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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 

 

SĒDES PROTOKOLS 

 

28.07.2016                                                                                                              Nr. 11 

 

 

Tērvetes novads, Zelmeņi 

Sēde sasaukta plkst. 10:00 

Sēde atklāta plkst. 10:10 
 

DARBA  KĀRTĪBĀ 

 

*Izpilddirektora ziņojums 

 

1. Par nekustamā īpašuma „Osīši” sadalīšanu un nosaukuma piešķiršanu 

2. Par pašvaldībai piekritīgas zemes piešķiršanu nomā 

3. Par pašvaldībai piekritīgas zemes piešķiršanu nomā 

4. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu, nekustamā īpašuma „Ziemeļi” sadalīšanu un  

    nosaukuma piešķiršanu 

5. Par pašvaldības nekustamā īpašuma „Ratnieki”  nodošanu valsts īpašumā 

6. Par pašvaldības nekustamā īpašuma „Liesmiņas” nodošanu valsts īpašumā 

7. Par pašvaldības nekustamā īpašuma „Klētnieki”  nodošanu valsts īpašumā 

8. Par skolu ēdināšanas izmaksām 

9. Par nolikuma “Par Tērvetes novada pašvaldības policijas darbinieku formas tērpu un atšķirības 

    zīmju  aprakstu un to izsniegšanas normām” apstiprināšanu 

10. Par Tērvetes novada izglītības iestāžu pedagogu atlīdzības nolikuma apstiprināšanu  

11. Par atvaļinājuma piešķiršanu 

12. Par saistošo noteikumu Nr. 6 „Grozījumi Tērvetes novada domes 2016. gada 28. janvāra  

      saistošajos noteikumos Nr. 1 „Tērvetes novada pašvaldības budžets 2016.gadam”” 

       apstiprināšanu 

13. Par grozījumiem  Tērvetes novada domes 2013.gada 28. marta nolikumā “Tērvetes novada 

      domes un to izveidoto iestāžu amatpersonu un darbinieku atlīdzības nolikums” 

14. Par maksas pakalpojuma apstiprināšanu 

 

Sēdi vada domes priekšsēdētāja Dace Reinika 

Sēdi protokolē lietvede Santa Hibšmane 

 

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

Dzintra Sirsone, Anitra Skalbiņa, Normunds Namnieks, Indriķis Vēveris 

 



Sēdē piedalās pašvaldības darbinieki: Domes izpilddirektors Māris Berlands, projektu 

koordinatore Dace Vācere 

 

Domes priekšsēdētāja lūdz deputātus papildināt darba kārtību ar 5 papildjautājumiem: 

15. Par precizējumiem Tērvetes novada domes  saistošajos  noteikumus Nr. 5 “Grozījumi Tērvetes 

novada domes 2011. gada 21.jūlija saistošajos noteikumos Nr. 11 “Specializēto tūristu 

transportlīdzekļu  izmantošanas un reģistrācijas nosacījumi Tērvetes novadā””   

16.  Par skolu  ēdināšanas izmaksām 

17.  Par lēmuma grozīšanu 

18.  Par lēmuma grozīšanu 

19.  Par debitoru parādu dzēšanu 

 

Atklāti vārdiski balsojot, PAR – 9 (D. Reinika, A. Bruss, S. Laizāns, I. Krūmiņa, L. Karloviča, Dz. 

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

 

Iekļaut darba kārtībā piecus papildjautājumus: 

15. Par precizējumiem Tērvetes novada domes  saistošajos  noteikumus Nr. 5 “Grozījumi Tērvetes 

novada domes 2011. gada 21.jūlija saistošajos noteikumos Nr. 11 “Specializēto tūristu 

transportlīdzekļu  izmantošanas un reģistrācijas nosacījumi Tērvetes novadā””   

16.  Par skolu  ēdināšanas izmaksām 

17.  Par lēmuma grozīšanu 

18.  Par lēmuma grozīšanu 

19.  Par debitoru parādu dzēšanu 

 

Domes priekšsēdētāja lūdz balsot par darba kārtību ar 19 jautājumiem 

 

Atklāti vārdiski balsojot, PAR – 9 (D. Reinika, A. Bruss, S. Laizāns, I. Krūmiņa, L. Karloviča, Dz. 

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

 

Apstiprināt darba kārtību ar 19 jautājumiem 

 

DARBA  KĀRTĪBĀ 

 

*Izpilddirektora ziņojums 

 

1. Par nekustamā īpašuma „Osīši” sadalīšanu un nosaukuma piešķiršanu. 

2. Par pašvaldībai piekritīgas zemes piešķiršanu nomā. 

3. Par pašvaldībai piekritīgas zemes piešķiršanu nomā. 

4. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu, nekustamā īpašuma „Ziemeļi” sadalīšanu un 

    nosaukuma piešķiršanu 

5. Par pašvaldības nekustamā īpašuma „Ratnieki”  nodošanu valsts īpašumā 

6. Par pašvaldības nekustamā īpašuma „Liesmiņas” nodošanu valsts īpašumā 

7. Par pašvaldības nekustamā īpašuma „Klētnieki”  nodošanu valsts īpašumā 

8. Par skolu ēdināšanas izmaksām 

9. Par nolikuma “Par Tērvetes novada pašvaldības policijas darbinieku formas tērpu un atšķirības 

    zīmju  aprakstu un to izsniegšanas normām” apstiprināšanu 

10. Par Tērvetes novada izglītības iestāžu pedagogu atlīdzības nolikuma apstiprināšanu  

11. Par atvaļinājuma piešķiršanu 

12. Par saistošo noteikumu Nr. 6 „Grozījumi Tērvetes novada domes 2016. gada 28. janvāra 

      saistošajos noteikumos Nr. 1 „Tērvetes novada pašvaldības budžets 2016.gadam””  

      apstiprināšanu 



13. Par grozījumiem  Tērvetes novada domes 2013.gada 28. marta nolikumā “Tērvetes novada 

    domes un to izveidoto iestāžu amatpersonu un darbinieku atlīdzības nolikums” 

14. Par maksas pakalpojuma apstiprināšanu 

15. Par precizējumiem Tērvetes novada domes  saistošajos  noteikumus Nr. 5 “Grozījumi Tērvetes 

     novada domes 2011. gada 21.jūlija saistošajos noteikumos Nr. 11 “Specializēto tūristu 

       transportlīdzekļu  izmantošanas un reģistrācijas nosacījumi Tērvetes novadā””   

16.  Par skolu  ēdināšanas izmaksām 

17.  Par lēmuma grozīšanu 

18.  Par lēmuma grozīšanu 

19.  Par debitoru parādu dzēšanu 

 

 

 

 

 

Tērvetes novada pašvaldības izpilddirektora 2016. gada 28. jūlija ziņojums par pašvaldības 

darbu 

 

 

*        Informācija par Tērvetes novada budžeta izpildi uz 2016. gada 30. jūniju 

 

     Pašvaldības pamatbudžeta ieņēmumu   plāna  4 217 309 EUR  izpilde uz 2016. gada 30.jūniju  

sastāda  2 278 546 EUR, jeb  54.03% no gada plāna. 

     Tai skaitā  nodokļu ieņēmumi   sastāda 1 033 000 EUR, kas  ir 52 % no gadā plānotiem 

nodokļu ieņēmumiem.  

Nenodokļu ieņēmumu plāns   izpildīts par 25  %, jeb ieņemti  9 765 EUR.  Maksas pakalpojumu 

un citu pašu ieņēmumu plāna  izpilde 536 287  EUR  sastāda  57.12 %. 

 Valsts un pašvaldību budžeta transfertu ieņēmumu  plāna  izpilde  699 494 EUR, jeb 55.83 %. 

Pamatbudžeta izdevumu plāns  izpildīts par 45.83 %, jeb izlietoti 2 050 712 EUR no 

plānotiem 4 474 254 EUR  . 

 No šīs summas  uzturēšanas  izdevumiem   izlietoti 2 004 997 EUR jeb 47.62%,  bet 

kapitāliem izdevumiem 45 715 EUR, kas sastāda 17.32% no plānotiem izdevumiem. 

Pamatbudžeta  naudas līdzekļu atlikums kasēs un pamatbudžeta banku kontos sastāda 1 011 523  

EUR .  

      Speciālā  budžeta  ieņēmumu  plāns 2016.gadā 159 907 EUR uz 30. jūniju    izpildīts par 

51.75 %, tai skaitā dabas resursu nodokļa ieņēmumu plāna 10000 EUR izpilde ir 7 796 EUR, 

savukārt no plānotiem autoceļu fonda līdzekļu ieņēmumiem 149 907  EUR saņemti 74 952 EUR.   

Speciālā budžeta izdevumu plāns 209 273 EUR izpilde uz 2016. gada 30. jūniju 63 837  EUR, 

kas ir 30.5 %.   

      Naudas līdzekļu atlikums speciālā budžeta banku kontos sastāda 81 062 EUR, t.sk. dabas 

resursu līdzekļi  30 495 EUR ,  autoceļu  fonda  līdzekļi   50 567 EUR. 

      Dāvinājumu un ziedojumu budžetā 2016 gadā ieskaitīti 1 918 EUR,  izlietoti 1 009 EUR.             

Naudas līdzekļu atlikums  uz 2016.gada 30.jūniju   12 375 EUR. 

      Pašvaldībai nav nodokļu parādu. 

      Pašvaldības kredītsaistības Valsts kasei uz 2016.gada 30.jūniju   sastāda   2 024 174  EUR. 

2016.gadā  veikta pamatsummas atmaksa  47 204 EUR apmērā, procentos un par aizņēmumu 

apkalpošanu izlietoti 3 642 EUR. Līdz gada beigām jāveic pamatsummas atmaksa 56 097 EUR 

apmērā (gadā 103 301EUR)  

Autoceļu mērķdotācijas līdzekļu izlietojums 2016.gada 2.ceturksnī 

 

  



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  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 

Akts Nr. TND 1/2016 caurteku 

un tilta rem. 
II   4114,88  4114,88 

Akts Nr. 1-16010  asfalta bedr. II 7117,82  35399,24   42517,06   

Akts Nr.2             greiderēšana II 1731,27 1190,22 1301,17  4222,66 

Kopā II cet. II 8849,09 1190,22 40815,29  50854,60 

Kopā pusgadā  11409,30 3465,20 45876,51  60751,01 

 

 

*    1. jūlijā tika noslēgts būvprojektēšanas līgums ar SIA „Ekostandarts Tehnoloģijas” par 

notekūdeņu attīrīšanas iekārtu (NAI)„Labrenči” pārbūvi, jo patreiz  attīrīto notekūdeņu kvalitāte 

neatbilst noteiktajām prasībām. Tehniskā projekta izstrādes izmaksas sastāda 4 114,00 EUR, 

ieskaitot PVN. Līguma izpildes termiņš 3 mēneši. 

 

 

*   Saskaņā ar 2016. gada pašvaldības autoceļu finansēšanai paredzētās mērķdotācijas plāna izpildi 

, 28. jūnijā noslēgts līgums ar SIA „Varpet ” par caurtekas remontdarbu veikšanu uz Bukaišu 

pagasta ceļa Bu-10 „Grāveri-Mežaiņi”. Darbi tika uzsākti 1. jūlijā un pabeigti 15. jūlijā. Objekta 

remonta darbu izpildes kopējā summa ir 4971,16 EUR. 

 

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

veikšanu” , ir pabeigti pašvaldības grants ceļu greiderējamās kārtas atjaunošanas darbi ceļu 

posmiem Bukaišu pagastā Bu 22 Aizpuri-Tētītes (650 metru garumā) un Bu1 Stūrīši- Mednieki  

(250 m kopgarumā), un Augstkalnes pagastā  Au 56 Kalniņi – Mežinieku ceļa sākums (200 m 

garumā), Au  57 Kalniņi- Mežinieki- Bukaišu ceļš (120 m), Au 19 Skujas- Ratiņi-Pluģi-Cepļi 

posmā no Ratiņiem uz Miglēniem (370 m), Au 42 Šalkas- Tērvetes pagasts (170 m) un Au 1 Šalkas 

–Lapsas- Klinti-Stūri posmā no Lapsām ( 380 m garā posmā). Augusta mēnesī plānots labot 

atsevišķus bojātos ceļu posmus  un atjaunot virskārtu ceļam Te 30 Anšķini – Mālzemnieki ( 2500 

m kopgarumā) Tērvetes pagasta teritorijā. 

 

*          30. jūnijā tika noslēgts līgums ar SIA „A-T Trade Music” , kas paredz pirmajā kārtā atjaunot 

Tērvetes kultūras namā elektroinstalāciju un atbalsta konstrukcijas skatuves daļā. Darbi uzsākti 

18. jūlijā un plānoti pabeigt 8.augustā. Līguma summa sastāda 8851,47 EUR, ieskaitot PVN. 

 

*       SIA „Cemety” beidza darbu pie Tērvetes kapsētas digitalizācijas. Notikusi  apmācība darbam 

ar programmu. Datu ievadīšana sistēmā uzticēta Tērvetes pagasta pārvaldes vadītājai Dacei 

Vācerei. 

 

*     Projektu realizācija. 

 

1. Tiek īstenots Tērvetes novada domes projekts „Esmu TĒRVETnieks!”.  



Novada svētku ietvaros notika Fotoorientēšanās sacensības „Atklāj Tērveti no jauna”. 

No 27.-31.jūlijam notiks neformālās izglītības apmācības „Es – dzimis līderis”, no 14.-

16.augustam notiks neformālās izglītības apmācības „Nacionālie dārgumi”. Abas apmācības 

notiks aktivitāšu mājā "Zaļkalni". 

 

     Jaunatnes starptautisko programmu aģentūras (JSPA) īstenotajā projektā   “PROTI un DARI!” 

notiek plānoto divu jauniešu profilēšana. 

 

2. Tiek gatavots projekta koncepta pieteikums un pasūtītas būvdarbu kontroltāmes Kultūras min-

istrijas izsludinātājā projektu konceptu konkursā SAM 5.5.1. „Saglabāt, aizsargāt un attīstīt 

nozīmīgu kultūras un dabas mantojumu, kā arī attīstīt ar to saistītos pakalpojumus” ietvaros. Pro-

jektā plānots atjaunot kāpnes un terasi Augstkalnes vidusskolā un pabeigt fasādes atjaunošanas 

darbus Augstkalnes-Mežmuižas ev.lut.baznīcai.  

 

3. Tiek gatavots projekta pieteikums Veselības ministrijas izsludinātājā projektu konkursā SAM 

9.2.4. specifiskā atbalsta mērķa “Uzlabot pieejamību veselības veicināšanas un slimību profilakses 

pakalpojumiem, jo īpaši, nabadzības un sociālās atstumtības riskam pakļautajiem iedzīvotājiem” 

ietvaros. Projektā plānotas aktivitātes veselības veicināšanas un slimību profilakses pakalpojumu 

attīstībai. 

 

 

1. paragrāfs 

Par nekustamā īpašuma “Osīši” sadalīšanu un nosaukuma piešķiršanu 

D. Reinika 

 

    Atklāti vārdiski balsojot, PAR – 9 (D. Reinika, A. Bruss, S. Laizāns, I. Krūmiņa, L. 

Karloviča, Dz. Sirsone, A. Skalbiņa, N. Namnieks, I. Vēveris), NOLEMJ: 

 

    Pieņemt lēmumu Nr. 41 “Par nekustamā īpašuma “Osīši” sadalīšanu un nosaukuma 

piešķiršanu” 

 

 

                                                                  2. paragrāfs 

Par pašvaldībai piekritīgas zemes piešķiršanu nomā 
D. Reinika 

 

     Atklāti vārdiski balsojot, PAR – 9 (D. Reinika, A. Bruss, S. Laizāns, I. Krūmiņa, L. 

Karloviča, Dz. Sirsone, A. Skalbiņa, N. Namnieks, I. Vēveris), NOLEMJ: 

 

 Pieņemt lēmumu Nr. 42 “Par pašvaldībai piekritīgas zemes piešķiršanu nomā” 

 

 

3. paragrāfs 

Par pašvaldībai piekritīgas zemes piešķiršanu nomā 
D. Reinika 

       

 Atklāti vārdiski balsojot, PAR – 9 (D. Reinika, A. Bruss, S. Laizāns, I. Krūmiņa, L. Karloviča, 

Dz. Sirsone, A. Skalbiņa, N. Namnieks, I. Vēveris), NOLEMJ: 

 

Pieņemt lēmumu Nr.43 “Par pašvaldībai piekritīgas zemes piešķiršanu nomā” 

 



4. paragrāfs 

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

un nosaukuma piešķiršanu 

D. Reinika 

 

 

     Atklāti vārdiski balsojot, PAR – 9 (D. Reinika, A. Bruss, S. Laizāns, I. Krūmiņa, L. 

Karloviča, Dz. Sirsone, A. Skalbiņa, N. Namnieks, I. Vēveris), NOLEMJ: 

  

Pieņemt lēmumu Nr.44 “Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu, nekustamā īpašuma 

“Ziemeļi” sadalīšanu un nosaukuma piešķiršanu” 

 

 

5. paragrāfs 

Par pašvaldības nekustamā īpašuma „Ratnieki”  

nodošanu valsts īpašumā 

D. Reinika 

 

   Tērvetes novada dome, izskatot Finanšu komitejas iesniegto lēmuma projektu par Tērvetes 

novada pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma „Ratnieki”, Tērvete, Tērvetes pagasts, Tērvetes 

novads, nodošanu bez atlīdzības valsts īpašumā, konstatēja: 

   Ar Ministru kabineta 2012. gada 3. janvāra rīkojumu Nr. 18 „Par valsts nekustamā īpašuma 

nodošanu Tērvetes novada pašvaldības īpašumā” (turpmāk tekstā  - rīkojums), Veselības 

ministrijai tika atļauts nodot bez atlīdzības Tērvetes novada pašvaldības īpašumā valstij piederošo 

nekustamo īpašumu „Rehabilitācijas centrs „Tērvete”, Tērvetes pagastā, Tērvetes novadā, kadastra 

numurs 4688 003 0040 (turpmāk tekstā – Nekustamais īpašums).  

Saskaņā ar rīkojuma – 2.1. un 2.2.punktu, Nekustamais īpašums tika nodots ar tā izmantošanas 

mērķi  - nodrošināt sabiedrības interešu īstenošanu veselības aprūpes nozarē un sniegtu 

kvalitatīvus medicīniskās rehabilitācijas pakalpojumus pacientiem, veicinot veselības aprūpes 

pieejamību un iedzīvotāju veselīgu dzīvesveidu un nosacījumu, ka Nekustamais īpašums ir 

nododams bez atlīdzības valstij, ja tas vairs netiek izmantots rīkojumā minēto funkciju īstenošanai. 

   Saskaņā ar Veselības ministrijas un Tērvetes novada pašvaldības 2012. gada 2. aprīlī 

parakstīto Nekustamā īpašuma pieņemšanas – nodošanas aktu, Nekustamais īpašums tika nodots 

bez atlīdzības Tērvetes novada pašvaldības īpašumā  un ierakstīts uz Tērvetes novada pašvaldības 

vārda Tērvetes pagasta zemesgrāmatas nodalījumā Nr. 143.  

   Saskaņā ar Tērvetes novada pašvaldības 2016. gada 27. maija nostiprinājuma lūgumu, 

Tērvetes pagasta zemesgrāmatas nodalījumā Nr. 143 no Nekustamā īpašuma sastāva ir atdalīta 

zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 4688 0030246, platība 3331 m2, un uz tā atrodošās četras 

būves, kadastra apzīmējumi 4688 003 004 0040,  4688 003 004 0041, 4688 003 004 0044 un 4688 

003 004 0045, un tām atvērts jauns zemesgrāmatas nodalījums Nr. 100000556505, izveidojot 

jaunu nekustamo īpašumu „Ratnieki”, Tērvete, Tērvetes pagasts, Tērvetes novads, kadastra 

numurs 4688 003 0250. 

   Nekustamais īpašums „Ratnieki” vairs netiek izmantots un nav paredzēts to izmantot 

rīkojumā minēto funkciju īstenošanai.   

   Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 42.panta pirmā daļa nosaka, ka valsts 

nekustamo īpašumu var nodot bez atlīdzības atvasinātas publiskas personas īpašumā. Ministru 

kabinets lēmumā par valsts nekustamā īpašuma nodošanu bez atlīdzības atvasinātas publiskas 

personas īpašumā nosaka, kādu atvasinātas publiskas personas funkciju vai deleģēta pārvaldes 

uzdevuma veikšanai nekustamais īpašums tiek nodots. Ja nodotais nekustamais īpašums vairs 

netiek izmantots Ministru kabineta lēmumā par valsts nekustamā īpašuma nodošanu bez atlīdzības 



atvasinātas publiskas personas īpašumā norādīto funkciju vai deleģēta pārvaldes uzdevuma 

veikšanai, atvasināta publiska persona šo īpašumu bez atlīdzības nodod valstij. 

Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 5.pants nosaka, ka atļauju atsavināt publisku 

personu nekustamo īpašumu dod attiecīgās atvasinātās publiskās personas lēmējinstitūcija 

Likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 17.punkts nosaka, ka dome var izskatīt 

jebkuru jautājumu, turklāt tikai dome lemt par pašvaldības nekustamā īpašuma atsavināšanu. 

Ievērojot un pamatojoties uz norādītajiem faktiskiem un juridiskiem apstākļiem nekustamais 

īpašums „Ratnieki” ir nododams bez atlīdzības Latvijas valsts īpašumā. 

Vadoties no minētā un noklausoties Tērvetes novada domes priekšsēdētājas Daces Reinikas 

sniegto informāciju, pamatojoties uz Finanšu komitejas lēmuma projektu, Tērvetes novada dome, 

atklāti vārdiski balsojot: PAR – 9 (D. Reinika, A. Bruss, S. Laizāns, I. Krūmiņa, L. Karloviča, Dz. 

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

 

Nodot bez atlīdzības Latvijas valsts īpašumā nekustamo īpašumu „Ratnieki”, Tērvete, Tērvetes 

pagasts, Tērvetes novads, kadastra numurs 4688 003 0250 , reģistrēts Tērvetes pagasta 

zemesgrāmatu nodalījumā Nr. 100000556505. 

 

 

 

 

6. paragrāfs 

Par pašvaldības nekustamā īpašuma „Liesmiņas”  

nodošanu valsts īpašumā 

D. Reinika 

 

Tērvetes novada dome, izskatot Finanšu komitejas iesniegto lēmuma projektu par Tērvetes 

novada pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma „Liesmiņas”, Tērvete, Tērvetes pagasts, 

Tērvetes novads, nodošanu bez atlīdzības valsts īpašumā, konstatēja: 

Ar Ministru kabineta 2012. gada 3. janvāra rīkojumu Nr. 18 „Par valsts nekustamā īpašuma 

nodošanu Tērvetes novada pašvaldības īpašumā” (turpmāk tekstā  - rīkojums), Veselības 

ministrijai tika atļauts nodot bez atlīdzības Tērvetes novada pašvaldības īpašumā valstij 

piederošo nekustamo īpašumu „Rehabilitācijas centrs „Tērvete”, Tērvetes pagastā, Tērvetes 

novadā, kadastra numurs 4688 003 0040 (turpmāk tekstā – Nekustamais īpašums).  

Saskaņā ar rīkojuma – 2.1. un 2.2.punktu, Nekustamais īpašums tika nodots ar tā 

izmantošanas mērķi  - nodrošināt sabiedrības interešu īstenošanu veselības aprūpes nozarē un 

sniegtu kvalitatīvus medicīniskās rehabilitācijas pakalpojumus pacientiem, veicinot veselības 

aprūpes pieejamību un iedzīvotāju veselīgu dzīvesveidu un nosacījumu, ka Nekustamais 

īpašums ir nododams bez atlīdzības valstij, ja tas vairs netiek izmantots rīkojumā minēto 

funkciju īstenošanai. 

Saskaņā ar Veselības ministrijas un Tērvetes novada pašvaldības 2012. gada 2. aprīlī 

parakstīto Nekustamā īpašuma pieņemšanas – nodošanas aktu, Nekustamais īpašums tika 

nodots bez atlīdzības Tērvetes novada pašvaldības īpašumā  un ierakstīts uz Tērvetes novada 

pašvaldības vārda Tērvetes pagasta zemesgrāmatas nodalījumā Nr. 143.  

Saskaņā ar Tērvetes novada pašvaldības 2016. gada 27. maija nostiprinājuma lūgumu, 

Tērvetes pagasta zemesgrāmatas nodalījumā Nr. 143 no Nekustamā īpašuma sastāva ir atdalīta 

zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 4688 003 0247, platība 3082 m2, un uz tā atrodošā viena 

būve, kadastra apzīmējums 4688 003 004 0012, un tām atvērts jauns zemesgrāmatas nodalījums 

Nr. 100000556500, izveidojot jaunu nekustamo īpašumu „Liesmiņas”, Tērvete, Tērvetes 

pagasts, Tērvetes novads, kadastra numurs 4688 003 0251. 

Nekustamais īpašums „Liesmiņas” vairs netiek izmantots un nav paredzēts to izmantot 

rīkojumā minēto funkciju īstenošanai.   



Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 42.panta pirmā daļa nosaka, ka valsts 

nekustamo īpašumu var nodot bez atlīdzības atvasinātas publiskas personas īpašumā. Ministru 

kabinets lēmumā par valsts nekustamā īpašuma nodošanu bez atlīdzības atvasinātas publiskas 

personas īpašumā nosaka, kādu atvasinātas publiskas personas funkciju vai deleģēta pārvaldes 

uzdevuma veikšanai nekustamais īpašums tiek nodots. Ja nodotais nekustamais īpašums vairs 

netiek izmantots Ministru kabineta lēmumā par valsts nekustamā īpašuma nodošanu bez 

atlīdzības atvasinātas publiskas personas īpašumā norādīto funkciju vai deleģēta pārvaldes 

uzdevuma veikšanai, atvasināta publiska persona šo īpašumu bez atlīdzības nodod valstij. 

Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 5.pants nosaka, ka atļauju atsavināt 

publisku personu nekustamo īpašumu dod attiecīgās atvasinātās publiskās personas 

lēmējinstitūcija 

Likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 17.punkts nosaka, ka dome var izskatīt 

jebkuru jautājumu, turklāt tikai dome lemt par pašvaldības nekustamā īpašuma atsavināšanu. 

Ievērojot un pamatojoties uz norādītajiem faktiskiem un juridiskiem apstākļiem nekustamais 

īpašums „Liesmiņas” ir nododams bez atlīdzības Latvijas valsts īpašumā. 

Vadoties no minētā un noklausoties Tērvetes novada domes priekšsēdētājas Daces Reinikas 

sniegto informāciju, pamatojoties uz Finanšu komitejas lēmuma projektu, Tērvetes novada 

dome, atklāti vārdiski balsojot: PAR – 9 (D. Reinika, A. Bruss, S. Laizāns, I. Krūmiņa, L. 

Karloviča, Dz. Sirsone, A. Skalbiņa, N. Namnieks, I. Vēveris), PRET – nav,  ATTURAS – nav,  

NOLEMJ: 
 

Nodot bez atlīdzības Latvijas valsts īpašumā nekustamo īpašumu „Liesmiņas”, Tērvete, 

Tērvetes pagasts, Tērvetes novads, kadastra numurs 4688 003 0251, reģistrēts Tērvetes pagasta 

zemesgrāmatu nodalījumā Nr. 100000556500. 

 

 

 

 

7. paragrāfs 

Par pašvaldības nekustamā īpašuma „Klētnieki”  

nodošanu valsts īpašumā 

D. Reinika 

 

Tērvetes novada dome, izskatot Finanšu komitejas iesniegto lēmuma projektu par Tērvetes 

novada pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma „Klētnieki”, Tērvete, Tērvetes pagasts, 

Tērvetes novads, nodošanu bez atlīdzības valsts īpašumā, konstatēja: 

Ar Ministru kabineta 2012. gada 3. janvāra rīkojumu Nr. 18 „Par valsts nekustamā īpašuma 

nodošanu Tērvetes novada pašvaldības īpašumā” (turpmāk tekstā  - rīkojums), Veselības 

ministrijai tika atļauts nodot bez atlīdzības Tērvetes novada pašvaldības īpašumā valstij 

piederošo nekustamo īpašumu „Rehabilitācijas centrs „Tērvete”, Tērvetes pagastā, Tērvetes 

novadā, kadastra numurs 4688 003 0040 (turpmāk tekstā – Nekustamais īpašums).  

Saskaņā ar rīkojuma – 2.1. un 2.2.punktu, Nekustamais īpašums tika nodots ar tā 

izmantošanas mērķi  - nodrošināt sabiedrības interešu īstenošanu veselības aprūpes nozarē un 

sniegtu kvalitatīvus medicīniskās rehabilitācijas pakalpojumus pacientiem, veicinot veselības 

aprūpes pieejamību un iedzīvotāju veselīgu dzīvesveidu un nosacījumu, ka Nekustamais 

īpašums ir nododams bez atlīdzības valstij, ja tas vairs netiek izmantots rīkojumā minēto 

funkciju īstenošanai. 

Saskaņā ar Veselības ministrijas un Tērvetes novada pašvaldības 2012. gada 2. aprīlī 

parakstīto Nekustamā īpašuma pieņemšanas – nodošanas aktu, Nekustamais īpašums tika 

nodots bez atlīdzības Tērvetes novada pašvaldības īpašumā  un ierakstīts uz Tērvetes novada 

pašvaldības vārda Tērvetes pagasta zemesgrāmatas nodalījumā Nr. 143.  



Saskaņā ar Tērvetes novada pašvaldības 2016. gada 27. maija nostiprinājuma lūgumu, 

Tērvetes pagasta zemesgrāmatas nodalījumā Nr. 143 no Nekustamā īpašuma sastāva ir atdalīta 

zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 4688 003 0248, platība 5418 m2, un uz tā atrodošās 

divas būves, kadastra apzīmējumi 4688 003 004 1018 un  4688 003 004 1051, un tām atvērts 

jauns zemesgrāmatas nodalījums Nr. 100000556475, izveidojot jaunu nekustamo īpašumu 

„Klētnieki”, Tērvete, Tērvetes pagasts, Tērvetes novads, kadastra numurs 4688 003 0252. 

Nekustamais īpašums „Klētnieki” vairs netiek izmantots un nav paredzēts to izmantot 

rīkojumā minēto funkciju īstenošanai.   

Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 42.panta pirmā daļa nosaka, ka valsts 

nekustamo īpašumu var nodot bez atlīdzības atvasinātas publiskas personas īpašumā. Ministru 

kabinets lēmumā par valsts nekustamā īpašuma nodošanu bez atlīdzības atvasinātas publiskas 

personas īpašumā nosaka, kādu atvasinātas publiskas personas funkciju vai deleģēta pārvaldes 

uzdevuma veikšanai nekustamais īpašums tiek nodots. Ja nodotais nekustamais īpašums vairs 

netiek izmantots Ministru kabineta lēmumā par valsts nekustamā īpašuma nodošanu bez 

atlīdzības atvasinātas publiskas personas īpašumā norādīto funkciju vai deleģēta pārvaldes 

uzdevuma veikšanai, atvasināta publiska persona šo īpašumu bez atlīdzības nodod valstij. 

Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 5.pants nosaka, ka atļauju atsavināt 

publisku personu nekustamo īpašumu dod attiecīgās atvasinātās publiskās personas 

lēmējinstitūcija 

Likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 17.punkts nosaka, ka dome var izskatīt 

jebkuru jautājumu, turklāt tikai dome lemt par pašvaldības nekustamā īpašuma atsavināšanu. 

Ievērojot un pamatojoties uz norādītajiem faktiskiem un juridiskiem apstākļiem nekustamais 

īpašums „Klētnieki” ir nododams bez atlīdzības Latvijas valsts īpašumā. 

Vadoties no minētā un noklausoties Tērvetes novada domes priekšsēdētājas Daces Reinikas 

sniegto informāciju, pamatojoties uz Finanšu komitejas lēmuma projektu, Tērvetes novada 

dome, atklāti vārdiski balsojot: PAR – 9 (D. Reinika, A. Bruss, S. Laizāns, I. Krūmiņa, L. 

Karloviča, Dz. Sirsone, A. Skalbiņa, N. Namnieks, I. Vēveris), PRET – nav,  ATTURAS – nav,  

NOLEMJ: 
 

Nodot bez atlīdzības Latvijas valsts īpašumā nekustamo īpašumu „Klētnieki”, Tērvete, 

Tērvetes pagasts, Tērvetes novads, kadastra numurs 4688 003 0252, reģistrēts Tērvetes pagasta 

zemesgrāmatu nodalījumā Nr. 100000556475. 

 

 

 

 

8. paragrāfs 

Par skolu  ēdināšanas izmaksām 

D. Reinika 

 

      Tērvetes novada dome ir izskatījusi Finanšu komitejas iesniegto lēmuma projektu par  

ekonomistes Sandras Latišas iesniegumu ar lūgumu apstiprināt skolu ēdināšanas (pusdienu) 

izmaksas skolu darbiniekiem, nosakot cenu EUR 1,10 (viens euro 10 centi) par vienu porciju.  

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

lēmuma projektu, Tērvetes novada dome, atklāti vārdiski balsojot: PAR – 9 (D. Reinika, A. 

Bruss, S. Laizāns, I. Krūmiņa, L. Karloviča, Dz. Sirsone, A. Skalbiņa, N. Namnieks, I. Vēveris), 

PRET – nav, ATTURAS – nav, NOLEMJ: 

 

Ar 2016. gada 1. septembri apstiprināt skolu ēdināšanas (pusdienu) izmaksas skolu 

darbiniekiem 1,10 euro/porcija. 

 



 

 

 

 

 

9. paragrāfs 

Par nolikuma “Par Tērvetes novada pašvaldības policijas darbinieku formas tērpu 

un atšķirības zīmju  aprakstu un to izsniegšanas normām” 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  - 9 (D. Reinika, A. Bruss, S. Laizāns, I. Krūmiņa, L. Karloviča, Dz. Sirsone, A. 

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

 

    Apstiprināt nolikumu “Par Tērvetes novada pašvaldības policijas darbinieku formas tērpu 

un atšķirības zīmju  aprakstu un to izsniegšanas normām” (pielikumā). 

 

 

 

10. paragrāfs 

Par Tērvetes novada izglītības iestāžu  

pedagogu atlīdzības 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  - 9 (D. Reinika, A. Bruss, S. Laizāns, I. Krūmiņa, L. Karloviča, Dz. Sirsone, A. 

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

 

    Apstiprināt nolikumu “Tērvetes novada izglītības iestāžu  pedagogu atlīdzības nolikums”  

(pielikumā). 

 

 

11. paragrāfs 

Par atvaļinājuma piešķiršanu 

D. Reinika 

 

 Tērvetes novada dome ir izskatījusi Finanšu komitejas lēmuma projektu par Tērvetes 

novada domes priekšsēdētājas Daces Reinikas iesniegumu par atvaļinājuma piešķiršanu.   

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

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

un darbinieku atlīdzības nolikuma 2.5. punktu,  Finanšu komitejas lēmuma projektu, Tērvetes 

novada dome,  atklāti vārdiski balsojot: PAR – 8 (A. Bruss, S. Laizāns, I. Krūmiņa, L. 

Karloviča, Dz. Sirsone, A. Skalbiņa, N. Namnieks, I. Vēveris), PRET - nav, ATTURAS – nav, 

Dacei Reinikai saskaņā ar likumu „Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu 

darbībā” balsošanā nepiedaloties,   NOLEMJ:  

 

Piešķirt Tērvetes novada domes priekšsēdētājai Dacei Reinikai apmaksātu ikgadējā 

atvaļinājuma daļu no 2016. gada 1. augusta  līdz 2016. gada 14. augustam. 



 

 

12. paragrāfs 

Par saistošo noteikumu Nr. 6 „Grozījumi Tērvetes novada domes 2016. gada 28. 

janvāra saistošajos noteikumos Nr. 1„Tērvetes novada pašvaldības budžets 2016. 

gadam”” apstiprināšanu 

D. Reinika 

 

    Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.pantu un 46. pantu,  Finanšu komitejas 

lēmuma projektu, Tērvetes novada dome,  atklāti vārdiski balsojot: PAR - 9 (D. Reinika, A. 

Bruss, S. Laizāns, I. Krūmiņa, L. Karloviča, Dz. Sirsone, A. Skalbiņa, N. Namnieks, I. Vēveris), 

PRET - nav, ATTURAS - nav, NOLEMJ: 

 

Apstiprināt Tērvetes novada pašvaldības saistošos noteikumus Nr. 6 „Grozījumi Tērvetes 

novada domes 2016. gada 28. janvāra  saistošajos noteikumos Nr. 1 „Tērvetes novada 

pašvaldības budžets 2016. gadam” (Noteikumi pielikumā ). 

 

 

 

 

APSTIPRINĀTI 

ar Tērvetes novada domes 

2016. gada 28. jūlija  

sēdes lēmumu (prot.Nr. 11,12.  § ) 

 

   

Saistošie noteikumi Nr. 6 

„Grozījumi Tērvetes novada domes 2016. gada 28. janvāra saistošajos noteikumos 

Nr. 1 „Tērvetes novada pašvaldības  budžets 2016. gadam”” 

 

Izdoti saskaņā ar  

likuma „Par pašvaldībām” 21.panta 2 .punktu 

un likumu „Par pašvaldību budžetiem” 

 

   Izdarīt Tērvetes novada domes 2016.gada 28.janvāra saistošajos noteikumos Nr. 1 

„Tērvetes novada pašvaldības budžets 2016.gadam” šādus grozījumus: 

 

1. Izteikt saistošo noteikumu 1. punktu šādā redakcijā: 

“1. Noteikt Tērvetes novada pašvaldības pamatbudžeta ieņēmumus 4 238 797 euro apmērā 

(pielikums Nr.1 ).”  

 

2. Izteikt saistošo noteikumu 1. pielikumu jaunā redakcijā (1. pielikums) 

 

3. Izteikt saistošo noteikumu 2. punktu šādā redakcijā: 

“ 2. Noteikt Tērvetes novada pašvaldības pamatbudžeta izdevumus 4 495 742 euro apmērā 

(pielikums Nr.2 ).”  

 

4.  Izteikt saistošo noteikumu 2. pielikumu jaunā redakcijā (2. pielikums). 

 

 

 



 

 

13. paragrāfs 

Par grozījumiem  Tērvetes novada domes 2013. gada 28. marta nolikumā “Tērvetes 

novada domes un to izveidoto iestāžu amatpersonu un darbinieku atlīdzības nolikums” 
D. Reinika 

 

    Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.pantu, Valsts un pašvaldību institūciju 

amatpersonu un darbinieku atlīdzības likumu, LR MK 2010. gada 21. jūnija noteikumiem Nr. 

565 “Noteikumi par valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku sociālajām 

garantijām”, Finanšu komitejas lēmuma projektu, Tērvetes novada dome, atklāti vārdiski 

balsojot: PAR – 9 (D. Reinika, A. Bruss, S. Laizāns, I. Krūmiņa, L. Karloviča, Dz. Sirsone, A. 

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

 

1. Apstiprināt grozījumus Tērvetes novada domes 2013. gada 28. marta nolikumā “Tērvetes 

novada domes un to izveidoto iestāžu amatpersonu un darbinieku atlīdzības nolikums”  

(pielikumā); 

2. Grozījumi stājas spēkā pēc to apstiprināšanas domes sēdē;  

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

 

 

 

 

 

APSTIPRINĀTS 

        ar Tērvetes novada domes  

2016. gada 28. jūlija  

sēdes lēmumu   

 (protokols Nr. 11. 13. §) 

 

 

Tērvetes novada domes nolikums 

 

“Grozījumi Tērvetes novada domes 2013. gada 28. marta 

nolikumā “Tērvetes novada domes un to izveidoto iestāžu amatpersonu un 

darbinieku atlīdzības nolikums” 

 

 

Izdots saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām" 

21.panta pirmās daļas 12. un 13.punktu, 

41.panta pirmās daļas 2.punktu,  

Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likumu, 

LR MK 2010.gada 21.jūnija noteikumiem Nr. 565  

“Noteikumi par valsts un pašvaldību institūciju 

amatpersonu un darbinieku sociālajām garantijām”. 

 

 

Izdarīt Tērvetes novada domes 2013.gada 28.marta nolikumā „Tērvetes novada domes un to 

izveidoto iestāžu amatpersonu un darbinieku atlīdzības nolikums”, turpmāk tekstā - nolikums, 

šādu grozījumu: 

 



Izteikt nolikuma 12.1.7.4. apakšpunktu šādā redakcijā:  

 

“ 12.1.7.4. normatīvajos aktos paredzētajos gadījumos izmaksā atlīdzību, lai varētu ievērot 

darba aizsardzības prasības vai veikt darba aizsardzības pasākumus. Reizi trijos gados 

pašvaldības iestādes vadītājs sagatavo to darbinieku sarakstu, kuru veselības stāvokli ietekmē 

vai var ietekmēt veselībai kaitīgie darba vides faktori (piemēram, paaugstināts redzes 

sasprindzinājums darbā ar displeju, vai citi faktori). Darbiniekiem, kuri tiek nosūtīti uz 

vienreizēju vai periodisku veselības pārbaudi pie sertificēta arodslimību ārsta, tiek segti ar 

pārbaudi saistītie izdevumi.” 

 

 

 

 

 

 

14. paragrāfs 

Par maksas pakalpojuma apstiprināšanu 

D. Reinika 

 

     Tērvetes novada dome ir  izskatījusi Finanšu komitejas iesniegto lēmuma projektu par  

ekonomistes  Sandras Latišas iesniegumu ar lūgumu apstiprināt maksas pakalpojumus  

Augstkalnes vidusskolas struktūrvienībā Bukaišu skola, nosakot maksu par skolas zāles un 

skolas ēdamzāles izmantošanu.   

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

lēmuma projektu, Tērvetes novada dome, atklāti vārdiski balsojot:  PAR – 9 (D. Reinika, A. 

Bruss, S. Laizāns, I. Krūmiņa, L. Karloviča, Dz. Sirsone, A. Skalbiņa, N. Namnieks, I. Vēveris), 

PRET –  nav, ATTURAS – nav, NOLEMJ: 

 

     Apstiprināt maksas pakalpojumus  Augstkalnes vidusskolas struktūrvienībā Bukaišu 

skola: 

1. Skolas zāle 8,26 EUR/h + PVN 

2. Skolas ēdamzāle ( ar virtuvi) 6,20 EUR/h + PVN  

 

 

 

15. paragrāfs 

Par precizējumiem Tērvetes novada domes  saistošajos  noteikumus Nr. 5 

“Grozījumi Tērvetes novada domes 2011.gada 21.jūlija saistošajos noteikumos Nr. 11 

“Specializēto tūristu transportlīdzekļu  izmantošanas un reģistrācijas nosacījumi 

Tērvetes novadā”” 

D. Reinika 

 

    Saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 21.pantu, ievērojot Vides aizsardzības un reģionālās 

attīstības ministrijas 2016. gada 22. jūlija  atzinumā Nr.18-6/5511  "Par saistošajiem 

noteikumiem"  norādīto  iebildumu, Tērvetes novada dome,  atklāti vārdiski balsojot:  PAR  - 

9 (D. Reinika, A. Bruss, S. Laizāns, I. Krūmiņa, L. Karloviča, Dz. Sirsone, A. Skalbiņa, N. 

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

 

1. Precizēt Tērvetes novada domes  saistošos noteikumus Nr. 5 “Grozījumi Tērvetes 

novada domes 2011.gada 21.jūlija saistošajos noteikumos Nr. 11 “Specializēto tūristu 



transportlīdzekļu  izmantošanas un reģistrācijas nosacījumi Tērvetes novadā “un apstiprināt 

tos galīgajā redakcijā (pielikumā). 

2. Saistošos noteikumus Nr.5  “Grozījumi Tērvetes novada domes 2011.gada 21. jūlija 

saistošajos noteikumos Nr. 11 “Specializēto tūristu transportlīdzekļu  izmantošanas un 

reģistrācijas nosacījumi Tērvetes novadā “ triju darba dienu laikā pēc to parakstīšanas nosūtīt 

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai. 

3. Saistošo noteikumu Nr.5 “Grozījumi Tērvetes novada domes 2011.gada 21.jūlija 

saistošajos noteikumos Nr. 11 “Specializēto tūristu transportlīdzekļu  izmantošanas un 

reģistrācijas nosacījumi Tērvetes novadā “ pilnu tekstu:  

3.1. publicēt Tērvetes novada pašvaldības bezmaksas informatīvajā izdevumā „Laikam 

Līdzi”; 

3.2. publicēt Tērvetes novada domes tīmekļa vietnē internetā www. tervetesnovads.lv;  

3.3. izvietot redzamā vietā Tērvetes novada domes un pagastu pārvalžu telpās.  

 

 

 

 

16. paragrāfs 

Par skolu  ēdināšanas izmaksām 

D. Reinika 

 

      Tērvetes novada dome ir izskatījusi ekonomistes Sandras Latišas iesniegumu ar 

lūgumu apstiprināt skolu ēdināšanas (launaga) izmaksas skolu darbiniekiem, nosakot cenu 

EUR 0,60  (60  centi) par vienu porciju.  

Ievērojot minēto un pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.pantu, Tērvetes novada 

dome, atklāti vārdiski balsojot: PAR – 9 (D. Reinika, A. Bruss, S. Laizāns, I. Krūmiņa, L. 

Karloviča, Dz. Sirsone, A. Skalbiņa, N. Namnieks, I. Vēveris), PRET – nav, ATTURAS – 

nav, NOLEMJ: 

 

Ar 2016. gada 1. septembri apstiprināt skolu ēdināšanas (launaga) izmaksas skolu 

darbiniekiem 0,60  euro/porcija. 

 

 

17. paragrāfs 

Par lēmuma grozīšanu 

D. Reinika 

 

Tērvetes novada dome, izskatot iesniegto lēmuma projektu par Tērvetes novada domes 2014. 

gada 17. jūlija sēdes Nr. 11 lēmuma „Par maksas pakalpojumu izcenojumu apstiprināšanu 

Tērvetes novada izglītības iestādēs vasaras nometnēm” (14.§) grozīšanu, pamatojoties uz 

likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 14.punkta b) un g) apakšpunktu un  LR MK 

2011. gada 3. maija noteikumiem Nr. 333 „Kārtība, kādā plānojami un uzskaitāmi ieņēmumi 

no maksas pakalpojumiem un ar šo pakalpojumu sniegšanu saistītie izdevumi, kā arī maksas 

pakalpojumu izcenojumu noteikšanas metodika un izcenojumu apstiprināšanas kārtība”, atklāti 

vārdiski balsojot: PAR - 9 (D. Reinika, A. Bruss, S. Laizāns, I. Krūmiņa, L. Karloviča, Dz. 

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

 

Grozīt Tērvetes novada domes 2014. gada 17. jūlija sēdes Nr. 11, 14.paragrāfa lēmumu „Par 

maksas pakalpojumu izcenojumu apstiprināšanu Tērvetes novada izglītības iestādēs vasaras 

nometnēm”, svītrojot visā lēmuma tekstā un tā pielikumos vārdus „vasaras nometnēm”. 

 



18. paragrāfs 

Par lēmuma grozīšanu 

D. Reinika 

 

Tērvetes novada dome, izskatot iesniegto lēmuma projektu par Tērvetes novada domes 2014. 

gada 23. oktobra sēdes Nr. 15 lēmuma „Par maksas pakalpojumu apstiprināšanu” (27.§) grozīšanu, 

pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 14.punkta g) apakšpunktu un LR 

MK 2011. gada 3. maija noteikumiem Nr. 333 „Kārtība, kādā plānojami un uzskaitāmi ieņēmumi 

no maksas pakalpojumiem un ar šo pakalpojumu sniegšanu saistītie izdevumi, kā arī maksas 

pakalpojumu izcenojumu noteikšanas metodika un izcenojumu apstiprināšanas kārtība”, atklāti 

vārdiski balsojot: PAR - 9 (D. Reinika, A. Bruss, S. Laizāns, I. Krūmiņa, L. Karloviča, Dz. Sirsone, 

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

 

Grozīt Tērvetes novada domes 2014. gada 23. oktobra sēdes Nr. 15, 27.paragrāfa lēmumu „Par 

maksas pakalpojumu apstiprināšanu”, svītrojot lēmuma 2.punkta tekstā vārdus"nometņu/semināru 

organizēšanai”. 

 

 

19. paragrāfs 

Par debitoru parādu dzēšanu 

D. Reinika 

 

Tērvetes novada dome, izskatot iesniegto lēmuma projektu par dzīvokļa Nr. 64, “Labrenči”, 

Tērvetes pagasts, Tērvetes novads, īres un komunālo pakalpojumu maksājumu parāda dzēšanu 

48,84 EUR apmērā M.S./ personas kods/ , un konstatējot, ka minētā debitora parāda piedziņas 

prasība ir neiespējama, jo 2016. gada 27. jūnijā M.S. ir mirusi, ko apstiprina Miršanas apliecība 

/numurs/, pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2.punktu, kas paredz, 

ka pildot savas funkcijas, pašvaldībām likumā noteiktajā kārtībā ir tiesības veikt privāttiesiska 

rakstura darbības, 21.panta pirmās daļas 2.punktu, kurš nosaka, ka tikai dome var apstiprināt 

pašvaldības budžetu un budžeta grozījumus, Ministru kabineta noteikumu Nr.1486 „Kārtība, kādā 

budžeta iestādes kārto grāmatvedības uzskaiti” 100.punktu, kurš nosaka, ka prasības, kuru 

piedziņa saskaņā ar tiesību normām ir neiespējama, jo parādnieks ir likvidēts vai miris vai ir 

pagājis parāda piedziņas iespējamības termiņš, izslēdz no uzskaites un atzīst pārējos izdevumos, 

kā arī samazina izveidotos uzkrājumus nedrošiem (šaubīgiem) parādiem, atzīstot ieņēmumus no 

uzkrājumu samazinājuma, atklāti vārdiski balsojot: PAR - 9 (D. Reinika, A. Bruss, S. Laizāns, I. 

Krūmiņa, L. Karloviča, Dz. Sirsone, A. Skalbiņa, N. Namnieks, I. Vēveris) , PRET – nav, 

ATTURAS - nav, NOLEMJ: 

1. Dzēst no pašvaldības grāmatvedības bilances uzskaites mirušās M.S./personas kods/,  

debitora parādu 48,84 EUR apmērā par dzīvokļa Nr. 64, “Labrenči”, Tērvetes pagasts, Tērvetes 

novads, īri un komunālajiem pakalpojumiem; 

2.  Uzdot Tērvetes novada domes galvenajai grāmatvedei veikt debitoru parādu dzēšanu 

Tērvetes novada domes grāmatvedības konta 2319941 analītiskajā pārskatā. 

3. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Tērvetes novada pašvaldības izpilddirektoram.  

 

Sēdi slēdz plkst. 11:00 

Nākošā domes sēde 2016. gada 25. augustā 

 

 

Sēdes vadītāja                                                                                        D. Reinika 

 

Protokoliste                                                                                            S. Hibšmane 



 
 

 

 

 
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. jūlijā                                                                                                        Nr. 41 

                                                                                                                       (prot. Nr.11, 1. §) 

 

Par nekustamā īpašuma „Osīši” sadalīšanu un nosaukuma piešķiršanu 
 

Tērvetes novada dome, izskatot Tautsaimniecības un attīstības komitejas lēmuma projektu par 

A. G., /personas kods/, iesniegumu par zemes īpašuma „Osīši”, Augstkalnes pagasts, Tērvetes 

novads, sadalīšanu un nosaukuma piešķiršanu, konstatēja: 

Nekustamais īpašums „Osīši”, Augstkalnes pagasts, Tērvetes novads, pieder A. G. un sastāv no 

sešām zemes vienībām ar /kadastra apzīmējums/, /kadastra apzīmējums/, /kadastra apzīmējums/, 

/kadastra apzīmējums/, /kadastra apzīmējums/, /kadastra apzīmējums/   ar to kopējo platību 25,86 

ha. A. G. īpašuma tiesības uz nekustamo īpašumu „Osīši”, Augstkalnes pagasts, Tērvetes novads, 

reģistrētas Dobeles zemesgrāmatu nodaļas Augstkalnes pagasta /zemesgrāmatas nodalījuma 

numurs/. 

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

pagasts, Tērvetes novads, atdalīt zemes vienības ar /kadastra apzīmējums/– 5,31 ha, /kadastra 

apzīmējums/- 1,29 ha, kopplatībā 6,6 ha, kā arī  piešķirt jaunu nosaukumu. 

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

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

apzīmējums/– 5,31 ha, /kadastra apzīmējums/– 1,29 ha, kopplatībā 6,6 ha, atdalīšanai no 

nekustamā īpašuma „Osīši” 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, Tērvetes novada dome,  atklāti vārdiski balsojot: PAR - 9 (D. 

Reinika, A. Bruss, S. Laizāns, I. Krūmiņa, L. Karloviča, Dz. Sirsone, A. Skalbiņa, N. Namnieks, 

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

 

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

numurs/, zemes vienības ar /kadastra apzīmējums/ - 5,31 ha un /kadastra apzīmējums/– 1,29 ha 

platībā. 

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

atdalāmajām zemes vienībām ar /kadastra apzīmējums/ - 5,31 ha un /kadastra apzīmējums/– 1,29 

ha platībā, piešķirt jaunu nosaukumu – „Villenes”, Augstkalnes pagasts, Tērvetes novads, un 

noteikt nekustamā īpašuma lietošanas mērķi zemes vienībām „Villenes”, Augstkalnes pagasts, 



Tērvetes novads, /kadastra apzīmējums/– 5,31 ha, /kadastra apzīmējums/- 1,29 ha visā platībā – 

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

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

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

Atmodas ielā 19, Jelgava, LV - 3007. 

 

 

Domes priekšsēdētāja                                                                    D. Reinika 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 
LATVIJAS REPUBLIKA 

TĒRVETES NOVADA DOME 
Reģ.Nr.90001465562 

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

e-pasts:tervetesnd@zemgale.lv 
 

 

TĒRVETES NOVADA TĒRVETES PAGASTĀ 

 

 

LĒMUMS 
 

2016. gada 28. jūlijā                                                                                                        Nr. 42 

                                                                                                                        (prot. Nr.11, 2. §) 

 

 

Par pašvaldībai piekritīgas zemes piešķiršanu nomā 
 

Tērvetes novada dome, izskatot Tautsaimniecības un attīstības komitejas lēmuma projektu par  

L. P., /personas kods/, iesniegumu ar lūgumu Tērvetes novada pašvaldībai iznomāt 

lauksaimniecībā izmantojamo zemi 0,3 ha platībā palīgsaimniecības vajadzībām pašvaldībai 

piekritīgā zemes īpašumā ”Klūnu daudzdzīvokļu mājas”, Tērvetes pagasts, Tērvetes novads, 

/kadastra numurs/, konstatēja:  

Tērvetes novada pašvaldībai piekritīgā zemes īpašumā ”Klūnu daudzdzīvokļu mājas” ar 

/kadastra numurs/ ir neiznomāta, Tērvetes novada pašvaldībai piekritīga lauksaimniecībā 

izmantojamās zemes vienības daļa 0,3 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, Tērvetes novada dome,  atklāti vārdiski balsojot: PAR - 9 (D. Reinika, A. 

Bruss, S. Laizāns, I. Krūmiņa, L. Karloviča, Dz. Sirsone, A. Skalbiņa, N. Namnieks, I. Vēveris), 

PRET - nav, ATTURAS - nav, NOLEMJ: 

 



1. Sākot ar 2016. gada 1. augustu iznomāt L. P., /personas kods/ , Tērvetes novada pašvaldības 

lauksaimniecībā izmantojamo zemes vienības daļu 0,3 ha kopplatībā personiskās palīg-

saimniecības vajadzībām pašvaldības zemes īpašumā ”Klūnu daudzdzīvokļu mājas”, Tērvetes 

pagasts, Tērvetes novads,  /kadastra numurs/,  nosakot: 

 1.1. nomas termiņu uz 5 (pieciem) gadiem; 

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

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

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

noteikumiem; 

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

augustam.  

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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LĒMUMS 
 

2016. gada 28. jūlijā                                                                                                        Nr. 43 

                                                                                                                        (prot. Nr.11, 3.§) 

 

 

Par pašvaldībai piekritīgas zemes piešķiršanu nomā 
 

Tērvetes novada dome, izskatot Tautsaimniecības un attīstības komitejas lēmuma projektu 

par R. R., /personas kods/, iesniegumu ar lūgumu Tērvetes novada pašvaldībai iznomāt 

lauksaimniecībā izmantojamo zemi 0,05 ha platībā palīgsaimniecības vajadzībām pašvaldībai 

piekritīgā zemes īpašumā ”Pagasta zeme pie elektrokatlumājas”, Tērvetes pagasts, Tērvetes 

novads, /kadastra numurs/, konstatēja:  

Tērvetes novada pašvaldībai piekritīgā zemes īpašumā ”Pagasta zeme pie elektrokatlumājas” 

ar /kadastra numurs/ ir neiznomāta, Tērvetes novada pašvaldībai piekritīga lauksaimniecībā 

izmantojamās zemes vienības daļa 0,05 ha platībā, kas atbilstoši likuma "Par zemes reformu 

Latvijas Republikas lauku apvidos" 7.pantam, paredzēta personisko palīgsaimniecību 

vajadzībām.  

Citas personas uz minētās zemes vienības daļas nomu nav pieteikušās. 

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

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

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

personisko palīgsaimniecību vajadzībām atbilstoši likuma "Par zemes reformu Latvijas 

Republikas lauku apvidos" 7.pantam. 

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

„Tērvetes novada pašvaldībai piekrītošo un piederošo neapbūvētu zemesgabalu nomas maksas 

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

hektāriem (ieskaitot), tiek noteikts 1,5 % apmērā no zemesgabala kadastrālās vērtības gadā. 
 Saskaņā ar Tērvetes novada domes 2015. gada 22. janvāra noteikumiem „Tērvetes novada 

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

zemes nomas līgumi bez apbūves tiesībām tiek slēgti uz laiku līdz 5 (pieciem) gadiem. 
Ņemot vērā iepriekš minēto un papildus pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta 

otrās daļas 3.punktu, Tērvetes novada dome, atklāti vārdiski balsojot : PAR - 9 (D. Reinika, A. 

Bruss, S. Laizāns, I. Krūmiņa, L. Karloviča, Dz. Sirsone, A. Skalbiņa, N. Namnieks, I. Vēveris), 

PRET - nav, ATTURAS - nav, NOLEMJ: 

 



     1. Sākot ar 2016. gada 1. augustu iznomāt R. R., /personas kods/, Tērvetes novada 

pašvaldības lauksaimniecībā izmantojamo zemes vienības daļu 0,05 ha kopplatībā 

personiskās palīgsaimniecības vajadzībām pašvaldības zemes īpašumā ”Pagasta zeme pie 

elektrokatlumājas”, Tērvetes pagasts, Tērvetes novads,  /kadastra numurs/,  nosakot: 

1.1. nomas termiņu uz 5 (pieciem) gadiem; 

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

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

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

noteikumiem; 

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

augustam.  

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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 
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. jūlijā                                                                                                        Nr. 44 

                                                                                                                       (prot. Nr.11, 3.§) 

 

Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu, nekustamā īpašuma „Ziemeļi” 

sadalīšanu un nosaukuma piešķiršanu 

 

 Tērvetes novada dome, izskatot Tautsaimniecības un attīstības komitejas lēmuma projektu 

par I. P. iesniegumu par izstrādātā zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamā īpašuma 

„Ziemeļi”, Tērvetes pagasts, Tērvetes novads, /kadastra numurs/, sadalīšanai un nosaukuma 

piešķiršanu sadalītajam zemes gabalam, konstatēja: 

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

/kadastra numurs/, sastāvā esošo zemes vienību ar /kadastra apzīmējums/ divās daļās atbilstoši 

izstrādātajam zemes ierīcības projektam un atdalīt no minētā īpašuma visu zemes vienību ar 

/kadastra apzīmējums/. 

      Nekustamais īpašums „Ziemeļi ” pieder kopīpašumā I. P. un sastāv no divām  zemes 

vienībām  ar kopējo platību 13,0 ha. I. P. īpašuma tiesības uz nekustamo īpašumu „Ziemeļi”, 

Tērvetes pagasts, Tērvetes novads, reģistrētas Dobeles zemesgrāmatu nodaļā Tērvetes pagasta 

/zemesgrāmatas nodalījuma numurs/.  

      Tērvetes novada dome ar 2016. gada 26. maija sēdes lēmumu Nr. 31 (prot.Nr.9,10. §) ir 

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

pagasts, Tērvetes novads, sadalīšanai. 

      Zemes ierīcības projektu ir izstrādājusi firma SIA „Rūķis AG”, zemes ierīkotājs Ainārs 

Gorškovs, sertifikāta sērija BA Nr. 561, atbilstoši normatīvo aktu un Tērvetes novada domes 

lēmuma nosacījumiem. 

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

Tērvetes novads, zemes vienību ar  /kadastra apzīmējums/ divās atsevišķās zemes vienībās, 0,6 

ha un 3,6 ha platībā un konkretizē nekustamā īpašuma apgrūtinājumus. Zemes ierīcības projektā 

paredzētie pasākumi atbilst Tērvetes novada teritorijas plānojumam.   

      I. P. vēlas atdalāmajam nekustamajam īpašumam piešķirt jaunu nosaukumu – 

„Dienvidi”, Tērvetes pagasts, Tērvetes novads. 

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

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

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



ierīcības darbiem paredzēts izveidot jaunu adresācijas objektu un nekustamā īpašuma lietošanas 

mērķu noteikšanu vai maiņu. 

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

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

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

„Zemes ierīcības projekta izstrādes noteikumi” 30. un 31. punktu un LR MK 20.06.2006. 

noteikumiem Nr. 496 „Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma 

lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība”, Tērvetes novada dome, atklāti vārdiski balsojot: 

PAR - 9 (D. Reinika, A. Bruss, S. Laizāns, I. Krūmiņa, L. Karloviča, Dz. Sirsone, A. Skalbiņa, N. 

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

 

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

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

apzīmējumu /kadastra apzīmējums/ divās atsevišķās zemes vienībās, 0,6 ha un 3,6 ha platībā; 

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

vienību ar kadastra apzīmējumu /kadastra apzīmējums/; 

   3. Piešķirot sadalītajam nekustamajam īpašumam „Ziemeļi”, Tērvetes pagasts, Tērvetes novads, 

sekojošus nosaukumus un lietošanas mērķus: 

   3.1. zemes vienības ar kadastra apzīmējumu /kadastra apzīmējums/ paliekošajai zemes vienībai 

ar kopējo platību 0,6 ha atstāt iepriekšējo nosaukumu – „Ziemeļi”, Tērvetes pagasts, Tērvetes 

novads, un visā tā platībā noteikt nekustamā īpašuma lietošanas mērķi – zeme, uz kuras galvenā 

saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība (NĪLM kods – 0101). 

   3.2. no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu /kadastra apzīmējums/ atdalītajai zemes vienībai 

ar kopējo platību 3,6 ha piešķirt nosaukumu – „Dienvidi”, Tērvetes pagasts, Tērvetes novads, un 

visā tā platībā noteikt nekustamā īpašuma lietošanas mērķi - zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā 

darbība ir lauksaimniecība (NĪLM kods – 0101); 

   3.3. atdalītajai zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu /kadastra apzīmējums/ , ar kopējo platību 

8,8 ha piešķirt nosaukumu – „Dienvidi”, Tērvetes pagasts, Tērvetes novads, un visā tā platībā 

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

lauksaimniecība (NĪLM kods – 0101). 

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

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

Atmodas ielā 19, Jelgava, LV - 3007. 

 

 

 

 

 

Domes priekšsēdētāja                                                                                                D. Reinika 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

APSTIPRINĀTS 

ar Tērvetes novada domes  

2016. gada 28. jūlija sēdes  

lēmumu ( protokols  Nr. 11, 9. §)  

 

NOLIKUMS 

Par Tērvetes novada pašvaldības policijas 

darbinieku formas tērpu un atšķirības zīmju  

aprakstu un to izsniegšanas normām 

 

    Izdots saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām"  

41.panta pirmās daļas 2.punktu 

 

 

 

I. VISPĀRĪGIE NOTEIKUMI 

 

1. Tērvetes novada pašvaldības policijas (turpmāk tekstā- Pašvaldības policija) darbinieki  

saskaņā ar šo nolikumu ir tiesīgi saņemt un atbilstoši šī nolikuma prasībām nēsāt formas 

tērpu. 

 

2. Formas tērps valkājams saskaņā ar šī nolikuma prasībām. 

 

3. Formas tērpa sastāvdaļām un atribūtikai jāatbilst šī nolikuma prasībām. 

 

4. Formas tērpa virsdrēbēm ir noteikta zila krāsa, krekliem zila un balta krāsa. 

 

II. FORMAS TĒRPU IEDALĪJUMS 

 

5. Formas tērpi iedalās:  

5.1. svētku (parādes) formas tērps; 

5.2. ikdienas formas tērps; 

5.3. mobīlais formas tērps. 

 

6. Svētku (parādes) formas tērpi valkājami sekojošos gadījumos: 

6.1. piedaloties parādēs; 

6.2. ārvalstu pārstāvju pieņemšanās; 

6.3. pamatojoties uz Tērvetes novada domes priekšsēdētāja, izpilddirektora vai pašvaldības 

policijas priekšnieka rīkojumu. 

 

7. Ikdienas formas tērpi un mobīlie formas tērpi valkājami pildot ikdienas dienesta 

pienākumus. 

 

8. Atkarībā no gadalaika formas tērpi iedalās vasaras formas tērpos un ziemas formas tērpos. 

 

9. Pašvaldības policijas darbinieki pāriet uz vasaras (pavasarī) vai ziemas (rudenī) formas 

tērpa nēsāšanu atbilstoši pašvaldības policijas priekšnieka rīkojumam. 

 



10. Svētku (parādes) formas tērps sastāv no: 

10.1. Vasaras formas tērps sastāv no beretes vai parādes cepures, uzvalka, balta krekla, kakla 

saites karmīnsarkanā krāsā, melnām kurpēm, siksnas; 

10.2. Ziemas formas tērps sastāv no ziemas cepures, uzvalka, balta krekla, ziemas jakas, melniem 

saišu zābakiem, kakla saites karmīnsarkanā krāsā, siksnas, melniem cimdiem. 

 

11. Ikdienas formas tērps sastāv no: 

11.1. Vasaras formas tērps sastāv no mobilā lauku formas tērpa, (zilas bikses. zila virsjaka, balts 

vai melns T-krekls), melnas beretes vai žokejcepure, uzvalka, zila krekla, karmīnsarkanā krāsā 

kakla saites, melnām kurpēm, siksnas, zaļas atstarojošas vestes; 

11.2. Ziemas formas tērps sastāv no ziemas cepures vai melnas adītas cepures, uzvalka, siltā 

ziemas zilas krāsa kombinezona, melna džempera, saišu zābakiem, siksnas, zaļas atstarojošas 

vestes. 

11.3. Nēsājot formas tērpus, atļauts vasaras sezonas laikā, bereti nēsāt salocītu zem kreisā uzpleča, 

kreklu bez kaklasaites ar īsām piedurknēm līdz elkonim. 

 

12. Nēsājot formas tērpu, aizliegts: 

12.1. Formas tērpa priekšmetus jaukt ar civilo apģērbu; 

12.2. Dienesta pienākumus pildīt netīrā, nekārtīgā, saplēstā negludinātā formas tērpā vai bez 

atšķirības zīmēm. 

 

III. PAŠVALDĪBAS POLICIJAS ATŠĶIRĪBAS ZĪMES  

UN TO  IZVIETOJUMS UZ FORMAS TĒRPA 

 

13. Pašvaldības policijas darbinieki atbilstoši ieņemamajam amatam nēsā uz formas tērpa 

uzplečiem šādas atšķirības zīmes: 

13.1. pašvaldības policijas priekšnieks: divi ausekļi 2,5cm diametrs, kuri izvietoti simetriski uz 

uzpleča un Tērvetes novada ģerboņa; 

13.2. pašvaldības policijas vecākais inspektors četri ausekļi 2cm diametrs, kas izvietoti simetriski 

uz uzplečiem; 

13.3. pašvaldības policijas inspektors trīs ausekļi 2cm diametrs, kas izvietoti simetriski uz 

uzplečiem; 

13.4. atšķirības zīmes vienādi izvietojamas uz vasaras un ziemas formas tērpiem. 

 

14. Uzšuves, žetoni un zīmotnes izvietojamas šādā kārtībā: 

14.1. Uzšuve ar policijas emblēmu un uzrakstu «Pašvaldības policija" izvietojama uz formas tērpa 

kreisās piedurknes uzpleča viduslīnijas turpinājumā, 60 mm attālumā no pleca līnijas nošuves; 

14.2. Analogi 14.1.apakšpunktā noteiktajam izvietojumam uz formas tērpa labās rokas piedurknes 

nēsājama uzšuve ar Tērvetes novada ģerboņa attēlu un uzrakstu «Pašvaldības policija". 

14.3. Uzšuve ar policijas emblēmu un uzrakstu ''Pašvaldības policija'' nēsājama uz zaļās 

atstarojošās vestes labās puses krūšu kabatas; 

14.4. Uzšuve ar pašvaldības policista uzvārdu izvietojama virs policijas formas uzvalka un 

kombinezona labās puses krūšu kabatas; 

14.5. Uzšuve ar uzrakstu ''Pašvaldības policija'' izvietojama virs policijas formas uzvalka un 

kombinezona kreisās puses krūšu kabatas; 

14.6. Zīmotnes PP (pašvaldības policija) izvietojamas formas krekla apkakles atloka stūros; 

14.7. Kokarde ar valsts ģerboni, izvietojama beretes priekšdaļas kreisajā pusē; 

14.8. Kokarde ar valsts ģerboni izvietojama parādes cepures priekšdaļā; 

14.9. Pašvaldības policijas emblēma ar Tērvetes novada ģerboni izvietojama žokejcepures 

priekšā; 



14.10. Uzraksts ''Pašvaldības policija'' izvietojams ziemas jakas, T- krekla un zaļās atstarojošās 

vestes mugurpusē; 

14.11. Kaklasaites piespraude nēsājama, piestiprinot kaklasaiti pie krekla un tā izvietojama starp 

trešo un ceturto pogu, skaitot no apkaklītes. 

 

 

IV. FORMAS TĒRPU IZSNIEGŠANAS NORMAS, TO APRAKSTI UN 

ATJAUNOŠANAS KĀRTĪBA 

15. Formas tērpu izniegšanas normas ir noteiktas šī nolikuma 1.pielikumā. 

 

16. Formas tērpi pašvaldības policijas darbiniekam tiek  atjaunoti, kad tiem ir beidzies šī nolikuma 

1.pielikumā noteiktais lietošanas termiņš. 

 

17. Formas tērpa priekšmeti, kuri ir kļuvuši lietošanai nederīgi līdz lietošanas termiņa beigām, 

atsevišķos gadījumos var tikt atjaunoti.  Lēmumu par formas tērpu priekšmetu atjaunošanu pieņem 

Tērvetes novada domes izpilddirektors.  

 

18. Ja kāds formas tērpa priekšmets lietotāja vainas dēļ ir kļuvis lietošanai nederīgs vai tiek 

nozaudēts, tad pašvaldības policists to iegādājas par saviem līdzekļiem. 

 

19. Pašvaldības policijas darbinieks, izbeidzot darba tiesiskās attiecības,  nodod nelietotu formu 

vai atmaksā izsniegtā formas tērpa atlikušo vērtību Tērvetes novada domes izpilddirektora 

noteiktajā kārtībā. 

 

V. NOBEIGUMA NOTEIKUMI 

 

20. Šis nolikums stājas spēkā pēc tā apstiprināšanas Tērvetes novada domes sēdē.  

 

 

 

 

Domes priekšsēdētāja                      D. Reinika 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1.pielikums 

Nolikumam ”Par Tērvetes novada pašvaldības policijas darbinieku formas tērpu un 

atšķirības zīmju  aprakstu un to izsniegšanas normām” 

 

 

Pašvaldības policijas amatpersonu formas tērpu  

un atšķirības zīmju veidi un to 

izsniegšanas normas 
 

Nr. 

p.k. 

Priekšmeta nosaukums Daudzums 

(vienam 

cilvēkam) 

 

 

Lietošanas ilgums (gadi) 

1.  ziemas cepure ar nagu 1 gab. 3 
2. ziemas cepure (adīta) 1 gab. 2 
3. vasaras cepure ar nagu (vīriešu) 1 gab. 3 
4. vasaras cepure ar nagu (sieviešu) 1 gab. 3 
5. žokejcepure 1 gab. 2 
6. ziemas virsjaka (īsā*) 1 gab. 3 
7. žakete (vīriešu) 1 gab. 3 
8. žakete (sieviešu) 1 gab. 3 
9. pulovers 1 gab. 3 
10. bikses (vīriešu) 2 gab. 2 
11. bikses (sieviešu) 1 gab. 2 
12. svārki (sieviešu) 1 gab. 2 
13. ikdienas krekls ar garām piedurknēm 3 gab. 1 
14. ikdienas krekls ar īsām piedurknēm 3 gab. 1 
15. balts krekls ar garām piedurknēm 1 gab. 2 
16. balts krekls ar īsām piedurknēm 1 gab. 2 
17. ikdienas blūze ar garām piedurknēm 2 gab. 2 
18. ikdienas blūze ar īsām piedurknēm 2 gab. 2 
19. balta blūze ar garām piedurknēm 1 gab. 2 
20. balta blūze ar īsām piedurknēm 1 gab. 2 
21. polo krekls 1 gab. 2 
22. T krekls 2 gab. 1 
23. kaklasaite 2 gab. 2 
24. kaklasaite (sieviešu) 2 gab. 2 
25. kaklasaites saspraude 1 gab. 10 
26. ziemas zābaki 1 pāris 2 
27. vasaras zābaki 1 pāris 2 
28. zābaki (sieviešu) 1 pāris 2 
29. kurpes (vīriešu, sieviešu) 1 pāris 1 
30. cimdi (pirkstaiņi) 1 pāris 2 
31. šalle 1 gab. 5 
32. siksna (ieroču josta) 1 gab. 5 
33. bikšu siksna 1 gab. 4 

 

 

Domes priekšsēdētāja                                                               Dace Reinika                       

 

 



 

 

APSTIPRINĀTS 

Ar Tērvetes novada domes 

2016. gada 28. jūlija sēdes lēmumu 

(protokols Nr.11, 10. §) 

 

 

Tērvetes novada izglītības iestāžu  

pedagogu atlīdzības nolikums 

 

Izdots saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām"  

41.panta pirmās daļas 2.punktu,  

 

  

I. Vispārīgie noteikumi 

1. Nolikums nosaka Tērvetes novada izglītības iestāžu vadītāju un pedagogu, kuri īsteno 

obligātās izglītības un pirmsskolas izglītības programmas, tai skaitā atbalsta personāla izglītības 

programmas (turpmāk tekstā – Pedagogi) atlīdzības noteikšanas kārtību. 

2. Atlīdzību šī nolikuma izpratnē veido prēmijas un pabalsti.  

3. Pedagogu atlīdzības fonda kopējo apmēru budžeta gada ietvaros nosaka Dome.  

4. Nolikuma II. nodaļā minētās prēmijas izmaksājamas budžeta gada beigās.  

 

II. Prēmijas 

5. Pedagogiem reizi gadā par labiem darba rezultātiem var izmaksāt prēmiju, kuras 

maksimālais apmērs nedrīkst pārsniegt 20 % (divdesmit) procentus no pedagogam noteiktās 

mēnešalgas. 

6. Prēmiju piešķir un tās apmēru konkrētam Pedagogam nosaka  attiecīgās iestādes vadītājs. 

  

7. Prēmiju piešķir un tās apmēru konkrētam izglītības iestādes vadītājam nosaka Pašvaldības 

izpilddirektors. 

  

III. Pabalsti 

  

     8. Pedagoga nāves gadījumā ģimenes loceklis vai persona, kura uzņēmusies pedagoga 

apbedīšanu, saņem vienreizēju pabalstu  vienas minimālās mēneša algas apmērā. 

Lai saņemtu pabalstu, viens no pedagoga ģimenes locekļiem vai persona, kura uzņēmusies 

pedagoga apbedīšanu, viena mēneša laikā pēc pedagoga nāves iesniedz izglītības iestādes 

vadītājam/ Pašvaldības izpilddirektoram iesniegumu par pabalsta piešķiršanu, kurā norāda 

pabalsta saņēmēja vārdu, uzvārdu, personas kodu, adresi un kontu kredītiestādē, uz kuru 

pārskaitāma pabalsta summa. Iesniegumā norāda arī mirušā pedagoga vārdu, uzvārdu un 

miršanas datumu. Iesniegumam pievieno miršanas apliecības kopiju, uzrādot tās oriģinālu. 

Ja dokumenti noformēti un iesniegti iepriekš norādītajā kārtībā, pabalsta summa pēc iespējas 

drīzākā, bet ne vēlāk kā mēneša laikā pēc dokumentu saņemšanas tiek pārskaitīta uz pabalsta 

pieprasītāja kontu. 



 

9.  Pabalsts sakarā ar pedagoga ģimenes locekļa (laulātais, bērni, vecāki, adoptētāji un 

adoptētie) vai apgādājamā nāvi tiek piešķirts vienas minimālās algas apmērā, bet pabalsts 

sakarā ar pedagoga cita ģimenes locekļa (vecvecāki, brāļi un māsas) nāvi tiek piešķirts 15 % 

apmērā no minimālās algas apmēra.   

Lai saņemtu pabalstu pedagogs  viena mēneša laikā pēc ģimenes locekļa nāves iesniedz 

izglītības iestādes vadītājam/ Pašvaldības izpilddirektoram iesniegumu par pabalsta 

piešķiršanu, kurā norāda vārdu, uzvārdu, personas kodu, adresi un kontu kredītiestādē, uz kuru 

pārskaitāma pabalsta summa. Iesniegumā norāda arī mirušā ģimenes locekļa vārdu, uzvārdu un 

miršanas datumu. Iesniegumam pievieno miršanas apliecības kopiju, uzrādot tās oriģinālu un 

radniecību/svainību apliecinošus dokumentus. 

Ja dokumenti noformēti un iesniegti iepriekš norādītajā kārtībā, pabalsta summa pēc iespējas 

drīzākā, bet ne vēlāk kā mēneša laikā pēc dokumentu saņemšanas tiek pārskaitīta uz pabalsta 

pieprasītāja kontu. 

 

10. Lēmumu par pabalsta piešķiršanu pieņem izglītības iestādes vadītājs/ Pašvaldības 

izpilddirektors. 

 

11. Gadījumā, ja Pedagogs pilda amata pienākumus abās pašvaldības izglītības iestādēs, 

Pedagogs ir tiesīgs izvēlēties izglītības iestādi, kurā iesniegt iesniegumu par pabalsta 

piešķiršanu. 

 

 

Domes priekšsēdētāja                                                                             D. Reinika 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                             

 



Saistošie noteikumi Nr.11 
 

  Apstiprināti ar Tērvetes novada domes 

              2011. gada  21. jūlija  

                                                                           sēdes Nr. 8, lēmumu Nr. 14; 

                                                                                      ar grozījumiem 2013.gada 24. oktobra 

                                                                                                   sēdē  (protokols Nr.13,  3§); 

ar grozījumiem 2016. gada 22. jūnija sēdē 

(protokols  Nr.10,  6 §),  

ar precizējumiem 2016. gada 28. jūlija sēdē 

(protokols  Nr.11, 15. §)  

  

 

 

Specializēto tūristu transportlīdzekļu izmantošanas un reģistrācijas nosacījumi  

Tērvetes novadā 
 

Izdoti saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām”  

15.panta pirmās daļas 11.punktu,  

21.panta pirmās daļas 16.punktu,  

43.panta trešo daļu un  

Ceļu satiksmes likuma 9. panta trešo daļu, 

 10.panta pirmās daļas 1.punktu, 

 16.panta ceturto daļu 
 

I. Vispārīgie jautājumi 

 

1. Saistošie noteikumi (turpmāk – Noteikumi) nosaka kārtību, kādā Tērvetes novada 

administratīvajā teritorijā (turpmāk – Tērvetes novads) tiek reģistrēti un noformēti specializētie 

tūristu transportlīdzekļi (turpmāk – STT), kā arī kārtību, kādā tiek apstiprināti STT kustības 

maršruti un laika grafiki. 

II. Specializēto tūristu transportlīdzekļu reģistrācijas kārtība 

2. Tērvetes novadā ir atļauts izmantot tikai reģistrētus STT, ja tie brauc pa Tērvetes novada domes 

apstiprinātu kustības maršrutu. 

3. Lai reģistrētu STT un apstiprinātu STT kustības maršrutu pārvadātājam Tērvetes novada domē 

jāiesniedz: 

    3.1. rakstisks pieteikums; 

3.2. uzņēmuma (komersanta) reģistrācijas apliecības kopija (uzrādot oriģinālu); 

      3.3. dokuments, kas apliecina specializētā tūristu transportlīdzekļa īpašuma tiesības; 

      3.4. ja STT tiek nomāts – nomas līguma (līzinga, kredīta līguma, turpmāk – nomas līgums)  

      3.5. kopija (uzrādot oriģinālu), transportlīdzekļa nomas termiņš nedrīkst būt īsāks par 

pārvadātāja paredzēto STT pakalpojuma sniegšanas laiku; 

      3.6. dokumenti, kas apliecina STT tehniskā stāvokļa atbilstību drošības prasībām; 



      3.7. STT tehniskos rādītājus raksturojošus dokumentus; 

      3.8. STT vadītāja (-u) kvalifikāciju apliecinoša dokumenta kopija (uzrādot oriģinālu) ar 

tiesībām vadīt B, C1, D1, C vai D kategorijas transportlīdzekļus; 

      3.9. STT kustības maršruta un laika grafika projektu. 

 

III. Specializētā tūristu transportlīdzekļa noformēšanas kārtība 

4. Tērvetes novada dome piešķir reģistrācijas numuru katram STT vilcējam un katrai piekabei, 

saskaņā ar šādiem principiem: 

     4.1. vilcējiem numura pirmie seši simboli ir: „STT-A-”; 

     4.2. pēdējais simbols (simboli) ir cipars, kas tiek piešķirts secīgi pieaugošā kārtībā katram 

vilcējam sākot no „1”; 

     4.3. piekabēm numura pirmie seši simboli ir: „STT-B-”; 

     4.4. pēdējais simbols (simboli) ir cipars, kas tiek piešķirts secīgi pieaugošā kārtībā katrai 

piekabei sākot no „1”. 

5. Līdz pasažieru pārvadāšanas uzsākšanai uz STT vilcēja un piekabes ārējās virsbūves divās 

vietās jāuzkrāso piešķirto reģistrācijas numuru. Uzkrāsotajiem numuriem jābūt skaidri 

saredzamiem. 

6. Līdz pasažieru pārvadāšanas uzsākšanai STT īpašniekam ir jāveic civiltiesiskās atbildības 

obligātā apdrošināšana, kas ir spēkā uz visu paredzēto STT pakalpojumu sniegšanas periodu. 

7. Numurus jāuzkrāso, ievērojot šādas prasības: 

    7.1. numurus jāuzkrāso ar melnu krāsu, izņemot gadījumu, ja transportlīdzekļa virsbūve ir 

tumšā krāsā, tad numurus jāuzkrāso ar baltu krāsu; 

    7.2. uzkrāsojamā numura katra simbola augstums - 8 cm, katra simbola platums - 6 cm, 

attālums starp simboliem - 16 mm; 

    7.3. simboliem jāizmanto „Arial” fontu. 

 

8. STT pasažieriem redzamā vietā jābūt izvietotai kustības maršruta shēmai, informācijai par 

braukšanas maksu un lietošanas drošības noteikumiem latviešu un angļu valodā. 

9. STT tehniskā stāvokļa kontroles nodrošināšanai maršrutu pārvadātājam vienu reizi kalendārā 

gada laikā Tērvetes novada domē ir jāiesniedz dokumenti, kas apliecina STT tehniskā stāvokļa 

pārbaudi un atbilstību drošības prasībām. 

10. STT ātrums nedrīkst pārsniegt 30 km/h. 

11. Pārvadātājs un STT vadītājs ir atbildīgi par pasažieru drošību, vadītājam ir pienākums 

ievērot transportlīdzekļa ietilpības normas. 

 



IV. Noteikumu izpildes kontrole  

12. Par Noteikumu 2., 5., 6., 8., 9., 10. un 11.punktā noteikto prasību neievērošanu  izsaka 

brīdinājumu vai uzliek naudas sodu fiziskajām personām līdz EUR 71,00, juridiskajām personām 

līdz EUR 285,00. 

13. Kontrolēt noteikumu izpildi, fiksēt pārkāpumus, ierosināt administratīvā akta, kas uzliek 

adresātam par pienākumu izpildīt noteiktu darbību un/vai veikt lietvedību administratīvā 

pārkāpuma lietā, izdošanu, sastādīt administratīvā pārkāpuma protokolus atbilstoši savai 

kompetencei ir tiesīgi Valsts policijas un Tērvetes novada pašvaldības policijas amatpersonas. 

14. Noteikumu 11.punktā minētās amatpersonas bez protokola sastādīšanas ir tiesīgas naudas sodu 

līdz EUR 28,00 iekasēt pārkāpuma izdarīšanas vietā, izsniedzot noteikta parauga kvīti, ja pārkāpējs 

piemēroto sodu neapstrīd. 

15. Lietas par šo Noteikumu pārkāpumiem izskata Tērvetes novada pašvaldības administratīvā 

komisija Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksa noteiktajā kārtībā. 

16. Ieņēmumi no iekasētajiem naudas sodiem par šo noteikumu pārkāpumiem tiek ieskaitīti 

Tērvetes novada pašvaldības pamatbudžetā. 

V. Noslēguma jautājums 

17. Šie Noteikumi stājas spēkā nākamajā dienā pēc to publicēšanas vietējā laikrakstā. 

 

 

 

Domes priekšsēdētāja                                                                             D. Reinika 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Saistošo noteikumu Nr. 5 

“Grozījumi Tērvetes novada domes 2011. gada 21. jūlija 

saistošajos noteikumos Nr. 11 “Specializēto tūristu transportlīdzekļu  

izmantošanas un reģistrācijas nosacījumi Tērvetes novadā”” 

paskaidrojuma raksts 

      

Īss saistošo noteikumu satura izklāsts 2016.gada 1.janvāra Ministru Kabineta noteikumu 

Nr. 279 “Ceļu satiksmes noteikumi” 244.punkts 

nosaka, ka mehāniskajiem transportlīdzekļiem, 

kuru izgatavotāja noteiktais maksimālais 

braukšanas ātrums nepārsniedz 30 km/h, kā arī to 

piekabēm aizmugurē jābūt piestiprinātai pazīšanas 

zīmei – sarkanam fluorescējošam vienādmalu 

trijstūrim ar gaismu atstarojošu dzeltenu vai 

sarkanu apmali (trijstūra malas garums no 350 līdz 

365 mm, apmales platums no 45 līdz 48 mm).  

Savukārt noteikumu 233.punkts nosaka, ka 

pārvadājot bērnu grupas, autobusa priekšpusē un 

aizmugurē jābūt piestiprinātai dzeltenai 

kvadrātveida pazīšanas zīmei (malas garums no 

250 līdz 300 mm) ar sarkanu apmali (apmales 

platums – 1/10 no malas garuma) un 121. ceļa 

zīmes simbolu melnā krāsā. 

Noteikumi nosaka normatīvo aktu prasībām 

atbilstošu Specializēto tūristu transportlīdzekļu 

(turpmāk tektā – STT) noformēšanas kārtību. 

 

Saistošo noteikumu projekta  

nepieciešamības pamatojums 

 Tērvetes novada domes 2011.gada 21.jūlija 

Saistošie noteikumi Nr. 11 “Specializēto tūristu 

transportlīdzekļu  izmantošanas un reģistrācijas 

nosacījumi Tērvetes novadā” nosaka kārtību, kādā 

Tērvetes novada administratīvajā teritorijā tiek 

reģistrēti un noformēti specializētie tūristu 

transportlīdzekļi, kā arī kārtību, kādā tiek 

apstiprināti STT kustības maršruti un laika grafiki. 

Saistošo noteikumu 10.punktā noteikts, ka STT 

ātrums nedrīkst pārsniegt 30 km/h un 

transportlīdzeklim jābūt aprīkotam atbilstoši 

Ministru kabineta 29.06.2004. noteikumu Nr.571 

„Ceļu satiksmes noteikumi” 269.punkta 

nosacījumiem. 

Savukārt, Saistošo noteikumu 11.punktā noteikts, 

ka Pārvadātājs un STT vadītājs ir atbildīgi par 

pasažieru drošību, vadītājam ir pienākums ievērot 

transportlīdzekļa ietilpības normas, un, ja ar STT 

tiek pārvadātas bērnu grupas, transportlīdzeklim 

jābūt aprīkotam atbilstoši Ministru kabineta 

29.06.2004. noteikumu Nr.571 „Ceļu satiksmes 

noteikumi” 257.punkta nosacījumiem. 

 



     Abos augstāk norādītajos Saistošo noteikumu 

punktos ietverta atsauce uz spēku zaudējušu 

normatīvo aktu, proti, 29.06.2004. Ministru 

kabineta noteikumi Nr.571 „Ceļu satiksmes 

noteikumi” zaudēja spēku 2016.gada 1.janvārī. 

     

Grozījumi saistošajos noteikumos nepieciešami, 

lai  nodrošinātu pašvaldības saistošo noteikumu 

atbilstību spēkā esošu normatīvo aktu prasībām. 

  

Saistošo noteikumu projekta 

iespējamā ietekme uz pašvaldības 

budžetu 

 Neietekmē 

 

 

 

 

 

Saistošo noteikumu projekta 

iespējamā ietekme uz 

uzņēmējdarbības vidi pašvaldības 

teritorijā 

Neietekmē 

Saistošo noteikumu projekta 

iespējamā ietekme uz 

administratīvajām procedūrām   

Neietekmē  

Normatīvie akti, saskaņā ar kuriem  

saistošie noteikumi sagatavoti 

 

Likums  “Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 

11.punkts, 21.panta pirmās daļas 16.punkts, 

43.panta trešā daļa, “Ceļu satiksmes likums” 

9.panta trešā daļa, 10.panta pirmās daļas 1.punkts, 

16.panta ceturtā daļa 

Informācija par konsultācijām ar 

privātpersonām saistībā ar  Saistošo 

noteikumu projektu 

Plānotais sabiedrības līdzdalības veids – 

priekšlikumu un iebildumu izvērtēšana pēc 

projekta publicēšanas pašvaldības tīmekļa vietnē 

www.tervetesnovads.lv. 

 Sabiedrības pārstāvju izteiktie priekšlikumi vai 

iebildumi - paredzēts izvērtēt pēc to saņemšanas 

 

 

Domes priekšsēdētāja                                                                   D. Reinika 

 

 

 
R. Broks, 29233032 

http://www.tervetesnovads.lv/

