc licences derī-guma termiņa beigām, aizpildot lomu uzskaites 

formu. Licencētās makšķerēšanas organizētājam ir tiesības divu gadu laikā neizsniegt licences makšķerniekiem, kuri 

šo prasību neievēro. 
 

Makšķernieka dzīves vieta................................................................ 

 

                Paraksts............................................................................. 

 

 



Pielikums Nr. 2 Tērvetes novada domes saistošajiem noteikumiem   Nr. 4  

“ Par licencēto makšķerēšanu Tērvetes  ūdenskrātuvē 2016. – 2026.gadā” 

 

 
AS “LATVIJAS VALSTS MEŽI” 

Reģ.Nr. 40003466281 

Rīga, Vaiņodes iela 1 

AS “LATVIJAS VALSTS MEŽI” 

Reģ.Nr. 40003466281 

Rīga, Vaiņodes iela 1 

LATVIJAS VALSTS MEŽI 

LVM Rekreācija un medības 

Tērvetes ūdenskrātuve tālr. 26115333 

LATVIJAS VALSTS MEŽI 

LVM Rekreācija un medības 

Tērvetes ūdenskrātuve tālr. 26115333 

 Pasaknis  Kvīts 

 Vienas dienas  Vienas dienas 

Licence: Sērija TD  Nr. 0000000 
 

Licence: Sērija TD  Nr. 0000000 

 

Cena  Eur 2.50 

 

MAKŠĶERĒŠANAI 

TĒRVETES  

ŪDENSKRĀTUVĒ 

 

Cena  Eur 2.50 

 

MAKŠĶERĒŠANAI 

TĒRVETES  

ŪDENSKRĀTUVĒ 

no 201__. gada 01. jūlija līdz ledus izkušanai (bet 

ne ilgāk kā līdz 31. martam) no krasta, laivas vai 

ledus visā ūdenskrātuves teritorijā 

no 201__. gada 01. jūlija līdz ledus izkušanai (bet 

ne ilgāk kā līdz 31. martam) no krasta, laivas vai 

ledus visā ūdenskrātuves teritorijā 

 

Izdota __________________________________________ 
                                                                         vārds, uzvārds 

 

Makšķerēšanas datums____________________ (cipariem) 

 

 ______________________________________________  

 

____________________________________________(vārdiem) 
 

 

Izdota __________________________________________ 
                                                                         vārds, uzvārds 

 

Makšķerēšanas datums____________________ (cipariem) 

 

 ______________________________________________  

 

____________________________________________(vārdiem) 

 
 

Izdeva___________________________________________________________________ 

                                                                         vārds, uzvārds 

 

Izdeva___________________________________________________________________ 

                                                                         vārds, uzvārds 

 

201___.g. __________________ 

 

201___.g. __________________ 

  

 

Makšķernieka paraksts _____________________ 

par iepazīšanos ar licencētās makšķerēšanas noteikumiem. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 



Pielikums Nr. 3 Tērvetes novada domes saistošajiem noteikumiem Nr.4    

“ Par licencēto makšķerēšanu Tērvetes  ūdenskrātuvē 2016. – 2026.gadā” 

 

 

 

 

 

 
AS “LATVIJAS VALSTS MEŽI” 

Reģ.Nr. 40003466281 

Rīga, Vaiņodes iela 1 

AS “LATVIJAS VALSTS MEŽI” 

Reģ.Nr. 40003466281 

Rīga, Vaiņodes iela 1 

LATVIJAS VALSTS MEŽI 

LVM Rekreācija un medības 

Tērvetes ūdenskrātuve tālr. 26115333 

LATVIJAS VALSTS MEŽI 

LVM Rekreācija un medības 

Tērvetes ūdenskrātuve tālr. 26115333 

 Pasaknis  Kvīts 

 Gada  Gada 

Licence: Sērija TB  Nr. 0000000 
 

Licence: Sērija TB  Nr. 0000000 

 

Bezmaksas 
 

MAKŠĶERĒŠANAI 

TĒRVETES  

ŪDENSKRĀTUVĒ 

 

Bezmaksas 
 

  

MAKŠĶERĒŠANAI 

TĒRVETES 

ŪDENSKRĀTUVĒ 

no 201__. gada 01. jūlija līdz ledus izkušanai (bet 

ne ilgāk kā līdz 31. martam) no krasta, laivas vai 

ledus visā ūdenskrātuves teritorijā 

no 201__. gada 01. jūlija līdz ledus izkušanai (bet 

ne ilgāk kā līdz 31. martam) no krasta, laivas vai 

ledus visā ūdenskrātuves teritorijā 

 

Izdota __________________________________________ 
                                                                         vārds, uzvārds 

 

Izdota __________________________________________ 
                                                                         vārds, uzvārds 

 

 
 

Izdeva___________________________________________________________________ 

                                                                         vārds, uzvārds 

 

Izdeva___________________________________________________________________ 

                                                                         vārds, uzvārds 

 

201___.g. __________________ 

 

201___.g. __________________ 

  

 

Makšķernieka paraksts _____________________ 

par iepazīšanos ar licencētās makšķerēšanas noteikumiem. 



Pielikums Nr. 4 Tērvetes novada domes saistošajiem noteikumiem Nr.4    

“ Par licencēto makšķerēšanu Tērvetes  ūdenskrātuvē 2016. – 2026.gadā” 

 

Tērvetes ūdenskrātuves apsaimniekošanas plāns 2016.-2026.g. 

 
Nr.p.k. Darbu veids Ik gadus 

1. Pieņemt darbā 

ezera uzraugu 

2 cilvēki 

2. Saskaņā ar 

Tērvetes 

ūdenskrātuves 

zivsaimnieciskās 

ekspluatācijas 

noteikumiem ezerā 

ielaist zivju 

mazuļus  

 

50000 

3. Laivu bāzei blakus 

esošās atpūtas 

vietas 

labiekārtošana un 

uzturēšana 

pastāvīgi 

4 Nodrošināt sezonas 

lieguma zonas 

marķējumu 

pastāvīgi 

 

Ezera uzrauga darba pienākumi: 

1. Regulāri veikt ezera apsardzību. 

2. Pilnveidot laivu bāzi. 

3. Makšķerēšanas vietu aprīkošana, sakopšana un sakārtošana. 

4. Makšķernieku konsultācijas par makšķerēšanas vietām. 

5. Laivu uzturēšana, remonts. 

6. Makšķerēšanas licenču pārdošana un citi ar to saistītie pienākumi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Pielikums Nr. 5 Tērvetes novada domes saistošajiem noteikumiemNr.4    

“Par licencēto makšķerēšanu Tērvetes  ūdenskrātuvē 2016. – 2026.gadā” 

 

 

 

 

Tērvetes ūdenskrātuves 

robežu apraksts 

 

 

Tērvetes ūdenskrātuve atrodas Tērvetes pagasta Tērvetes novadā. 

 

No Tērvetes upes ietekas Tērvetes ūdenskrātuvē, rietumu virzienā līdz Tērvetes ūdenskrātuves 

dambim, tālāk pa dambi uz austrumiem un dienvidiem līdz “Silalībieši” ziemeļu robežai, tālāk 

rietumu virzienā līdz Tērvetes upes ietekai Tērvetes ūdenskrātuvē. 

 

 



Pielikums Nr. 6 Tērvetes novada domes saistošajiem noteikumiem Nr.4   

“Par licencēto makšķerēšanu Tērvetes  ūdenskrātuvē 2016. – 2026.gadā” 

 

 

 

 
 

 

 

 

I - atļauts makšķerēt no krasta un laivas no 1.maija līdz 30.jūnijam; 

I, II -atļauts makšķerēt no krasta un  laivas no 1.jūlija līdz 31.martam.  

I, II -aizliegts makšķerēt no krasta un laivas no 1.aprīļa  līdz 30.aprīlim  

 
 

 

 

 

 



PASKAIDROJUMA RAKSTS 
Tērvetes novadā 

 

Tērvetes novada domes saistošajiem noteikumiem Nr.4   

„Par licencēto makšķerēšanu Tērvetes ūdenskrātuvē 2016. – 2026.gadā” 

 
Paskaidrojuma raksta 

sadaļas 

Norādāmā informācija 

1. Saistošo noteikumu 

nepieciešamības 

pamatojums 

Pastāvošais tiesiskais regulējums: Zvejniecības likuma 

10.panta piektā daļa nosaka, ka pašvaldība izdod saistošos 

noteikumus par licencēto makšķerēšanu, licencēto vēžošanu vai 

licencētajām zemūdens medībām tās administratīvajā teritorijā 

esošajos ūdeņos, ja saskaņā ar normatīvajiem aktiem par licencēto 

makšķerēšanu, licencēto vēžošanu un licencētajām zemūdens 

medībām šajos ūdeņos paredzēta makšķerēšanas, vēžošanas vai 

zemūdens medību tiesību izmantošana ar īpašām atļaujām 

(licencēm).   

Tērvetes ūdenskrātuves apsaimniekotājs akciju sabiedrības 

"Latvijas valsts meži" ir izstrādājis un iesniedzis Tērvetes novada 

pašvaldībai  izskatīt un ar saistošajiem noteikumiem apstiprināt 

nolikumu par licencēto makšķerēšanu Tērvetes ūdenskrātuvē 

2016. – 2016.gadā, kas aizstāj spēku zaudējušo licencētās 

makšķerēšanas nolikumu un Tērvetes novada domes 28.03.2013. 

saistošos noteikumus Nr. 5 “Licencētās makšķerēšanas nolikums 

Tērvetes ūdenskrātuvē 2013. – 2015.gadā”. Nolikums ir saskaņots 

ar visām LR MK 22.12.2015. noteikumu Nr. 799 „Licencētās 

makšķerēšanas, vēžošanas un zemūdens medību kārtība” 

10.punktā minētajām institūcijām. 

Saistošo noteikumu mērķis ir nodrošināt bioloģiskās 

daudzveidības aizsardzību un racionāli izmantot vērtīgo zivju 

krājumus Tērvetes ūdenskrātuvē. Licencētā makšķerēšana sniedz 

papildu līdzekļus zivju krājumu pavairošanai un aizsardzībai, kā 

arī licencētās makšķerēšanas un ar to saistītā lauku tūrisma un 

rekreācijas attīstībai. 

2. Īss saistošo noteikumu 

projekta satura izklāsts 

 Saistošie noteikumi nosaka Tērvetes ūdenskrātuvē licencētās 

makšķerēšanas noteikumus;  vides un dabas resursu aizsardzības 

prasības; licenču veidus, skaitu, maksu par licencēm, saturu, 

http://likumi.lv/ta/id/279203-licencetas-makskeresanas-vezosanas-un-zemudens-medibu-kartiba#p10


realizāciju; licencētās makšķerēšanas organizētāja pienākumus un 

tiesības.   

3. Informācija par 

plānoto projekta ietekmi 

uz pašvaldības budžetu 

 Saistošo noteikumu projekts paredz iekasēt maksu par 

makšķerēšanas licenču izsniegšanu, no licencēm iegūtos līdzekļus 

10 % apmērā novirzot Tērvetes novada pašvaldībai vides 

aizsardzības pasākumu organizēšanai. Saistošo noteikumu 

izpildei netiek prognozēta būtiska finansiāla ietekme uz 

pašvaldības budžetu. Saistošo noteikumu izpildes nodrošināšanai 

nav nepieciešams izveidot jaunas institūcijas. 

4. Informācija par 

plānoto saistošo 

noteikumu ietekmi uz 

uzņēmējdarbības vidi 

pašvaldības teritorijā 

  

 Saistošie noteikumi šo jomu neskar. 

5. Informācija par 

administratīvajām 

procedūrām 

 

Saistošie noteikumi šo jomu neskar 

6. Informācija par 

konsultācijām ar 

privātpersonām 

Pēc saistošo noteikumu projekta un tam pievienotā 

paskaidrojuma raksta izskatīšanas domes pastāvīgās komitejas 

sēdē un publicēšanas pašvaldības tīmekļvietnē 

www.tervetesnov.lv, saņemto priekšlikumu vai iebildumu 

apkopošanas, tos, izvērtējot lietderības apsvērumus, paredzēts 

iekļaut saistošajos noteikumos. Plānotais sabiedrības līdzdalības 

veids – priekšlikumu un iebildumu ievērtēšana pēc projekta 

publicēšanas pašvaldības tīmekļvietnē www.tervetesnovads.lv; 

Sabiedrības pārstāvju izteiktie priekšlikumi vai iebildumi - 

paredzēts izvērtēt pēc to saņemšanas. 

 

Domes priekšsēdētāja                                                  Dace Reinika 
 

 

http://www.tervetesnovads.lv/

