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DARBA KĀRTĪBĀ 

 

*Izpilddirektora ziņojums 

* Ziņojums par  Tērvetes novada jauniešu iniciatīvu centra darbu  

 

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

2. Par pašvaldībai piekritīgas zemes piešķiršanu nomā 

3. Par pašvaldībai piekritīgas zemes piešķiršanu nomā 

4. Par pašvaldībai piekritīgas zemes piešķiršanu nomā 

5. Par pašvaldībai piekritīgas zemes piešķiršanu nomā 

6. Par adrešu  precizēšanu nekustamajiem īpašumiem Tērvetes novadā 

7. Par Tērvetes novada domes saistošo noteikumu Nr.9 “Grozījumi Tērvetes novada domes 2014. 

    gada 21. augusta saistošajos noteikumos Nr.12 „Kārtība, kādā Tērvetes novada pašvaldība īsteno 

    pirmsskolas izglītības nodrošināšanas funkciju”” apstiprināšanu 

8.  Par  SAC ”Tērvete” maksas pakalpojumu apstiprināšanu 

9.  Par SAC ”Tērvete” bērnu nodaļas štatu sarakstu 

10. Par maksas pakalpojuma apstiprināšanu 

11. Par atvaļinājuma piešķiršanu 

12. Par aizņēmumu Valsts kasē projekta „Kroņauces stadiona pārbūve” realizēšanai 

13. Par atbalstu grāmatas izdošanai 

14. Par noteikumu „Tērvetes novada pašvaldības skolēnu autobusu izmantošanas kārtība” 

      apstiprināšanu 

15. Par saistošo noteikumu Nr.10 „Grozījumi Tērvetes novada domes 2016. gada 28. janvāra  

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

      apstiprināšanu 

16. Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda dzēšanu 

 

Sēdi vada domes priekšsēdētāja Dace Reinika 

Sēdi protokolē Santa Hibšmane 



 

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

Dzintra Sirsone, Anitra Skalbiņa, Normunds Namnieks 

 

Sēdē nepiedalās: Indriķis Vēveris – atrodas ārpus LV 

 

Sēdē piedalās: Domes izpilddirektors Māris Berlands, Augstkalnes pagasta pārvaldes vadītāja Jeļena 

Belova, Tērvetes pagasta pārvaldes vadītāja Dace Vācere, ekonomiste Sandra Latiša, izglītības darba 

speciāliste Inita Roze 

 

Piedalās: Laikraksta “Zemgale” korespondente Edīte Bēvalde, Tērvetes novada jauniešu iniciatīvu 

centra pārstāve Katrīna Freimane 

 

Domes priekšsēdētāja lūdz deputātus balsot par darba kārtību ar 16 jautājumiem 

 

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

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

 

Apstiprināt darba kārtību ar 16 jautājumiem 

 

 

 

Tērvetes novada pašvaldības izpilddirektora  

2016. gada 24. novembra ziľojums par pašvaldības darbu 

 

   *     10. novembrī  tika izsludināts atklāts konkurss TND2016/15/ELFLA „Autoceļa Te -5 

Dambīši- Kaijas pārbūve” ELFLA un Lauku attīstības programmas pasākuma " Pamatpakalpojumi 

un ciematu atjaunošana lauku apvidos" ietvaros. Tika saņemti četru pretendentu  piedāvājumi.  SIA 

„Saldus ceļinieks” piedāvātā iepirkuma cena ir 262 954,05 EUR,  SIA „Ceļu būvniecības sabiedrība 

„IGATE”” piedāvā darbus izpildīt  par 258 938,36 EUR,  SIA " Ceļinieks 01" cena ir 222 171,13 

EUR, savukārt  SIA  " Ceļu būvnieks" nosauktā cena ir 194 979 EUR, ieskaitot PVN.  Patreiz notiek 

iesniegto piedāvājumu dokumentācijas atbilstības izvērtēšana.  

 

   *   20. oktobrī notika Tērvetes pagastā atrodošās lauksaimniecībā izmantojamās zemes vienības 

daļas " Meţmalieši", 0,85 ha  nomas tiesību izsole. Tā kā izsolei bija pieteicies tikai viens 

dalībnieks, minētais objekts tika nosolīts par izsolē noteikto sākuma cenu 35,00 EUR par vienu 

gadu. 

 

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

veikšanu” , Tērvetes pagastā pašvaldības ceļam Te-30C Anšķini- Mālzemnieki  veikti ceļa 

greiderējamās kārtas atjaunošanas darbi 1170 m garā posmā. 

 

   *     27. oktobrī noslēdzās atklāts konkurss " Pārtikas produktu iegāde" . Produktu  iegāde 

paredzēta Tērvetes novada skolu un pirmsskolas grupu ēdināšanas nodrošināšanai. Saskaņā ar 

iepirkuma noteikumiem pārtikas produktu apjoms ir sadalīts 13 daļās: 

1. piens un piena produkti, 

2. gaļa un gaļas produkti, 

3. putnu gaļa un putnu gaļas produkti, 

4. olas, 

5. zivis un akvakultūras produkti, 

6. kartupeļi, 

7. dārzeņi, 

8. augļi , ogas un to produkti, 



9.   graudaugi, to produkti, konditoreja, 

10. maize, 

11. pākšaugi, bakalejas preces un eļļa, 

12. ēdienu piedevas un dzērieni, 

13. pusţāvēti un kūpināti izstrādājumi no gaļas. 

     Katram pretendentam bija iespēja pieteikties uz katru iepirkuma daļu atsevišķi.  

Tika saņemti deviņu pretendentu piedāvājumi- SIA " Valks" pieteicās uz sešām iepirkumu daļām, 

SIA " BAJARDS" uz trijām, SIA " Lietas MD" uz četrām, SIA " LAKI FRUIT" uz piecām, SIA " 

Futurus Food" uz divām, SIA "Rēzeknes gaļas kombināts" uz trīs, SIA " KABULETI FRUIT" uz 

divpadsmit, Katkevičas zemnieku saimniecība " Gravenieki" uz vienu,  bet SIA "Forevers" uz divām 

iepirkuma daļām. 

    Pašreiz notiek iesniegto piedāvājumu dokumentu izvērtēšana. 

 

*   24. oktobrī tika izsludināts atklāts konkurss TND2016/16 "Degvielas piegāde Tērvetes novada 

pašvaldības transporta vajadzībām". Paredzēts gada laikā iegādāties 23 000 litrus A-95 markas 

benzīnu, 1000 litrus A-98 markas benzīnu un 45 000 litrus dīzeļdegvielu. Pretendentiem 

piedāvājumi jāiesniedz līdz 29. novembrim plkst. 10:00 

     *  21. novembrī Tērvetes novada domes priekšsēdētāja, priekšsēdētājas vietnieks,    

izpilddirektors un ekonomiste devās pieredzes apmaiņas vizītē uz Jaunpils novada pašvaldību , kur 

pašvaldības vadība un atbildīgie darbinieki dalījās pieredzē par Jaunpils  komunālā uzņēmuma 

darbību , struktūru, tā izveidošanu. Tika pārrunāti arī citi mazo pašvaldību aktuālie jautājumi.   

      

     *    Projektu realizācija. 

1. 2016. gada 2. novembrī Tērvetes novada domes darba grupas dalībnieki apmeklēja projekta 

Nr. 8.3.3.0./15/I/001 „PROTI un DARI!” pieredzes apmaiņas pasākumu Saldus Jaunatnes un 

atpūtas iniciatīvu centrā „Šķūnis”. Pieredzes apmaiņas pasākumā piedalījās programmas vadītāja 

Daiga Freidenfelde, mentors Liene Briedīte un projekta vadītāja Dace Vācere. Pasākuma dalībnieki 

tika informēti gan par projekta ieviešanas niansēm, gan par pārskatu sagatavošanu, kā arī piedalījās 

tematiskajās grupās. 

Šī projekta ietvaros Tērvetes novada vienam NEET jaunietim programma jau ir īstenota. 

         2. Projekta „Ingas Ābeles lugas “Labās asinis” iestudēšana Tērvetē” ietvaros ir izstrādātas 

lugas personāţu tērpu skices un iegādāta daļa no lugas dekorācijām. 

 

 

 

Katrīnas Freimanes ziľojums  par Tērvetes novada jauniešu iniciatīvu  

centra darbu 2015. un 2016. gadā. 

 

     Katrīna Freimane informē, ka viņa nu jau  ir  Tērvetes novada jauniešu iniciatīvu centra 

jauniešu iniciatīvu interešu pulciņa bijusī  vadītāja, un savu darbu jauniešu iniciatīvu centrā 

turpina kā aktīvā jauniete.   

2015. gadā tika noorganizēts 21 pasākums, kuros piedalījās 237 apmeklētāji.  

2015. gada nozīmīgākie pasākumi:  

  

• Sveču diena Augstkalnē un Bukaišos; 

• Kafija ar politiķiem; 

• Meteņdienas jampadracis; 

• Zemes stunda; 

• Seminārs; 

• Pieredzes apmaiņas braucieni; 

• Sporta aktivitātes; 

• Neformālās izglītības apmācības u.c. 



 

2016. gadā noorganizēti 9 pasākumi, uz  kuriem ieradās 167 apmeklētāji.   

2016. gada nozīmīgākie pasākumi: 

• Zemes stunda; 

• Sveču liešana Bukaišos; 

• Valentīndienas balle; 

• Velobrauciens; 

• Neformālās izglītības apmācības; 

• Aktivitāte sadarbībā ar mājraţotājiem; 

• Karjeras diena; 

• Volejbola turnīrs. 

 

Sasniegumi 2015. gadā 

 

• Īstenoti 2 projekti – «Ja ne es, tad KAS?» un projekts «Nāc un piedalies!»; 

• Uzsākta sadarbība ar biedrību «Tērvetes Mājraţotāji un Amatnieki»; 

• Jaunieši veic brīvprātīgo darbu novada pasākumos; 

• Iesniegta un saņemta akreditācija programmā «Erasmus+» EBD uzņēmēj, nosūtītāj un 

koordinējošās organizācijas statusam. 

 

Sasniegumi 2016. gadā 

 

• Īstenots projekts «Esmu TĒRVETnieks!»; 

• Jaunieši veic brīvprātīgo darbu novada pasākumos; 

• Iesniegts projekta pieteikums EBD veicēja uzņemšanai Tērvetes novadā, diemţēl, tas 

netika apstiprināts. 

 

Secinājumi: 

  

• Pasākumu kvalitāte ir uzlabojusies; 

• Radīta iespēja īstenot starptautiskus projektus; 

• TNJIC pasākumi ir atpazīstami novadā; 

• Pasākumu apmeklējums ir krities par aptuveni trešdaļu; 

• Organizēto pasākumu skaits ir sarucis aptuveni 2 reizes; 

• Jauniešu vēlme veikt brīvprātīgo darbu samazinās; 

• Vienaudzis – JIC vadītājs – tiek uztverts kā skolasbiedrs; 

• Jaunieši ir aizņemti – sports, dejas, mākslas un mūzikas skolas u.c.; 

• Balstoties uz secinājumiem, ir izstrādāti ierosinājumi 

 

Ierosinājumi jaunatnes darbā novadā 

 

• Novadā nepieciešams jaunatnes darbinieks, kas ir vecāks par skolas vecuma jauniešiem; 

• Izraudzīties prioritātes jaunatnes darbam uz turpmākajiem 3 gadiem, saskaņojot tās 

pašvaldībā; 

• Izveidot un apstiprināt brīvprātīgā darba nolikumu novadā; 

• Izveidot jaunatnes darba organizēšanas struktūru novadā; 

• Izveidot kopēju sporta, kultūras, skolu u.c. pasākumu un aktivitāšu plānu kārtējam gadam;  

• Pilnveidot starpinstitucionālu sadarbību. 

 

 

 

 

 



 

1. paragrāfs 

Par nekustamā īpašuma „Dzilnas” 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, N. Namnieks), PRET – nav, ATTURAS – nav, NOLEMJ: 

 

Pieņemt lēmumu Nr.63 “Par nekustamā īpašuma “Dzilnas” sadalīšanu un nosaukuma piešķiršanu” 

 

2. paragrāfs 

Par pašvaldībai piekritīgas zemes piešķiršanu nomā 

D. Reinika 

  

 

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

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

 

Pieņemt lēmumu Nr.64 “Par pašvaldībai piekritīgas zemes piešķiršanu nomā” 

 

 

3. paragrāfs 

Par pašvaldībai piekritīgas zemes piešķiršanu nomā 

D. Reinika 

 

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

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

 

Pieņemt lēmumu Nr.65 “Par pašvaldībai piekritīgas zemes piešķiršanu nomā” 

 

 

 

 

 

4. paragrāfs 

Par pašvaldībai piekritīgas zemes piešķiršanu nomā 

D. Reinika 

 

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

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

 

Pieņemt lēmumu Nr.66 “Par pašvaldībai piekritīgas zemes piešķiršanu nomā” 

 

 

5. paragrāfs 

Par pašvaldībai piekritīgas zemes piešķiršanu nomā 

D. Reinika 

 

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

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

 

Pieņemt lēmumu Nr.67 “Par pašvaldībai piekritīgas zemes piešķiršanu nomā” 

 



 

6. paragrāfs 

Par adrešu  precizēšanu nekustamajiem īpašumiem Tērvetes novadā  

D. Reinika 

 

Tērvetes novada dome, izskatot Valsts zemes dienesta Zemgales reģionālās nodaļas 

13.10.2016. vēstuli par Valsts adrešu reģistra informācijas sistēmā reģistrētām adresēm Tērvetes 

novadā, kuras precizējamas atbilstoši Tērvetes novada teritorijas plānojumā noteiktajām ciemu 

robeţām, konstatējot, ka Valsts zemes dienesta vēstulē norādītās adreses neatbilst Tērvetes novada 

teritorijas plānojumā noteiktajām ciemu robeţām un neatbilst Ministru Kabineta 08.12.2015. 

noteikumu Nr. 698 „Adresācijas noteikumi” prasībām, ievērojot minēto noteikumu 8.1.apakšpunktu 

kas nosaka, ka administratīvajā teritorijā adreses nedrīkst atkārtoties un 9.punktu, kas nosaka, ka 

pašvaldības domei bez personas piekrišanas, izvērtējot konkrēto situāciju, ir tiesības mainīt, likvidēt 

vai precizēt adreses pieraksta formu, ja reģistrētā adrese neatbilst šajos noteikumos minētajām 

prasībām, secina, ka Tērvetes novada domei ir jāpieņem lēmums par Valsts adrešu reģistra 

informācijas sistēmā reģistrēto adrešu precizēšanu adresēm, kuras neatbilst minēto noteikumu 

prasībām un Tērvetes novada teritorijas plānojumā noteiktajām ciemu robeţām. 

Vadoties no minētā un pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.pantu, Nekustamā 

īpašuma valsts kadastra likumu un Ministru Kabineta 08.12.2015. noteikumiem Nr. 698 

„Adresācijas noteikumi”, Tautsaimniecības un attīstības komitejas lēmuma projektu, Tērvetes novada 

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

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

 

 

1. Precizēt adresi zemes vienībām „Avotiņi”, Augstkalne, Augstkalnes pag., Tērvetes 

novads, LV – 3709, kadastra Nr. 46440050201 un uz tā esošām ēkām un būvēm ar kadastra 

apzīmējumu 46440050201001, 46440050201002, 46440050201004, 46440050201005, 

046440050201007, 46440050201008, 46440050201009, uz „Avotiņi”, Augstkalnes pagasts, 

Tērvetes novads, LV – 3709; 

2. Precizēt adresi zemes vienībām „Beķeri”, Augstkalne, Augstkalnes pag., Tērvetes 

novads, LV – 3709, kadastra Nr. 46440050165 un uz tā esošām ēkām un būvēm ar kadastra 

apzīmējumu 46440050165001, 46440050165002,  uz „Beķeri”, Augstkalnes pagasts, Tērvetes 

novads, LV – 3709; 

3. Precizēt adresi zemes vienībām „Centra garāţas”, Augstkalne, Augstkalnes pag., 

Tērvetes novads, LV – 3709, kadastra Nr. 46440050340 un uz tā esošām ēkām un būvēm ar 

kadastra apzīmējumu 46440050340001, 4644005034002,  46440050340003 uz „Centra garāţas”, 

Augstkalnes pagasts, Tērvetes novads, LV – 3709; 

4. Precizēt adresi zemes vienībām „Kauliņu komplekss”, Augstkalne, Augstkalnes pag., 

Tērvetes novads, LV – 3709, kadastra Nr. 46440050012 un uz tā esošām ēkām un būvēm ar 

kadastra apzīmējumu 46440050012001, 46440050012004, 46440050012005, 46440050012008, 

46440050376001, 46440050376002 uz „Kauliņu komplekss”, Augstkalnes pagasts, Tērvetes 

novads, LV – 3709;  

5. Precizēt adresi zemes vienībām „Klētnieki”, Augstkalne, Augstkalnes pag., Tērvetes novads, 

LV – 3709, kadastra Nr. 46440050428 un uz tā esošām ēkām un būvēm ar kadastra apzīmējumu 

46440050428001, 46440050428002, 46440050428003, 46440050428004, 46440050428005, uz 

„Klētnieki”, Augstkalnes pagasts, Tērvetes novads, LV – 3709;  

6. . Precizēt adresi zemes vienībām „Lejnieki”, Augstkalne, Augstkalnes pag., Tērvetes novads, 

LV- 3709, kadastra Nr. 46440050413 un uz tā esošām ēkām un būvēm ar kadastra apzīmējumu 

46440050413001, uz „Lejnieki”, Augstkalnes pagasts, Tērvetes novads, LV – 3709;  

7.  Precizēt adresi zemes vienībām „Melderi”, Augstkalne, Augstkalnes pag., Tērvetes novads, 

LV – 3709, kadastra Nr. 46440050426 un uz tā esošām ēkām un būvēm ar kadastra apzīmējumu 

46440050426001, 46440050426002, 46440050426003, 46440050426004, 46440050428005, uz 

„Melderi”, Augstkalnes pagasts, Tērvetes novads, LV – 3709;  



8. Precizēt adresi zemes vienībām „Mūrnieki”, Augstkalne, Augstkalnes pag., Tērvetes novads, 

LV- 3709, kadastra Nr. 46440050344 un uz tā esošām ēkām un būvēm ar kadastra apzīmējumu 

46440050344001, 46440050344002, 46440050344003, uz „Mūrnieki”, Augstkalnes pagasts, 

Tērvetes novads, LV – 3709;  

9. Precizēt adresi zemes vienībām „Puriņi”, Augstkalne, Augstkalnes pag., Tērvetes novads, LV- 

3709, kadastra Nr. 46440050101 un uz tā esošām ēkām un būvēm ar kadastra apzīmējumu 

46440050101001, 46440050101002, 46440050101003, 46440050101004, uz „Puriņi”, Augstkalnes 

pagasts, Tērvetes novads, LV – 3709;  

10. Precizēt adresi zemes vienībām „Tīreļi”, Augstkalne, Augstkalnes pag., Tērvetes 

novads, LV -3709, kadastra Nr. 46440050597 un uz tā esošām ēkām un būvēm ar kadastra 

apzīmējumu 46440050597001, uz „Tīreļi”, Augstkalnes pagasts, Tērvetes novads, LV – 3709;  

11. Precizēt adresi zemes vienībām „Upenieki”, Augstkalne, Augstkalnes pag., Tērvetes 

novads, LV- 3709, kadastra Nr. 46440050422 un uz tā esošām ēkām un būvēm ar kadastra 

apzīmējumu 46440050422001, uz „Upenieki”, Augstkalnes pagasts, Tērvetes novads, LV – 3709;  

12. Precizēt adresi ēkai, „Dzeguţi”, Dzeguzēni, Augstkalnes pag., Tērvetes novads, LV- 

3709, kadastra apzīmējumu. 46440030024005, uz „Dzeguţi”, Augstkalnes pagasts, Tērvetes novads, 

LV – 3709;  

13. Precizēt adresi ēkām un būvēm „Dzeguţnieki”, Dzeguzēni, Augstkalnes pag., Tērvetes 

novads, LV – 3709, ar kadastra apzīmējumu 46440030024015, 46440030024027, 46440030024028, 

uz „Dzeguţnieki”, Augstkalnes pagasts, Tērvetes novads, LV – 3709;  

14. Precizēt adresi ēkai, būvei „Transformatora ēka TP- 5562”, Dzeguzēni, Augstkalnes 

pag., Tērvetes novads, LV – 3709, ar kadastra apzīmējumu 46440030024031, uz „Transformatora 

ēka TP- 5562”, Augstkalnes pagasts, Tērvetes novads, LV – 3709;  

15. Precizēt adresi zemes vienībām „Krasti”, Augstkalnes pag., Tērvetes novads, LV- 

3709, kadastra Nr. 46440050447 un uz tā esošām ēkām un būvēm ar kadastra apzīmējumu 

46440050447001, 46440050447002, 46440050447003, uz „Krasti”, Augstkalne, Augstkalnes 

pagasts, Tērvetes novads, LV – 3709;  

16. Precizēt adresi ēkai „Meţmuiţas baznīca”, Augstkalnes pag., Tērvetes novads, LV 

3709 ar kadastra apzīmējumu 46440050083001, uz „Meţmuiţas baznīca”, Augstkalne, Augstkalnes 

pagasts, Tērvetes novads, LV – 3709;  

17. Precizēt adresi ēkai, būvei „Transformatora ēka TP - 5570”, Augstkalnes pag., Tērvetes 

novads, LV – 3709, ar kadastra apzīmējumu 46440050433004, uz „Transformatora ēka TP – 5570”, 

Augstkalne, , Augstkalnes pagasts, Tērvetes novads, LV – 3709;  

18. Precizēt adresi ēkām „Ezeriņi”, Bukaiši, Bukaišu pag., Tērvetes novads, LV – 3714, ar 

kadastra apzīmējumu 46560060238001, 46560060238002, 46560060238003, 46560060238004, 

46560060238005, uz „Ezeriņi”, Bukaišu pagasts, Tērvetes novads, LV – 3714;  

19. Precizēt adresi zemes vienībām „Arāji”, Bukaiši, Bukaišu pag., Tērvetes novads, LV – 

3714, kadastra Nr. 46560060280 un uz tā esošām ēkām un būvēm ar kadastra apzīmējumu 

46560060206009, 46560060206010, uz „Arāji”, Bukaišu pagasts, Tērvetes novads, LV – 3714;  

20. Precizēt adresi zemes vienībām „Kalnieši”, Bukaiši, Bukaišu pag., Tērvetes novads, 

LV – 3714, kadastra Nr. 46560060390 un uz tā esošām ēkām un būvēm ar kadastra apzīmējumu 

46560060390002, uz „Kalnieši”, Bukaišu pagasts, Tērvetes novads, LV – 3714;  

21. Precizēt adresi zemes vienībām „Dzirnaviņas”, Bukaiši, Bukaišu pag., Tērvetes 

novads, LV – 3714, kadastra Nr. 46560060448 un uz tā esošām ēkām un būvēm ar kadastra 

apzīmējumu 46560060448001, uz „Dzirnaviņas”, Bukaišu pagasts, Tērvetes novads, LV – 3714;  

22. Precizēt adresi zemes vienībām „Ainavas”, Kroņauce, Tērvetes pag., Tērvetes novads, 

LV 3730, kadastra Nr. 46880030053 un uz tā esošām ēkām un būvēm ar kadastra apzīmējumu 

46880080053001, uz „Ainavas”, Tērvete, Tērvetes pagasts, Tērvetes novads, LV – 3730;  

23. Precizēt adresi zemes vienībām „Amatnieki”, Kroņauce, Tērvetes pag., Tērvetes 

novads, LV – 3730, kadastra Nr. 46880010142 un uz tā esošām ēkām un būvēm ar kadastra 

apzīmējumu 46880010142001, 46880010142002, 46880010142003, 46880010142004, uz 

„Amatnieki”, Tērvetes pagasts, Tērvetes novads, LV – 3730;  



24. Precizēt adresi zemes vienībām „Arāji”, Kroņauce, Tērvetes pag., Tērvetes novads, LV 

– 3730, kadastra Nr. 46880010164 un uz tā esošām ēkām un būvēm ar kadastra apzīmējumu 

46880010164001, 46880010164002, 46880010164004, 46880010164005, uz „Arāji”, Tērvetes 

pagasts, Tērvetes novads, LV – 3730;  

25. Precizēt adresi zemes vienībām „Auciņi”, Kroņauce, Tērvetes pag., Tērvetes novads, 

LV – 3730, kadastra Nr. 46880010058 un uz tā esošām ēkām un būvēm ar kadastra apzīmējumu 

46880010058001, 46880010058002, 46880010058003, 46880010058004, 46880010058005, 

46880010058006, 46880010058007, 46880010058008, 46880010058009, 46880010058010 uz 

„Auciņi”, Tērvetes pagasts, Tērvetes novads, LV – 3730;  

26. Precizēt adresi zemes vienībām „Brūveri”, Kroņauce, Tērvetes pag., Tērvetes novads, 

LV – 3730, kadastra Nr. 46880010070 un uz tā esošām ēkām un būvēm ar kadastra apzīmējumu 

46880010070001, 46880010070002, 46880010070003, 46880010070004, 46880010070006 uz 

„Brūveri”, Tērvetes pagasts, Tērvetes novads, LV – 3730;  

27. Precizēt adresi zemes vienībām „Drosmas”, Kroņauce, Tērvetes pag., Tērvetes novads, 

LV – 3730, kadastra Nr. 46880010104 un uz tā esošām ēkām un būvēm ar kadastra apzīmējumu 

46880010104001, 46880010104002, uz „Drosmas”, Tērvetes pagasts, Tērvetes novads, LV – 3730;  

28. Precizēt adresi zemes vienībām „Dzelmes”, Kroņauce, Tērvetes pag., Tērvetes novads, 

LV – 3730, kadastra Nr. 46880010211 un uz tā esošām ēkām un būvēm ar kadastra apzīmējumu 

46880010211001, uz „Dzelmes”, Tērvetes pagasts, Tērvetes novads, LV – 3730;  

29. Precizēt adresi zemes vienībām „Galdnieki”, Kroņauce, Tērvetes pag., Tērvetes 

novads, LV – 3730, kadastra Nr. 46880010035 un uz tā esošām ēkām un būvēm ar kadastra 

apzīmējumu 46880010035001, 46880010035003, 46880010035005, uz „Galdnieki”, Tērvetes 

pagasts, Tērvetes novads, LV – 3730;  

30. Precizēt adresi zemes vienībām „Griezes”, Kroņauce, Tērvetes pag., Tērvetes novads, 

LV – 3730, kadastra Nr. 46880010045 un uz tā esošām ēkām un būvēm ar kadastra apzīmējumu 

46880010045001, 46880010045002, 46880010045008, uz „Griezes”, Tērvetes pagasts, Tērvetes 

novads, LV – 3730;  

31. Precizēt adresi zemes vienībām „Liepkalni”, Kroņauce, Tērvetes pag., Tērvetes 

novads, LV – 3730, kadastra Nr. 46880010177 un uz tā esošām ēkām un būvēm ar kadastra 

apzīmējumu 46880010177001, 46880010177002, 46880010177003, 46880010177004, 

46880010177005 uz „Liepkalni”, Tērvetes pagasts, Tērvetes novads, LV – 3730;  

32. Precizēt adresi zemes vienībām „Līči”, Kroņauce, Tērvetes pag., Tērvetes novads, LV 

– 3730, kadastra Nr. 46880010060 un uz tā esošām ēkām un būvēm ar kadastra apzīmējumu 

46880010060001, 46880010060002, 46880010060006, 46880010060007, 46880010060008, 

46880010060009 uz „Līči”, Tērvetes pagasts, Tērvetes novads, LV – 3730;  

33. Precizēt adresi zemes vienībām „Prāmalti”, Kroņauce, Tērvetes pag., Tērvetes novads, 

LV – 3730, kadastra Nr. 46880010099 un uz tā esošām ēkām un būvēm ar kadastra apzīmējumu 

46880010099001, 46880010099002, 46880010099003, uz „Prāmalti”, Tērvetes pagasts, Tērvetes 

novads, LV – 3730;  

34. Precizēt adresi ēkai, būvei „Transformatora ēka TP- 6058”, Kroņauce, Tērvetes pag., 

Tērvetes novads, LV – 3730, ar kadastra apzīmējumu 46880010040006, uz „Trasformatora ēka TP - 

6058”, Tērvetes pagasts, Tērvetes novads, LV – 3730;  

35. Precizēt adresi ēkai, būvei „Transformatora ēka TP - 6059”, Kroņauce, Tērvetes pag., 

Tērvetes novads, LV – 3730, ar kadastra apzīmējumu 46880010073011, uz „Transformatora ēka TP 

- 6059”, Tērvetes pagasts, Tērvetes novads, LV – 3730;  

36. Precizēt adresi ēkai, būvei „Trasformatora ēka TP - 6060”, Kroņauce, Tērvetes pag., 

Tērvetes novads, LV – 3730, ar kadastra apzīmējumu 46880010071011, uz „Trasformatora ēka TP - 

6060”, Tērvetes pagasts, Tērvetes novads, LV – 3730;  

37. Precizēt adresi zemes vienībām „Zeltkaļi”, Kroņauce, Tērvetes pag., Tērvetes novads, 

LV – 3730, kadastra Nr. 46880010268 un uz tā esošām ēkām un būvēm ar kadastra apzīmējumu 

46880010268001, 46880010268002, uz „Zeltkaļi”, Tērvetes pagasts, Tērvetes novads, LV – 3730;  



38. Precizēt adresi zemes vienībām „Auziņas”, Tērvete, Tērvetes pag., Tērvetes novads, 

LV – 3730, kadastra Nr. 46880030059 un uz tā esošām ēkām un būvēm ar kadastra apzīmējumu 

46880010059001, 46880030059005, uz „Auziņas”, Tērvetes pagasts, Tērvetes novads, LV – 3730;  

39. Precizēt adresi zemes vienībām „Ceriņi”, Tērvete, Tērvetes pag., Tērvetes novads, LV 

– 3730, kadastra Nr. 46880030098 un uz tā esošām ēkām un būvēm ar kadastra apzīmējumu 

46880030098001, 46880030098002, 46880030098003, 46880030098004, 46880030098006, 

46880030098007, 46880030098008, 46880030098009 uz „Ceriņi”, Tērvetes pagasts, Tērvetes 

novads, LV – 3730;  

40. Precizēt adresi zemes vienībām „Gravenieki”, Tērvete, Tērvetes pag., Tērvetes novads, 

LV – 3730, kadastra Nr. 46880030027 un uz tā esošām ēkām un būvēm ar kadastra apzīmējumu 

46880030027001, 46880030027002, 46880030027003, uz „Gravenieki”, Tērvetes pagasts, Tērvetes 

novads, LV – 3730;  

41. Precizēt adresi zemes vienībām „Silāji”, Tērvete, Tērvetes pag., Tērvetes novads, LV – 

3730, kadastra Nr. 46880030154 un uz tā esošām ēkām un būvēm ar kadastra apzīmējumu 

46880030154001, 46880030154002, 46880030154003, 46880030154004, 46880030154005, 

46880030098154007, 46880030154008, 46880030166011, 46880030166012, 46880030166013 uz 

„Silāji”, Tērvetes pagasts, Tērvetes novads, LV – 3730;  

42. Precizēt adresi zemes vienībām „Priednieki”, Tērvete, Tērvetes pag., Tērvetes novads, 

LV – 3730, kadastra Nr. 46880030050un uz tā esošām ēkām un būvēm ar kadastra apzīmējumu 

46880030050001, 46880030050002, 46880030050003, 46880030050004, 46880030050005, 

46880030050006, uz „Priednieki”, Tērvetes pagasts, Tērvetes novads, LV – 3730;  

43. Precizēt adresi zemes vienībām „Zvaņi”, Tērvete, Tērvetes pag., Tērvetes novads, LV 

– 3730, kadastra Nr. 46880030127 un uz tā esošām ēkām un būvēm ar kadastra apzīmējumu 

46880030127001, 46880030127002, 46880030127005, 46880030127006, uz „Zvaņi”, Tērvetes 

pagasts, Tērvetes novads, LV – 3730;  

44. Precizēt adresi zemes vienībām „Austrumi”, Zelmeņi, Tērvetes pag., Tērvetes novads, 

LV – 3730, kadastra Nr. 46880050048 un uz tā esošām ēkām un būvēm ar kadastra apzīmējumu 

46880050048001, 46880050048002, 46880050048003, 46880050048004, 46880050048005,uz 

„Austrumi”, Tērvetes pagasts, Tērvetes novads, LV – 3730;  

45. Precizēt adresi zemes vienībām „Krastiņi”, Zelmeņi, Tērvetes pag., Tērvetes novads, 

LV – 3730, kadastra Nr. 46880050149 un uz tā esošām ēkām un būvēm ar kadastra apzīmējumu 

46880050149001, 46880050149004, 46880050149005, 46880050149006, 46880050149007, 

46880050149008, 46880050149010, uz „Krastiņi”, Tērvetes pagasts, Tērvetes novads, LV – 3730;  

46. Precizēt adresi zemes vienībām „Pļaviņas”, Zelmeņi, Tērvetes pag., Tērvetes novads, 

LV – 3730, kadastra Nr. 46880050014 un uz tā esošām ēkām un būvēm ar kadastra apzīmējumu 

46880050014001, 46880050014002, 46880050014003, 46880050014005, uz „Pļaviņas”, Tērvetes 

pagasts, Tērvetes novads, LV – 3730;  

47. Precizēt adresi zemes vienībai, „Transformatora ēka TP - 5544”, Zelmeņi, Tērvetes 

pag., Tērvetes novads, LV – 3730, kadastra Nr. 46880050150 un uz tā esošām ēkām un būvēm ar 

kadastra apzīmējumu 46880050150001, uz „Trasformatora ēka TP - 5544”, Tērvetes pagasts, 

Tērvetes novads, LV – 3730;  

48. Precizēt adresi ēkai, būvei „Transformatora ēka TP - 5551”, Zelmeņi, Tērvetes pag., 

Tērvetes novads, LV – 3730, ar kadastra apzīmējumu 46880050155003,  uz „Trasformatora ēka TP 

- 5551”, Tērvetes pagasts, Tērvetes novads, LV – 3730;  

49. Precizēt adresi zemes vienībām „Mazkokles”, Tērvetes pag., Tērvetes novads, LV – 

3730, kadastra Nr. 46880010195 un uz tā esošām ēkām un būvēm ar kadastra apzīmējumu 

46880010195001, 46880010195002, uz „Mazkokles”, Kroņauce,  Tērvetes pagasts, Tērvetes 

novads, LV – 3730;  

50. Precizēt adresi ēkai, būvei „Novators”, Tērvetes pag., Tērvetes novads, LV – 3730, ar 

kadastra apzīmējumu 46880010278001, uz „Novators”, Kroņauce, Tērvetes pagasts, Tērvetes 

novads, LV – 3730;  

51. Precizēt adresi zemes vienībām „Tauriņi”, Tērvetes pag., Tērvetes novads, LV – 3730, 

kadastra Nr. 46880010188 un uz tā esošām ēkām un būvēm ar kadastra apzīmējumu 



46880010188001, 46880010188002, uz „Tauriņi”, Kroņauce Tērvetes pagasts, Tērvetes novads, LV 

– 3730;  

52. Precizēt adresi zemes vienībām „Estrāde”, Tērvetes pag., Tērvetes novads, LV – 3730, 

kadastra Nr. 46880030195 un uz tā esošām ēkām un būvēm ar kadastra apzīmējumu 

46880030195001, 46880030195002, uz „Estrāde”, Tērvete, Tērvetes pagasts, Tērvetes novads, LV – 

3730;  

53. Precizēt adresi zemes vienībām „Jaunsili”, Tērvetes pag., Tērvetes novads, LV – 3730, 

kadastra Nr. 46880050323 un uz tā esošām ēkām un būvēm ar kadastra apzīmējumu 

46880050323004, 46880050323005, 46880050323006, 46880050323007, uz „Jaunsili”, Zelmeņi, 

Tērvetes pagasts, Tērvetes novads, LV – 3730; 

     54. Precizēt adresi zemes vienībām „Jaunzelmeņi”, Tērvetes pag., Tērvetes novads, LV – 

3730, kadastra Nr. 46880050221 un uz tā esošām ēkām un būvēm ar kadastra apzīmējumu 

46880050221002, uz „Jaunzelmeņi”, Zelmeņi, Tērvetes pagasts, Tērvetes novads, LV – 3730. 

 

 

7. paragrāfs 

Par Tērvetes novada domes saistošo noteikumu Nr.9 “Grozījumi Tērvetes novada domes 

2014.gada 21.augusta saistošajos noteikumos Nr.12 „ Kārtība, kādā Tērvetes novada 

pašvaldība īsteno pirmsskolas izglītības nodrošināšanas funkciju”” apstiprināšanu 

D. Reinika 

 

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

aizsardzības ministrijas  2016. gada 18. marta elektroniskajā vēstulē ieteikto, Finanšu komitejas 

lēmuma projektu, Tērvetes novada dome,  atklāti vārdiski balsojot: PAR – 8 (D. Reinika, A. Bruss, 

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

ATTURAS  - nav, NOLEMJ:  
     
1. Apstiprināt Tērvetes novada domes saistošos noteikumus  Nr.9 “Grozījumi Tērvetes novada 

domes 2014.gada 21.augusta saistošajos noteikumos Nr.12 „Kārtība, kādā Tērvetes novada 

pašvaldība īsteno pirmsskolas izglītības nodrošināšanas funkciju”” (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  SAC ”Tērvete” maksas pakalpojumu apstiprināšanu 

D. Reinika 

 

    Tērvetes novada dome ir izskatījusi Tērvetes novada pašvaldības sociālās aprūpes centra 

”Tērvete” (turpmāk SAC “Tērvete”) direktores S.Vinteres 2016. gada 3. novembra iesniegumu ”Par 

uzturēšanās maksu”, ar kuru viņa lūdz apstiprināt jaunus SAC “Tērvete” sniegtos sociālās aprūpes 

un sociālās rehabilitācijas maksas pakalpojumu izcenojumus veco ļauţu nodaļā un bērnu nodaļā no 

2017. gada 1. janvāra. 

  Izvērtējot iesniegto pakalpojumu tarifu pamatotību, pamatojoties uz likuma ”Par pašvaldībām” 

21.panta pirmās daļas 14.punktu,  Finanšu komitejas lēmuma projektu, Tērvetes novada dome, 

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

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



   

Ar 2017. gada 1. janvāri noteikt sekojošus SAC ”Tērvete” sniegto sociālās aprūpes un sociālās 

rehabilitācijas maksas pakalpojumu izcenojumus SAC ”Tērvete” veco ļauţu nodaļā  un bērnu 

nodaļā:  

 

SAC ”Tērvete” sniegtie maksas pakalpojumi. 
Nr.  

p. k. 

Pakalpojuma raksturojums Maksa/

EUR 

Sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojumi,  no 01.01.2017. 

1. Uzturēšanās maksa veco ļauţu nodaļā 1 klientam ilgstošas sociālās 

aprūpes nodrošināšanai /diennaktī 

17,00 

3. Sociālās gultas 1 klientam īslaicīgas sociālās aprūpes nodrošināšanai 

/diennaktī/ 

17,50 

4. Uzturēšanās maksa bērnu nodaļā 1 bērnam ilgstošas sociālās aprūpes 

nodrošināšanai /diennaktī 

19,50 

5.  Uzturēšanās maksa bērnu nodaļas rotaļu grupā 1 bērnam /mēnesī/: 

 

 

 

 

 

 

dienas grupā 54,00 

diennakts grupā 63,00 

Dalības maksa 1 bērnam, neatkarīgi no apmeklējuma /mēnesī/ 3,00 

Transporta pakalpojumi, telpu un inventāra nomas maksas,  no 01.01.2017. 

1. Neapdzīvojamo telpu nomas maksa par 1 m
2 

/mēnesī 0,34 

2. Dzīvojamo telpu īres maksa par 1 m
2
/mēnesī 0,43 

3. Zāles noma / stundā 7,00 

4. Televizora noma SAC „Tērvete” telpās /mēnesī 7,11 

5. Ledusskapja noma SAC „Tērvete” telpās / mēnesī 7,00 

6. Funkcionālā gulta / mēnesī 14,00 

7. Riteņkrēsla noma / mēnesī 7,11 

8. Staigas (rolatora) noma / mēnesī 4,00 

9. Kruķu noma / mēnesī 3,00 

10. Spieķa noma / mēnesī 1,50 

11. Gultasvietas iznomāšana brīvajās istabiņās /diennaktī: 

gultasvieta ar gultas piederumiem un gultas veļu 7,00 

gultasvieta ar gultas piederumiem bez gultas veļas 5,00 

12. Telts vietas noma SAC ”Tērvete” teritorijā /diennaktī 3,00 

13. Morga telpas iznomāšana: 

saldētava /diennaktī 6,00 

izvadīšanas zāle 15,00 

 

 

Komunālie pakalpojumi no 01.01.2017. 

1. Apkure  mWh
 

57,07 

2. Aukstais ūdens m
3
* 0,71 

3. Kanalizācija m
3
/mēnesī 0,71 

Pārējie pakalpojumi, no 01.01.2017. 

1. Veļas mazgāšana /kg 1,50 

2. Nelaiķa ģērbšana 25,48 

3. Nelaiķa ģērbšana (iestādes nodrošināts: apģērbs un apavi) 50,00 

 

* ja nav uzstādīts skaitītājs, tiek piemērots patērētā aukstā ūdens apjoms - labiekārtotos 

dzīvokļos 5 m
3
 uz vienu cilvēku mēnesī, daļēji labiekārtotos dzīvokļos - 3 m

3
/ mēnesī 



 

 

 

9. paragrāfs 

Par  SAC ”Tērvete” bērnu nodaļas štatu sarakstu 

D. Reinika 

 

       Tērvetes novada dome ir izskatījusi Tērvetes novada pašvaldības sociālās aprūpes centra 

”Tērvete” (turpmāk SAC “Tērvete”) direktores S.Vinteres  2016. gada 27. oktobra  iesniegumu ”Par 

štatu sarakstiem”, ar kuru viņa lūdz apstiprināt SAC “Tērvete” bērnu nodaļas štatu sarakstu ar 2016. 

gada 7. decembri. Direktore informē, ka sakarā ar SAC ”Tērvete”audzēkņu skaita samazināšanos, 

bērnu nodaļas štatu sarakstā ar 2016. gada 7. decembri ir nepieciešasms veikt izmaiņas, samazinot 

sekojošus amatus un slodzes: 

- medicīnas māsa – 0,25; 

- aprūpētājs – 3,00; 

- audzinātājs – 0,25. 

       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, N. Namnieks), PRET - nav, 

ATTURAS - nav, NOLEMJ: 

 

Ar 2016. gada 7. decembri noteikt SAC ”Tērvete” bērnu nodaļas štatu sarakstu saskaņā ar šī 

lēmuma pielikumu (pielikumā). 

 

 

 

 

 

 

10. paragrāfs 

Par maksas pakalpojuma apstiprināšanu 

D. Reinika 

 

Tērvetes novada dome ir izskatījusi ekonomistes Sandras Latišas iesniegumu par maksas 

pakalpojumu apstiprināšanu zāles pļaušanai ar dārza traktoriņu.  

     Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 14.punkta „g” apakšpunktu 

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

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

maksas pakalpojumu izcenojumu noteikšanas metodika un izcenojumu apstiprināšanas kārtība”, 

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

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

PRET - nav, ATTURAS - nav, NOLEMJ:  
 

Apstiprināt Tērvetes novada pašvaldības maksas pakalpojuma - zāles pļaušanas ar  dārza traktoriņu 

izcenojumu - 1 ha 65,00 EUR  papildus PVN.   

 

                                                  

 

 

 



 

 

 

11. paragrāfs 

                                                    Par atvaļinājuma piešķiršanu 

D. Reinika 

 

    Tērvetes novada dome ir izskatījusi domes priekšsēdētājas Daces Reinikas iesniegumu par 

atvaļinājumu piešķiršanu.   

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

149.pantu, Tērvetes novada pašvaldības 2013. gada 28. marta nolikumu ”Tērvetes novada domes un 

to izveidoto iestāţu amatpersonu un darbinieku atlīdzības nolikums”, Finanšu komitejas lēmuma 

projektu, Tērvetes novada dome,  atklāti vārdiski balsojot: PAR – 7 (A. Bruss, S. Laizāns, I. 

Krūmiņa, L. Karloviča, Dz. Sirsone, A. Skalbiņa, N. Namnieks),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 papildatvaļinājumu no 

2016. gada 7. decembra  līdz 2016. gada 9. decembrim un apmaksātu atvaļinājumu no 2017. gada 

11. janvāra līdz 2017. gada 24. janvārim.  

 

12. paragrāfs 

Par aizľēmumu Valsts kasē projekta  

„Kroľauces stadiona pārbūve” realizēšanai 

D. Reinika 

 

Izskatot iesniegto lēmuma projektu „Par aizņēmumu Valsts kasē projekta „Kroņauces stadiona 

pārbūve” realizēšanai, Tērvetes novada dome konstatēja: 

Ar Tērvetes novada domes 2016. gada 25. augusta sēdes 7.paragrāfa lēmumu Tērvetes novada 

dome ir nolēmusi lūgt Pašvaldību aizņēmumu un galvojumu kontroles un pārraudzības padomi 

sniegt atļauju un ņemt aizņēmumu Valsts kasē līdz EUR  93450,00   (deviņdesmit trīs tūkstoši četri 

simti piecdesmit euro 00 centi)  apmērā  Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai Latvijas 

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

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

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

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

līguma noslēgšanas brīţa, aizņēmuma atmaksu garantējot no Tērvetes novada pašvaldības budţeta 

līdzekļiem. 

Izpildot minēto lēmumu, Tērvetes novada dome ir iesniegusi norādīto lūgumu, un ar Pašvaldību 

aizņēmumu un galvojumu kontroles un pārraudzības padomes 2016. gada 12. oktobra sēdes Nr. 10, 

6. punkta lēmumu ir nolemts atbalstīt Tērvetes novada domes lēmumu ņemt aizņēmumu Valsts kasē 

EUR 93450,00 (deviņdesmit trīs tūkstoši četri simti piecdesmit euro 00 centi) apmērā uz 20 gadiem, 

ar atlikto pamatsummas maksājumu uz 1 gadu no aizdevuma noslēgšanas brīţa, ELFLA projekta 

(Nr. 16-06-AL30-A019.2201-000001) „Kroņauces stadiona pārbūve” īstenošanai, nosakot, ka 

aizņēmums ir jāizņem 2016. gadā. 

Realizējot ELFLA projektu (Nr. 16-06-AL30-A019.2201-000001) „Kroņauces stadiona 

pārbūve”, būvdarbu izpildi klimatisko apstākļu dēļ nav iespējams, kā tas sākotnēji tika plānots, 

pilnībā realizēt 2016. gadā, kamdēļ daļa no būvdarbu izpildes realizācijas ir pārcelta uz 2017. gadu, 

nosakot līguma izpildes termiņu līdz 2017. gada 1. jūlijam. 



Ievērojot minēto,  ir nepieciešams attiecīgi grozīt Tērvetes novada domes 2016. gada 25. 

augusta sēdes 7.paragrāfa lēmumu, lūdzot Pašvaldību aizņēmumu un galvojumu kontroles un 

pārraudzības padomi atļaut izņemt aizņēmumu līdz 2017. gada 31. jūlijam.   

Vadoties no minētā un pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 

19.punktu, likuma „Par pašvaldību budţetiem” 22., 22.
1
 un 24.pantu, likuma "Likums par budţetu 

un finanšu vadību" 45.pantu un LR MK 25.03.2008. noteikumiem Nr. 196 „Noteikumi par 

pašvaldību aizņēmumiem un galvojumiem”, Finanšu komitejas lēmuma projektu, Tērvetes novada 

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

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

 

1. Grozīt Tērvetes novada domes 2016. gada 25. augusta sēdes 7.paragrāfa lēmumu, izsakot tā 

lemjošo daļu šādā redakcijā:   

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

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

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

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

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

„Kroņauces stadiona pārbūve” īstenošanai, ar aizņēmuma izņemšanas laiku līdz 2017. gada 31. 

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

noslēgšanas brīţa, aizņēmuma atmaksu garantējot no Tērvetes novada pašvaldības budţeta 

līdzekļiem.” . 

2. Lūgt Pašvaldību aizņēmumu un galvojumu kontroles un pārraudzības padomi pārskatīt un 

grozīt 2016. gada 12. oktobra sēdes Nr. 10, 6.punkta lēmumu atbilstoši šī lēmuma 1.punkta 

nosacījumiem. 

 

 

 

 

13. paragrāfs 

Par atbalstu grāmatas izdošanai  

D. Reinika 

 

   Tērvetes novada dome ir izskatījusi literātu biedrības ”Spārni” valdes priekšsēdētājas I. T.  

2016. gada 10. novembra iesniegumu ar lūgumu atbalstīt  tērvetnieces Zonnes Prāmaltes grāmatas 

“Laika dzirnu rupjie milti” izdošanu. Grāmata veltīta bijušā kolhoza “Brīvais ceļš” mirušajiem 

autores darba biedriem. Tā kā literārā formā ietērptie notikumi pieder pie Tērvetes novada vēstures, 

literārā  biedrība ”Spārni” lūdz finansiālu atbalstu EUR 300 (trīs simti euro 00 centi) apmērā 

grāmatas iespiešanai SIA “DRUKĀTAVA”.   

    Literātu biedrība “Spārni” pēc grāmatas izdošanas piedāvā dāvināt Tērvetes novada domei  

20 grāmatas eksemplārus.  

      Ievērojot piedāvājuma nosacījumus un Tērvetes novada pašvaldības 2016. gada budţeta 

iespējas, pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 12.pantu, 15.panta pirmās daļas 5.punktu un 

21.panta pirmās daļas 27.punktu, Finanšu komitejas lēmuma projektu, Tērvetes novada dome, 

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

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

 

1. Atbalstīt  literātu biedrības “Spārni” autores  Zonnes Prāmaltes grāmatas “Laika dzirnu rupjie 

milti”  izdošanu, piešķirot Tērvetes novada pašvaldības finansiālo atbalstu EUR 300,00 (trīs simti 

euro 00 centi) apmērā grāmatas izdošanai SIA “DRUKĀTAVA”.  

2. Finansējumu piešķirt no Tērvetes novada pašvaldības budţeta līdzekļiem sadaļā - Finansējums 

biedrībām 

 

 



 

 

 

14. paragrāfs 

Par noteikumu „Tērvetes novada pašvaldības skolēnu autobusu izmantošanas kārtība” 

apstiprināšanu 

D. Reinika 

 

    Tērvetes novada dome ir izskatījusi iesniegto noteikumu”Tērvetes novada pašvaldības skolēnu 

autobusu izmantošanas kārtība” projektu.   

   Saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām 21. pantu, 41. panta pirmās daļas 2.punktu, Finanšu 

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

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

nav, ATTURAS – nav, NOLEMJ:  

 

   Apstiprināt noteikumus “Tērvetes novada pašvaldības skolēnu autobusu izmantošanas kārtība” 

(pielikumā)  

 

 

15. paragrāfs 

Par saistošo noteikumu Nr. 10 „Grozījumi Tērvetes novada domes 2016. gada 28. 

janvāra saistošajos noteikumos Nr. 1„Tērvetes novada pašvaldības budţets 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, N. Namnieks), PRET - nav, 

ATTURAS - nav, NOLEMJ: 

 

Apstiprināt Tērvetes novada pašvaldības saistošos noteikumus Nr.10 „Grozījumi Tērvetes 

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

budţets 2016. gadam” (Noteikumi pielikumā ). 

 

 

16. paragrāfs 

Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda dzēšanu 

D. Reinika 

 

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

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

 

Pieņemt lēmumu Nr.68 “Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda dzēšanu” 

 

 

Sēdi slēdz plkst. 11:10 

 

Nākošā domes sēde 2016. gada 29. decembrī 

 

 

Sēdes vadītāja                                                                                                                 D. Reinika 

 

Protokoliste                                                                                                                     S. Hibšman 



 

 
 

 

 

 
LATVIJAS REPUBLIKA 

TĒRVETES NOVADA DOME 
Reģ.Nr.90001465562 

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

e-pasts:tervetesnd@zemgale.lv 
 

 

TĒRVETES NOVADA TĒRVETES PAGASTĀ 

 

LĒMUMS 
 

2016. gada 24. novembrī                                                                                               Nr. 63 

                                                                                                                            (prot. Nr.16, 1.§) 

 

 

 

Par nekustamā īpašuma „Dzilnas” sadalīšanu un nosaukuma piešķiršanu 
 

 

 

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

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

Izskatot augstāk minēto ierosinājumu, Tērvetes novada dome konstatēja: 

Nekustamais īpašums „Dzilnas”, Augstkalnes pagasts, Tērvetes novads, pieder V. U. un 

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

apzīmējums/ ar to kopējo platību 5,19 ha. V. U. īpašuma tiesības uz nekustamo īpašumu 

„Dzilnas”, Augstkalnes pagasts, Tērvetes novads, reģistrētas Dobeles zemesgrāmatu nodaļas 

Augstkalnes pagasta /zemesgrāmatas nodalījuma numurs/. 

Savā iesniegumā V. U. norāda, ka vēlas no tam piederošā zemes īpašuma „Dzilnas”, 

Augstkalnes pagasts, Tērvetes novads, atdalīt zemes vienību ar /kadastra apzīmējums/, 

kopplatībā 2,41 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/   kopplatībā 2,41 ha, atdalīšanai no nekustamā īpašuma „Dzilnas” nav 

nepieciešama. 

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

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

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

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

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

NOLEMJ: 

 

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

/kadastra numurs/, zemes vienību ar /kadastra apzīmējums/ – 2,41 ha platībā. 

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

numurs/, atdalāmajai zemes vienībai ar /kadastra apzīmējums/, 2,41 ha platībā, piešķirt jaunu 

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



lietošanas mērķi zemes vienībai „Cīrulīši”, Augstkalnes pagasts, Tērvetes novads, /kadastra 

apzīmējums/ – 2,41 ha visā platībā – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir 

lauksaimniecība (NĪLM kods – 0101).  

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

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

namā Atmodas ielā 19, Jelgava, LV - 3007. 

 

 

Domes priekšsēdētāja                                                                                                      D. Reinika 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

 
LATVIJAS REPUBLIKA 

TĒRVETES NOVADA DOME 
Reģ.Nr.90001465562 

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

e-pasts:tervetesnd@zemgale.lv 
 

 

TĒRVETES NOVADA TĒRVETES PAGASTĀ 

 

LĒMUMS 
 

2016. gada 24. novembrī                                                                                               Nr. 64 

                                                                                                                            (prot. Nr.16, 2.§) 

 

Par pašvaldībai piekritīgas zemes piešķiršanu nomā 

 

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

novada pašvaldībai iznomāt lauksaimniecībā izmantojamo zemi 0,14 ha platībā 

palīgsaimniecības vajadzībām pašvaldībai piekritīgā zemes īpašumā ”Bukaišu centrs”, Bukaišu 

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

 Tērvetes novada pašvaldībai piekritīgā zemes īpašumā ”Bukaišu centrs” ar /kadastra 

numurs/ ir neiznomāta, Tērvetes novada pašvaldībai piekritīga lauksaimniecībā izmantojamās 

zemes vienības daļa 0, 14 ha platībā, kas atbilstoši likuma "Par zemes reformu Latvijas 

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

Citas personas uz minētās zemes vienības daļas nomu nav pieteikušās. 

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

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

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

personisko palīgsaimniecību vajadzībām atbilstoši likuma "Par zemes reformu Latvijas 

Republikas lauku apvidos" 7.pantam. 

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

„Tērvetes novada pašvaldībai piekrītošo un piederošo neapbūvētu zemesgabalu nomas maksas 

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

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

 

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

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

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

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

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

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

 

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

pašvaldības lauksaimniecībā izmantojamo zemes vienības daļu 0, 14 ha kopplatībā personiskās 

palīgsaimniecības vajadzībām pašvaldības zemes īpašumā ”Bukaišu centrs”, Bukaišu pagasts, 

Tērvetes novads, /kadastra numurs/, nosakot: 

1.1. nomas termiņu uz 5 (pieciem) gadiem; 



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

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

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

noteikumiem; 

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

decembrim.  

2. Pilnvarot Tērvetes novada pašvaldības izpilddirektoru Māri Berlandu noslēgt lēmumam 

atbilstošu zemes nomas līgumu un veikt lēmuma izpildes kontroli. 

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

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

namā Atmodas ielā 19, Jelgava, LV - 3007. 

 

Domes priekšsēdētāja                                                                                               D. Reinika 
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TĒRVETES NOVADA TĒRVETES PAGASTĀ 

 

LĒMUMS 
 

2016. gada 24. novembrī                                                                                               Nr. 65 

                                                                                                                            (prot. Nr.16, 3.§) 

 

Par pašvaldībai piekritīgas zemes piešķiršanu nomā 

 

Tērvetes novada dome, izskatot G. Z., /personas kods/, iesniegumu ar lūgumu Tērvetes 

novada pašvaldībai iznomāt lauksaimniecībā izmantojamo zemi 0,11 ha platībā 

palīgsaimniecības vajadzībām pašvaldībai piekritīgā zemes īpašumā ”Bukaišu centrs”, Bukaišu 

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

Tērvetes novada pašvaldībai piekritīgā zemes īpašumā ”Bukaišu centrs” ar /kadastra 

numurs/ ir neiznomāta, Tērvetes novada pašvaldībai piekritīga lauksaimniecībā izmantojamās 

zemes vienības daļa 0, 11 ha platībā, kas atbilstoši likuma "Par zemes reformu Latvijas 

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

Citas personas uz minētās zemes vienības daļas nomu nav pieteikušās. 

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

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

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

personisko palīgsaimniecību vajadzībām atbilstoši likuma "Par zemes reformu Latvijas 

Republikas lauku apvidos" 7.pantam. 

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

„Tērvetes novada pašvaldībai piekrītošo un piederošo neapbūvētu zemesgabalu nomas maksas 

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

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

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

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

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

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

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

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

NOLEMJ: 

 

1. Sākot ar 2016. gada 1. decembri iznomāt G. Z., /personas kods/, Tērvetes novada 

pašvaldības lauksaimniecībā izmantojamo zemes vienības daļu 0, 11 ha kopplatībā personiskās 

palīgsaimniecības vajadzībām pašvaldības zemes īpašumā ”Bukaišu centrs”, Bukaišu pagasts, 

Tērvetes novads, /kadastra numurs/, nosakot: 

  1.1. nomas termiņu uz 5 (pieciem) gadiem; 



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

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

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

noteikumiem; 

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

30. decembrim.  

     2. Pilnvarot Tērvetes novada pašvaldības izpilddirektoru Māri Berlandu noslēgt 

lēmumam atbilstošu zemes nomas līgumu un veikt lēmuma izpildes kontroli. 

     3. Lēmumu var pārsūdzēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās brīţa 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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                                                                                                                            (prot. Nr.16, 4.§) 

 

 

Par pašvaldībai piekritīgas zemes piešķiršanu nomā 

 

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

novada pašvaldībai iznomāt lauksaimniecībā izmantojamo zemi 0,028 ha platībā 

palīgsaimniecības vajadzībām pašvaldībai piekritīgā zemes īpašumā ”Bukaišu centrs”, Bukaišu 

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

Tērvetes novada pašvaldībai piekritīgā zemes īpašumā ”Bukaišu centrs” ar /kadastra 

numurs/ ir neiznomāta, Tērvetes novada pašvaldībai piekritīga lauksaimniecībā izmantojamās 

zemes vienības daļa 0, 028 ha platībā, kas atbilstoši likuma "Par zemes reformu Latvijas 

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

Citas personas uz minētās zemes vienības daļas nomu nav pieteikušās. 

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

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

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

personisko palīgsaimniecību vajadzībām atbilstoši likuma "Par zemes reformu Latvijas 

Republikas lauku apvidos" 7.pantam. 

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

„Tērvetes novada pašvaldībai piekrītošo un piederošo neapbūvētu zemesgabalu nomas maksas 

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

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

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

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

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

14.panta otrās daļas 3.punktu, Tautsaimniecības un attīstības komitejas lēmuma projektu, 

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

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

nav, NOLEMJ: 

 

1. Sākot ar 2016. gada 1. decembri iznomāt G. G., /personas kods/, Tērvetes novada 

pašvaldības lauksaimniecībā izmantojamo zemes vienības daļu 0,028 ha kopplatībā personiskās 

palīgsaimniecības vajadzībām pašvaldības zemes īpašumā ”Bukaišu centrs”, Bukaišu pagasts, 

Tērvetes novads, /kadastra numurs/, nosakot: 



   1.1. nomas termiņu uz 5 (pieciem) gadiem; 

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

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

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

noteikumiem; 

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

30. decembrim.  

     2. Pilnvarot Tērvetes novada pašvaldības izpilddirektoru Māri Berlandu noslēgt 

lēmumam atbilstošu zemes nomas līgumu un veikt lēmuma izpildes kontroli. 

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

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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Par pašvaldībai piekritīgas zemes piešķiršanu nomā 

 

Tērvetes novada dome, izskatot zemnieku saimniecības „D.”, /reģistrācijas numurs/, 

iesniegumu ar lūgumu Tērvetes novada pašvaldībai iznomāt lauksaimniecībā izmantojamo 

zemi 0,3 ha platībā saimniecības vajadzībām pašvaldībai piekritīgā zemes īpašumā ”Ilgas”, 

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

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

neiznomāta, Tērvetes novada pašvaldībai piekritīga lauksaimniecībā izmantojamās zemes 

vienības daļa 0, 3 ha platībā, kas atbilstoši likuma "Par zemes reformu Latvijas Republikas 

lauku apvidos" 7.pantam, paredzēta personisko palīgsaimniecību vajadzībām.  

Citas personas uz minētās zemes vienības daļas nomu nav pieteikušās. 

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

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

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

izmantoti personisko palīgsaimniecību vajadzībām atbilstoši likuma "Par zemes reformu 

Latvijas Republikas lauku apvidos" 7.pantam. 

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

„Tērvetes novada pašvaldībai piekrītošo un piederošo neapbūvētu zemesgabalu nomas maksas 

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

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

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

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

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

14.panta otrās daļas 3.punktu, Tautsaimniecības un attīstības komitejas lēmuma projektu, 

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

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

nav, NOLEMJ: 

 

1. Sākot ar 2016. gada 1. decembri iznomāt zemnieku saimniecībai „D.”, /reģistrācijas 

numurs/, Tērvetes novada pašvaldības lauksaimniecībā izmantojamo zemes vienības daļu 0, 3 

ha kopplatībā personiskās palīgsaimniecības vajadzībām pašvaldības zemes īpašumā ”Ilgas”, 

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

   1.1. nomas termiņu uz 5 (pieciem) gadiem; 



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

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

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

noteikumiem; 

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

decembrim.  

2. Pilnvarot Tērvetes novada pašvaldības izpilddirektoru Māri Berlandu noslēgt lēmumam 

atbilstošu zemes nomas līgumu un veikt lēmuma izpildes kontroli. 

3. Lēmumu var pārsūdzēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās brīţa 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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Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda dzēšanu 

 

 

Tērvetes novada dome ir izskatījusi iesniegto lēmumprojektu par nekustamā īpašuma nodokļa 

parāda dzēšanu nekustamajam īpašumam “Centra mazdārziņi”, Bukaišu pagasts, Tērvetes 

novads.     

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

konstatēts: 

2008. gada 22. februārī ir miris S. B., /personas kods/, kura pēdējā dzīves vieta bija Tērvetes 

novads, Bukaišu pagasts, Bukaiši, „Liesmas” dz. 7.   

Saskaņā ar Tērvetes novada pašvaldības nekustamā īpašuma nodokļa uzskaiti, S. B.  uz 

08.11.2016. ir nekustamā īpašuma nodokļa parāds par nekustamo īpašumu „Centra mazdārziņi”, 

Bukaišu pagasts, Tērvetes novads, /kadastra numurs/, EUR 280,35 (divi simti astoņdesmit euro 

35 centi) apmērā.  

Saskaņā ar likuma „Par nodokļiem un nodevām” 25.panta pirmās daļas 3.punktu, nodokļu 

parādus, kā arī ar tiem saistītās nokavējuma naudas un soda naudas dzēš fiziskajai personai - 

nodokļu maksātājam - viņa nāves gadījumā, ja nav iespējams no mantiniekiem piedzīt nodokļu 

parādus, kā arī ar tiem saistītās soda naudas, nokavējuma naudas. 

Saskaņā ar likuma „Par nodokļiem un nodevām” 25.panta trešo daļu, pašvaldību budţetos 

ieskaitāmā nekustamā īpašuma nodokļa parādus, kā arī ar tiem saistītās nokavējuma naudas un 

soda naudas šā panta pirmajā daļā noteiktajos gadījumos dzēš attiecīgās pašvaldības. 

Ņemot vērā augstāk minētos lietas faktiskos apstākļus, kā arī pamatojoties uz LR likuma „Par 

pašvaldībām” 21.pantu, LR likuma „Par nodokļiem un nodevām” 25.panta pirmo un trešo daļu, 

Finanšu komitejas lēmuma projektu, Tērvetes novada dome, atklāti vārdiski balsojot: PAR – 8 

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

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

 

1. Dzēst 2008. gada 22. februārī mirušajam S. B., /personas kods/, nekustamā īpašuma 

nodokļa parādu par nekustamo īpašumu “Centra mazdārziņi”, Bukaišu pagasts, Tērvetes novads,  

/kadastra numurs/, par kopējo summu EUR 280,35 (divi simti astoņdesmit euro 35 centi), no tā 

nekustamā īpašuma nodokļa pamatparāds EUR  140,18 (viens simts četrdesmit euro 18 centi) un 

nokavējuma nauda EUR 140,17 (viens simts četrdesmit euro 17 centi); 



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

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

namā  Atmodas iela 19, Jelgava, LV-3007. 

 

Domes priekšsēdētāja                                                                                                   D. Reinika 

 

 

 

 

 

 

 

APSTIPRINĀTI  

ar Tērvetes novada domes  

2016. gada 24. novembra 

sēdes lēmumu Nr. 16, 7. § 

 

      

Saistošie noteikumi Nr.9 “Grozījumi Tērvetes novada domes 2014. gada 21. augusta 

saistošajos noteikumos Nr.12 „ Kārtība, kādā Tērvetes novada pašvaldība īsteno pirmsskolas 

izglītības nodrošināšanas funkciju”” 

  

Izdoti saskaņā ar Vispārējās izglītības likuma 

26.panta 1.daļu un  Izglītības likuma 17.panta 2
4
.daļu 

   

  Izdarīt Tērvetes novada domes 2014.gada 21.augusta saistošajos noteikumos Nr.12 „Kārtība, 

kādā Tērvetes novada pašvaldība īsteno pirmsskolas izglītības nodrošināšanas funkciju” (turpmāk- 

saistošie noteikumi)  šādus grozījumus: 

 

1. Izteikt saistošo noteikumu izdošanas tiesisko pamatojumu šādā  redakcijā: 

 “Izdoti saskaņā ar Vispārējās izglītības likuma 26.panta 1.daļu un  Izglītības likuma 17.panta 

2
4
.daļu”. 

 

2. Aizstāt  saistošo noteikumu 13.2.6. apakšpunktā vārdu “piešķirts”ar vārdu “ir” . 

 

3. Aizstāt saistošo noteikumu 13.3. apakšpunktā vārdus "šajā punktā" ar cipariem un vārdiem 

"noteikumu 13.2. apakšpunktos". 

 

4. Svītrot saistošo noteikumu 14.punktu. 

 

5. Svītrot saistošo noteikumu 15.punktu. 

 

6.  Svītrot saistošo noteikumu 16.punktu. 

 

     7. Svītrot saistošo noteikumu  25.3.apakšpunktu. 

 

     8. Svītrot saistošo noteikumu 26.punktu. 

 

     9.  Svītrot saistošo noteikumu 26.1.apakšpunktu. 

 

 

 

Domes priekšsēdētāja                                                                                       D. Reinika 



 

 

Tērvetes novada domes saistošo noteikumu Nr. 9  

“Grozījumi Tērvetes novada domes 2014. gada 21. augusta saistošajos noteikumos Nr.12 „ 

Kārtība, kādā Tērvetes novada pašvaldība īsteno pirmsskolas izglītības nodrošināšanas 

funkciju”” 

paskaidrojuma raksts 

 

Paskaidrojuma raksta 

sadaļas 

Norādāmā informācija 

1. Projekta 

nepieciešamības 

pamatojums 

Sakarā ar izmaiņām normatīvajos aktos un ņemot vērā Vides 

aizsardzības un reģionālās aizsardzības ministrijas ieteikumus 

par redakcionāliem precizējumiem, ir nepieciešams attiecīgi 

grozīt un precizēt Tērvetes novada domes 2014.gada 21. augusta 

saistošos noteikumos Nr.12 „ Kārtība, kādā Tērvetes novada 

pašvaldība īsteno pirmsskolas izglītības nodrošināšanas 

funkciju””. 

2. Īss projekta satura 

izklāsts 

 Ar saistošajiem noteikumiem tiek grozīti un precizēti Tērvetes 

novada domes 2014.gada 21. augusta saistošie noteikumi Nr.12 

„Kārtība, kādā Tērvetes novada pašvaldība īsteno pirmsskolas 

izglītības nodrošināšanas funkciju””, redakcionāli precizējot 

saistošos noteikumus un svītrojot no saistošajiem noteikumiem 

punktus, kas noteica daudzbērnu ģimenes jēdzienu šo noteikumu 

izpratnē, tādējādi daudzbērnu ģimenes jēdziens turpmāk tiks 

piemērots atbilstoši Bērnu tiesību aizsardzības likumā 

noteiktajam.    

3. Informācija par 

plānoto projekta ietekmi 

uz pašvaldības budţetu 

   

Nav ietekmes.   

 

4. Informācija par 

plānoto projekta ietekmi 

uz sabiedrību 

(mērķgrupām) un 

uzņēmējdarbības vidi 

pašvaldības teritorijā 

 Nav ietekmes 

 

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 

                                                                               2014. gada 21. augusta sēdes lēmumu 

(protokols Nr.12, 21. paragrāfs),  
precizēti ar Tērvetes novada domes 

23.10.2014. lēmumu  
(prot. Nr. 15, 24.§),  

ar grozījumiem 2016. gada 25. februāra sēdē 
(protokols Nr. 3, 7. §),  

ar grozījumiem 2016. gada 24. novembra sēdē 
(protokols Nr. 16, 7. §) 

 

Tērvetes  novada domes saistošie noteikumi Nr. 12 

Kārtība, kādā Tērvetes novada pašvaldība īsteno pirmsskolas izglītības 

nodrošināšanas funkciju 

 

Izdoti saskaņā ar Vispārējās izglītības likuma 

26.panta 1.daļu un  Izglītības likuma 17.panta 2
4
.daļu 

 

 

I . Vispārīgie jautājumi 

 

1. Saistošie noteikumi “Kārtība, kādā Tērvetes novada  pašvaldība īsteno pirmsskolas 

izglītības nodrošināšanas funkciju” (turpmāk – noteikumi) nosaka: 

1.1. pirmsskolas vecuma bērnu (turpmāk – bērni) reģistrācijas kārtību Tērvetes novada 

pašvaldības (turpmāk – pašvaldība) finansēta pirmsskolas izglītības pakalpojuma saņemšanai; 

 

1.2. kārtību, kādā bērnu nodrošina ar vietu pašvaldības izglītības iestādē, kas īsteno 

pirmsskolas izglītības programmu (turpmāk – Pašvaldības izglītības iestāde); 

 

1.3. kārtību, kādā privātās izglītības iestādes, kas īsteno licencētas pirmsskolas izglītības 

programmas (turpmāk – Privātās izglītības iestādes), var iesaistīt pašvaldības finansēta un/vai 

līdzfinansēta pirmsskolas izglītības pakalpojuma sniegšanā. 
 

II. Reģistrācijas kārtība 

 
2. Bērnu reģistrāciju uzņemšanai Tērvetes novada izglītības iestāţu pirmsskolas izglītības 

grupās (turpmāk tekstā – reģistrāciju) veic izglītības iestāţu direktori vai ar direktora rīkojumu 

nozīmēta atbildīgā persona par reģistrāciju.  

 

3. Pieteikumu reģistrācija uz pirmsskolas izglītības grupām (turpmāk tekstā - PIG) notiek 

visu gadu, bērnu iespējams reģistrēt arī pirms viņš sasniedzis 1,5 gadu vecumu. 

 

4. Lai reģistrētu bērnu, vecākiem jāiesniedz iesniegums (1.pielikums) izglītības iestādē 

personīgi. 

 

     5. Bērnus reģistrē atbilstoši iesniegumu iesniegšanas secībai reģistrācijas veidlapās 

(2.pielikums). Katrā kalendārajā gadā dzimušie bērni tiek reģistrēti atsevišķi. 

 



 

III. Uzľemšanas kārtība 
 

6. Katru gadu jūnija pirmajā nedēļā Tērvetes novada domes Izglītības darba koordinators ar 

izglītības iestāţu atbildīgajām personām veic grupu komplektēšanu un rindā reģistrēto bērnu 

uzskaiti (uzņemamo audzēkņu skaitu nosaka iestāde, ievērojot MK noteiktos normatīvus grupu 

komplektēšanai). 

 

7. Nokomplektēto grupu saraksti tiek iesniegti apstiprināšanai Tērvetes novada domes 

izpilddirektoram. 

 

8. Par uzņemšanu PIG bērnu vecākiem tiek nosūtīts paziņojums uz adresi, tai skaitā e-pasta 

adresi, kas norādīta reģistrējoties izglītības iestādē. Pēc paziņojuma saņemšanas personai 

jāierodas norādītajā PIG, lai noslēgtu līgumu par izglītības pakalpojumu sniegšanu. 

 

9. Grupas tiek komplektētas pēc teritoriālā principa, t.i., tiek piedāvāta deklarētajai 

dzīvesvietai tuvākā PIG. Ja iespējams, tiek piedāvāta vieta PIG pēc vecāku izvēles. 

 

10. PIG jaunākajās grupās rindas kārtībā tiek uzņemti audzēkņi, kas ir ne jaunāki par 1,5 

gadiem. 

 

11. Bērni vecumā no 1,5 gadiem jau nokomplektētajās PIG var tikt uzņemti, ja grupās ir brīvas 

vietas.  

 

12. Nokomplektēto grupu audzēkņi PIG sāk apmeklēt:  

12.1. augusta mēnesī bērni vecumā no 1,5 līdz obligātajam pirmsskolas izglītības vecumam; 

 

12.2. septembra mēnesī bērni obligātajā pirmsskolas izglītības vecumā.  

 

13. Komplektējot jaunās grupas un uzņemot audzēkņus jau esošajās PIG, tiek ievērota 

sekojoša prioritāšu kārtība audzēkņu uzņemšanā: 

13.1. bērni, kuru deklarētā dzīvesvieta uz grupu komplektēšanas brīdi ir Tērvetes 

novada administratīvā teritorija (pirms grupu komplektēšanas tiek pārbaudīts PIG 

uzņemamo bērnu vecāku dzīvesvietas deklarēšanas fakts Tērvetes novada pašvaldības 

teritorijā pēc Iedzīvotāju reģistra datiem); 

 

13.2. bērniem, kuru deklarētā dzīvesvieta uz grupu komplektēšanas brīdi ir Tērvetes 

novada administratīvā teritorija, priekšrocības uzņemšanai ārpus rindas ir šādos 

gadījumos: 

13.2.1. bērns ir obligātajā pirmsskolas izglītības vecumā; 

13.2.2. kāds no bērnu vecākiem strādā izglītības iestādēs pirmsskolas izglītības pakāpē; 

13.2.3. bērnu audzina viens no vecākiem; 

13.2.4. bērnam noteikta ārpusģimenes aprūpe; 

13.2.5. bērns ir no audţuģimenes; 

13.2.6. bērnam ir statuss „brālis/māsa” vai „bērns no daudzbērnu ģimenes”. 

 

            13.3. Neviena no noteikumu 13.2. apakšpunktos minētajām priekšrocībām 

                    nav prioritāra  salīdzinājumā ar pārējām.  

 

14.  (svītrots ar 24.11.2016. sēdes lēmumu (protokols Nr. 16, paragrāfs  Nr. 7))  

 

15. (svītrots ar 24.11.2016. sēdes lēmumu (protokols Nr. 16, paragrāfs  Nr. 7))  

 



16. (svītrots ar 24.11.2016. sēdes lēmumu (protokols Nr. 16, paragrāfs  Nr. 7 ))  

 

17. Ja, komplektējot PIG, visas vietas netiek aizpildītas 13. punktā noteiktajā kārtībā, tad 

grupās var uzņemt reģistrētos bērnus, kuru deklarētā dzīvesvieta nav Tērvetes novada 

administratīvā teritorija. 

 

18. Bērnu vecākiem pašiem pastāvīgi jāinteresējas par bērnu uzņemšanu grupās, jāpaziņo 

izglītības iestādes vadītājam par dzīvesvietas adreses maiņu vai citām būtiskām izmaiņām 

informācijā, kas sniegta, veicot bērnu reģistrāciju. 

 
IV. Bērnu atskaitīšanas kārtība 

 

19. Bērnus līdz obligātās izglītības vecumam  no PIG atskaita  šādos gadījumos: 

19.1. ja bērns ir sasniedzis pamatizglītības uzsākšanas vecumu, bērns no PIG tiek atskaitīts 

līdz kārtējā gada 15. jūnijam; 

 

19.2. ja bērna veselības stāvoklis pēc ģimenes ārsta atzinuma nepieļauj atrašanos vispārējā tipa 

izglītības iestādes PIG;  

 

19.3. ja bērns bez attaisnojoša iemesla nav apmeklējis PIG vienu mēnesi pēc kārtas vai divu 

mēnešu periodā apmeklēto dienu skaits ir mazāks par 30 dienām, un vecāki vai bērna 

likumiskais pārstāvis nereaģē uz Izglītības iestādes nosūtīto brīdinājumu par to, ka bērns var 

tikt atskaitīts; 

 

19.4. ja vecāki vai bērna likumiskais pārstāvis sistemātiski nepilda Izglītības iestādes iekšējās 

kārtības noteikumus; 

 

19.5. ja vecāki vai bērna likumiskais pārstāvis līgumā par izglītības pakalpojuma sniegšanu 

noteiktajā termiņā nav veicis maksājumu par bērna ēdināšanu.  

 

20. Par iespējamu bērna atskaitīšanu no PIG izglītības iestādes direktors vai direktora 

nozīmēta atbildīgā persona brīdina vecākus rakstiski.  

 

21. Ja pēc brīdinājuma saņemšanas no vecāku puses netiek novērsti pārkāpumi, kas radušies, 

neievērojot Izglītības iestādes PIG iekšējās kārtības noteikumus vai līguma par izglītības 

pakalpojumu sniegšanu nosacījumus, izglītības iestādes direktors var pieņemt lēmumu par 

bērna atskaitīšanu no grupas un līguma par izglītības pakalpojuma sniegšanu laušanu, trīs 

dienu laikā rakstiski nosūtot lēmuma kopiju bērna vecākiem vai likumiskajam pārstāvim un 

izglītības iestādei. 

 

V. Kārtība, kādā pašvaldība sniedz līdzfinansējumu pirmsskolas izglītības pakalpojuma 

nodrošināšanai bērnam Privātajā izglītības iestādē 

 

22. Pašvaldības līdzfinansējumu pirmsskolas izglītības pakalpojuma nodrošināšanai Privātajā 

izglītības iestādē piešķir, pamatojoties uz vecāku vai bērna likumiskā pārstāvja iesniegumu, 

ja:  

22.1. bērna un vecāku vai bērna likumiskā pārstāvja dzīvesvieta ir deklarēta Tērvetes novada 

administratīvajā teritorijā;  

 

22.2. bērns ir reģistrēts pašvaldības finansēta pirmsskolas izglītības pakalpojuma saņemšanai 

un pašvaldība nevar nodrošināt vietu pašvaldības pirmsskolas grupā. 

 



23. Lai saņemtu pašvaldības līdzfinansējumu pirmsskolas izglītības pakalpojuma 

nodrošināšanai izvēlētajā Privātajā izglītības iestādē, vecāki vai bērna likumiskais pārstāvis 

iesniedz iesniegumu Tērvetes novada domē, pievienojot izziņu no izglītības iestādes par  

atteikumu uzņemšanai PIG.  

 

24. Ja šo noteikumu 23. punktā minētā Privātā izglītības iestāde piekrīt sniegt pirmsskolas 

izglītības pakalpojumu, Dome slēdz līgumu ar Privāto izglītības iestādi par pašvaldības 

līdzfinansēta pirmsskolas izglītības pakalpojuma nodrošināšanu atbilstoši normatīvo aktu 

prasībām. 

 

25. Pašvaldība pārtrauc līdzfinansējuma piešķiršanu un lauţ līgumu par pirmsskolas izglītības 

pakalpojuma nodrošināšanu Privātajā izglītības iestādē, ja:  

25.1. bērna un vismaz viena no vecākiem vai cita bērna likumiskā pārstāvja dzīvesvieta vairs 

nav deklarēta Tērvetes novada administratīvajā teritorijā;  

 

25.2. bērns uzsāk apmeklēt pašvaldības PIG; 

 

25.3. (svītrots ar 24.11.2016. sēdes lēmumu (protokols Nr. 16, paragrāfs  Nr. 7))  

 

26. (svītrots ar 24.11.2016. sēdes lēmumu (protokols Nr. 16,  paragrāfs  Nr. 7 ))  

 

26.1 (svītrots ar 24.11.2016. sēdes lēmumu (protokols Nr. 16,  paragrāfs  Nr. 7))  

 

 

27. Pašvaldības atbalsta apmērs privātajam pakalpojuma sniedzējam  atbilst pašvaldībā 

noteiktajām vienam izglītojamam nepieciešamajām vidējām izmaksām pašvaldības PIG. 

Vienam izglītojamam nepieciešamās vidējās  izmaksas pašvaldības PIG  nosaka Tērvetes 

novada dome. 
 

VI.  Noslēguma jautājumi 

28. Bērniem, kuri reģistrēti reģistrā pirms šo saistošo noteikumu spēkā stāšanās, tiek saglabāts 

pirmreizējais reģistrācijas datums. 

 

29. Vecāks vai bērna likumiskais pārstāvis ir tiesīgs apstrīdēt izglītības iestādes direktora 

lēmumu par bērna atskaitīšanu no PIG un līguma par izglītības pakalpojuma laušanu Tērvetes 

novada domes izpilddirektoram. 

30. Saistošie noteikumi publicējami pašvaldības informatīvajā izdevumā „Laikam Līdzi” un 
stājas spēkā nākamajā dienā pēc to publicēšanas. 
 

 

Domes priekšsēdētāja                                                                                       D. Reinika 

 

 

 

 

 

 



 

1.pielikums 

Tērvetes  novada domes saistošajiem noteikumiem Nr. 12 

 

 

Tērvetes novada _________________________________ 
                                                                                                            (izglītības iestāde)  

direktoram _____________________________ 

 

no _______________________________________________ 
                                                                         (iesniedzēja vārds, uzvārds, personas kods) 

 

dzīvojoša _________________________________________________ 
                                                                       (adr 

IESNIEGUMS 
 

Lūdzu reģistrēt uzņemšanai pirmsskolas izglītības grupā         

manu dēlu / meitu _______________________________________________________  

                                                                      (vārds, uzvārds) 

 

personas kods  -  

 

deklarētās dzīvesvietas adrese  _____________________________________________ . 

 

Ja kāds no Jūsu bērniem šobrīd apmeklē kādu no Tērvetes novada pirmsskolas izglītības grupām, 

lūdzu, sniedziet šādu papildus informāciju: 

vārds, uzvārds, personas kods________________________________________, 

pirmsskolas izglītības grupa, kuru apmeklē_______________________________________. 

Ziľas par vecākiem 

Māte  ___________________________________________________ 
                              (vārds, uzvārds, personas kods ) 

 

Tēvs ____________________________________________________ 
                              (vārds, uzvārds, personas kods ) 

 

Deklarētā dzīvesvietas adrese _________________________________________________ 

Tālrunis ________________________, e-pasts ___________________________________ 
 

Esmu iepazīstināts(-ta) ar Saistošajiem noteikumiem „Kārtība, kādā Tērvetes novada  

pašvaldība īsteno pirmsskolas izglītības nodrošināšanas funkciju” 

 

Tērvetē, 201__. gada ____. _________________ Paraksts_______________________ 



 

2.pielikums 

Tērvetes novada domes saistošajiem noteikumiem Nr. 12 

 

BĒRNU REĢISTRĀCIJAS SARAKSTS UZŅEMŠANAI TĒRVETES NOVADA 

IZGLĪTĪBAS IESTĀŢU   PIRMSSKOLAS IZGLĪTĪBAS GRUPĀS 

DZIMŠANAS GADS____________ 

 

 

Nr. 

p.k. 

Reģistrācij

as datums 

Bērna vārds, 

uzvārds 

Personas kods Adrese Viena no 

vecākiem 

vārds, 

uzvārds 

Piezīmes 

 

1. 

 

 

     

 

2. 

 

 

     

  

 

     

       

       

       

       

  

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



APSTIPRINĀTS  

ar Tērvetes novada domes  

2016. gada 24. novembra 

sēdes lēmumu Nr. 16, 9.§ 

 

 

Sociālās aprūpes centra “Tērvete” 

bērnu nodaļas štatu saraksts 
 

 

Nr.p.k. Amata nosaukums 

Štata vienību 

skaits 

ar 

07.12.2016. 

1.    Sociālais darbinieks 1,00 

2.    Psihologs 0,25 

3.    Medicīnas māsa 0,25 

4.     Aprūpētājs 4,00 

                                                                                Kopā: 5,50 

1.     Audzinātājs 2,25 

                                                                                        Kopā: 2,25 

1.     Saimniecības māsa 0,50 

Kopā: 0,50 

Pavisam kopā: 8,25 

 

 

Domes priekšsēdētāja                                                         Dace Reinika 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

APSTIPRINĀTI 

Ar Tērvetes novada domes 

2016. gada 24. novembra sēdes 

lēmumu (prot.Nr.16, 14. §),  

  

 

NOTEIKUMI 

Tērvetes novada pašvaldības skolēnu autobusu izmantošanas kārtība  

 
                                              Izdoti saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 14. panta otrās daļas 

3.punktu, 15.panta pirmās daļas 4. un 5. punktu, 

 41.panta pirmās daļas 2.punktu, 

Publiskas personas mantas finanšu līdzekļu 

un mantas izšķērdēšanas novēršanas likums  5.
2
panta piekto daļu  

 

1. Noteikumi nosaka Tērvetes novada pašvaldībai (turpmāk– pašvaldība) piederošo skolēnu 

autobusu izmantošanas kārtību.  Noteikumu piemērošanu nodrošina pašvaldības rīcībā esoši 

skolēnu autobusi:   

1.1. Mercedes Benz Intouro, valsts reģistrācijas numurs HN 7382; 

1.2. Mercedes Benz Sprinter 516, valsts reģistrācijas numurs HN 8349; 

1.3. Mercedes Benz    Sprinter 516, valsts reģistrācijas numurs HR 1254.  

     

2. Skolēnu maršrutu veikšanai apstiprinātie autobusi (turpmāk – skolēnu autobusi) tiek 

izmantoti pašvaldībai noteikto izglītības, kultūras un sporta funkciju veikšanai: 

2.1. pašvaldības izglītības iestāţu izglītojamo un viņus pavadošo personu nogādāšanai uz 

pašvaldības izglītības iestādēm, kā arī uz dzīvesvietu pēc mācību procesa beigām; 

2.2. pašvaldības izglītības iestāţu izglītojamo un viņus pavadošo personu, atbildīgo personu 

pārvadāšanai uz mācību un ārpusskolas pasākumiem (mācību olimpiādes, sporta sacensības, 

konkursi, koncerti, izrādes, skates, mēģinājumi, treniņa nodarbības u.tml.) un no tiem atpakaļ uz 

dzīvesvietu vai izglītības iestādi;  

3. Skolēnu autobusi, ja netiek kavēti šo noteikumu 2.punktā minētie izmantošanas mērķi, var tikt 

izmantoti arī Tērvetes novada domes 2014. gada 18. decembra Noteikumos “Kārtība, kādā Tērvetes 

novada dome tiek organizēta autobusu un mikroautobusu izmantošana un maksas pakalpojumu 

sniegšana” minētajos gadījumos. 

  

4. Prioritārie skolēnu autobusa izmantošanas mērķi ir norādīti šo noteikumu 2.1. un 2.2.punktā. Ja 

autobusu nepieciešams vienlaikus izmantot vairākiem prioritāriem izmantošanas mērķiem, autobusu 

izmantošanu organizē Tērvetes novada pašvaldības izpilddirektors. Šajā punktā minētie 

pārvadājumi tiek finansēti no pašvaldības budţeta līdzekļiem. 

5. Regulāros skolu izglītojamo pārvadājumu maršrutus pašvaldība sadarbībā ar izglītības iestādi 

izstrādā  katru gadu pirms mācību gada sākuma un saskaņo ar pašvaldības izpilddirektoru. 

6. Par regulāro skolēnu autobusa maršrutu lietderīgu izmantošanu atbild izglītības iestādes 

direktors.  

7. Noteikumu 2.2.punktā noteiktos braucienus, norādot brauciena mērķi, datumu, plānoto maršrutu, 

brauciena ilgumu saskaņo ar pašvaldības izpilddirektoru vismaz 5 (piecas) dienas pirms brauciena, 

nosūtot pašvaldības izpilddirektoram braucēju sarakstu, kurā norādīta arī atbildīgā persona par 

drošību brauciena laikā. Šajos gadījumos pašvaldības izpilddirektors izdod rīkojumu par konkrētā 

brauciena veikšanu. 

8. Autobusu izmantošanu kontrolē un ceļa zīmes paraksta pašvaldības izpilddirektors. 



9. Autobusa vadītājs ir atbildīgs par pārvadājuma veikšanu, ievērojot Latvijas Republikas spēkā 

esošo normatīvo aktu prasības. Gadījumā, ja autobusā atrodas vairāk skolēnu nekā autobusā ir 

paredzētas sēdvietas, autobusa vadītājs šādu situāciju izvērtē no satiksmes drošības viedokļa, 

nepieciešamības gadījumā, pieņemot lēmumu par papildus pārvadājuma veikšanu. 

10. Regulārajos skolēnu maršrutos ir aizliegts pārvadāt citas kategorijas pasaţierus (izņemot šo 

noteikumu 2.1., 2.2.punktā paredzētās pavadošās personas un šo noteikumu 7. punktā paredzētās 

atbildīgās personas).  

11. Pavadošās personas sēdvietas pārvadājuma laikā drīkst aizņemt tikai tajā gadījumā, ja tiek 

nodrošināts, ka visi skolēni pārvadājuma laikā sēţ. 

12. Veicot pārvadājumus, autobusa vadītājs papildus dokumentiem, kas noteikti normatīvajos aktos 

par autopārvadājumiem un ceļu satiksmi, glabā autotransporta līdzeklī šādus dokumentus: 

12.1. pašpārvadājuma sertifikāta oriģinālu, kurā norādīts attiecīgā autotransporta līdzekļa 

reģistrācijas numurs; 

12.2. autobusa vadītāja darba līgumu vai tā izrakstu; 

12.3. pašvaldības institūcijas vadītāja rīkojumu vai tā apliecinātu kopiju, kurā norādīts brauciena 

mērķis, kas saistīts ar pašvaldības funkciju veikšanu, plānotais brauciena maršruts, pasaţieru 

saraksts vai norāde, kādas personas var atrasties autotransporta līdzeklī un kādi dokumenti to 

apliecina; 

12.4. autobusa vadītāja darba un atpūtas laika apliecinošus dokumentus, kuri saskaņojami ar 

pašvaldības izpilddirektoru katra mēneša beigās vai sākumā un kuri veikti ar sertificētu digitālo 

tahogrāfu vai atbilst 2007. gada 24. aprīļa Ministru kabineta noteikumu Nr.279 „Noteikumi par 

izņēmumiem, kad nepiemēro Eiropas Parlamenta un Padomes 2006. gada 15. marta Regulu (EK) 

Nr.561/2006, ar ko paredz daţu sociālās jomas tiesību aktu saskaņošanu saistībā ar autotransportu, 

groza Padomes Regulu (EEK) Nr.3821/85 un Padomes Regulu (EK) Nr.2135/98 un atceļ Padomes 

Regulu (EEK) Nr.3820/85” prasībām. 

13. Veicot starptautiskos izglītojamo pašpārvadājumus, autobusa vadītājs papildus Ministru 

kabineta 2004. gada 20. aprīļa noteikumos Nr.327 "Kārtība, kādā veicami pasaţieru un kravas 

pašpārvadājumi" noteiktajām prasībām ievēro starptautiskajos nolīgumos par autopārvadājumiem 

un ceļu satiksmi noteiktās prasības. 

14. Noteikumi saistoši visām pašvaldības iestādēm un struktūrvienībām, to darbiniekiem un 

amatpersonām. 

15.  Noteikumi stājas spēkā pēc to apstiprināšanas domes sēdē. 

 

Domes priekšsēdētāja                                                             Dace Reinika 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

APSTIPRINĀTI 

ar Tērvetes novada domes 

2016. gada 24. novembra  

sēdes lēmumu (prot.Nr.16, 15.§ ) 

 

   

     

Saistošie noteikumi Nr. 10 

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

„Tērvetes novada budţets 2016. gadam”” 

Izdoti saskaņā ar  

likuma „Par pašvaldībām” 21.panta 2 .punktu 

un likumu „Par pašvaldību budţetiem” 

 

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

„Tērvetes novada budţets 2016.gadam” šādus  grozījumus: 

 

1. Izteikt saistošo noteikumu 1. punktu šādā redakcijā: 

“1. Noteikt Tērvetes novada pašvaldības pamatbudţeta ieņēmumus 4 270 067 euro apmērā 

(pielikums Nr.1 ).”  

 

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

 

3. Izteikt saistošo noteikumu 2. punktu šādā redakcijā: 

“2. Noteikt Tērvetes novada pašvaldības pamatbudţeta izdevumus 4 527 012 euro apmērā   

(pielikums Nr.2 ).”  

 

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

 

 

Domes priekšsēdētāja                                                                                      D. Reinika 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



APSTIPRINĀTI 

ar Tērvetes novada domes 

2016. gada 24. novembra 

sēdes lēmumu (prot. Nr. 16, 15. §) 

 

 

 PAMATBUDŢETS 

 

PROGRAMMAS (iestādes/pasākuma) 

 

IEĽĒMUMU UN IZDEVUMU TĀMES GROZĪJUMI 2016. gadam 

     \Budţeta veids\ Pamatbudţets 

\\ KOPSAVILKUMS 

 

1.pielikums 

Rādītāju nosaukumi 
Budţeta 

kategoriju kodi 

Apstiprināts 2016. 

gadam 
Grozījumi (+/-) 

Precizētais 2016. 

gada budţets 

EUR EUR EUR 

I IEĽĒMUMI - kopā   4238797,00 31270,00 4270067,00 

1 2 3 4 5 

IENĀKUMA NODOKĻI 1.0.0.0. 1554798,00 0,00 1554798,00 

  Ieľēmumi no iedzīvotāju ienākuma nodokļa   1.1.0.0. 1554798,00 0,00 1554798,00 

    Iedzīvotāju ienākuma nodoklis     1.1.1.0. 1554798,00 0,00 1554798,00 

    Saņemts no Valsts kases sadales konta iepriekšējā gada nesadalītais 

iedzīvotāju ienākuma nodokļa atlikums       1.1.1.1. 11571,00 0,00 11571,00 

    Saņemts no Valsts kases sadales konta pārskata gadā ieskaitītais iedzīvotāju 

ienākuma nodoklis       1.1.1.2. 1543227,00 0,00 1543227,00 

ĪPAŠUMA NODOKĻI 4.0.0.0. 431921,00 0,00 431921,00 

  Nekustamā īpašuma nodoklis   4.1.0.0. 431921,00 0,00 431921,00 

    Nekustamā īpašuma nodoklis par zemi     4.1.1.0. 415261,00 0,00 415261,00 

    Nekustamā īpašuma nodokļa par zemi kārtējā saimnieciskā gada ieņēmumi       4.1.1.1. 413261,00 0,00 413261,00 

    Nekustamā īpašuma nodokļa par zemi iepriekšējo gadu parādi       4.1.1.2. 2000,00 0,00 2000,00 

    Nekustamā īpašuma nodoklis par ēkām     4.1.2.0. 8636,00 0,00 8636,00 

    Nekustamā īpašuma nodokļa par ēkām kārtējā gada maksājumi       4.1.2.1. 8636,00 0,00 8636,00 

    Nekustamā īpašuma nodoklis par mājokļiem     4.1.3.0. 8024,00 0,00 8024,00 

    Nekustamā īpašuma nodokļa par mājokļiem kārtējā saimnieciskā gada 

ieņēmumi       4.1.3.1. 8024,00 0,00 8024,00 

IEĽĒMUMI NO UZĽĒMĒJDARBĪBAS UN ĪPAŠUMA 8.0.0.0. 3600,00 0,00 3600,00 

  Procentu ieľēmumi par depozītiem, kontu atlikumiem, valsts parāda 

vērtspapīriem un atlikto maksājumu   8.6.0.0. 3600,00 0,00 3600,00 

    Procentu ieņēmumi par kontu atlikumiem     8.6.2.0. 100,00 0,00 100,00 

    Pašvaldību budţeta procentu ieņēmumi par kontu atlikumiem Valsts kasē 

(Latvijas Bankā) vai kredītiestādēs       8.6.2.2. 100,00 0,00 100,00 

    Procentu ieņēmumi par atlikto maksājumu no vēl nesamaksātās pirkuma 

maksas daļas     8.6.4.0. 3500,00 0,00 3500,00 

VALSTS (PAŠVALDĪBU) NODEVAS UN KANCELEJAS 

NODEVAS 9.0.0.0. 3600,00 0,00 3600,00 

  Valsts nodevas, kuras ieskaita pašvaldību budţetā   9.4.0.0. 1500,00 0,00 1500,00 

    Valsts nodeva par apliecinājumiem un citu funkciju pildīšanu bāriņtiesās     9.4.2.0. 1200,00 0,00 1200,00 



    Valsts nodevas par laulības reģistrāciju, civilstāvokļa akta reģistra ieraksta 

aktualizēšanu vai atjaunošanu un atkārtotas civilstāvokļa aktu reģistrācijas 

apliecības izsniegšanu     9.4.5.0. 100,00 0,00 100,00 

    Pārējās valsts nodevas, kuras ieskaita pašvaldību budţetā     9.4.9.0. 200,00 0,00 200,00 

  Pašvaldību nodevas   9.5.0.0. 2100,00 0,00 2100,00 

    Pašvaldības nodeva par domes izstrādāto oficiālo dokumentu un apliecinātu 

to kopiju saņemšanu     9.5.1.1. 100,00 0,00 100,00 

    Pašvaldības nodeva par tirdzniecību publiskās vietās     9.5.1.4. 1000,00 0,00 1000,00 

    Pašvaldības nodeva par būvatļaujas saņemšanu     9.5.2.1. 1000,00 0,00 1000,00 

NAUDAS SODI UN SANKCIJAS 10.0.0.0. 5000,00 0,00 5000,00 

  Naudas sodi   10.1.0.0. 5000,00 0,00 5000,00 

    Naudas sodi, ko uzliek pašvaldības     10.1.4.0. 5000,00 0,00 5000,00 

PĀRĒJIE NENODOKĻU IEĽĒMUMI 12.0.0.0. 1700,00 0,00 1700,00 

  Daţādi nenodokļu ieľēmumi   12.3.0.0. 1700,00 0,00 1700,00 

    Citi daţādi nenodokļu ieņēmumi     12.3.9.0. 1700,00 0,00 1700,00 

    Piedzītie un labprātīgi atmaksātie līdzekļi       12.3.9.3. 1700,00 0,00 1700,00 

Ieľēmumi no valsts (pašvaldību) īpašuma iznomāšanas, 

pārdošanas un no nodokļu pamatparāda kapitalizācijas 13.0.0.0. 25000,00 0,00 25000,00 

  Ieľēmumi no ēku un būvju īpašuma pārdošanas   13.1.0.0. 10000,00 0,00 10000,00 

  Ieľēmumi no zemes, meţa īpašuma pārdošanas   13.2.0.0. 15000,00 0,00 15000,00 

    Ieņēmumi no zemes īpašuma pārdošanas     13.2.1.0. 15000,00 0,00 15000,00 

Valsts budţeta transferti 18.0.0.0. 690458,00 31270,00 721728,00 

  Pašvaldību saľemtie transferti no valsts budţeta   18.6.0.0. 690458,00 31270,00 721728,00 

    Pašvaldību saņemtie valsts budţeta transferti noteiktam mērķim     18.6.2.0. 305746,00 18958,00 324704,00 

    Pašvaldību saņemtie valsts budţeta transferti noteiktam mērķim - pedagogu 

atalgojumam       18.6.2.0.1 233944,00 0,00 233944,00 

    Pašvaldību saņemtie valsts budţeta transferti noteiktam mērķim - 5-6 

gadīgo apmacībai       18.6.2.0.2 23920,00 0,00 23920,00 

    Pašvaldību saņemtie valsts budţeta transferti noteiktam mērķim - interešu 

izglītībai       18.6.2.0.3 9817,00 0,00 9817,00 

    Pašvaldību saņemtie valsts budţeta transferti noteiktam mērķim - tautas 
mākslas kolektīviem       18.6.2.0.4 2049,00 0,00 2049,00 

    Pašvaldību saņemtie valsts budţeta transferti noteiktam mērķim - mācību 
līdzekļiem       18.6.2.0.5 6585,00 0,00 6585,00 

    Pašvaldību saņemtie valsts budţeta transferti noteiktam mērķim - skolēnu 
ēdināšanai       18.6.2.0.6 9875,00 10472,00 9875,00 

    Pašvaldību saņemtie valsts budţeta transferti noteiktam mērķim - 
nodarbinātība       18.6.2.0.7 8000,00 8486,00 8000,00 

    Pašvaldību saņemtie valsts budţeta transferti noteiktam mērķim - asistentu 

pakalpojumi       18.6.2.0.8 1628,00 0,00 1628,00 

    Pašvaldību saņemtie valsts budţeta transferti noteiktam mērķim - Esmu 

TERVETnieks 

      

18.6.2.0.10 2800,00 0,00 2800,00 

    Pašvaldību no valsts budţeta iestādēm saņemtie transferti Eiropas 

Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības 

līdzfinansētajiem projektiem (pasākumiem)     18.6.3.0. 0,00 11312,00 11312,00 

    Projekts Skolas auglis       18.6.3.0.1 0,00 1631,00 1631,00 

    Projekts Kroņauces stadionā pārbūve       18.6.3.0.2 0,00 9000,00 9000,00 

    Projekts PROTI un DARI       18.6.3.0.3 0,00 681,00 681,00 

    Pašvaldību budţetā saņemtā dotācija no pašvaldību finanšu izlīdzināšanas 

fonda     18.6.4.0. 341412,00 0,00 341412,00 

    Pārējie pašvaldību saņemtie valsts budţeta iestāţu transferti     18.6.9.0. 21350,00 0,00 21350,00 

    Pārējie pašvaldību saņemtie valsts budţeta iestāţu transferti- SAC 
iemītnieki     18.6.9.0.1 21350,00 0,00 21350,00 

    Pārējie pašvaldību saņemtie valsts budţeta iestāţu transferti- Pālēnu 

kapličas pr.     18.6.9.0.2 600,00 0,00 600,00 



    Pārējie pašvaldību saņemtie valsts budţeta iestāţu transferti- Amatierteātris 

TrĪNE     18.6.9.0.3 0,00 1000,00 1000,00 

Pašvaldību budţetu transferti 19.0.0.0. 583884,00 0,00 583884,00 

  Pašvaldību saľemtie transferti no citām pašvaldībām   19.2.0.0. 583884,00 0,00 583884,00 

Iestādes ieľēmumi 21.0.0.0. 938836,00 0,00 938836,00 

  Ieľēmumi no iestāţu sniegtajiem maksas pakalpojumiem un citi pašu 

ieľēmumi   21.3.0.0. 938836,00 0,00 938836,00 

    Maksa par izglītības pakalpojumiem     21.3.5.0. 2000,00 0,00 2000,00 

    Ieņēmumi no vecāku maksām       21.3.5.2. 2000,00 0,00 2000,00 

    Ieņēmumi par nomu un īri     21.3.8.0. 21250,00 0,00 21250,00 

    Ieņēmumi par telpu nomu       21.3.8.1. 3800,00 0,00 3800,00 

    Ieņēmumi par zemes nomu       21.3.8.4. 17000,00 0,00 17000,00 

    Pārējie ieņēmumi par nomu un īri       21.3.8.9. 450,00 0,00 450,00 

    Ieņēmumi par pārējiem sniegtajiem maksas pakalpojumiem     21.3.9.0. 915586,00 0,00 915586,00 

    Maksa par personu uzturēšanos sociālās aprūpes iestādēs       21.3.9.1. 664116,00 0,00 664116,00 

    Ieņēmumi par biļešu realizāciju       21.3.9.3. 1500,00 0,00 1500,00 

    Ieņēmumi par komunālajiem pakalpojumiem       21.3.9.4. 14000,00 0,00 14000,00 

    Ieņēmumi par komunālajiem pakalpojumiem Tērvetē       21.3.9.4.1 53000,00 0,00 53000,00 

    Ieņēmumi par komunālajiem pakalpojumiem Augstkalnē       21.3.9.4.2 32000,00 0,00 32000,00 

    Ieņēmumi par komunālajiem pakalpojumiem Bukaišos       21.3.9.4.3 17500,00 0,00 17500,00 

    Ieņēmumi par komunālajiem pakalpojumiem Kroņaucē       21.3.9.4.4 82000,00 0,00 82000,00 

    Ieņēmumi par komunālajiem pakalpojumiem Labrenčos       21.3.9.4.5 30000,00 0,00 30000,00 

    Citi ieņēmumi par maksas pakalpojumiem       21.3.9.9. 21470,00 0,00 21470,00 

    Ieņēmumi par ēdināšanu 

        

21.3.9.9.1 19200,00 0,00 19200,00 

    Ieņēmumi par sociālā centra pakalpojumiem 

        

21.3.9.9.2 870,00 0,00 870,00 

    Ieņēmumi par tehniskiem pakalpojumiem 
        
21.3.9.9.3 400,00 0,00 400,00 

    Ieņēmumi par kapsētu pakalpojumiem 
        
21.3.9.9.4 1000,00 0,00 1000,00 

 

2. pielikums 

II IZDEVUMI - kopā   4495742,00 31270,00 4527012,00 

1 2 3 4 5 

Atlīdzība 1000 2379842,00 9399,00 2389241,00 

  Atalgojums   1100 1945447,00 9399,00 1954846,00 

    Mēnešalga     1110 1877320,00 300,00 1877620,00 

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

    Pārējo darbinieku mēnešalga (darba alga)       1119 1756393,00 300,00 1756693,00 

    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 9099,00 16759,00 

  Darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas, pabalsti 

un kompensācijas   1200 434395,00 0,00 434395,00 

    Darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas     1210 399612,00 0,00 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 1602690,00 -8634,00 1594056,00 

  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 758369,00 -21000,00 737369,00 

    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 94205,00 505,00 94710,00 

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

    Auditoru, tulku pakalpojumi, izdevumi par iestāţu pasūtītajiem pētījumiem       2232 5200,00 381,00 5581,00 

    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 64422,00 124,00 64546,00 

    Remontdarbi un iestāţu uzturēšanas pakalpojumi (izņemot kapitālo 

remontu)     2240 329019,00 -16455,00 312564,00 

    Ēku, būvju un telpu kārtējais remonts       2241 219581,00 -16455,00 203126,00 

    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 29517,00 0,00 29517,00 

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

    Pārējie remontdarbu un iestāţu 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 33628,00 -5050,00 28578,00 

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

    Pašvaldību līdzekļi neparedzētiem gadījumiem       2275 11676,00 -5050,00 6626,00 

    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 12366,00 814267,00 

    Izdevumi par precēm iestādes darbības nodrošināšanai     2310 83883,00 263,00 84146,00 

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

    Inventārs       2312 57726,00 263,00 57989,00 

    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 iestāţu uzturēšanas materiāli     2350 59299,00 0,00 59299,00 

    Valsts un pašvaldību aprūpē un apgādē esošo personu uzturēšana     2360 457183,00 12103,00 469286,00 

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

    Ēdināšanas izdevumi       2363 363769,00 12103,00 375872,00 

    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 

  Budţeta iestāţu nodokļu, nodevu un naudas sodu maksājumi   2500 32950,00 0,00 32950,00 

    Budţeta iestāţu nodokļu maksājumi     2510 32950,00 0,00 32950,00 

    Budţeta iestāţu pievienotās vērtības nodokļa maksājumi       2512 26199,00 0,00 26199,00 

    Budţeta iestāţu dabas resursu nodokļa maksājumi       2515 5905,00 0,00 5905,00 

    Pārējie budţeta iestāţu pārskaitītie nodokļi un nodevas       2519 846,00 0,00 846,00 

  Pakalpojumi, kurus budţeta 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 budţeta dotācija komersantiem, biedrībām, 
nodibinājumiem un fiziskām personām     3260 8774,00 0,00 8774,00 

    Valsts un pašvaldību budţeta 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 

    Budţeta iestāţu procentu maksājumi Valsts kasei     4310 5000,00 0,00 5000,00 

    Budţeta iestāţu procentu maksājumi Valsts kasei, izņemot valsts sociālās 

apdrošināšanas speciālo budţetu       4311 5000,00 0,00 5000,00 

Pamatkapitāla veidošana 5000 302851,00 30505,00 333356,00 

  Nemateriālie ieguldījumi   5100 12395,00 0,00 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 7139,00 0,00 7139,00 

  Pamatlīdzekļi   5200 290456,00 30505,00 320961,00 

    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 

    Pamatlīdzekļu izveidošana un nepabeigtā būvniecība     5240 0,00 30505,00 30505,00 

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 audţuģimenēm 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 budţeta 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 budţeta līdzekļiem       6296 37920,00 0,00 37920,00 

    Pārējie klasifikācijā neminētie no valsts un pašvaldību budţeta 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 budţetu     7240 235,00 0,00 235,00 



    Pašvaldību atmaksa valsts budţetam par iepriekšējos gados saņemto, bet 

neizlietoto valsts budţeta transfertu uzturēšanas izdevumiem       7245 235,00 0,00 235,00 

    Pašvaldību uzturēšanas izdevumu transferti valsts budţeta daļēji finansētām 

atvasinātajām publiskajām personām, budţeta nefinansētām iestādēm     7270 3152,00 0,00 3152,00 

     
III Ieľēmumu 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 

Aizľēmumi F40020000 -103302,00 0,00 -103302,00 

  Saľemto aizľēmumu 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 

 ____________________ 

 

 


