
 
 

 

 

 
LATVIJAS REPUBLIKA 

TĒRVETES NOVADA DOME 
Reģ.Nr.90001465562 

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

e-pasts:tervetesnd@zemgale.lv 
 

 

TĒRVETES NOVADA TĒRVETES PAGASTĀ 

 

SĒDES PROTOKOLS 
 

25.08.2016                                                                                                              Nr. 12 

 

 

Tērvetes novads, Zelmeņi 

Sēde sasaukta plkst. 10:00 

Sēde atklāta plkst. 10:00 

 

 

DARBA KĀRTĪBĀ 

 

*Izpilddirektora ziņojums 

 

1. Par zemes ierīcības projekta izstrādi zemes gabala “Skujas” sadalīšanai 

2. Par zemes nomas tiesību pārtraukšanu 

3. Par pašvaldībai piekritīgas zemes piešķiršanu nomā 

4. Par pašvaldībai piekritīgas zemes piešķiršanu nomā 

5. Par noteikumu “Kārtība, kādā Tērvetes novada pašvaldība sadala valsts piešķirto mērķdotāciju 

izglītības iestādēm bērnu no piecu gadu vecuma, vispārējās pamatizglītības un vispārējās vidējās 

izglītības pedagogu darba samaksai” apstiprināšanu 

6. Par  Tērvetes novada Attīstības programmas   Rīcības plāna  aktualizēšanu      

 

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 

 

Sēdē nepiedalās: Indriķis Vēveris – atrodas ārpus Latvijas 

 

Sēdē piedalās domes darbinieki: Domes izpilddirektors Māris Berlands, ekonomiste Sandra Latiša 

 

Piedalās: Laikraksta “Zemgale” korespondente Edīte Bēvalde 

 

Domes priekšsēdētāja lūdz deputātus papildināt darba kārtību ar 2 papildjautājumiem: 

7.  Par aizņēmumu Valsts kasē projekta „Kroņauces stadiona pārbūve”  

    realizēšanai 

8. Par štata vienības papildināšanu 

 



 

Domes priekšsēdētāja lūdz balsot par 2 papildjautājumu iekļaušanu darba kārtībā. 

 

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

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

 

Iekļaut darba kārtībā 2 papildjautājumus: 

7.  Par aizņēmumu Valsts kasē projekta „Kroņauces stadiona pārbūve”  

    realizēšanai 

8. Par štata vienības papildināšanu 

 

Domes priekšsēdētāja lūdz balsot par darba kārtību ar 8 jautājumiem 

 

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

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

 

Apstiprināt darba kārtību ar 8 jautājumiem 

 

DARBA KĀRTĪBĀ 

 

*Izpilddirektora ziņojums 

 

1. Par zemes ierīcības projekta izstrādi zemes gabala “Skujas” sadalīšanai 

2. Par zemes nomas tiesību pārtraukšanu 

3. Par pašvaldībai piekritīgas zemes piešķiršanu nomā 

4. Par pašvaldībai piekritīgas zemes piešķiršanu nomā 

5. Par noteikumu “Kārtība, kādā Tērvetes novada pašvaldība sadala valsts piešķirto mērķdotāciju 

izglītības iestādēm bērnu no piecu gadu vecuma, vispārējās pamatizglītības 

un vispārējās vidējās izglītības pedagogu darba samaksai” apstiprināšanu 

6. Par  Tērvetes novada Attīstības programmas   2012.-2018. gadam   Rīcības plāna  2012.-2018. 

gadam aktualizēšanu      

7.  Par aizņēmumu Valsts kasē projekta „Kroņauces stadiona pārbūve”  

    realizēšanai 

8. Par štata vienības papildināšanu 

 

 

 

 

 

Tērvetes novada pašvaldības izpilddirektora 2016. gada 25. augusta ziņojums par 

pašvaldības darbu 

 

 

*   No Lauku atbalsta dienesta ir saņemts lēmums par atbalstu projektam „Kroņauces stadiona 

pārbūve”. Projekta attiecināmās izmaksas ir  EUR 50000,00. Projekta īstenošanas gadījumā 

pašvaldībai būs iespēja saņemt publisko finansējumu EUR 45000 apmērā. Projekta īstenošanas 

kopējās izmaksas     atbilstoši iepirkuma rezultātiem ir  EUR 123 912,87.   Projekts paredz izbūvēt 

gumijota seguma skrejceļu ar piecām joslām 100 metru garumā, pirms tam sagatavojot atbilstošu 

pamatni, kā arī izbūvēt iežogotu jaunu basketbola laukumu ar speciālu segumu. Līgumā noteikts, ka 

būvdarbi jāpabeidz sešu kalendāro nedēļu laikā no līguma noslēgšanas brīža . Izpildīto darbu 

garantijas laiks 60 mēneši. Šiem darbiem paredzēts lūgt  aizņēmumu Valsts kasē . 

 

 



*  Izsludināts iepirkums TND 2016/10 „ Tautas tērpu izgatavošana un piegāde”. Iepirkuma 

priekšmets sadalīts un sastāv no 3 iepirkuma priekšmeta daļām – tautas tērpu izgatavošana un 

piegāde Tērvetes novada kultūras nama jauktajam korim „Tērvete”, tautas tērpu izgatavošana un 

piegāde Tērvetes novada kultūras nama jauniešu deju kolektīvam „Avots” un tautas tērpu 

izgatavošana un piegāde Tērvetes novada Bukaišu deju kopai „Vārpa”. Darbu izpildes termiņš 

paredzēts četri mēneši no iepirkuma līguma noslēgšanas dienas. Pretendentiem piedāvājumi 

jāiesniedz līdz 26. augustam. 

 

*     Sakarā ar to, ka dzeramā ūdens kvalitātes rādītāji atsevišķās pozīcijās pārsniedza normas,  ir 

veikti nepieciešamie remontdarbi Augstkalnes atdzelžošanas iekārtu darbības uzlabošanai. Līgums 

tika slēgts ar SIA „Domos serviss”,  darbu izmaksas sastādīja  3 948,29 EUR, tajā skaitā PVN. 

        Savukārt septembra mēnesī  paredzēts demontēt nolietojušos Dzeguzēnu ūdens atdzelžošanas 

iekārtu un uzstādīt jaunu paātrinātās filtrācijas dzelzs attīrīšanas  iekārtu Prior IRA14T. Plānotās 

būvdarbu izmaksas 9583,90 EUR. 

  

*        18. augustā ir pabeigta dzīvojamās mājas „Labrenči” siltuma apgādes sistēmas modernizācija. 

Uzstādīta kokskaidu granulu apkures sistēma „Grandeg Turbo” ar 200 kW katla jaudu. Garantijas 

termiņš izpildītajiem darbiem 60 kalendārie mēneši.  

 

*      Pabeigta būvprojekta izstrāde  Tērvetes novada grants ceļa Te-5 Dambīši – Kaijas 

rekonstrukcijai. Projekts tiek atbalstīts Eiropas Savienības Eiropas lauksaimniecības fonda lauku 

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

ciematu atjaunošana lauku apvidos” programmas ietvaros.   Projektu izstrādāja SIA „Rūķis AG” .   

 

*     Pabeigti Tērvetes kultūras nama pirmajā kārtā paredzētie darbi. Veikta elektroinstalācijas 

pārbūve un skatuves daļā nomainītas atbalsta konstrukcijas. Darbus veica SIA „A-T Trade Music”. 

Kopējās izmaksas 8851,47 EUR, ieskaitot PVN. 

 

*     8. augustā Tērvetes novada domes telpās notika VAS „Latvijas Valsts ceļi” pasūtītā 

projektējamā objekta „Valsts reģionālā autoceļa P95 Jelgava-Tērvete- Lietuvas robeža (Žagare) 

posma 28,35-43,55 km pārbūves būvprojekta” apspriešanas sapulce.  Tajā piedalījās tehniskā 

projekta autori no SIA „Polyroad”, VAS „Latvijas Valsts ceļi” pārstāvis un Tērvetes novada domes 

atbildīgie darbinieki, lai projektēšanas gaitā  tiktu iekļauti pašvaldības ierosinājumi projekta 

pilnveidošanai.  Rekonstrukcija paredzēta 15 kilometru garā posmā. Viss ceļa posms atrodas 

Tērvetes novada administratīvajā teritorijā. Sapulces protokolā tika iekļauti septiņi pašvaldības 

izteiktie ierosinājumi. 

 

 

 

 

1. paragrāfs 

Par zemes ierīcības projekta izstrādi zemes gabala 

„Skujas” sadalīšanai 

D. Reinika 

 

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

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

 

Pieņemt lēmumu Nr. 45 “Par zemes ierīcības projekta izstrādi zemes gabala 

„Skujas” sadalīšanai” 

 

 

 



 

 

2. paragrāfs 

Par zemes nomas tiesību pārtraukšanu 

D. Reinika 

 

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

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

 

Pieņemt lēmumu Nr. 46 “Par zemes nomas tiesību pārtraukšanu” 

 

 

 

 

3. paragrāfs 

Par pašvaldībai piekritīgas zemes piešķiršanu nomā 

D. Reinika 

 

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

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

 

Pieņemt lēmumu Nr. 47 “Par pašvaldībai piekritīgas zemes piešķiršanu nomā” 

 

 

 

 

4. paragrāfs 

Par pašvaldībai piekritīgas zemes piešķiršanu nomā 

D. Reinika 

 

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

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

 

Pieņemt lēmumu Nr. 48 “Par pašvaldībai piekritīgas zemes piešķiršanu nomā” 

 

 

 

 

5. paragrāfs 

Par noteikumu “Kārtība, kādā Tērvetes novada pašvaldība sadala valsts piešķirto 

mērķdotāciju izglītības iestādēm bērnu no piecu gadu vecuma, vispārējās pamatizglītības un 

vispārējās vidējās izglītības pedagogu darba samaksai” apstiprināšanu 

D. Reinika 

 

Tērvetes novada dome ir izskatījusi izglītības darba koordinatores Initas Rozes sagatavoto 

noteikumu projektu “Kārtība, kādā Tērvetes novada pašvaldība sadala valsts piešķirto mērķdotāciju 

izglītības iestādēm bērnu no piecu gadu vecuma, vispārējās pamatizglītības un vispārējās vidējās 

izglītības pedagogu darba samaksai”. 

Saskaņā ar Vispārējās izglītības likuma 4.panta 3.1 un 3.2 punktu, likuma „Par pašvaldībām” 41. 

pantu, LR MK  2016 gada 5. jūlija noteikumu  Nr. 445 „Pedagogu darba samaksas noteikumi” 6., 

9., 28.2.punktu, Finanšu komitejas lēmuma projektu, Tērvetes novada dome , atklāti vārdiski 

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

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



    

  Apstiprināt Tērvetes novada normatīvo dokumentu „Kārtība, kādā Tērvetes novada pašvaldība 

sadala valsts piešķirto mērķdotāciju izglītības iestādēm bērnu no piecu gadu vecuma, vispārējās 

pamatizglītības un vispārējās vidējās izglītības pedagogu darba samaksai” (pielikumā). 

 

 

 

 

6. paragrāfs 

Par  Tērvetes novada Attīstības programmas Rīcības plāna  aktualizēšanu 

D. Reinika 

 

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

programmas 2012.-2018. gadam Rīcības plāna 2012.-2018. gadam aktualizēšanu.   

     Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21. pantu, LR MK 2014. gada 14. oktobra noteikumu 

Nr. 628 „Noteikumi par pašvaldību teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem” 73. punktu, 

Finanšu komitejas lēmuma projektu, atklāti vārdiski balsojot: PAR - 8 (D. Reinika, A. Bruss, S. 

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

ATTURAS – nav, NOLEMJ:  

 

      Aktualizēt Tērvetes novada Attīstības programmas 2012.-2018. Rīcības plānu, iekļaujot Rīcībā 

Nr. 26  „Pašvaldības darbības profesionalitātes un efektivitātes uzlabošana” uzdevumu Nr. U26.5.  

„Pašvaldības kapitālsabiedrības izveide komunālo pakalpojumu sniegšanai un īpašumu 

apsaimniekošanai pēc paredzētās rīcības izvērtējuma, ja citādā veidā nav iespējams efektīvi sasniegt 

komunālo pakalpojumu sniegšanas un īpašumu apsaimniekošanas veikšanu”.  
 

 

 

 

7. paragrāfs 

Par aizņēmumu Valsts kasē projekta „Kroņauces stadiona pārbūve” realizēšanai 

D. Reinika 

 

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 19.punktu, likuma „Par 

pašvaldību budžetiem” 22., 22.1 un 24.pantu, likuma "Likums par budžetu un finanšu vadību" 

45.pantu un LR MK 25.03.2008. noteikumiem Nr. 196 „Noteikumi par pašvaldību aizņēmumiem 

un galvojumiem”, Tērvetes novada dome atklāti vārdiski  balsojot : PAR - 8 (D. Reinika, A. Bruss, 

S. Laizāns, I. Krūmiņa, L. Karloviča, Dz. Sirsone, A. Skalbiņa, N. Namnieks), PRET - nav, 

ATTURAS - nav, NOLEMJ: 

 

Lūgt Pašvaldību aizņēmumu un galvojumu kontroles un pārraudzības padomi sniegt atļauju un 

ņemt aizņēmumu Valsts kasē līdz  EUR  93450,00   (deviņdesmit trīs tūkstoši četri simti piecdesmit 

euro un  00 centi)  apmērā  Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai   Latvijas Lauku 

attīstības programmas 2014.-2020. gadam apakšpasākuma  „Darbību īstenošana saskaņā ar 

sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” projekta Nr.16-06-AL30-A019.2201-000001 

„Kroņauces stadiona pārbūve” īstenošanai, ar aizņēmuma izņemšanas laiku līdz 2016. gada 20. 

decembrim.   Aizņēmumu ņemt uz 20 gadiem  ar atlikto pamatsummas maksājumu uz 1 gadu no 

līguma noslēgšanas brīža, aizņēmuma atmaksu garantējot no Tērvetes novada pašvaldības budžeta 

līdzekļiem. 

 

 

 

 

 



 

 

8. paragrāfs 

Par štata vienības papildināšanu 

D. Reinika 

 

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

gada 24. augusta iesniegumu ar lūgumu papildināt Augstkalnes vidusskolas pirmsskolas grupas 

“Zvaniņi” štatu sarakstu ar 0,25 aukles štata vienību sakarā ar Augstkalnes vidusskolas pirmsskolas 

grupas “Zvaniņi” darba laika pagarināšanu darba dienās līdz plkst. 18.00. 

    Pamatojoties uz likuma ”Par pašvaldībām” 21.pantu, atklāti vārdiski balsojot: PAR – 8 (D. 

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

PRET – nav, ATTURAS - nav , NOLEMJ:  

  

  Ar 2016. gada 1. septembri papildināt Augstkalnes vidusskolas pirmsskolas grupas ”Zvaniņi” štatu 

sarakstu ar 0,25 aukles štata vienību.  

 

 

 

Sēdi slēdz plkst. 10:50 

Nākošā domes sēde 2016. gada  22. septembrī 

 

 

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, 
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TĒRVETES NOVADA TĒRVETES PAGASTĀ 

 

 

LĒMUMS 
 

2016. gada 25. augustā                                                                                             Nr. 45 

                                                                                                                  (prot. Nr.12, 1.§) 

 

Par zemes ierīcības projekta izstrādi zemes gabala “Skujas” sadalīšanai 

 

Tērvetes novada dome ir izskatījusi M. E., /personas kods/, iesniegumu par zemes īpašuma 

„Skujas”, Bukaišu pagasts, Tērvetes novads, /kadastra numurs/, 9,26 ha platībā, sadalīšanu un zemes 

ierīcības projekta izstrādi.  

Izskatot augstāk minēto ierosinājumu, Tērvetes novada dome konstatēja: 

M. E. vēlas sadalīt nekustamā īpašuma „Skujas”, Tērvetes pagasts, Tērvetes novads, sastāvā esošo 

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

 Nekustamais īpašums „Skujas” pieder M. E. un sastāv no vienas  zemes vienības  9,26 ha 

kopplatībā, ar /kadastra apzīmējums/. M. E. īpašuma tiesības uz nekustamo īpašumu „Skujas”, 

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

/zemesgrāmatas nodalījuma numurs/. 

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

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

lēmumiem, zemes īpašuma „Skujas” 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 „Skujas” /kadastra apzīmējums/   

sadalīšanai ir nepieciešams izstrādāt zemes ierīcības projektu. 

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

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

norāda: 

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

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

minētos gadījumus; 

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

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

intensitāti; 

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


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

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

detālplānojumam. 

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

attiecībā uz kartogrāfiskā materiāla pamatni ir veicama pēc brīvas izvēles atbilstoši LR MK 2011. 

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

nosacījumiem. 

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

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

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

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

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

PRET - nav, ATTURAS - nav, NOLEMJ: 

  

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

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

daļās, atdalot 3,32 ha atbilstoši šim lēmumam pievienotajam grafiskajam pielikumam Nr. 1, ievērojot 

sekojošus nosacījumus: 

  1) zemes ierīcības projekts ir izstrādājams atbilstoši Zemes ierīcības likuma un LR MK 2011. gada 

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

papildus saskaņojams ar Tērvetes novada domes būvvaldi; 

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

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

izstrādes noteikumi” 38.punkta nosacījumiem. 

 

 

 

 

 

 

Domes priekšsēdētāja                                                                                    D. Reinika 
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e-pasts:tervetesnd@zemgale.lv 
 

 

TĒRVETES NOVADA TĒRVETES PAGASTĀ 

 

LĒMUMS 
 

2016. gada 25. augustā                                                                                           Nr. 46 

                                                                                                                   (prot. Nr.12, 2.§) 

 

Par zemes nomas tiesību pārtraukšanu 

 

Tērvetes novada dome, izskatot Ļ. M., /personas kods/, iesniegumu  par zemes nomas tiesības 

pārtraukšanu uz Tērvetes novada pašvaldības zemes gabalu 0,05 ha platībā lauka masīvā „Centra 

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

Ļ. M. ir piešķirtas nomas tiesības uz Tērvetes novada pašvaldības lauksaimniecībā izmantojamo 

zemes gabalu 0,05 ha kopplatībā personiskās palīgsaimniecības vajadzībām lauka masīvā „Centra 

mazdārziņi”, Augstkalnes pagasts, Tērvetes novads, /kadastra numurs/. 

2016. gada 22. jūlijā Tērvetes novada dome ir saņēmusi Ļ. M. iesniegumu par atteikšanos no 

minētā zemes gabala 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, Tautsaimniecības un attīstības komitejas lēmuma projektu, 

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

Krūmiņa, L. Karloviča, Dz. Sirsone, A. Skalbiņa, N. Namnieks), PRET - nav, ATTURAS - nav, 

NOLEMJ: 

 

1. Ar 2016. gada 1. septembri pārtraukt Ļ. M., /personas kods/, nomas tiesības uz zemes gabalu 

0,05 ha kopplatībā lauka masīvā „Centra mazdārziņi”, Augstkalnes  pagasts, Tērvetes novads, 

/kadastra numurs/. 

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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LĒMUMS 
 

2016. gada 25. augustā                                                                                            Nr. 47 

                                                                                                                   (prot. Nr.12, 3.§) 

 

Par pašvaldībai piekritīgas zemes piešķiršanu nomā  

 

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

pašvaldībai iznomāt lauksaimniecībā izmantojamo zemi 0,04 ha platībā palīgsaimniecības 

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

Tērvetes novads, /kadastra numurs/, konstatēja:  

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

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

vienības daļa 0,04 ha platībā, kas atbilstoši likuma "Par zemes reformu Latvijas Republikas lauku 

apvidos" 7.pantam, paredzēta personisko palīgsaimniecību vajadzībām.  

Citas personas uz minētās zemes vienības daļas nomu nav pieteikušās. 

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

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

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

palīgsaimniecību vajadzībām atbilstoši likuma "Par zemes reformu Latvijas Republikas lauku 

apvidos" 7.pantam. 

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

novada pašvaldībai piekrītošo un piederošo neapbūvētu zemesgabalu nomas maksas noteikšanas 

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

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

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

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

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

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

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

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

 

1. Sākot ar 2016. gada 1. septembri iznomāt K. B., /personas kods/, Tērvetes novada pašvaldības 

lauksaimniecībā izmantojamo zemes vienības daļu 0,04 ha kopplatībā personiskās palīgsaimniecības 

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

novads,  /kadastra numurs/,  nosakot: 

1.1. nomas termiņu uz 5 (pieciem) gadiem; 



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

PVN), paredzot, ka Tērvetes novada domei ir tiesības vienpusēji mainīt zemes nomas maksu saskaņā 

ar spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem, tai skaitā saistošajiem noteikumiem; 

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

septembrim.  

2. Pilnvarot Tērvetes novada pašvaldības izpilddirektoru Māri Berlandu noslēgt lēmumam 

atbilstošu zemes nomas līgumu un veikt lēmuma izpildes kontroli. 

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

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

ielā 19, Jelgava, LV - 3007 . 

 

 

 

 

Domes priekšsēdētāja                                                                                        D. Reinika 
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2016. gada 25. augustā                                                                                           Nr. 48 

                                                                                                                  (prot. Nr.12, 4.§) 

 

Par pašvaldībai piekritīgas zemes piešķiršanu nomā  

 

 

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

pašvaldībai iznomāt lauksaimniecībā izmantojamo zemi 0,20 ha platībā palīgsaimniecības 

vajadzībām pašvaldībai piekritīgā zemes īpašumā ”Ilgas”, Augstkalnes pagasts, Tērvetes novads, 

/kadastra numurs/, konstatēja:  

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

neiznomāta, Tērvetes novada pašvaldībai piekritīga lauksaimniecībā izmantojamās zemes vienības 

daļa 0,2 ha platībā, kas atbilstoši likuma "Par zemes reformu Latvijas Republikas lauku apvidos" 

7.pantam, paredzēta personisko palīgsaimniecību vajadzībām.  

Citas personas uz minētās zemes vienības daļas nomu nav pieteikušās. 

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

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

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

palīgsaimniecību vajadzībām atbilstoši likuma "Par zemes reformu Latvijas Republikas lauku 

apvidos" 7.pantam. 

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

novada pašvaldībai piekrītošo un piederošo neapbūvētu zemesgabalu nomas maksas noteikšanas 

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

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

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

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

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

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

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

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

 

1. Sākot ar 2016. gada 1. septembri iznomāt M. P., /personas kods/, Tērvetes novada pašvaldības 

lauksaimniecībā izmantojamo zemes vienības daļu 0,2 ha kopplatībā personiskās palīgsaimniecības 

vajadzībām pašvaldības zemes īpašumā ”Ilgas”, 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. 

septembrim.  

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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Apstiprināti 

ar 2016. gada 25.augusta   

domes sēdes lēmumu 

(protokols Nr.12, 5. §) 

  

  

Noteikumi 
     

Kārtība, kādā Tērvetes novada pašvaldība sadala valsts piešķirto mērķdotāciju izglītības 

iestādēm bērnu no piecu gadu vecuma, vispārējās pamatizglītības un vispārējās vidējās 

izglītības pedagogu darba samaksai 
 

 

Izdoti saskaņā ar Izglītības likuma  

17.panta trešās daļas 3.punktu 

likuma „Par pašvaldībām” 41. pantu,  

  MK  2016.  gada 5. jūlija noteikumu  

Nr. 445 „Pedagogu darba samaksas noteikumi” 

6.,9., 28.2.punktu, 

MK  2016.  gada 5. jūlija noteikumu  

Nr. 447” Par valsts budžeta mērķdotāciju pedagogu  

darba samaksai pašvaldību vispārējās izglītības iestādēs  

un valsts augstskolu vispārējās vidējās izglītības iestādēs” 

2.punktu 

 

1. Noteikumi nosaka kārtību, kādā sadala valsts budžeta mērķdotāciju (turpmāk – mērķdotācija) 

Tērvetes novada pašvaldības izglītības iestādēm bērnu no piecu gadu vecuma izglītošanā 

nodarbināto pirmsskolas izglītības pedagogu darba samaksai, vispārējās pamatizglītības un 

vispārējās vidējās izglītības iestāžu pedagogu darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas 

obligātajām iemaksām. 

 

2. Mērķdotāciju izglītības iestāžu pedagogu darba samaksai atbilstoši normatīvajos aktos 

noteiktajiem kritērijiem aprēķina un sadala Tērvetes novada dome (turpmāk- dome), ievērojot šādu 

kārtību: 

2.1. mērķdotācijas sadalē tiek nodrošināta atklātība; 

2.2. mērķdotācijas apjomu iestādei aprēķina atbilstoši skolēnu skaitam un atbilstoši izglītības 

programmām, kas tiek īstenotas izglītības iestādē. 

 

3. Pedagoģisko likmju skaitu, izglītības iestāžu vadītāju un pedagogu darba algas likmi nosaka 

laika posmam no kārtēja gada 1. septembra līdz nākamā gada 31. augustam. 

 

4. Izglītības iestādes vadītāja amata algas likmi nosaka Tērvetes novada dome, ņemot vērā 

izglītojamo skaitu, t. sk. izglītojamo skaitu obligātās izglītības pirmsskolas grupās pie izglītības 

iestādēm, izglītības iestādē 1.septembrī. 

 

5. Izglītības iestādes vadītājs nodrošina pedagogu darba samaksas aprēķinu, izstrādājot pedagogu 

tarifikāciju piešķirtā finansējuma ietvaros atbilstoši 2016.gada 5.jūlija Ministru kabineta 

Noteikumu Nr. 445 “Pedagogu darba samaksas noteikumi” 5.pielikumam, paredzot  finansējumu 

klases audzināšanai: 

5.1.  līdz 2 stundām, ja  klasē mācās 5 līdz 9 skolēni;  

5.2.  apvienotajās klasēs līdz 3 stundām;  

5.3.  ne vairāk kā 4 stundas klasēs, kur izglītojamo skaits ir līdz 19;  



5.4. klasēs, kur izglītojamo skaits ir lielāks par 19, ne vairāk kā 5 stundas vai atbilstoši skolai 

piešķirtajiem valsts mērķdotācijas līdzekļiem. 

   

6. Izglītības iestādes administrācijas un atbalsta personāla darba samaksas finansēšanai tiek 

izlietoti ne vairāk kā 18% no piešķirtā valsts mērķdotācijas finansējuma, tajā skaitā 12% izglītības 

iestādes administrācijas darba samaksas finansēšanai un 6% izglītības iestādes atbalsta personāla 

darba samaksas finansēšanai. 

 

7. Izglītības iestādes pedagogu piemaksu fondam  par audzināšanu un darbu labošanu  vai 

konsultācijām, vai metodisko darbu, vai projektu un zinātniski pētniecisko darbu vadīšanu, vai 

mājmācību, vai reemigrāciju izlieto 13,5 % no piešķirtās valsts mērķdotācijas. 

 

8. Skolēnu skaitu izglītības iestādē nosaka uz 1. septembri . Pamatizglītības un vidējās izglītības 

programmas apguvei vienā klasē minimālais skolēnu skaits ir 8, ja skolēnu skaits ir mazāks, par 

klases atvēršanu lemj pašvaldība.  

 

9. Pašvaldība var veidot mērķdotācijas rezerves fondu līdz 1% no piešķirtās mērķdotācijas, kura 

var tikt izlietota, ja nepieciešams  nodrošināt pedagogu pārtarifikāciju vai veikt citas izmaiņas 

pedagogu darba samaksā mācību gada laikā (pedagogu maiņa, aizvietošana u.c. neparedzēti 

gadījumi). Mācību gada beigās izglītības darba koordinators iesaka pašvaldības izpilddirektoram 

lemt par uzkrāto līdzekļu izlietojumu pedagogu atalgojumam par papildus pienākumu veikšanu. 

 

10. Dome var lemt par atsevišķu izglītības iestāžu pedagogu minimālās algas likmes 

paaugstināšanu, ja ir nodrošināts 5.,6.,7. un 9. punktā minētais. 

 

11. Izglītības iestādes vadītājs atbild par izglītības iestādei piešķirtās mērķdotācijas racionālu un 

efektīvu izlietojumu. 

 

12. Izglītības iestādes pedagogu tarifikācijas apstiprina izglītības iestādes vadītājs, saskaņojot ar 

Tērvetes novada domes izglītības darba koordinatoru un domes priekšsēdētāju. 

 

13. Kārtība piemērojama attiecīgajam mācību gadam piešķirtās mērķdotācijas ietvaros.  

 

14. Ar 2016.gada 31. augustu atzīt par spēku zaudējušiem 2013. gada 24. oktobra Tērvetes novada 

domes noteikumus ”Kārtība, kādā Tērvetes novada pašvaldība sadala valsts piešķirto mērķdotāciju 

izglītības iestādēm bērnu no piecu gadu vecuma, vispārējās pamatizglītības un vispārējās vidējās 

izglītības pedagogu darba samaksai”. 

 

15. Noteikumi stājas spēkā 2016. gada 1. septembrī. 

 

Domes priekšsēdētāja                                                        D. Reinika 

 

 

 

 


