
 

 
 

 

 

 
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 
22.09.2016                                                                                                              Nr. 13 

 

 

Tērvetes novads, Zelmeņi 

Sēde sasaukta plkst. 10:00 

Sēde atklāta plkst. 10:05 

 

 

DARBA KĀRTĪBĀ 

 

*Izpilddirektora ziņojums 

 

1. Par nekustama īpašuma „Meldri” sadalīšanu un nosaukuma piešķiršanu  

2. Par nekustama īpašuma „Mežābeles” sadalīšanu un nosaukuma piešķiršanu  

3. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu, nekustamā īpašuma „Līvi” sadalīšanu un nosaukuma 

piešķiršanu 

4. Par nosaukuma maiņu nekustamajam īpašumam 

5. Par nekustama īpašuma „Tiltiņi” sadalīšanu un nosaukuma piešķiršanu 

6. Par zemes ierīcības projekta izstrādi zemes gabala „Tiltiņi” sadalīšanai 

7. Par Tērvetes novada domes saistošo noteikumu Nr.7  “Grozījumi  Tērvetes novada domes 

2013. gada 19. decembra saistošajos noteikumos Nr.32  “ Par izglītojamo ēdināšanas maksas 

atvieglojumiem””  apstiprināšanu 

8. Par darba grupas izveidošanu 

9. Par izmaiņām štatu sarakstā 

10. Par sociālās aprūpes centra ”Tērvete” attīstības programmas 2017.-2021. gadam apstiprināšanu 

11. Par atvaļinājuma piešķiršanu 

12.  Par lēmuma daļēju atcelšanu 

13. Par lēmuma grozīšanu 

14. Par saistošo noteikumu Nr. 8 „Grozījumi Tērvetes novada domes 2016. gada  28.  janvāra 

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

15. Par dalību projektā 

16. Par dalību projektā 

17. Par pirmsskolas izglītības pedagogu zemākās  mēneša darba algas likmes   noteikšanu 

18. Par papildus finansējuma piešķiršanu 

19. Par atalgojuma noteikšanu sociālajam pedagogam 

20.   Par SAC ”Tērvete”  apkures tarifa apstiprināšanu 



21.   Par likmju un darba algas likmju apstiprināšanu izglītības iestāžu direktoriem 

22.   Par klašu komplektēšanu novada izglītības iestādēs 

23.   Par pirmsskolas izglītības  grupām Tērvetes novada izglītības iestādēs 

 

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, Indriķis Vēveris 

 

Sēdē nepiedalās: Normunds Namnieks – atrodas komandējumā 

 

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

Latiša, Augstkalnes pagasta pārvaldes vadītāja Jeļena Belova, projektu koordinatore Dace Vācere, 

izglītības darba speciāliste Inita Roze 

 

Piedalās: Laikraksta “Zemgale” korespondente Edīte Bēvalde 

 

Domes priekšsēdētāja lūdz deputātus papildināt darba kārtību ar 4 papildjautājumiem: 

24.  Par Tērvetes novada pašvaldības nekustamo īpašumu uzskaiti un lietošanu  

25.  Par zemes lietošanas mērķa noteikšanu  

26.  Par nomas tiesību izsoles organizēšanu zemes vienības daļai “Mežmalieši” 

27.  Par dalību projektu konkursā 

 

Domes priekšsēdētāja lūdz balsot par 4 papildjautājumu iekļaušanu darba kārtībā. 

 

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

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

 

Iekļaut darba kārtībā 4 papildjautājumus: 

24.  Par Tērvetes novada pašvaldības nekustamo īpašumu uzskaiti un lietošanu  

25.  Par zemes lietošanas mērķa noteikšanu  

26.  Par nomas tiesību izsoles organizēšanu zemes vienības daļai “Mežmalieši” 

27.  Par dalību projektu konkursā 

 

Domes priekšsēdētāja lūdz balsot par darba kārtību ar 27 jautājumiem 

 

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

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

 

Apstiprināt darba kārtību ar 27 jautājumiem 

 

DARBA KĀRTĪBĀ 

 

*Izpilddirektora ziņojums 

 

1. Par nekustama īpašuma „Meldri” sadalīšanu un nosaukuma piešķiršanu  

2. Par nekustama īpašuma „Mežābeles” sadalīšanu un nosaukuma piešķiršanu  

3. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu, nekustamā īpašuma „Līvi” sadalīšanu un nosaukuma 

piešķiršanu 

4. Par nosaukuma maiņu nekustamajam īpašumam 

5. Par nekustama īpašuma „Tiltiņi” sadalīšanu un nosaukuma piešķiršanu 

6. Par zemes ierīcības projekta izstrādi zemes gabala „Tiltiņi” sadalīšanai 



7. Par Tērvetes novada domes saistošo noteikumu Nr.7  “Grozījumi  Tērvetes novada domes 

2013. gada 19. decembra saistošajos noteikumos Nr.32  “ Par izglītojamo ēdināšanas maksas 

atvieglojumiem””  apstiprināšanu 

8. Par darba grupas izveidošanu 

9. Par izmaiņām štatu sarakstā 

10. Par sociālās aprūpes centra ”Tērvete” attīstības programmas 2017.-2021. gadam apstiprināšanu 

11. Par atvaļinājuma piešķiršanu 

12.  Par lēmuma daļēju atcelšanu 

13. Par lēmuma grozīšanu 

14. Par saistošo noteikumu Nr. 8 „Grozījumi Tērvetes novada domes 2016. gada  28.  janvāra 

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

15. Par dalību projektā 

16. Par dalību projektā 

17. Par pirmsskolas izglītības pedagogu zemākās  mēneša darba algas likmes   noteikšanu 

18. Par papildus finansējuma piešķiršanu 

19. Par atalgojuma noteikšanu sociālajam pedagogam 

20.   Par SAC ”Tērvete”  apkures tarifa apstiprināšanu 

21.   Par likmju un darba algas likmju apstiprināšanu izglītības iestāžu direktoriem 

22.   Par klašu komplektēšanu novada izglītības iestādēs 

23.   Par pirmsskolas izglītības  grupām Tērvetes novada izglītības iestādēs 

24.  Par Tērvetes novada pašvaldības nekustamo īpašumu uzskaiti un lietošanu  

25.  Par zemes lietošanas mērķa noteikšanu  

26.  Par nomas tiesību izsoles organizēšanu zemes vienības daļai “Mežmalieši” 

27.  Par dalību projektu konkursā 

 

 

 

Tērvetes novada pašvaldības izpilddirektora 2016. gada 22. septembra ziņojums par 

pašvaldības darbu 

 

*    26. augustā  noslēdzies iepirkums TND 2016/10 „ Tautas tērpu izgatavošana un piegāde”. 

Tika saņemti astoņu pretendentu piedāvājumi. Izvērtējot piedāvājumus,  iepirkumu komisija 

nolēma slēgt iepirkuma līgumu ar V. Bļinkovas individuālo uzņēmumu " MĀKSLA" par 

iepirkuma 1. Un 2. daļu, t. i.  Tautas tērpu izgatavošana un piegāde Tērvetes novada jauktajam 

korim " Tērvete"  par kopējo iepirkuma  cenu 7748,10 EUR un Tautas tērpu izgatavošana un 

piegāde Tērvetes novada kultūras nama jauniešu deju kolektīvam " Avots" par kopējo iepirkuma 

cenu 940,00 EUR, neieskaitot PVN.  Savukārt  par 3. Iepirkuma daļu - Tautas tērpu izgatavošana 

un piegāde Tērvetes novada Bukaišu deju kopai „Vārpa” noslēgts iepirkuma līgums ar SIA " 

MUDURI ", līguma summa 3010,00 EUR, neieskaitot PVN  . Darbu izpildes termiņš paredzēts 

četri mēneši no iepirkuma līguma noslēgšanas dienas.  

 

*             19. septembrī  Dzeguzēnu ciematā uzstādīta un nodota ekspluatācijā jauna dzeramā 

ūdens atdzelžošanas  iekārta  .  Darbus veica SIA " Akva Centrs" . Būvdarbu izmaksas 9583,90 

EUR, tajā skaitā PVN. 

  

*        12. septembrī ir pabeigta  Augstkalnes vidusskolas katlu mājas un apkures siltuma 

ražošanas sistēmas rekonstrukcija . Rekonstruēta katlu māja un uzstādīta kokskaidu granulu 

apkures sistēma „Grandeg Turbo” ar kopējo jaudu 400 kW . Darbus veica SIA " EKOM 

SERVISS" .  

 

*      Pabeigta būvprojekta izstrāde  Notekūdeņu attīrīšanas iekārtu "Labrenči" pārbūve.  Projektu 

izstrādāja SIA „Ekostandarts Tehnoloģijas" . Projektēšanas izmaksas 4114,00 EUR. Paredzamās 

būvdarbu izmaksas saskaņā ar projekta kontroltāmi 48 000 EUR, tajā skaitā PVN. 



 

*    8. septembrī noslēdzās iepirkums " Kokskaidu granulu piegāde". Plānots iepirkt 168 tonnas 

kokskaidu granulas apkures nodrošināšanai pašvaldības katlu mājās " Labrenči" , " Augstkalnes 

vidusskola" un " Virsaiši" . Saņemti piecu pretendentu piedāvājumi, no kuriem dārgākais bija 

SIA " Latgales Granulas" 22663,20 EUR, bet lētāko cenu piedāvāja SIA " Baltijas Ogles" 

18748,80  EUR, (111,60 EUR/t), neieskaitot PVN. Iepirkumu komisija, izvērtējot piedāvājumus, 

nolēma slēgt iepirkuma līgumu ar SIA " BALTIJAS OGLES" par augstāk minēto cenu. 

 

*     12.septembrī  noslēgts projektēšanas pakalpojuma līgums ar SIA " J.E.F." par projekta 

dokumentācijas izstrādi jauna elektroapgādes pieslēguma izveidei pašvaldības īpašumā esošajām 

dzīvojamajām mājām " Dzērvītes" , " Vālodzītes" un " Cīruļi" . Projekts paredz šo ēku 

dzīvokļiem izbūvēt individuālu elektrības uzskaiti. Projektēšanas izmaksas 1815,00 EUR, tajā 

skaitā PVN. Darba izpildes termiņš 100 kalendārās dienas. 

 

*     Projektu realizācija. 

 

    1. Septembrī noslēdzas Jaunatnes starptautisko programmu aģentūras līdzfinansētais Tērvetes 

novada domes projekts „Esmu Tērvetnieks”.  

Visas plānotās aktivitātes ir izpildītas: 

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

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

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

sacensības); 

– pasākums „Karjeras diena”; 

23.septembrī notiks projekta izvērtēšana. 

 

2. Tiek īstenots Lauku atbalsta dienesta apstiprinātais Tērvetes novada domes projekts 

„Kroņauces stadiona pārbūve”. Stadiona pārbūves darbus atbilstoši iepirkumam veic SIA „Ceļu 

būvniecības sabiedrība „Igate””. Plānots, ka darbi tiks pabeigti š.g. oktobrī. 

 

 3. Valsts kultūrkapitāla fonda izsludinātajā 2016.gada atklātā projektu konkursā 

mērķprogrammā „Amatierteātris” tiek gatavots iesniegšanai projekts „Ingas Ābeles lugas  “Labās 

asinis” iestudēšana Tērvetē”. 

 
 

1. paragrāfs 

Par nekustamā īpašuma „Meldri” sadalīšanu un nosaukuma piešķiršanu 

D. Reinika 

 

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

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

 

    Pieņemt lēmumu Nr. 49 “Par nekustamā īpašuma “Meldri” sadalīšanu un nosaukuma 

piešķiršanu” 

 

 

 

 

 

 

 

 



2. paragrāfs 

Par nekustamā īpašuma „Mežābeles” sadalīšanu un nosaukuma piešķiršanu 

D. Reinika 

 

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

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

 

    Pieņemt lēmumu Nr. 50 “Par nekustamā īpašuma “Mežābeles” sadalīšanu un nosaukuma 

piešķiršanu” 

 

3. paragrāfs 

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

nosaukuma piešķiršanu 

D. Reinika 

 

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

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

 

    Pieņemt lēmumu Nr. 51 “Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu, nekustamā īpašuma 

“Līvi” sadalīšanu un nosaukuma piešķiršanu” 

 

 

4. paragrāfs 

Par nosaukuma maiņu nekustamajam īpašumam 

D. Reinika 

 

    Tērvetes novada dome, izskatot Tērvetes novada domes nekustamo īpašumu speciālistes  

sagatavoto lēmuma projektu par nosaukuma „Augstkalnes lidlauks” piešķiršanu Tērvetes novada 

pašvaldībai piekrītošajam nekustamajam īpašumam ar /kadastra numurs/, kas atrodas 

Augstkalnes pagastā, Tērvetes novadā, sastāv no neapbūvētas zemes vienības un kuram šobrīd 

Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmā reģistrēts nosaukums „Bez adreses”, 

pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.pantu, Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu 

likumu un Ministru kabineta 03.11.2009. noteikumiem Nr.1269 „Adresācijas sistēmas 

noteikumi”, Tautsaimniecības un attīstības komitejas lēmuma projektu, atklāti vārdiski balsojot: 

PAR – 8 (D. Reinika, A. Bruss, S. Laizāns, I. Krūmiņa, L. Karloviča, Dz. Sirsone, A. Skalbiņa, I. 

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

  

Piešķirt nekustamajam īpašumam „Bez adreses”, Augstkalnes pagasts, Tērvetes novads, 

/kadastra numurs/, jaunu nosaukumu - „Augstkalnes lidlauks”, Augstkalnes pagasts, Tērvetes 

novads. 

 

 

 

5. paragrāfs 

Par nekustamā īpašuma „Tiltiņi” sadalīšanu un nosaukuma piešķiršanu 

D. Reinika 

 

 

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

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

 



    Pieņemt lēmumu Nr. 52 “Par nekustamā īpašuma “Tiltiņi” sadalīšanu un nosaukuma 

piešķiršanu” 

 

6. paragrāfs 

Par zemes ierīcības projekta izstrādi zemes gabala 

„Tiltiņi” sadalīšanai 

D. Reinika 

 

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

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

 

      Pieņemt lēmumu Nr. 53 “Par zemes ierīcības projekta izstrādi zemes gabala “Tiltiņi” 

sadalīšanai” 

 

 

 

 

7. paragrāfs 

Par Tērvetes novada domes saistošo noteikumu Nr.7 

“Grozījumi  Tērvetes novada domes 2013. gada 19. decembra saistošajos noteikumos Nr. 32  

“ Par izglītojamo ēdināšanas maksas atvieglojumiem” apstiprināšanu 

D. Reinika 

 

Saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 15. panta 7. punktu, 21.pantu un 43.panta 13.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, I. 

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

1. Apstiprināt Tērvetes novada domes saistošos noteikumus  Nr.7 „Grozījumi Tērvetes novada 

domes 2013. gada 19. decembra  saistošajos noteikumos Nr. 32 „Par izglītojamo ēdināšanas 

maksas atvieglojumiem”” (pielikumā); 

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

un reģionālās attīstības ministrijai atzinuma sniegšanai; 

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

pieņemto saistošo noteikumu tiesiskumu, publicēt saistošos noteikumus informatīvajā izdevumā 

„Laikam līdzi” un izlikt  redzamā vietā Tērvetes novada domes ēkā; 

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

 

 

8. paragrāfs 

Par darba grupas izveidošanu 

D. Reinika 

 

Tērvetes novada dome, izskatot iesniegto lēmuma projektu par darba grupas izveidošanu 

kapitālsabiedrības dibināšanas paredzētās rīcības izvērtēšanai, konstatēja: 

Tērvetes novada dome ar 2016. gada 25. augusta lēmumu (protokols Nr. 12, § 6) ir nolēmusi 

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

Nr. 26 “Pašvaldības darbības 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”. 

Valsts pārvaldes iekārtas likuma 88.panta otrā daļa nosaka, ka publiska persona pirms 

kapitālsabiedrības dibināšanas veic paredzētās rīcības izvērtējumu, ietverot arī ekonomisko 



izvērtējumu, lai pamatotu, ka citādā veidā nav iespējams efektīvi sasniegt  sekojošu mērķi - tiek 

efektīvi apsaimniekoti tādi īpašumi, kas ir stratēģiski svarīgi pašvaldības administratīvās 

teritorijas attīstībai. 

Ievērojot minēto un papildus pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 

27.puntu, Tērvetes pašvaldības   2009. gada  17. septembra saistošo  noteikumu  Nr. 8  “Tērvetes 

pašvaldības nolikums” 12.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, I. Vēveris) , PRET - nav, ATTURAS - nav, NOLEMJ: 

 

1. Izveidot Darba grupu pašvaldības kapitālsabiedrības dibināšanas paredzētās rīcības 

izvērtēšanai sekojošā sastāvā: 

Darba grupas vadītājs - Tērvetes novada domes priekšsēdētājas vietnieks Sandris Laizāns; 

Darba grupas vadītāja vietnieks - Tērvetes novada pašvaldības izpilddirektors Māris Berlands; 

Darba grupas locekļi: Tērvetes novada domes ekonomiste Sandra Latiša; 

                                    Tērvetes pagasta komunālā dienesta vadītājs Jānis Melderis; 

                                    Bukaišu pagasta komunālā dienesta vadītājs Ivars Ručevskis; 

                                    Augstkalnes pagasta komunālā dienesta vadītājs Jānis Straksis. 

2. Darba grupai līdz 2016. gada 30. novembrim veikt pašvaldības kapitālsabiedrības 

dibināšanas  paredzētās rīcības izvērtējumu, ietverot tajā arī ekonomisko izvērtējumu un iesniegt 

ziņojumu Tērvetes novada domei. 

3. Darba grupai, veicot pašvaldības kapitālsabiedrības dibināšanas  paredzētās rīcības 

izvērtējumu, nodrošināt normatīvajos aktos noteiktās konsultācijas ar komersantus pārstāvošām 

biedrībām vai nodibinājumiem. 

 

 

 

9. paragrāfs 

Par izmaiņām štatu sarakstā  

D. Reinika 

 

Tērvetes novada dome ir izskatījusi Tērvetes novada pašvaldības izpilddirektora Māra 

Berlanda iesniegumu ar lūgumu grozīt ar Tērvetes novada domes 2015. gada 22. decembra sēdes 

Nr. 17, 11. paragrāfa lēmumu apstiprināto Tērvetes novada domes darbinieku štatu sarakstu 

sadaļā Notekūdeņu attīrīšanas, samazinot attīrīšanas iekārtu operatoru slodzes attīrīšanas iekārtās 

„Griezes” no 4 slodzēm uz 0,4 slodzēm. Minētās izmaiņas ir nepieciešamas līdz ar izmaiņām 

notekūdeņu attīrīšanas apjomos un piesārņojuma līmenī, optimizējot attīrīšanas iekārtu darbības 

uzraudzības kārtību un izmaksas. 

Ievērojot minēto un pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.pantu, 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, I. Vēveris), PRET – nav, 

ATTURAS – nav, NOLEMJ: 

   

Grozīt ar Tērvetes novada domes 2015. gada 22. decembra sēdes Nr. 17, 11. paragrāfa 

lēmumu apstiprināto Tērvetes novada domes darbinieku štatu sarakstu sadaļā Notekūdeņu 

attīrīšanas, ar 2016. gada 1. novembri samazinot attīrīšanas iekārtu operatoru slodzes attīrīšanas 

iekārtās „Griezes” no 4 slodzēm uz 0,4 slodzēm.  

 

 

 

 

 

 

 



10. paragrāfs 

Par sociālās aprūpes centra ”Tērvete” attīstības programmas 2017. - 2021. gadam 

apstiprināšanu 

D. Reinika 

 

       Tērvetes novada dome ir  izskatījusi sociālās aprūpes centra ”Tērvete” direktores Signes 

Vinteres      iesniegto  precizēto sociālās aprūpes centra ”Tērvete”  attīstības programmu 2017. -

2021. gadam.     

      Pamatojoties uz  likuma “Par pašvaldībām” 21.pantu, 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, I. Vēveris), PRET – nav, ATTURAS - nav,  

NOLEMJ: 

 

  Apstiprināt sociālās aprūpes centra ”Tērvete” attīstības programmu 2017. - 2021. gadam 

(programma pielikumā). 

 

 

11. paragrāfs 

Par atvaļinājuma piešķiršanu  

D. Reinika 

 

Tērvetes novada dome ir izskatījusi  Tērvetes novada domes priekšsēdētājas Daces Reinikas 

iesniegumu par atvaļinājuma piešķiršanu.   

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

149.pantu, Finanšu komitejas lēmuma projektu, Tērvetes novada dome,  atklāti vārdiski balsojot: 

PAR – 7 (A. Bruss, S. Laizāns, I. Krūmiņa, L. Karloviča, Dz. Sirsone, A. Skalbiņa, 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 24. oktobra  līdz 2016. gada 31. oktobrim. 

 

 

 

12. paragrāfs 

Par lēmuma daļēju atcelšanu 

D. Reinika 

 

Tērvetes novada dome, izskatot Tērvetes novada domes priekšsēdētājas Daces Reinikas 

iesniegto lēmuma projektu par Tērvetes novada domes 2013. gada 4. oktobra sēdes Nr. 12, 

2.paragrāfa lēmuma „Par  nekustamā īpašuma nodošanu bezatlīdzības lietošanā Tērvetes novada 

pašvaldības iestādei “Augstkalnes vidusskola” daļēju atcelšanu, pamatojoties uz likuma „Par 

pašvaldībām” 21.pantu, Finanšu komitejas lēmuma projektu, atklāti vārdiski balsojot: PAR - 8 

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

Vēveris), PRET – nav, ATTURAS - nav, NOLEMJ : 

 

Atcelt Tērvetes novada domes 2013. gada 4. oktobra sēdes Nr. 12, 2.paragrāfa lēmuma 7.; 8.; 

9.; 10. un 11.punktu. 

  

 

 

 

 



13. paragrāfs 

Par lēmuma grozīšanu 

D. Reinika 

 

Tērvetes novada dome, izskatot iesniegto lēmuma projektu par Tērvetes novada domes 2016. 

gada 26. marta sēdes Nr. 5 lēmuma „Par atbalstu pasaku lugas “Sprīdītis” grāmatas izdošanai un 

grāmatu iegādi” (8.§) grozīšanu, un konstatējot, ka apgāda “Jumava” Annas Brigaderes pasaku 

lugas „Sprīdītis” atkārtotas grāmatas izdošanas vienas grāmatas izmaksa sastāda 12 EUR un 

papildus PVN, kamdēļ par Tērvetes novada domes piešķirtajiem finanšu līdzekļiem ir iespējams 

iegādāties tikai 25 grāmatas, pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 12.pantu, 15.panta 

pirmās daļas 5.punktu un 21.panta pirmās daļas 27.punktu, Finanšu komitejas lēmuma projektu, 

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

Skalbiņa, I. Vēveris), PRET - nav, ATTURAS – 1 (Dz. Sirsone), NOLEMJ:  

 

Grozīt Tērvetes novada domes 2016. gada 26. marta sēdes Nr. 5, 8. paragrāfa lēmumu „Par 

atbalstu pasaku lugas “Sprīdītis” grāmatas izdošanai un grāmatu iegādi”, izsakot tā lemjošo daļu 

šādā redakcijā: 

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

iegādājoties no pašvaldības budžeta līdzekļiem neparedzētiem gadījumiem 25 grāmatu 

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

 

 

 

14. paragrāfs 

Par saistošo noteikumu Nr. 8 „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 - 8 (D. Reinika, A. Bruss, S. 

Laizāns, I. Krūmiņa, L. Karloviča, Dz. Sirsone, A. Skalbiņa, I. Vēveris), PRET - nav, ATTURAS 

- nav, NOLEMJ: 

 

    Apstiprināt Tērvetes novada pašvaldības saistošos noteikumus Nr.8 „Grozījumi Tērvetes 

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

budžets 2016. gadam” (Noteikumi pielikumā). 

 

 

 

15. paragrāfs 

Par dalību projektā 

D. Reinika 

 

Ievērojot Tērvetes novada domes 2015. gada 22. decembra sēdes Nr.17 lēmumu “Par 

pasākuma “Pamatpakalpojumi un ciematu atjaunošana lauku apvidos”  Tērvetes novada objektu 

atlases kritērijiem”, Tērvetes novada domes un uzņēmēju apspriedes rezultātus (2016. gada 4. 

februāra sanāksmes protokols Nr. 1), likuma „Par pašvaldībām” 21.pantu un Ministru kabineta 

2015. gada 18. augusta noteikumus Nr. 475 “Valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanas 

kārtība pasākumā Pamatpakalpojumi un ciematu atjaunošana lauku apvidos” atklātu projektu 

iesniegumu konkursu veidā”, 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, I. Vēveris), PRET – nav, ATTURAS - nav, NOLEMJ: 



 

1.  Piedalīties Lauku atbalsta dienesta izsludinātajā ELFLA pasākuma “Pamatpakalpojumi un 

ciematu atjaunošana lauku apvidos” atklātā projektu konkursā, sagatavojot un iesniedzot  

Tērvetes novada pašvaldības projekta  “Piebrauktuves  izbūve A/S “Agrofirma Tērvete” birojam”  

pieteikumu. Projekta īstenošanu veikt no valsts un Eiropas Savienības piešķirtā atbalsta finanšu 

līdzekļiem un pašvaldības līdzfinansējuma, ņemot aizņēmumu Valsts kasē.   

 

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

 

                                                   

 

16. paragrāfs 

Par dalību projektā 

                                                           D. Reinika 

 

Ievērojot Tērvetes novada domes 2015. gada 22. decembra sēdes Nr.17 lēmumu “Par 

pasākuma “Pamatpakalpojumi un ciematu atjaunošana lauku apvidos”  Tērvetes novada objektu 

atlases kritērijiem”, Tērvetes novada domes un uzņēmēju apspriedes rezultātus (2016. gada 4. 

februāra sanāksmes protokols Nr. 1), likuma „Par pašvaldībām” 21.pantu un Ministru kabineta 

2015. gada 18. augusta noteikumus Nr. 475 “Valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanas 

kārtība pasākumā Pamatpakalpojumi un ciematu atjaunošana lauku apvidos” atklātu projektu 

iesniegumu konkursu veidā”, 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, I. Vēveris), PRET – nav, ATTURAS - nav, NOLEMJ: 

 

 1.Piedalīties Lauku atbalsta dienesta izsludinātajā ELFLA pasākuma “Pamatpakalpojumi un 

ciematu atjaunošana lauku apvidos” atklātā projektu konkursā, sagatavojot un iesniedzot   

Tērvetes novada pašvaldības projekta “Pašvaldības ceļa Au 49  pārbūve” pieteikumu. Projekta 

īstenošanu veikt no valsts un Eiropas Savienības piešķirtā atbalsta finanšu līdzekļiem un 

pašvaldības līdzfinansējuma, ņemot aizņēmumu Valsts kasē.   

 

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

 

 

 

17. paragrāfs 

Par pirmsskolas izglītības pedagogu zemākās  mēneša darba algas likmes noteikšanu 

D. Reinika 

 

 Tērvetes novada  dome ir izskatījusi  izglītības darba koordinatores Initas Rozes 

iesniegumu par   pirmsskolas izglītības pedagogu zemākās mēneša darba algas likmes noteikšanu 

- EUR 620,00 (seši simti divdesmit euro 00 centi).  

     Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15.panta 4.punktu, MK 2016. gada 5. jūlija 

noteikumu Nr.445 "Pedagogu darba samaksas noteikumi" 43. 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, I. Vēveris), PRET -  nav, 

ATTURAS – nav, NOLEMJ:  

 

   Noteikt ar 2016. gada 1. septembri pirmsskolas izglītības pedagogu zemāko mēneša darba algas 

likmi  EUR 620,00 (seši simti divdesmit euro 00 centi). 

 

 

 



18. paragrāfs 

Par papildu finansējuma piešķiršanu 

D. Reinika 

 

        Tērvetes novada  dome ir izskatījusi  izglītības darba koordinatores Initas Rozes iesniegumu 

ar lūgumu  piešķirt   papildus  finansējumu no pašvaldības budžeta līdzekļiem pedagoģiskā 

procesa nodrošināšanai novada izglītības iestādēs. Ievērojot  MK 2016. gada 5. jūlija noteikumus  

Nr. 445 "Pedagogu darba samaksas noteikumi", un lai nodrošinātu pirmsskolas izglītības 

īstenošanu atbilstoši licencētajām izglītības programmām, ir nepieciešami papildus pašvaldības 

līdzekļi šādā apmērā laika periodam no 2016. gada septembra – decembrim, t.sk. d/d soc. 

nodoklis: 

1.   Augstkalnes vidusskolai ar struktūrvienību Bukaišu skola un PIG „Zvaniņi” pedagogu darba 

samaksai - EUR 8863,00 (astoņi tūkstoši astoņi simti sešdesmit trīs euro 00 centi).    

2. Annas Brigaderes pamatskolai ar PIG „Sprīdītis” pedagogu darba samaksai – EUR 1300,00 

(viens tūkstotis trīs simti euro 00 centi). 

         Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15.panta 4.punktu, MK 2016. gada 5. jūlija 

noteikumu Nr.445 "Pedagogu darba samaksas noteikumi" 43. 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, I. Vēveris), PRET - nav,  

ATTURAS - nav, NOLEMJ: 

  

     Novirzīt no pašvaldības budžeta līdzekļiem neparedzētiem gadījumiem finansējumu novada 

izglītības iestādēm pedagoģiskā procesa nodrošināšanai  laika posmā  no 2016. gada 1. septembra  

līdz 2016. gada 31. decembrim: 

  1. Augstkalnes vidusskolai ar struktūrvienību Bukaišu skola - EUR 8863,00 (astoņi tūkstoši 

astoņi simti sešdesmit trīs euro 00 centi); 

  2. Annas Brigaderes pamatskolai - EUR 1300,00 (viens tūkstotis trīs simti euro 00 centi).   

 

 

 

 

 

19. paragrāfs 

Par atalgojuma noteikšanu sociālajam pedagogam 

D. Reinika 

 

      Tērvetes novada  dome ir izskatījusi  izglītības darba koordinatores Initas Rozes iesniegumu 

par atalgojuma noteikšanu Tērvetes novada sociālajam pedagogam. Izglītības darba koordinatore 

Inita Roze ierosina Tērvetes novada sociālajam pedagogam noteikt atalgojumu EUR 680,00 (seši 

simti astoņdesmit euro 00 centi) par vienu likmi un  noteikt sociālā pedagoga darba apjomu - 

0,75 likmes.   

     Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15.panta 4.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, I. Vēveris), PRET – nav, 

ATTURAS - nav, NOLEMJ: 

       

  1. Noteikt ar 2016. gada 1.septembri Tērvetes novada sociālā pedagoga darba samaksu - EUR 

680,00 (seši simti astoņdesmit euro 00 centi) par vienu likmi; 

  2. Noteikt sociālā pedagoga darba apjomu - 0,75 likmes. 

 

 

 

 



20. paragrāfs 

Par   SAC ”Tērvete” apkures tarifa apstiprināšanu 

D. Reinika 

 

     Tērvetes novada  dome ir izskatījusi  SAC ”Tērvete”  direktores Signes Vinteres iesniegumu 

ar lūgumu apstiprināt SAC ”Tērvete” apkures tarifu 2016./2017. gada apkures sezonai.  

Atbilstoši iesniegtajam ekonomiskajam pamatojumam vienas megavatstundas izmaksas sastāda 

EUR 57,07 (piecdesmit septiņi euro 07 centi).   

    Pamatojoties uz likuma ”Par pašvaldībām” 21. pantu,  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, I. Vēveris), PRET – nav, 

ATTURAS - nav, NOLEMJ: 

  

Noteikt sociālās aprūpes  centra “Tērvete”  apkures tarifu 2016./2017. gada apkures sezonai 

- EUR 57,07 (piecdesmit septiņi euro 07 centi) par vienu megavatstundu.  

 

 

 

21. paragrāfs 

Par likmju un darba algas likmju apstiprināšanu izglītības iestāžu direktoriem 

D. Reinika 

 

   Tērvetes novada  dome ir izskatījusi Izglītības, kultūras un sociālo jautājumu komitejas 

iesniegto lēmuma projektu par izglītības darba koordinatores Initas Rozes iesniegumu par likmju 

un darba algas likmju apstiprināšanu izglītības iestāžu vadītājiem atbilstoši skolēnu skaitam 

skolā. 

     Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 4.punktu 21.panta pirmās 

daļas 13.punktu, LR MK 2016. gada 5.jūlija noteikumu  Nr. 445 "Pedagogu darba samaksas 

noteikumi" 6. punktu un Tērvetes novada domes 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” 4. punktu,  

Izglītības, kultūras un sociālo jautājumu komitejas lēmuma projektu, Tērvetes novada dome,  

atklāti  vārdiski  balsojot: PAR -  7 (D. Reinika, A. Bruss, S. Laizāns, L. Karloviča, Dz. Sirsone, 

A. Skalbiņa, I. Vēveris), PRET - nav, ATTURAS - nav, Ievai Krūmiņai saskaņā ar likumu „Par 

interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā” balsošanā nepiedaloties, NOLEMJ: 

 

Apstiprināt ar 2016. gada 1.septembri Tērvetes novada pašvaldības izglītības iestāžu vadītājiem 

sekojošas likmes un darba algas likmes: 

 

 

Nr.p.k. 

 

Amata nosaukums 
 

 

Likmju 

vienību 

skaits 
 

 

Algas 

likme 

(euro) 
 

 

Amatalga 

(euro) 
 

 

1. 

 

Augstkalnes vidusskolas direktors 

 

0,9 

 

1000 

 

900 

 

2. 

 

Annas Brigaderes pamatskolas 

direktors 

 

1,0 

 

950 

 

950 

 

 

 

 

 



22. paragrāfs 

Par klašu komplektēšanu novada izglītības iestādēs 

D. Reinika 

 

     Tērvetes novada  dome ir izskatījusi  Izglītības, kultūras un sociālo jautājumu komitejas 

iesniegto lēmuma projektu par klašu komplektēšanu ar nepilnu skolēnu skaitu.  

     Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 4.punktu, LR MK 2016. 

gada 5. jūlija noteikumiem Nr. 445 "Pedagogu darba samaksas noteikumi", Tērvetes novada 

domes 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” 8. punktu un ievērojot valsts piešķirto 

mērķdotācijas apmēru Tērvetes novada izglītības iestāžu pedagogu algām 2016. gada 

septembrim – decembrim, Izglītības, kultūras un sociālo jautājumu 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, I. Vēveris), PRET - nav, ATTURAS - nav,  

NOLEMJ: 

 

    Atļaut  ar 2016. gada 1.septembri Tērvetes novada izglītības iestādēs komplektēt klases ar 

sekojošu skolēnu skaitu: 

1. Augstkalnes vidusskolā 1.klasi ar 7 skolēniem; 

2. Augstkalnes vidusskolas struktūrvienībā Bukaišu skola apvienoto 5-6 gadīgo bērnu 

grupu ar 7 skolēniem; 

3. Augstkalnes vidusskolas struktūrvienībā Bukaišu skola veidot apvienoto klašu 

komplektus : 

      3.1. 1./2. klasi - 9 bērni;  

      3.2. 3./4 klasi-  8 bērni. 

4. Annas Brigaderes pamatskolā 4.klasi ar 6 skolēniem,  8.klasi ar 6 skolēniem un 

9.klasi ar 7 skolēniem.  

 

 

23. paragrāfs 

Par pirmsskolas izglītības  grupām Tērvetes novada izglītības iestādēs 

D. Reinika 

 

  Tērvetes novada dome ir  izskatījusi  Izglītības, kultūras un sociālo jautājumu komitejas 

iesniegto lēmuma projektu par Tērvetes novada domes izglītības darba koordinatores Initas 

Rozes iesniegumu, ar kuru viņa lūdz grozīt Tērvetes novada izglītības iestāžu pirmsskolas 

izglītības pakalpojumu sniegšanas iespējas Tērvetes novadā.  

Saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 4.punktu un 21.pantu, Vispārējās 

izglītības likuma 26.pantu, Tērvetes novada dome, atklāti vārdiski balsojot: PAR - 8 (D. Reinika, 

A. Bruss, S. Laizāns, I. Krūmiņa, L. Karloviča, Dz. Sirsone, A. Skalbiņa, I. Vēveris),  PRET – 

nav, ATTURAS - nav, NOLEMJ: 

 

1. Ar 2016. gada 1. septembri noteikt sekojošus Tērvetes novada izglītības iestāžu 

pirmsskolas izglītības grupu komplektēšanas principus:  

1.1.  Augstkalnes vidusskolas pirmsskolas izglītības grupā „Zvaniņi” tiek uzņemti 

audzēkņi, kuri līdz kalendārā gada 31. decembrim sasniedz trīs gadu vecumu; 

1.2.  Annas Brigaderes pamatskolas pirmsskolas izglītības grupā „Sprīdītis” tiek 

uzņemti audzēkņi, sākot no 1,5 gadu vecuma. 

2. Atzīt par spēku zaudējušu Tērvetes novada domes 2015. gada 18. jūnija sēdes Nr. 10, 

5.paragrāfa lēmumu. 

 

 



 

24. paragrāfs 

Par Tērvetes novada pašvaldības nekustamo īpašumu uzskaiti un lietošanu  

D. Reinika 

 

Ievērojot apstākli, ka Tērvetes novada pašvaldības iestādei sociālās aprūpes centrs 

”Tērvete” tās funkciju izpildei vairs nav nepieciešama zemes vienības daļa 0,85 ha platībā  no 

zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 46880020024, “Mežmalieši”, Tērvetes pagasts, Tērvetes 

novads, pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2.punktu, otrās daļas 

3.punktu, 21.panta pirmās daļas 27.punktu, likuma „Par valsts un pašvaldību finanšu līdzekļu un 

mantas izšķērdēšanas novēršanu” 5.panta otrās daļas 3.punktu, trešo un sesto daļu, nodrošinot 

Tērvetes novada pašvaldības nekustamo īpašumu racionālu apsaimniekošanu, Tērvetes novada 

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

Karloviča, Dz. Sirsone, A. Skalbiņa, I. Vēveris), PRET – nav, ATTURAS - nav, NOLEMJ: 

 

1. Nodot no Tērvetes novada pašvaldības iestādes sociālās aprūpes centrs ”Tērvete”, 

reģistrācijas Nr. 90000028404, Tērvetes novada pašvaldības iestādei Tērvetes novada dome, 

reģistrācijas Nr. 90001465562, bezatlīdzības lietošanā, apsaimniekošanā un grāmatvedības 

uzskaitē (iekļaut bilancē) Tērvetes novada pašvaldībai piederošo zemes vienības daļu 0,85 ha 

platībā no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 46880020024, “Mežmalieši”, Tērvetes 

pagasts, Tērvetes novads, kopējā platība 4,97 ha; 

2. Uzdot Tērvetes novada pašvaldības izpilddirektoram M.Berlandam un  sociālās aprūpes 

centra ”Tērvete” direktorei S.Vinterei nodrošināt šī lēmuma 1.punkta izpildi; 

3. Grozīt Tērvetes novada domes 2015. gada 26. novembra sēdes lēmumu Nr. 121, izsakot 

lēmuma 1.apakšpunktu šādā redakcijā  : 

“1) zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 46880020024, “Mežmalieši”, Tērvetes pagasts, 

Tērvetes novads, kopējā platība 4,97 ha, daļu 4,12 ha;”. 

 

 

25. paragrāfs 

Par zemes lietošanas mērķa noteikšanu 
D. Reinika 

 

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

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

      Pieņemt lēmumu Nr. 54 “Par zemes lietošanas mērķa noteikšanu” 

 

 

26. paragrāfs 

Par nomas tiesību izsoles organizēšanu zemes vienības daļai “Mežmalieši” 

D. Reinika 

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

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

par valsts vai pašvaldības zemes nomu”, Tērvetes novada domes 2014. gada 18. septembra 

saistošajiem noteikumiem Nr. 13 „Tērvetes novada pašvaldībai piekrītošo un piederošo 

neapbūvētu zemesgabalu iznomāšanas un nomas maksas noteikšanas kārtība”, Tērvetes novada 

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

Karloviča, Dz. Sirsone, A. Skalbiņa, I. Vēveris), PRET – nav, ATTURAS – nav,  NOLEMJ:  

1. Organizēt Tērvetes novada pašvaldības lauksaimniecībā izmantojamās zemes vienības 

„Mežmalieši”, Tērvetes pagasts, Tērvetes novads, kadastra apzīmējums 4688 002 0024, daļas 



0,85 ha platībā nomas tiesību izsoli, nosakot nomas maksas sākumcenu EUR 35,00 (trīsdesmit 

pieci euro 00 centi) gadā, neskaitot pievienotās vērtības nodokli; 

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

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

4. Apstiprināt objekta izsoles komisiju šādā  sastāvā:  

4.1. Komisijas priekšsēdētājs – Tērvetes novada pašvaldības izpilddirektors Māris Berlands; 

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

                                    Tērvetes novada domes jurists Ivars Gorskis. 

5. Uzdot 4.punktā minētajai  komisijai veikt visas nepieciešamās darbības nomas tiesību 

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

noteikumiem.  

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

 

27. paragrāfs 

Par dalību projektu konkursā 

D. Reinika 

     
       Tērvetes novada dome ir izskatījusi projektu koordinatores D. Vāceres iesniegumu  par 

priekšlikumu Tērvetes novada pašvaldības dalībai Valsts kultūrkapitāla fonda izsludinātajā 2016. 

gada atklātā projektu konkursā mērķprogrammā „Amatierteātris”, iesniedzot projektu „Inga 

Ābeles lugas “Labās asinis” iestudēšana Tērvetē”. Projekta kopējās plānotās izmaksas 

EUR 6736,00 (seši tūkstoši septiņi simti trīsdesmit seši euro 00 centi), tai skaitā EUR 3161,00 

(trīs tūkstoši viens simts sešdesmit viens euro 00 centi) Valsts kultūrkapitāla fonda 

līdzfinansējums un EUR 3575,00 (trīs tūkstoši pieci simti septiņdesmit pieci euro 00 centi)  

Tērvetes novada pašvaldības līdzfinansējums. Ja projekts tiks apstiprināts ar daļēju fonda 

finansējumu, projekta realizācijai būs nepieciešams  Tērvetes novada domes papildu 

finansējums. 

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

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

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

 

      Piedalīties Valsts kultūrkapitāla fonda izsludinātajā 2016. gada atklātā projektu konkursā 

mērķprogrammā „Amatierteātris”, un iesniegt projektu „Ingas Ābeles lugas “Labās asinis” 

iestudēšana Tērvetē”. Projekta kopējās plānotās izmaksas EUR 6736,00 (seši tūkstoši septiņi 

simti trīsdesmit seši euro 00 centi), tai skaitā EUR 3161,00 (trīs tūkstoši viens simts sešdesmit 

viens euro 00 centi) Valsts kultūrkapitāla fonda līdzfinansējums un EUR 3575,00 (trīs tūkstoši 

pieci simti septiņdesmit pieci euro 00 centi)  Tērvetes novada pašvaldības līdzfinansējums.  

Projekta apstiprināšanas gadījumā ar daļēju fonda finansējumu projekta īstenošanai garantēt 

pašvaldības papildu finansējumu. 

 

Sēdi slēdz plkst.11:00 

Nākošā domes sēde 2016. gada 27. oktobrī 

 

Sēdes vadītāja                                                                                                       D. Reinika 



 

Protokoliste                                                                                                          S. Hibšmane 
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2016. gada 22. septembrī                                                                                                  Nr. 49 

                                                                                                                             (prot. Nr.13, 1.§) 

 

 

Par nekustamā īpašuma „Meldri” sadalīšanu un nosaukuma piešķiršanu 

 

Tērvetes novada dome ir izskatījusi A. S., /personas kods/, pilnvarotās personas A. K., 

/personas kods/, pilnvara (07.09.2016) iesniegumu par zemes īpašuma „Meldri”, Augstkalnes 

pagasts, Tērvetes novads, sadalīšanu un nosaukuma piešķiršanu. 

Izskatot iepriekš minēto ierosinājumu, Tērvetes novada dome konstatēja: 

Nekustamais īpašums „Meldri”, Augstkalnes pagasts, Tērvetes novads, pieder A. S. un 

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

platību 10,8 ha. A. S. īpašuma tiesības uz nekustamo īpašumu „Meldri”, Augstkalnes pagasts, 

Tērvetes novads, reģistrētas Dobeles zemesgrāmatu nodaļas Augstkalnes pagasta 

/zemesgrāmatas nodalījuma numurs/. 

Savā iesniegumā A. S. norāda, ka vēlas no tai piederošā zemes īpašuma „Meldri”, 

Augstkalnes pagasts, Tērvetes novads, atdalīt zemes vienību ar /kadastra apzīmējums/  – 10,2 ha, 

kā arī piešķirt jaunu nosaukumu. 

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

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

/kadastra apzīmējums/  – 10,2 ha, atdalīšanai no nekustamā īpašuma „Meldri” nav nepieciešama. 

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

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

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

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

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

 

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

numurs/, zemes vienību ar /kadastra apzīmējums/ – 10,2  ha platībā. 



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

atdalāmajai zemes vienībai ar /kadastra apzīmējums/ -  10,2 ha platībā, piešķirt jaunu nosaukumu 

– „Zīlītes”, Augstkalnes pagasts, Tērvetes novads, un noteikt nekustamā īpašuma lietošanas 

mērķi 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 
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2016. gada 22. septembrī                                                                                                  Nr. 50 

                                                                                                                             (prot. Nr.13, 2.§) 

 

 

Par nekustamā īpašuma „Mežābeles” sadalīšanu un nosaukuma piešķiršanu 

 

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

„Mežābeles”, Augstkalnes  pagasts, Tērvetes novads, sadalīšanu un nosaukuma piešķiršanu. 

Izskatot iepriekš minēto ierosinājumu, Tērvetes novada dome konstatēja: 

Nekustamais īpašums „Mežābeles”, Augstkalnes pagasts, Tērvetes novads, pieder G. G. un 

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

apzīmējums/, /kadastra apzīmējums/,  /kadastra apzīmējums/,/kadastra apzīmējums,  ar to kopējo 

platību 54,09 ha. G. G. īpašuma tiesības uz nekustamo īpašumu „Mežābeles”, Augstkalnes 

pagasts, Tērvetes novads, reģistrētas Dobeles zemesgrāmatu nodaļas Augstkalnes pagasta 

/zemesgrāmatas nodalījuma numurs/. 

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

Augstkalnes pagasts, Tērvetes novads, atdalīt zemes vienību ar /kadastra apzīmējums/  – 7,94 ha, 

kā arī piešķirt jaunu nosaukumu. 

Ņemot vērā minētos lietas faktiskos apstākļus konstatējam, ka pēc Zemes ierīcības 

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

apzīmējums/ – 7,94 ha, atdalīšanai no nekustamā īpašuma „Mežābeles” nav nepieciešama. 

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

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

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

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

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

 

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

/kadastra numurs/, zemes vienību ar /kadastra apzīmējums/ – 7,94  ha platībā. 



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

numurs/, atdalāmajai zemes vienībai ar /kadastra apzīmējums/ -  7,94 ha platībā, piešķirt jaunu 

nosaukumu – „Kakti”, Augstkalnes pagasts, Tērvetes novads, un noteikt nekustamā īpašuma 

lietošanas mērķi 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 
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2016. gada 22. septembrī                                                                                                  Nr. 51 

                                                                                                                             (prot. Nr.13, 3.§) 

 

 

 

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

nosaukuma piešķiršanu 

 

Tērvetes novada dome ir izskatījusi A. M. iesniegumu par izstrādātā zemes ierīcības projekta 

apstiprināšanu nekustamā īpašuma „Līvi”, Bukaišu pagasts, Tērvetes novads, /kadastra numurs/, 

sadalīšanai un nosaukuma piešķiršanu sadalītajam zemes gabalam.  

Izskatot iepriekš minēto iesniegumu, Tērvetes novada dome konstatēja: 

A. M. vēlas sadalīt nekustamā īpašuma „Līvi”, Bukaišu pagasts, Tērvetes novads, /kadastra 

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

izstrādātajam zemes ierīcības projektam. 

   Nekustamais īpašums „Līvi” pieder A. M. un sastāv no vienas zemes vienības ar kopējo platību 

4,79 ha. A. M. īpašuma tiesības uz nekustamo īpašumu „Līvi”, Bukaišu pagasts, Tērvetes novads, 

reģistrētas Dobeles zemesgrāmatu nodaļā Bukaišu pagasta /zemesgrāmatas nodalījuma numurs/.  

  Tērvetes novada dome, ar 2016. gada 26. maija sēdes lēmumu Nr. 26 (prot.Nr.9, 5. paragrāfs), ir 

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

novads, zemes vienību ar /kadastra apzīmējums/ divās atsevišķās zemes vienībās, 1,09 ha un 3,7 

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

pasākumi atbilst Tērvetes novada teritorijas plānojumam.  

   A. M. vēlas atdalāmajam nekustamajam īpašumam piešķirt jaunu nosaukumu – „Osēni”, 

Bukaišu pagasts, Tērvetes novads. 

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

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

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



ierīcības darbiem paredzēts izveidot jaunu adresācijas objektu un nekustamā īpašuma lietošanas 

mērķu noteikšanu vai maiņu. 

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

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

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

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

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

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

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

Krūmiņa, L. Karloviča, Dz. Sirsone, A. Skalbiņa, I. Vēveris), PRET - nav, ATTURAS - nav, 

NOLEMJ : 

 

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

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

apzīmējums/  divās atsevišķās zemes vienībās, 1,09 ha un 3,7 ha platībā; 

  2. Piešķirot sadalītajam nekustamajam īpašumam „Līvi”, Bukaišu pagasts, Tērvetes novads, 

sekojošus nosaukumus un lietošanas mērķus: 

      2.1. zemes vienības ar /kadastra apzīmējums/ paliekošajai zemes vienībai ar kopējo platību 

1,09 ha atstāt iepriekšējo nosaukumu – „Līvi”, Bukaišu pagasts, Tērvetes novads, un visā tā 

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

darbība ir lauksaimniecība (NĪLM kods – 0101). 

 2.2. no zemes vienības ar /kadastra apzīmējums/ atdalītajai zemes vienībai ar kopējo platību 

3,7 ha piešķirt nosaukumu – „Osēni”, Bukaišu pagasts, Tērvetes novads, un visā tā platībā 

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

lauksaimniecība (NĪLM kods – 0101); 

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

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

namā Atmodas ielā 19, Jelgava, LV - 3007. 

 

 

Domes priekšsēdētāja                                                                                                   D. Reinika 
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2016. gada 22. septembrī                                                                                                  Nr. 52 

                                                                                                                             (prot. Nr.13, 5.§) 

Par nekustamā īpašuma „Tiltiņi” sadalīšanu un nosaukuma piešķiršanu 

 

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

„Tiltiņi”, Bukaišu pagasts, Tērvetes novads, sadalīšanu un nosaukuma piešķiršanu. 

Izskatot iepriekš minēto ierosinājumu, Tērvetes novada dome konstatēja: 

Nekustamais īpašums „Tiltiņi”, Bukaišu pagasts, Tērvetes novads, pieder L. K. un sastāv no 

trīs zemes vienībām ar /kadastra apzīmējums/, /kadastra apzīmējums/,/kadastra apzīmējums/, ar to 

kopējo platību 36,4 ha. L. K. īpašuma tiesības uz nekustamo īpašumu „Tiltiņi”, Bukaišu pagasts, 

Tērvetes novads, reģistrētas Dobeles zemesgrāmatu nodaļas Bukaišu pagasta /zemesgrāmatas 

nodalījuma numurs/. 

Savā iesniegumā L. K. norāda, ka vēlas no tai piederošā zemes īpašuma „Tiltiņi”, Bukaišu 

pagasts, Tērvetes novads, atdalīt zemes vienību ar /kadastra apzīmējums/ – 19,3 ha, kā arī piešķirt 

jaunu nosaukumu. 

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

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

– 19,3 ha, atdalīšanai no nekustamā īpašuma „Tiltiņi” nav nepieciešama. 

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

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

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

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

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

 

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

numurs/, zemes vienību ar /kadastra apzīmējums/ – 19,3 ha platībā. 

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

atdalāmajai zemes vienībai ar /kadastra apzīmējums/ - 19,3 ha platībā, piešķirt jaunu nosaukumu – 

„Sniķeri”, Bukaišu pagasts, Tērvetes novads, un noteikt nekustamā īpašuma lietošanas mērķi 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 
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2016. gada 22. septembrī                                                                                                  Nr. 53 

                                                                                                                             (prot. Nr.13, 6.§) 

 

 

Par zemes ierīcības projekta izstrādi zemes gabala 

„Tiltiņi” sadalīšanai 

 

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

„Tiltiņi”, Bukaišu pagasts, Tērvetes novads, /kadastra numurs/, 36,4 ha platībā, sadalīšanu un 

zemes ierīcības projekta izstrādi.  

Izskatot iepriekš minēto ierosinājumu, Tērvetes novada dome konstatēja: 

L. K. vēlas sadalīt nekustamā īpašuma „Tiltiņi”, Bukaišu pagasts, Tērvetes novads, sastāvā 

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

un atdalīt no minētā īpašuma zemes vienību ar /kadastra apzīmējums/. 

 Nekustamais īpašums „Tiltiņi” pieder L. K. un sastāv no trīs zemes vienībām 36,4 ha 

kopplatībā, ar /kadastra apzīmējums/, 16,0 ha platībā, zemes vienība ar /kadastra apzīmējums/, 

19,3 ha platībā un zemes vienība /kadastra apzīmējums/, 1,1 ha platībā. L. K.īpašuma tiesības uz 

nekustamo īpašumu „Tiltiņi”, Bukaišu pagasts, Tērvetes novads, reģistrētas Dobeles 

zemesgrāmatu nodaļā Bukaišu pagasta /zemesgrāmatas nodalījuma numurs/. 

Saskaņā ar Tērvetes pašvaldības teritorijas plānojumu, citiem normatīvajiem aktiem 

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

pašvaldības domes lēmumiem, zemes gabala „Tiltiņi” 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 „Tiltiņi ” /kadastra 

apzīmējums/ sadalīšanai ir nepieciešams izstrādāt zemes ierīcības projektu. 



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

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

norāda: 

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

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

26.8.apakšpunktā minētos gadījumus; 

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

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

intensitāti; 

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

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

detālplānojumam. 

Pēc 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 iepriekš 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. punktam, 

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

  

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

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

divās daļās, atdalot 15,0 ha atbilstoši šim lēmumam pievienotajam grafiskajam pielikumam Nr. 

1, ievērojot sekojošus nosacījumus: 

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

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

un papildus saskaņojams ar Tērvetes novada domes būvvaldi; 

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

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

projekta izstrādes noteikumi” 38.punkta nosacījumiem. 

 

 

 

Domes priekšsēdētāja                                                                                                   D. Reinika 
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2016. gada 22. septembrī                                                                                                  Nr. 54 

                                                                                                                             (prot. Nr.13, 25.§) 

Par zemes lietošanas mērķa noteikšanu 

 

Tērvetes novada dome  ir izskatījusi iesniegto lēmuma projektu par nekustamā īpašuma 

„Ērmes”, Augstkalnes pagasts, Tērvetes novads, nomnieka Dobeles rajona Auru pagasta 

zemnieku saimniecības “ARĀJI”, /reģistrācijas numurs/, iesniegumu ar lūgumu noteikt zemes 

lietošanas mērķi zemes vienības daļai ar /kadastra apzīmējums/, kopplatība 39,79 ha. 

Nekustamais īpašums „Ērmes”, Augstkalnes pagasts, Tērvetes novads, /kadastra numurs/, ir 

reģistrēts Augstkalnes pagasta zemesgrāmatas nodalījumā Nr. 30 un uz to ir nostiprinātas 

īpašuma tiesības  S. Z.  

Saskaņā ar noslēgto zemes nomas līgumu starp nekustamā īpašuma „Ērmes”, Augstkalnes 

pagasts, Tērvetes novads, īpašnieci S. Z. un Dobeles rajona Auru pagasta zemnieku saimniecību 

“ARĀJI”, nekustamā īpašuma „Ērmes”, Augstkalnes pagasts, Tērvetes novads, sastāvā esošās 

zemes vienības ar /kadastra apzīmējums/, kopējā platība 91,3 ha, daļa 39,79 ha platībā ir nodota 

nomas lietošanā Dobeles rajona Auru pagasta zemnieku saimniecībai “ARĀJI” ar tās 

izmantošanas mērķi – lauksaimnieciskā darbība, iznomātajai zemes vienības daļai ir sagatavots 

robežu plāns un piešķirts /kadastra apzīmējums/. 

Zemes vienībai ar /kadastra apzīmējums/, un iznomātajai zemes vienības daļai ar /kadastra 

apzīmējums/ pašreizējais un plānotais izmantošanas mērķis ir zeme, uz kuras galvenā 

saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība (NĪLM kods 0101), kas atbilst Tērvetes novada 

pašvaldības teritorijas plānojumā noteiktajam nekustamā īpašuma lietošanas mērķim.  

Saskaņā ar Ministru kabineta 2006. gada 20. jūnija noteikumu Nr. 496 „Nekustamā īpašuma 

lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas 

kārtība” (turpmāk tekstā – Noteikumi) 2.1.punkta nosacījumiem, nekustamā īpašuma lietošanas 

mērķi (turpmāk – lietošanas mērķis) atbilstoši vietējās pašvaldības teritorijas plānojumam 

kadastrālās vērtēšanas vajadzībām nosaka zemes vienībai vai plānotai (projektētai) zemes 

vienībai. 

Saskaņā ar Noteikumu 4.punkta nosacījumiem, zemes vienībai un zemes vienības daļai 

nosaka vienu vai vairākus lietošanas mērķus. Lietošanas mērķim nosaka piekrītošo zemes 

platību.  



Saskaņā ar Noteikumu 6.punkta nosacījumiem, lietošanas mērķim piekrītošo zemes platību 

lauku apvidos nosaka hektāros. 

Saskaņā Noteikumu 16. punkta nosacījumiem, lietošanas mērķi nosaka, ja tiek izveidota jauna 

zemes vienība vai zemes vienības daļa. 

Vadoties un pamatojoties uz minēto, kā arī papildus uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta 

pirmās daļas 27.punktu, Ministru kabineta 2006. gada 20. jūnija noteikumu Nr. 496 „Nekustamā 

īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un 

maiņas kārtība” 35.punktu un Tērvetes novada domes 2005. gada 24. novembra saistošajiem 

noteikumiem Nr.5 „Tērvetes novada teritorijas plānojums 2005.-2017.gadam”, Tērvetes novada 

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

Karloviča, Dz. Sirsone, A. Skalbiņa, I. Vēveris), PRET - nav, ATTURAS - nav,  NOLEMJ:  

 

1. Noteikt zemes vienības „Ērmes”, Augstkalnes pagasts, Tērvetes novads, /kadastra 

numurs/, daļai ar /kadastra apzīmējums/ visā tās platībā (39,79 ha) nekustamā īpašuma lietošanas 

mērķi – lauksaimniecība (NĪLM kods 0101); 

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

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

namā Atmodas ielā 19, Jelgava, LV – 3007. 

 

 

Domes priekšsēdētāja                                                                                                   D. Reinika 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

APSTIPRINĀTI 

ar Tērvetes novada domes 

2016. gada  22.septembra 

sēdes lēmumu (protokols Nr.13,  7.§) 

 
Saistošie noteikumi  Nr. 7  

 Grozījumi Tērvetes novada domes 2013.gada 19.decembra saistošajos noteikumos Nr.32  “ 

Par izglītojamo ēdināšanas maksas atvieglojumiem” 

 
Izdoti saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām”  

15.panta 7.punktu, 

                                43.panta 13.punktu,                                                                                                                         

                                                                Izglītības likuma 17.panta  

trešās daļas 11. punktu                                                                                                                        

 

 

     Izdarīt Tērvetes novada domes 2013.gada 19.decembra saistošajos noteikumos Nr. 32 “Par 

izglītojamo ēdināšanas maksas atvieglojumiem” (turpmāk – saistošie noteikumi) šādus 

grozījumus: 

 

1. Papildināt saistošos noteikumus ar 7.1 punktu šādā redakcijā:  

“7.1  Izglītojamajam no daudzbērnu ģimenes, kura deklarētā un faktiskā  

dzīves vieta ir Tērvetes pašvaldības administratīvajā teritorijā un  

kuram Tērvetes novada pašvaldības pirmsskolas izglītības grupās nevar  

tikt nodrošināta vieta, ir tiesības saņemt ēdināšanas maksas  

atvieglojumu launagam izglītības iestādes ēdnīcā, kuru izglītojamais  

apmeklē. Ēdināšanas maksas atvieglojums dienā atbilst Tērvetes novada  

domes apstiprinātajam viena launaga porcijas izcenojumam Tērvetes novada  

izglītības iestādēs”. 

 

2. Izteikt saistošo noteikumu 9.punktu šādā redakcijā:  

“9. Šo noteikumu 7.punktā  un 7.1 punktā noteiktos izglītojamā ēdināšanas izdevumu 

atvieglojumus piešķir ar Tērvetes novada pašvaldības Sociālā dienesta vadītāja lēmumu. 

Atvieglojumu pieprasa izglītojamā vecāks vai likumiskais pārstāvis, iesniedzot iesniegumu 

Tērvetes novada pašvaldības Sociālajam dienestam.”.  
 

Domes priekšsēdētāja                                                                         Dace Reinika 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tērvetes novada domes saistošo noteikumu Nr. 7  

Grozījumi Tērvetes novada domes 2013.gada 19.decembra  saistošajos noteikumos Nr. 32 „Par 

izglītojamo ēdināšanas maksas atvieglojumiem” 

paskaidrojuma raksts 

 

Paskaidrojuma raksta 

sadaļas 

Norādāmā informācija 

1. Projekta 

nepieciešamības 

pamatojums 

Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 43.panta trešo daļu, 

kas nosaka, ka dome var pieņemt saistošos noteikumus, lai 

nodrošinātu pašvaldības autonomo funkciju un brīvprātīgo 

iniciatīvu izpildi, Tērvetes novada dome 2013.gada 19.decembrī  ir 

pieņēmusi saistošos noteikumus Nr. 32 „Par izglītojamo 

ēdināšanas maksas atvieglojumiem”, kas nosaka izglītojamo 

kategorijas, kuriem ir tiesības saņemt ēdināšanas maksas 

atvieglojumus, atvieglojumu apmērus, to pieprasīšanas un 

piešķiršanas kārtību.   

Sakarā ar Tērvetes novada pašvaldības rasto iespēju turpmāk 

finansiāli atbalstīt arī vēl citas izglītojamo kategorijas, nosakot 

ēdināšanas maksas atvieglojumus, ir nepieciešams attiecīgi arī 

grozīt Tērvetes novada domes 2013.gada 19.decembra saistošos 

noteikumus Nr. 32 „Par izglītojamo ēdināšanas maksas 

atvieglojumiem”. 

2. Īss projekta satura 

izklāsts 

 Ar saistošajiem noteikumiem tiek grozīti Tērvetes novada 

domes 2013.gada 19.decembra saistošie noteikumi Nr. 32 „Par 

izglītojamo ēdināšanas maksas atvieglojumiem”, nosakot, ka 

tiesības saņemt ēdināšanas maksas atvieglojumu launagam 

izglītības iestādes ēdnīcā, ir arī izglītojamam no daudzbērnu 

ģimenes, kura deklarētā un faktiskā dzīves vieta ir Tērvetes 

pašvaldības administratīvajā teritorijā un kuram Tērvetes novada 

pašvaldības pirmsskolas izglītības grupās nevar tikt nodrošināta 

vieta. 

3. Informācija par 

plānoto projekta ietekmi 

uz pašvaldības budžetu 

   

Nav būtiskas ietekmes   

 

4. Informācija par 

plānoto projekta ietekmi 

 Nav ietekmes 

 



uz sabiedrību 

(mērķgrupām) un 

uzņēmējdarbības vidi 

pašvaldības teritorijā 

5. Informācija par 

administratīvajām 

procedūrām 

Netiek ieviestas jaunas administratīvās procedūras 

 

6. Informācija par 

konsultācijām ar 

privātpersonām 

 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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.tervetesnovads.lv/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

APSTIPRINĀTI 

ar Tērvetes novada domes 

2016.gada 22. septembra  

sēdes lēmumu (prot.Nr. 13, 14. §) 

 

   

     

Saistošie noteikumi Nr. 8 

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

„Tērvetes novada 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 budžets 2016.gadam”  šādu grozījumu: 

 

 Izteikt saistošo noteikumu 2. pielikumu jaunā redakcijā (pielikumā). 

 

 

 

 

Domes priekšsēdētāja                       D. Reinika 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

APSTIPRINĀTA 
                                                                                                  Ar Tērvetes novada domes                                                                  

2016.gada 22.septembra sēdes  

lēmumu (prot. Nr.13, 26. §) 

 

Publicējamā informācija par nomas tiesību izsoli  

NOMAS TIESĪBU IZSOLE 

Tērvetes novada dome nodod nomas tiesību izsolei lauksaimniecības zemi - daļu no zemes 

vienības „Mežmalieši", Tērvetes pagastā, Tērvetes novadā, kadastra numurs 4688 002 0024, 

platība – 0,85 ha. Zemes kadastrālā vērtība – 2029.00 EUR. Nomas tiesību izsoles sākuma cena 

–35,00 EUR gadā un papildus nomas maksai likumdošanā paredzētie nodokļi. Izsole notiks 

2016.gada 20.oktobrī  plkst. 14.00 Tērvetes novada domes sēžu zālē “Zelmeņi”, Tērvetes 

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

03.oktobra līdz 2016.gada 19.oktobrim darbdienās no plkst. 8.30 līdz 12.00 un no 12.30 līdz 

16.30, piektdienās līdz plkst. 14.30. , tālr. Uzziņām  63726001  . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

APSTIPRINĀTI 
                                                                                                  Ar Tērvetes novada domes                                                                  

2016. gada 22. septembra sēdes  

lēmumu (prot. Nr.13, 26. §) 

 

 

  Tērvetes novada pašvaldības lauksaimniecībā izmantojamās zemes vienības daļas 

„Mežmalieši”, Tērvetes pagasts, Tērvetes novads,  

NOMAS TIESĪBU IZSOLES NOTEIKUMI  
 

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

pagasts, Tērvetes novads. 

1.1. Īpašnieks vai valdītājs: Tērvetes novada pašvaldība; 

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

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

novads; 

1.4. Izsoles laiks: 2016.gada 20.oktobrī plkst. 14.00; 

1.5. Izsoli vada: Tērvetes novada pašvaldības izveidota Nekustamo īpašumu izsoles 

komisija. 

2. Ziņas par izsolē iznomājamo nomas objektu: 

 

 

Nomas objekts Daļa no zemesgabala “Mežmalieši”, 

Tērvetes pagasts, Tērvetes novads.  Nomas 

objekta atrašanās vieta un izvietojums 

atspoguļoti  izsoles noteikumiem 

pievienotajā izkopējumā no digitālās 

kadastra kartes. 

Kadastra numurs vai apzīmējums 
4688 002 0024  

Lietošanas mērķis Lauksaimniecībā izmantojamā zeme 

Iznomājamā zemesgabala kopplatība (ha) 0,85 

t.sk. lauksaimniec. izmantojamā zeme 

(ha) 
0,85 

Nosacītā nomas maksa gadā (2 % gadā no 

iznomājamā zemes gabala kadastrālās 

vērtības)  

35,00 EUR (neieskaitot PVN) 

Nomas maksas paaugstinājuma solis 

izsoles gaitā 
10,0 EUR (neieskaitot PVN) 

Nomas līguma termiņš (gados) 5 



Tiesības nodot nomas objektu vai tā daļu 

apakšnomā 
Nav 

Tiesības apbūvēt zemes gabalu Nav 

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

noteikto nosacīto nomas maksu gadā; 

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

par nomas objektu. 

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

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

Tērvetes, Augstkalnes un Bukaišu pagastu pārvalžu ēkās.  

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

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

visus izsoles priekšnoteikumus un kurām nav nekustamā īpašuma nodokļa parādu par 

Tērvetes novada administratīvajā teritorijā esošajiem nekustamajiem  īpašumiem.   

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

domē no 2016.gada 3.oktobra līdz 2016.gada 19.oktobrim darbdienās no plkst. 8.30 līdz 

12.00 un no 12.30 līdz16.30, piektdienās līdz plkst. 14.30. 

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

novada domei jāiesniedz šādi dokumenti:  

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

objekta lietošanas tiesības saskaņā ar šiem izsoles noteikumiem, norādot 

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

zemesgabala nosaukumu, platību, kadastra apzīmējumu un zemes nomāšanas 

laikā plānoto darbību;  

- jāuzrāda pase;  

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

objekta lietošanas tiesības saskaņā ar šiem izsoles noteikumiem, norādot 

iesniegumā juridiskās personas nosaukumu, juridisko adresi, reģistrācijas numuru, 

nomājamā zemesgabala nosaukumu, platību, kadastra apzīmēju un zemes 

nomāšanas laikā plānoto darbību;  

2. reģistrācijas apliecības kopiju; 

3. juridiskās personas pārstāvja tiesības apliecinošs dokuments, ja komersantu izsolē 

pārstāv persona, kas nav reģistrēta Uzņēmuma reģistrā kā juridiskās personas 

pārstāvis. 

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

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

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

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

nomas tiesību izsoles rezultātu un gaitu.  

9. Reģistrācijai iesniegtie dokumenti izsoles dalībniekam atpakaļ netiek atdoti.  

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

iesniegums iesniegts sludinājumā noteiktajā termiņā un izpildīti izsoles priekšnoteikumi.  

11. Izsoles dalībnieks netiek reģistrēts, ja:  

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

- nav iesniegti visi šajos izsoles noteikumos minētie dokumenti;  

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

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

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

jebkādas ziņas par reģistrētajiem izsoles dalībniekiem.  

http://www.tervetesnovads.lv/


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

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

lietošanas tiesības piedāvā vienīgajam izsoles dalībniekam. 

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

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

piedāvā vienīgajam izsoles dalībniekam. 

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

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

protokolēta, pretendentu sarakstā protokolists atzīmē katra pretendenta piedāvāto nomas 

maksu, nomas maksas atzīmēšanu turpinot, kamēr to paaugstina.  

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

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

kamēr izsoles dalībnieks to paaugstina. 

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

norāda dalībnieka 

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

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

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

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

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

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

svītrot no dalībnieku saraksta. Tad izsoles komisija pēdējam pārsolītājam dalībniekam 

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

pirmspēdējo augstāko cenu solījuši vairāki dalībnieki, izsoli nekavējoties atkārto no 

pirmspēdējās augstākās cenas.  

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

dalībnieku sarakstā savu pēdējo solīto cenu.  

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

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

tiesību ieguvēju. 

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

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

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

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

slēgšanas ir atteicies.  

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

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

nosolīja nākamo augstāko nomas maksu. 

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

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

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

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

līgumu. 

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

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

dienu laikā no izsoles dienas.                                                                      

Ar izsoles noteikumiem iepazinušies:  

 

______________________________                                  ___________________________ 
         (izsoles dalībnieks)                                                                                   (paraksts, datums)  

 

______________________________                                  ___________________________ 
         (izsoles dalībnieks)                                                                                   (paraksts, datums)  

 



____________________________                                  ___________________________ 
         (izsoles dalībnieks)                                                                                   (paraksts, datums)  
 

 

 

 

 

 

Pielikums 

Saistošajiem  noteikumiem Nr. 8 „Grozījumi Tērvetes novada domes 2016. gada 28. janvāra 

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

 

APSTIPRINĀTS ar Tērvetes novada domes 2016. gada 22.septembra lēmumu( protokols Nr.13, 14§) 

Pielikums Nr.2 

  

  

PAMATBUDŽETS 

 

PROGRAMMAS (iestādes/pasākuma) 

 

IEŅĒMUMU UN IZDEVUMU TĀMES GROZĪJUMI 2016. gadam 

  
   

  

\Budžeta veids\ Pamatbudžets 

\\ KOPSAVILKUMS 

  
   

  

Rādītāju nosaukumi 
Budžeta 

kategoriju kodi 

Apstiprināts 2016. 

gadam 
Grozījumi (+/-) 

Precizētais 2016. gada 

budžets 

EUR EUR EUR 

II IZDEVUMI - kopā   4495742,00 0,00 4495742,00 

1 2 3 4 5 

Atlīdzība 1000 2368777,00 11065,00 2379842,00 

  Atalgojums   1100 1936232,00 9215,00 1945447,00 

    Mēnešalga     1110 1868105,00 9215,00 1877320,00 

    Deputātu mēnešalga       1111 34000,00 0,00 34000,00 

    Pārējo darbinieku mēnešalga (darba alga)       1119 1747178,00 9215,00 1756393,00 

    Pārējo darbinieku mēnešalga pedagogiem       11191 86927,00 0,00 86927,00 

    Piemaksas, prēmijas un naudas balvas     1140 60467,00 0,00 60467,00 

    Piemaksa par nakts darbu       1141 23370,00 0,00 23370,00 

    Samaksa par virsstundu darbu un darbu svētku dienās       1142 7555,00 0,00 7555,00 

    Piemaksa par personisko darba ieguldījumu un darba 

kvalitāti       1146 4909,00 0,00 4909,00 

    Prēmijas un naudas balvas       1148 24633,00 0,00 24633,00 

    Atalgojums fiziskajām personām uz tiesiskās attiecības 

regulējošu dokumentu pamata     1150 7660,00 0,00 7660,00 

  Darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās 

iemaksas, pabalsti un kompensācijas   1200 432545,00 1850,00 434395,00 

    Darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās 

iemaksas     1210 397762,00 1850,00 399612,00 

    Darba devēja pabalsti, kompensācijas un citi 

maksājumi     1220 34783,00 0,00 34783,00 

    Darba devēja pabalsti un kompensācijas, no kuriem 

aprēķina iedzīvotāju ienākuma nodokli un valsts sociālās 

apdrošināšanas obligātās iemaksas       1221 18783,00 0,00 18783,00 

    Darba devēja izdevumi veselības, dzīvības un nelaimes 
gadījumu apdrošināšanai       1227 16000,00 0,00 16000,00 

Preces un pakalpojumi 2000 1620894,00 -22898,00 1597996,00 



  Mācību, darba un dienesta komandējumi, darba 

braucieni   2100 4477,00 0,00 4477,00 

    Iekšzemes mācību, darba un dienesta komandējumi, 

darba braucieni     2110 2253,00 0,00 2253,00 

    Dienas nauda       2111 488,00 0,00 488,00 

    Pārējie komandējumu un darba braucienu izdevumi       2112 1765,00 0,00 1765,00 

    Ārvalstu mācību, darba un dienesta komandējumi, 

darba braucieni     2120 2224,00 0,00 2224,00 

    Dienas nauda       2121 1704,00 0,00 1704,00 

    Pārējie komandējumu un darba braucienu izdevumi       2122 520,00 0,00 520,00 

  Pakalpojumi   2200 776573,00 -22898,00 753675,00 

    Pasta, telefona un citi sakaru pakalpojumi     2210 10814,00 0,00 10814,00 

    Pārējie sakaru pakalpojumi       2219 10814,00 0,00 10814,00 

    Izdevumi par komunālajiem pakalpojumiem     2220 260109,00 0,00 260109,00 

    Izdevumi par apkuri       2221 69574,00 0,00 69574,00 

    Izdevumi par ūdeni un kanalizāciju       2222 3750,00 0,00 3750,00 

    Izdevumi par elektroenerģiju       2223 151070,00 0,00 151070,00 

    Izdevumi par atkritumu savākšanu, izvešanu no 

apdzīvotām vietām un teritorijām ārpus apdzīvotām 
vietām un atkritumu utilizāciju       2224 28197,00 0,00 28197,00 

    Izdevumi par pārējiem komunālajiem pakalpojumiem       2229 7518,00 0,00 7518,00 

    Iestādes administratīvie izdevumi un ar iestādes 

darbības nodrošināšanu     2230 94205,00 0,00 94205,00 

    Administratīvie izdevumi un sabiedriskās attiecības       2231 7965,00 0,00 7965,00 

    Auditoru, tulku pakalpojumi, izdevumi par iestāžu 

pasūtītajiem pētījumiem       2232 5200,00 0,00 5200,00 

    Izdevumi par transporta pakalpojumiem       2233 3646,00 0,00 3646,00 

    Normatīvajos aktos noteiktie darba devēja veselības 

izdevumi darba ņēmējiem       2234 4055,00 0,00 4055,00 

    Izdevumi par saņemtajiem apmācību pakalpojumiem       2235 7387,00 0,00 7387,00 

    Bankas komisija, pakalpojumi       2236 1530,00 0,00 1530,00 

    Pārējie iestādes administratīvie izdevumi       2239 64422,00 0,00 64422,00 

    Remontdarbi un iestāžu uzturēšanas pakalpojumi 

(izņemot kapitālo remontu)     2240 286604,00 37721,00 324325,00 

    Ēku, būvju un telpu kārtējais remonts       2241 181860,00 37721,00 219581,00 

    Transportlīdzekļu uzturēšana un remonts       2242 32216,00 0,00 32216,00 

    Iekārtas, inventāra un aparatūras remonts, tehniskā 

apkalpošana       2243 21717,00 0,00 21717,00 

    Nekustamā īpašuma uzturēšana       2244 24823,00 0,00 24823,00 

    Apdrošināšanas izdevumi       2247 4882,00 0,00 4882,00 

    Pārējie remontdarbu un iestāžu uzturēšanas 

pakalpojumi       2249 21106,00 0,00 21106,00 

    Informācijas tehnoloģiju pakalpojumi     2250 10986,00 0,00 10986,00 

    Informācijas sistēmas uzturēšana       2251 7469,00 0,00 7469,00 

    Informācijas sistēmas licenču nomas izdevumi       2252 2865,00 0,00 2865,00 

    Pārējie informācijas tehnoloģiju pakalpojumi       2259 652,00 0,00 652,00 

    Īre un noma     2260 16108,00 0,00 16108,00 

    Ēku, telpu īre un noma       2261 1021,00 0,00 1021,00 

    Transportlīdzekļu noma       2262 9082,00 0,00 9082,00 

    Iekārtu, aparatūras un inventāra īre un noma       2264 4063,00 0,00 4063,00 

    Pārējā noma       2269 1942,00 0,00 1942,00 

    Citi pakalpojumi     2270 94247,00 -60619,00 33628,00 

    Izdevumi par tiesvedības darbiem       2272 150,00 0,00 150,00 

    Pašvaldību līdzekļi neparedzētiem gadījumiem       2275 72295,00 -60619,00 11676,00 

    Izdevumi juridiskās palīdzības sniedzējiem un 
zvērinātiem tiesu izpildītājiem       2276 6720,00 0,00 6720,00 



    Pārējie iepriekš neklasificētie pakalpojumu veidi       2279 15082,00 0,00 15082,00 

    Maksājumi par saņemtajiem finanšu pakalpojumiem     2280 3500,00 0,00 3500,00 

    Maksājumi par pašvaldību parāda apkalpošanu       2283 3500,00 0,00 3500,00 

  Krājumi, materiāli, energoresursi, preces, biroja 

preces un inventārs, kurus neuzskaita kodā 5000   2300 801901,00 0,00 801901,00 

    Izdevumi par precēm iestādes darbības nodrošināšanai     2310 83883,00 0,00 83883,00 

    Biroja preces       2311 14340,00 0,00 14340,00 

    Inventārs       2312 57726,00 0,00 57726,00 

    Izdevumi par precēm iestādes administratīvās darbības 

nodrošināšanai       2314 11817,00 0,00 11817,00 

    Kurināmais un enerģētiskie materiāli     2320 170376,00 0,00 170376,00 

    Kurināmais       2321 94755,00 0,00 94755,00 

    Degviela       2322 75621,00 0,00 75621,00 

    Zāles, ķimikālijas, laboratorijas preces, medicīniskās 

ierīces, medicīniskie instrumenti, laboratorijas dzīvnieki 

un to uzturēšana     2340 23821,00 0,00 23821,00 

    Zāles, ķimikālijas, laboratorijas preces       2341 23691,00 0,00 23691,00 

    Medicīnas instrumenti, laboratorijas dzīvnieki un to 
uzturēšana       2344 130,00 0,00 130,00 

    Kārtējā remonta un iestāžu uzturēšanas materiāli     2350 59299,00 0,00 59299,00 

    Valsts un pašvaldību aprūpē un apgādē esošo personu 

uzturēšana     2360 457183,00 0,00 457183,00 

    Mīkstais inventārs       2361 13032,00 0,00 13032,00 

    Ēdināšanas izdevumi       2363 363769,00 0,00 363769,00 

    Pārējie valsts un pašvaldību aprūpē un apgādē esošo 

personu uzturēšanas izdevumi, kuri nav minēti citos koda 
2360 apakškodos       2369 80382,00 0,00 80382,00 

    Mācību līdzekļi un materiāli     2370 5839,00 0,00 5839,00 

    Pārējās preces     2390 1500,00 0,00 1500,00 

  Izdevumi periodikas iegādei   2400 4743,00 0,00 4743,00 

  Budžeta iestāžu nodokļu, nodevu un naudas sodu 

maksājumi   2500 32950,00 0,00 32950,00 

    Budžeta iestāžu nodokļu maksājumi     2510 32950,00 0,00 32950,00 

    Budžeta iestāžu pievienotās vērtības nodokļa 

maksājumi       2512 26199,00 0,00 26199,00 

    Budžeta iestāžu dabas resursu nodokļa maksājumi       2515 5905,00 0,00 5905,00 

    Pārējie budžeta iestāžu pārskaitītie nodokļi un nodevas       2519 846,00 0,00 846,00 

  Pakalpojumi, kurus budžeta iestādes apmaksā 

noteikto funkciju ietvaros, kas nav iestādes 

administratīvie izdevumi   2800 250,00 0,00 250,00 

Subsīdijas un dotācijas 3000 8774,00 0,00 8774,00 
  Subsīdijas un dotācijas komersantiem, biedrībām un 

nodibinājumiem   3200 8774,00 0,00 8774,00 

    Valsts un pašvaldību budžeta dotācija komersantiem, 

biedrībām, nodibinājumiem un fiziskām personām     3260 8774,00 0,00 8774,00 

    Valsts un pašvaldību budžeta dotācija biedrībām un 

nodibinājumiem       3263 8774,00 0,00 8774,00 

Procentu izdevumi 4000 5000,00 0,00 5000,00 

  Pārējie procentu maksājumi   4300 5000,00 0,00 5000,00 

    Budžeta iestāžu procentu maksājumi Valsts kasei     4310 5000,00 0,00 5000,00 

    Budžeta iestāžu procentu maksājumi Valsts kasei, 

izņemot valsts sociālās apdrošināšanas speciālo budžetu       4311 5000,00 0,00 5000,00 

Pamatkapitāla veidošana 5000 295712,00 7139,00 302851,00 

  Nemateriālie ieguldījumi   5100 5256,00 7139,00 12395,00 

    Attīstības pasākumi un programmas     5110 4000,00 0,00 4000,00 

    Licences, koncesijas un patenti, preču zīmes un līdzīgas 

tiesības     5120 1256,00 0,00 1256,00 

    Datorprogrammas       5121 1256,00 0,00 1256,00 

    Pārējie nemateriālie ieguldījumi     5130 0,00 7139,00 7139,00 



  Pamatlīdzekļi   5200 290456,00 0,00 290456,00 

    Zeme, ēkas un būves     5210 4000,00 0,00 4000,00 

    Transporta būves       5213 4000,00 0,00 4000,00 

    Tehnoloģiskās iekārtas un mašīnas     5220 9550,00 0,00 9550,00 

    Pārējie pamatlīdzekļi     5230 276906,00 0,00 276906,00 

    Transportlīdzekļi       5231 17000,00 0,00 17000,00 

    Saimniecības pamatlīdzekļi       5232 149461,00 0,00 149461,00 

    Bibliotēku krājumi       5233 8846,00 0,00 8846,00 

    Datortehnika, sakaru un cita biroja tehnika       5238 27173,00 0,00 27173,00 

    Pārējie iepriekš neklasificētie pamatlīdzekļi       5239 74426,00 0,00 74426,00 

Sociālie pabalsti 6000 87898,00 0,00 87898,00 

  Pensijas un sociālie pabalsti naudā   6200 61520,00 0,00 61520,00 

    Pašvaldību sociālā palīdzība iedzīvotājiem naudā     6250 13300,00 0,00 13300,00 

    Pašvaldību vienreizējie pabalsti naudā ārkārtas situācijā       6254 1200,00 0,00 1200,00 

    Sociālās garantijas bāreņiem un audžuģimenēm naudā       6255 9600,00 0,00 9600,00 

    Pārējā sociālā palīdzība naudā       6259 2500,00 0,00 2500,00 

    Pabalsts garantētā minimālā ienākumu līmeņa 

nodrošināšanai naudā     6260 3500,00 0,00 3500,00 

    Dzīvokļa pabalsts naudā     6270 5500,00 0,00 5500,00 

    Valsts un pašvaldību budžeta maksājumi     6290 39220,00 0,00 39220,00 

    Ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas 

institūciju veiktie maksājumi klientiem personiskiem 
izdevumiem no normatīvajos aktos noteiktajiem klientu 

ienākumiem, kas izmaksāti no valsts budžeta līdzekļiem       6296 37920,00 0,00 37920,00 

    Pārējie klasifikācijā neminētie no valsts un pašvaldību 

budžeta veiktie maksājumi iedzīvotājiem naudā       6299 1300,00 0,00 1300,00 

  Sociālie pabalsti natūrā   6300 1900,00 0,00 1900,00 

    Pašvaldību sociālā palīdzība iedzīvotājiem natūrā     6320 700,00 0,00 700,00 

    Pabalsti veselības aprūpei natūrā       6321 150,00 0,00 150,00 

    Pabalsti ēdināšanai natūrā       6322 230,00 0,00 230,00 

    Pārējā sociālā palīdzība natūrā       6329 320,00 0,00 320,00 

    Dzīvokļa pabalsts natūrā     6360 1200,00 0,00 1200,00 

  Pārējie klasifikācijā neminētie maksājumi 

iedzīvotājiem natūrā un kompensācijas   6400 24478,00 0,00 24478,00 

    Pašvaldības pirktie sociālie pakalpojumi iedzīvotājiem     6410 1100,00 0,00 1100,00 

    Samaksa par pārējiem sociālajiem pakalpojumiem 

saskaņā ar pašvaldību saistošajiem noteikumiem       6419 1100,00 0,00 1100,00 

    Maksājumi iedzīvotājiem natūrā, naudas balvas, 

izdevumi pašvaldību brīvprātīgo iniciatīvu izpildei     6420 23378,00 0,00 23378,00 

    Naudas balvas       6422 1578,00 0,00 1578,00 

    Izdevumi brīvprātīgo iniciatīvu izpildei       6423 21800,00 0,00 21800,00 

Uzturēšanas izdevumu transferti, pašu resursu 

maksājumi, starptautiskā sadarbība 7000 108687,00 0,00 108687,00 

  Pašvaldību uzturēšanas izdevumu transferti   7200 108687,00 0,00 108687,00 

    Pašvaldību uzturēšanas izdevumu transferti citām 

pašvaldībām     7210 105300,00 0,00 105300,00 

    Pašvaldību uzturēšanas izdevumu transferti uz valsts 

budžetu     7240 235,00 0,00 235,00 

    Pašvaldību atmaksa valsts budžetam par iepriekšējos 

gados saņemto, bet neizlietoto valsts budžeta transfertu 

uzturēšanas izdevumiem       7245 235,00 0,00 235,00 

    Pašvaldību uzturēšanas izdevumu transferti valsts 

budžeta daļēji finansētām atvasinātajām publiskajām 

personām, budžeta nefinansētām iestādēm     7270 3152,00 0,00 3152,00 

  
   

  

III Ieņēmumu pārsniegums (+) deficīts (-) (I-II)   -256945,00 0,00 -256945,00 



  
   

  

IV FINANSĒŠANA - kopā   256945,00 0,00 256945,00 

1 2 3 4 5 

Naudas līdzekļi un noguldījumi (bilances aktīvā) F20010000 360247,00 0,00 360247,00 

  Naudas līdzekļi   F21010000 1539,00 0,00 1539,00 

    Naudas līdzekļu atlikums gada sākumā 

    

F21010000 

AS 72185,00 0,00 72185,00 

    Naudas līdzekļu atlikums perioda beigās 

    
F21010000 

PB 70646,00 0,00 70646,00 

  Pieprasījuma noguldījumi (bilances aktīvā)   F22010000 358708,00 0,00 358708,00 

    Pieprasījuma noguldījumu atlikums gada sākumā 

    

F22010000 
AS 758708,00 0,00 758708,00 

    Pieprasījuma noguldījumu atlikums perioda beigās 

    

F22010000 
PB 400000,00 0,00 400000,00 

Aizņēmumi F40020000 -103302,00 0,00 -103302,00 

  Saņemto aizņēmumu atmaksa   F40020020 103302,00 0,00 103302,00 

    Saņemto vidēja termiņa aizņēmumu atmaksa 
    
F40220020 1852,00 0,00 1852,00 

    Saņemto mainīgas likmes vidēja termiņa aizņēmumu 

atmaksa 

      

F40222020 1852,00 0,00 1852,00 

    Saņemto mainīgas likmes vidēja termiņa aizņēmumu 

euro atmaksa 

        

F40222220 1852,00 0,00 1852,00 

    Saņemto ilgtermiņa aizņēmumu atmaksa 
    
F40320020 101450,00 0,00 101450,00 

    Saņemto mainīgas likmes ilgtermiņa aizņēmumu 
atmaksa 

      
F40322020 101450,00 0,00 101450,00 

    Saņemto mainīgas likmes ilgtermiņa aizņēmumu euro 
atmaksa 

        
F40322220 101450,00 0,00 101450,00 

  

Domes priekšsēdētāja                                                                       Dace Reinika  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


