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DARBA KĀRTĪBĀ 

 

*Izpilddirektora ziņojums 

 

1. Par pašvaldībai piekritīgas zemes piešķiršanu nomā 

2. Par pašvaldībai piekritīgas zemes piešķiršanu nomā 

3. Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda dzēšanu 

4. Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda dzēšanu 

5. Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda dzēšanu 

6. Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda dzēšanu 

7. Par nekustamā īpašuma izslēgšanu no pašvaldības bilances un īpašuma tiesību dzēšanu 

    zemesgrāmatā 

8. Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda dzēšanu 

9. Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda dzēšanu 

10. Par Tērvetes  novada  Būvvaldes nolikuma apstiprināšanu 

11. Par Tērvetes novada Kultūras nama nolikuma apstiprināšanu 

12. Par Atzinības rakstu un Goda diplomu piešķiršanu 

13. Par nekustamā īpašuma “Celmi”, Augstkalnes pagastā, Tērvetes novadā, atsavināšanu 

 

Sēdi vada domes priekšsēdētājas vietnieks Sandris Laizāns 

Sēdi protokolē Santa Hibšmane 

 

Sēdē piedalās: Sandris Laizāns, Arvīds Bruss, Linda Karloviča, Dzintra Sirsone, Normunds 

Namnieks, Indriķis Vēveris 

 

Sēdē nepiedalās: Dace Reinika – atvaļinājumā, Anitra Skalbiņa – slimības dēļ, Ieva Krūmiņa 

 

Sēdē piedalās: Domes izpilddirektors Māris Berlands, sabiedrisko attiecību speciāliste Inita 

Roze  



Piedalās: Jelgavas Tehnikuma audzēkne Laura Verjovčika 

 

Domes priekšsēdētājas vietnieks lūdz balsot par darba kārtību ar 13 jautājumiem 

Atklāti vārdiski balsojot: PAR – 6 (S. Laizāns, A. Bruss, L. Karloviča, Dz. Sirsone, N. 

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

 

Apstiprināt darba kārtību ar 13 jautājumiem. 

 

 

Tērvetes novada pašvaldības izpilddirektora 

2016. gada 27. oktobra  ziņojums par pašvaldības darbu 
 

 

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

 

Pašvaldības pamatbudžeta precizētā ieņēmumu   plāna  4 238 797 EUR  izpilde uz 

2016. gada 30. septembri  sastāda  3 301 123 EUR  jeb  77.88 % no gada plāna. 

 Tai skaitā  nodokļu ieņēmumi   sastāda 1 522 756 EUR, kas  ir 76.65 % no gadā 

plānotiem nodokļu ieņēmumiem.   

 Nenodokļu ieņēmumu plāns   izpildīts par 46.85 % jeb ieņemti  18 225 EUR.  

 Maksas pakalpojumu un citu pašu ieņēmumu plāna  izpilde 774 795  EUR  sastāda  

82.53 %.  

 Valsts un pašvaldību budžeta transfertu ieņēmumu  plāna  izpilde  985 347 EUR  jeb 

77.32 %. 
Pamatbudžeta precizētais izdevumu plāns  izpildīts par 71.96 %, jeb izlietoti 3 235 084 

EUR no plānotiem 4 495 742 EUR  .  No šīs summas  uzturēšanas  izdevumiem   izlietoti 2 972 

104 EUR jeb 70.88 %,  bet kapitāliem izdevumiem 262 980 EUR, kas sastāda 86.83 % no 

plānotiem izdevumiem. 

    Pamatbudžeta  naudas līdzekļu atlikums kasēs un pamatbudžeta banku kontos sastāda 821 

705  EUR .  

  Pašvaldības  speciālā  budžeta  ieņēmumu  plāns 2016.gadā  159 907 EUR uz 30. septembri  

izpildīts par 76.25 %, tai skaitā dabas resursu nodokļa ienēmumu plāna 10 000 EUR izpilde 

sastāda 9 507 EUR, bet no plānotiem autoceļu fonda līdzekļu ieņēmumiem 149 907  EUR 

saņemti 121 935 Eur. 

  Speciālā budžeta izdevumu plāns 209 273 EUR izpilde uz 2016. gada 30. septembri 128 301  

EUR, kas ir 61.31 %.   

 Naudas līdzekļu atlikums speciālā budžeta banku kontos sastāda 55 785 EUR, t.sk. dabas 

resursu līdzekļi  30 149 EUR ,  autoceļu  fonda  līdzekļi   25 636 EUR. 

   Dāvinājumu un ziedojumu budžetā 2016 gadā ieskaitīti 8 954 EUR,  izlietoti 10 126 EUR . 

Naudas līdzekļu atlikums  uz 2016.gada 30.septembri   10 294 EUR. 

  Pašvaldībai nav nodokļu parādu. 

   Pašvaldības kredītsaistības valsts kasei uz 2016.gada 30.septembri   sastāda   1 996 151  

EUR. 2016.gadā  veikta pamatsummas atmaksa EUR 75 227 apmērā, procentos un par 

aizņēmumu apkalpošanu izlietoti 5 363 EUR. Līdz gada beigām jāveic pamatsummas atmaksa 

28 075 EUR apmērā. 

 

 

 

 

 

 

 



 

Autoceļu fonda līdzekļu izlietojums 2016. gadā   
 

 

 

 

*    4. ktobrī tika izsludināts atklāts konkurss "Autoceļa Te-5 " Dambīši- Kaijas" pārbūve". 

Pretendentiem piedāvājumi jāiesniedz līdz 10. novembrim plkst. 10:00. Plānotais būvdarbu 

izpildes laiks - astoņu mēnešu laikā no iepirkuma līguma noslēgšanas. Būvniecības kontroltāme 

šim ceļa posmam 250 000 EUR.  Projekts tiek realizēts Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku 

attīstībai un Lauku attīstības programmas " Pamatpakalpojumi un ciematu atjaunošana lauku 

apvidos" ietvaros. 

 

*             10. oktobrī  noslēdzās iepirkums " Tērvetes novada pašvaldības ielu un ceļu periodiskās 

uzturēšanas darbi 2016./2017.gada ziemas sezonā" . Iepirkuma noteikumi paredzēja darbus 

sadalīt trīs daļās:  

  1. daļa - Augstkalnes pagasta ielu un ceļu attīrīšana no sniega; 

  2. daļa - Tērvetes pagasta ielu un ceļu attīrīšana no sniega; 

  3. daļa - Kroņauces ciema ielu un ceļu attīrīšana no sniega. 

  Tika saņemti trīs piedāvājumi - no SIA" Silāres" par iepirkuma 1. daļu (6,40 EUR/1 km 

gājienu), no LKS " Dāmnieki" par  iepirkuma  2. daļu ( 6,40 EUR/1 km gājienu) un no A/S " 

Darba nodoš. pieņ. akta Nr. 

(forma 2)  

Cet

. 

Augstkal

-nes 

pagasts 

Bukaišu 

pagasts 

Tērvetes 

pagasts 
Piezīmes Kopā 

Akts Nr.4-15-013   seg atjaun.    I   1866.87  1866.87 

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

Akts Nr.1           sniega šķūrēš. I   795.31  795.31 

Akts Nr.1           sniega šķūrēš. I 1211.97    1211.97 

Akts Nr.1 
sniega šķūrēš. I  1354,75   1354,75 

greiderēšana I 1348,24 920,23 982,96  3251,43 

Kopā I cet. I 2560,21 2274,98 5061,22  9896.41 

Akts Nr. TND 1/2016 caurteku 

un tilta rem. 
II   4114,88  4114,88 

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

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

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

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

Akts Nr.2             appļaušana III   1498,27  1498,27 

Akts Nr.3             appļaušana III  561,63         561,63 

Akts Nr. TND 2/2016 

caurtekas remonts 
III 

 
4971,16 

 
 4971,16 

Akts Nr. 2-16010  seguma 

atjaunošana 
III 33767.34 14614.99 

 
 48382.33 

Akts Nr.4             appļaušana III   1218.91  1218.91 

Akts Nr.2             greiderēšana III 2357,37 1623,13 1793,98  5774,48 

Kopā III cet.  36124,71 21770,91 4511,16  62406,78 

Kopā 9 mēnešos  47534,01 25236,11 50387,67  123157,79 



Agrofirma Tērvete" par iepirkuma 3. daļu (6,40 EUR/1 km gājienu, neieskaitot PVN). Tā kā visu 

pretendentu piedāvājumi bija atbilstoši iepirkuma nolikuma prasībām, iepirkumu komisija 

nolēma slēgt iepirkuma līgumus ar minētajiem pretendentiem par piedāvāto cenu. 

  

*      4. oktobrī  tika izsludināts un 19. oktobrī noslēdzās iepirkums " Projektēšanas darbi un 

autoruzraudzība Tērvetes novada grants ceļa Au-49 rekonstrukcijai un piebraucamā ceļa izbūvei 

A/S " Agrofirma Tērvete"  birojam Eiropas Savienības Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai 

un Lauku attīstības programmas pasākuma "Pamatpakalpojumi un ciematu atjaunošana lauku 

apvidos"  ietvaros. Iepirkuma priekšmets bija sadalīts divās daļās: 

  1. daļa - Tērvetes novada pašvaldības autoceļa Au-49  Jaunzemji- ceļš Nr.1 pārbūves 

būvprojekta izstrāde un autoruzraudzība saskaņā ar Tehniskajām specifikācijām; 

  2. daļa - būvprojekta izstrāde un autoruzraudzība piebraucamā ceļa izbūve A/S" Agrofirma 

Tērvete" birojam (no P103 gar pirmsskolas iestādi " Sprīdītis") saskaņā ar Tehniskajām 

specifikācijām. 

 Saņēmām piecu pretendentu piedāvājumus: 

 SIA" BM-projekts" 1. daļa 6 090 EUR ; 2. daļa 5 910 EUR, 

 SIA " Rūķis AG"  1. daļa 4 490 EUR; 2. daļa 1 959 EUR, 

 SIA " Projekts EAE" 1. daļa 4499 EUR; 2. daļa 4499 EUR, 

 SIA " Ceļu komforts" 1. daļa 10 000 EUR; 2. daļa 8700 EUR, 

 SIA " Projektēšanas birojs AUSTRUMI"  1. daļa 8100 EUR; 2. daļa 2800 EUR, neieskaitot 

PVN .  

 Tā kā SIA " Rūķis AG" piedāvājums bija lētākais un atbilda iepirkuma noteikumu prasībām, 

iepirkumu komisija nolēma slēgt iepirkuma līgumu ar šo pretendentu par abām iepirkuma 

daļām. Līguma izpildes termiņš 120 kalendārās dienas. 

 

*   21. oktobrī  SIA " Rehabilitācijas centrs " Tērvete""  notika dalībnieku sapulce. Dienas kārtībā 

tika izskatīti trīs jautājumi. 

     1. Par paredzamo naudas līdzekļu izlietošanu iepirkuma " Atjaunošanas darbu veikšana RC 

" Tērvete" telpās 2. kārtā.  

  Izvērtējot SIA " Rehabilitācijas centrs " Tērvete"" valdes iesniegtos finansiālā stāvokļa rādītāju 

dokumentus,  sapulce nolēma  saskaņā ar veiktā iepirkuma rezultātiem piekrist iepirkuma 

līguma noslēgšanai par atjaunošanas darbu veikšanu SIA "Rehabilitācijas centrs "Tērvete"" 

telpās par kopējo iepirkuma summu 63 486,34 EUR, tai skaitā PVN, nepārsniedzot  SIA  

“Rehabilitācijas centrs " Tērvete""  naudas līdzekļu uzkrājumus. 

   2. Par grozījumiem Tērvetes novada domes un SIA "RC "Tērvete"" 2012. gada 1. augustā 

noslēgtajā pilnvarojuma līgumā  Par nekustamā īpašuma pārvaldīšanu un apsaimniekošanu. 

    Grozījumos paredzēts veikt izmaiņas īpašumu sastāvā-izdalīt no līguma trīs pārdošanai izsolē 

paredzētos objektus "Liesmiņas" , "Klētnieki" un " Ratnieki" . Sēdē tika pieņemts zināšanai 

valdes priekšsēdētāja Valda Grīnvalda ziņojums par šo grozījumu projektu noslēgtajā 

pilnvarojumu līgumā par nekustamā īpašuma pārvaldīšanu un apsaimniekošanu. 

   3. Par SIA" RC " Tērvete""  valdes locekļu pilnvarojuma līgumiem. 

  Sakarā ar to , ka  25. oktobrī beidzas noslēgto darba līgumu termiņi ar SIA " Rehabilitācijas 

centrs " Tērvete"" valdes priekšsēdētāju Valdi Grīnvaldu un valdes locekli Ļubovu Butleri, un 

turpmāk būtu slēdzami pilnvarojumu līgumi,  SIA " Rehabilitācijas centrs " Tērvete"" kapitāla 

daļu turētāja pārstāve Dace Reinika , SIA " Rehabilitācijas centrs " Tērvete"" valdes 

priekšsēdētājs Valdis Grīnvalds un valdes locekle Ļubova Butlere savstarpēji apsprieda 

sagatavoto pilnvarojumu līgumu nosacījumus un noslēdza pilnvarojumu līgumus ar  SIA  

"Rehabilitācijas centrs " Tērvete"" valdes priekšsēdētājs Valdi Grīnvaldu un valdes locekli 

Ļubovu Butleri . 

 

*  Projektu realizācija. 

 



1. Lauku atbalsta dienesta atbalstītā projekta „Kroņauces stadiona pārbūve” īstenošanai SIA 

„Ceļu būvniecības sabiedrība „Igate”” lūgs iespēju pagarināt būvdarbu izpildes termiņu sakarā 

ar laika apstākļu nepiemērotību kvalitatīvai darbu izpildei. 

 

2. Ir apstiprināts Valsts kultūrkapitāla fonda 2016.gada atklātā projektu konkursā 

mērķprogrammā „Amatierteātris” iesniegtais projekts „Ingas Ābeles lugas “Labās asinis” 

iestudēšana Tērvetē”. Izrādes iestudēšanai fonds piešķīris EUR 1000. 

 

3. Ir apstiprināts Jelgavas novada pašvaldības projekts "Gadu tūkstošiem auklēti pamati 

stabilai nākotnei", kurš tika iesniegts Latvijas vides aizsardzības fonda izsludinātajā projektu 

konkursā. Tērvetes novada dome šajā projektā ir sadarbības partneris. Tērvetes novadā tiks 

izveidots un uzstādīts informatīvs stends. 

 

4.  Nav atbalstīts „Tērvetes novada kultūras nama un domes administrācijas ēkas „Zelmeņi” 

energoefektivitātes paaugstināšana” iesniegtais projekts VARAM izsludinātajā ES fondu 

darbības programmas „Izaugsme un nodarbinātība” specifiskā atbalsta mērķa 4.2.2. „Atbilstoši 

pašvaldības integrētajām attīstības programmām sekmēt energoefektivitātes paaugstināšanu un 

atjaunojamo energoresursu izmantošanu pašvaldību ēkās”. No 205 iesniegtajiem projektiem 

atbalstīti ir 67, mūsu iesniegtais projekts ir ar kārtas numuru 102. 

 

 

 

 

1. paragrāfs 

Par pašvaldībai piekritīgas zemes piešķiršanu nomā 

S. Laizāns 

 

     Atklāti vārdiski balsojot, PAR – 6 (S. Laizāns, A. Bruss, L. Karloviča, Dz. Sirsone, N. 

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

 

     Pieņemt lēmumu Nr. 55 “Par pašvaldībai piekritīgas zemes piešķiršanu nomā” 

 

 

2. paragrāfs 

Par pašvaldībai piekritīgas zemes piešķiršanu nomā 

S. Laizāns 

 

     Atklāti vārdiski balsojot, PAR – 6 (S. Laizāns, A. Bruss, L. Karloviča, Dz. Sirsone, N. 

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

 

      Pieņemt lēmumu Nr. 56 “Par pašvaldībai piekritīgas zemes piešķiršanu nomā” 

 

3. paragrāfs 

Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda dzēšanu 

S. Laizāns 

 

     Atklāti vārdiski balsojot, PAR – 6 (S. Laizāns, A. Bruss, L. Karloviča, Dz. Sirsone, N. 

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

 

      Pieņemt lēmumu Nr. 57 “Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda dzēšanu” 

 

 

 



4. paragrāfs 

Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda dzēšanu 

S. Laizāns 

 

     Atklāti vārdiski balsojot, PAR – 6 (S. Laizāns, A. Bruss, L. Karloviča, Dz. Sirsone, N. 

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

 

      Pieņemt lēmumu Nr. 58 “Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda dzēšanu” 

     

5. paragrāfs 

Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda dzēšanu 

S. Laizāns 

     

     Atklāti vārdiski balsojot, PAR – 6 (S. Laizāns, A. Bruss, L. Karloviča, Dz. Sirsone, N. 

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

 

      Pieņemt lēmumu Nr. 59 “Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda dzēšanu” 
 

 

6. paragrāfs 

Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda dzēšanu 

S. Laizāns 

 

     Atklāti vārdiski balsojot, PAR – 6 (S. Laizāns, A. Bruss, L. Karloviča, Dz. Sirsone, N. 

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

 

      Pieņemt lēmumu Nr. 60 “Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda dzēšanu” 

 
 

 

7. paragrāfs 

Par nekustamā īpašuma izslēgšanu no pašvaldības bilances un īpašuma tiesību dzēšanu 

zemesgrāmatā 

S. Laizāns 

 

Ievērojot Tērvetes novada pašvaldības dzīvojamo māju privatizācijas komisijas noslēgtos 

līgumus un daudzdzīvokļu dzīvojamās mājās „Žiguļi”, Kroņauce, Tērvetes pagasts, Tērvetes 

novads, un „Imantas”, Bukaišu pagasts, Tērvetes novads, atrodošos dzīvokļu īpašnieku 

nostiprinātas īpašuma tiesības zemesgrāmatā, pamatojoties uz likuma „Par valsts un pašvaldību 

dzīvojamo māju privatizāciju” 48.panta pirmo daļu, likumu „Par nekustamā īpašuma 

ierakstīšanu zemesgrāmatās”, Zemesgrāmatu likumu un likuma „Par pašvaldībām” 21.pantu, 

Finanšu komitejas lēmuma projektu, Tērvetes novada dome, atklāti vārdiski balsojot: PAR - 6 

(S. Laizāns, A. Bruss, L. Karloviča, Dz. Sirsone, N. Namnieks, I. Vēveris), PRET – nav, 

ATTURAS – nav,  NOLEMJ: 

 

1. Izslēgt no Tērvetes novada pašvaldības bilances sekojošus nekustamos īpašumus: 

   1.1. „Žiguļi”, Kroņauce, Tērvetes pagasts, Tērvetes novads, kadastra Nr.4688 001 0276, 

kas sastāv no daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas un zemes gabala ar kopējo platību 0,19 ha 

(Tērvetes pagasta zemesgrāmatas nodalījums Nr.100000441965). 

   1.2. „Imantas”, Bukaišu pagasts, Tērvetes novads, kadastra Nr. 4656 005 0088, kas sastāv 

no daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas un zemes gabala ar kopējo platību 0,995 ha (Bukaišu 

pagasta zemesgrāmatas nodalījums Nr. 131). 



2. Uzdot Tērvetes novada pašvaldības Attīstības nodaļai veikt visas nepieciešamās darbības 

šī lēmuma 1.punktā minēto nekustamo īpašumu īpašuma tiesību dzēšanai Dobeles 

zemesgrāmatu nodaļā. 
 

 

 

8. paragrāfs 

Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda dzēšanu 

S. Laizāns 

 

     Atklāti vārdiski balsojot, PAR – 6 (S. Laizāns, A. Bruss, L. Karloviča, Dz. Sirsone, N. 

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

 

      Pieņemt lēmumu Nr. 61 “Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda dzēšanu” 

 

9. paragrāfs 

Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda dzēšanu 

S. Laizāns 

 

Atklāti vārdiski balsojot, PAR – 6 (S. Laizāns, A. Bruss, L. Karloviča, Dz. Sirsone, N. 

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

 

      Pieņemt lēmumu Nr. 62 “Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda dzēšanu” 

 

 

10. paragrāfs 

Par Tērvetes  novada  

Būvvaldes nolikuma apstiprināšanu 

S. Laizāns 

 

     Tērvetes novada dome ir izskatījusi Būvvaldes vadītājas Lindas Mierlaukas iesniegumu ar 

lūgumu apstiprināt jaunu, aktualizētu Tērvetes novada Būvvaldes nolikumu.  

Saskaņā ar likuma “Par pašvaldībām” 21. pantu un 41. pantu, pamatojoties uz Būvniecības 

likumu, 2014. gada 19. augusta MK noteikumiem Nr. 500 "Vispārīgie būvnoteikumi" un 

2016.gada 2.augusta MK noteikumiem Nr.505 "Zemes ierīcības projekta izstrādes noteikumi", 

Finanšu komitejas lēmuma projektu, Tērvetes novada dome, atklāti vārdiski balsojot: PAR  - 6 

(S. Laizāns, A. Bruss, L. Karloviča, Dz. Sirsone, N. Namnieks, I. Vēveris), PRET - nav, 

ATTURAS - nav, NOLEMJ: 

 

Apstiprināt Tērvetes novada Būvvaldes nolikumu (pielikumā)  

 

11. paragrāfs 

Par Tērvetes  novada  

kultūras nama  nolikuma apstiprināšanu 

S. Laizāns 

 

      Tērvetes novada dome ir izskatījusi Tērvetes novada kultūras nama direktora  iesniegumu 

ar lūgumu apstiprināt  Tērvetes novada kultūras nama nolikumu.  

Saskaņā ar likuma “Par pašvaldībām” 21. pantu un 41. pantu,   Finanšu komitejas lēmuma 

projektu, Tērvetes novada dome,  atklāti vārdiski balsojot: PAR - 6 (S. Laizāns, A. Bruss, L. 

Karloviča, Dz. Sirsone, N. Namnieks, I. Vēveris),  PRET – nav, ATTURAS - nav, NOLEMJ: 

 

Apstiprināt Tērvetes novada kultūras nama nolikumu (pielikumā)  



 

 

12. paragrāfs 

Par Atzinības rakstu un Goda diplomu piešķiršanu 

S. Laizāns 

 

Pamatojoties uz likuma "Par pašvaldībām" 21.pantu, Tērvetes novada nolikumu "Par 

Tērvetes novada domes apbalvojumiem", Tērvetes novada pašvaldības apbalvošanas komisijas 

2016.gada 19.oktobra sēdes lēmumu,  Finanšu komitejas lēmuma projektu, atklāti vārdiski 

balsojot: PAR -  5 (S. Laizāns, A. Bruss, Dz. Sirsone, N. Namnieks, I. Vēveris), PRET - nav,  

ATTURAS - nav,  Lindai Karlovičai saskaņā ar likumu „Par interešu konflikta novēršanu valsts 

amatpersonu darbībā”  nepiedaloties balsojumā, Tērvetes novada dome NOLEMJ: 

 

1. Piešķirt Tērvetes novada domes  ATZINĪBAS RAKSTU:  

1.1. Astrīdai GERHARDEI    - nominācijā „Mūža ieguldījums” 

  1.2. Marutai JUKNAI - nominācijā „Veselības aizsardzība un sociālā aprūpe” 

1.3. Modrim ČEKSTERIM - nominācijā „Sabiedriskā darbība” 

1.4.  Edvīnam BERŽINSKIM - nominācijā „Sabiedriskā darbība” 

1.5. Jānim STRAKSIM - nominācijā „Sabiedriskā darbība” IT jomā 

1.6. Dzintrai TOLEIKAI - nominācijā „Sabiedriskā darbība” 

  1.7. Jānim KALNIŅAM - nominācijā „Izglītība” 

1.8. Lindai KARLOVIČAI        – nominācijā “Izglītība“ un “Sports” 

 

 2. Piešķirt Tērvetes novada domes  GODA DIPLOMU:  

2.1. Zinaidai MAKSIMOVAI - nominācijā „Sabiedriskā darbība” 

2.2. Inesei EGLEI  - nominācijā „Sabiedriskā darbība” 

2.3.Ingrīdai SAMOHVALOVAI - nominācijā „Kultūra” 

2.4. Ingrīdai EZERGAILEI - nominācijā „Veselības aizsardzība un sociālā aprūpe” 

2.5. Katrīnai FREIMANEI         - nominācijā „Sabiedriskā darbība”       

    

3. Nominācijā "Par mūža ieguldījumu" reizē ar Atzinības raksta pasniegšanu piešķirt 

dāvinājumu 150,00 EUR (viens simts piecdesmit euro 00 centi), bet pārējās nominācijās reizē 

ar Atzinības raksta pasniegšanu piešķirt dāvinājumu 75,00 EUR (septiņdesmit pieci euro 00 

centi). 

 

13. paragrāfs 

Par nekustamā īpašuma “Celmi”, Augstkalnes pagastā, Tērvetes novadā, atsavināšanu 

S. Laizāns 

 

Tērvetes novada dome ir izskatījusi Attīstības nodaļas iesniegto ierosinājumu atsavināt 

Tērvetes novada pašvaldībai piederošo nekustamo īpašumu „Celmi”, Augstkalnes pagasts, 

Tērvetes novads, kadastra Nr.4644 006 0055. 

Izskatot minēto ierosinājumu, Tērvetes novada dome konstatēja: 

Tērvetes novada pašvaldībai ir nostiprinātas īpašuma tiesības uz nekustamo īpašumu 

„Celmi”, Augstkalnes pagasts, Tērvetes novads, kadastra numurs 4644 006 0055, sastāvoša no 

vienas zemes vienības ar kopējo platību ir 7,29 ha, tai skaitā 7,29 ha lauksaimniecībā 

izmantojamā zeme, par ko izsniegta Zemesgrāmatu apliecība (Augstkalnes pagasta 

zemesgrāmatas nodalījums Nr.100000560096). 

Minētais īpašums pašreiz nav nodots nomā un nav nepieciešams Tērvetes novada pašvaldībai 

tās patstāvīgo funkciju izpildei. 



Ņemot vērā augstāk minētos apstākļus, lai lietderīgāk apsaimniekotu pašvaldības nekustamo 

īpašumu, kā visizdevīgākā pašvaldības rīcība ir atzīstama augstāk minētā nekustamā īpašuma 

atsavināšana.  

Saskaņā ar 2016.gada 19.oktobra nekustamā īpašuma „Celmi”, Augstkalnes pagasts, 

Tērvetes novads, lauksaimniecības zemes tirgus novērtējumu, ko, atbilstoši Standartizācijas 

likumā paredzētajā kārtībā apstiprinātajiem Latvijas īpašuma vērtēšanas standartiem, veica 

sertificēts vērtētājs Guntars Pugejs (īpašumu vērtētāja profesionālās kvalifikācijas sertifikāts Nr. 

79), tā tirgus vērtība ir noteikta 54 900,00 EUR (piecdesmit četri tūkstoši deviņi simti euro 00 

centi) apmērā. Mantas atsavināšanas izdevumu apmērs sastāda EUR 140,00 (viens simts 

četrdesmit euro 00 centi), kas ņemams vērā nosakot izsoles nosacīto sākumcenu.  

Ņemot vērā augstāk minētos lietas faktiskos apstākļus un pamatojoties uz Publiskas personas 

mantas atsavināšanas likuma 4., 5., 8., 9., 10. un 11.pantu, likuma „Par pašvaldībām” 21.pantu 

un LR Ministru kabineta 01.02.2011. noteikumiem nr. 109 “Kārtība, kādā atsavināma publiskas 

personas manta”, Finanšu komitejas lēmuma projektu, Tērvetes novada dome, atklāti vārdiski 

balsojot: PAR –  6 (S. Laizāns, A. Bruss, L. Karloviča, Dz. Sirsone, N. Namnieks, I. Vēveris), 

PRET – nav, ATTURAS – nav, NOLEMJ: 

 

1. Pārdot atklātā mutiskā izsolē ar augšupejošu soli Tērvetes novada pašvaldībai piederošo 

nekustamo īpašumu „Celmi”, Augstkalnes pagasts, Tērvetes novads, kadastra numurs  4644 006 

0055, sastāvošu no vienas zemes vienības ar kadastra apzīmējumu  4644 006 0055, platība 7,29 

ha; 

2. Apstiprināt nekustamā īpašuma „Celmi”, Augstkalnes pagasts, Tērvetes novads, izsoles 

noteikumus (lēmuma pielikumā), nosakot izsoles nosacīto sākumcenu 55 000,00 EUR 

(piecdesmit pieci tūkstoši euro 00 centi). 

3. Apstiprināt nekustamā īpašuma „Celmi”, Augstkalnes  pagasts, Tērvetes novads, izsoles 

komisiju šādā sastāvā:  

1) izsoles komisijas priekšsēdētājs – Tērvetes novada pašvaldības izpilddirektors Māris 

Berlands, 

2) izsoles komisijas locekļi –  

  Tērvetes novada pašvaldības juriskonsults Ivars Gorskis 

  Tērvetes novada domes ekonomiste Sandra Latiša 

4. Publicēt sludinājumu par Tērvetes novada pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma 

„Celmi”, Augstkalnes pagasts, Tērvetes novads, izsoli Tērvetes novada pašvaldības tīmekļa 

vietnē www.tervetesnovads.lv, oficiālajā izdevumā „Latvijas Vēstnesis” un pašvaldības 

informatīvajā izdevumā „Laikam līdzi”. 

 

 

Sēdi slēdz plkst.10:30 

 

Nākošā domes sēde 2016. gada 24. novembrī 

 

Sēdes vadītājs                                                                                                       S. Laizāns 

 

Protokoliste                                                                                                          S. Hibšmane 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://pro.nais.lv/naiser/text.cfm?Ref=0103012002103132796&Req=0103012002103132796&Key=0103011998101432772&Hash=
http://pro.nais.lv/naiser/text.cfm?Ref=0103012002103132796&Req=0103012002103132796&Key=0103011998101432772&Hash=
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 Par pašvaldībai piekritīgas zemes piešķiršanu nomā 

 

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

novada pašvaldībai iznomāt lauksaimniecībā izmantojamo zemi 0,014 ha platībā 

palīgsaimniecības vajadzībām pašvaldībai piekritīgā zemes īpašumā ”Galatrenči pašvaldība”, 

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

Tērvetes novada pašvaldībai piekritīgā zemes īpašumā ”Galatrenči pašvaldība” ar /kadastra 

numurs/ ir neiznomāta, Tērvetes novada pašvaldībai piekritīga lauksaimniecībā izmantojamās 

zemes vienības daļa 0,014 ha platībā, kas atbilstoši likuma "Par zemes reformu Latvijas 

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

Citas personas uz minētās zemes vienības daļas nomu nav pieteikušās. 

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

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

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

personisko palīgsaimniecību vajadzībām atbilstoši likuma "Par zemes reformu Latvijas 

Republikas lauku apvidos" 7.pantam. 

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

„Tērvetes novada pašvaldībai piekrītošo un piederošo neapbūvētu zemesgabalu nomas maksas 

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

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

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

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

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

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

vārdiski balsojot: PAR  – 6 (S. Laizāns, A. Bruss, L. Karloviča, Dz. Sirsone, N. Namnieks, I. 

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

 

  1. Sākot ar 2016. gada 1. novembri iznomāt A. V. A., /personas kods/, Tērvetes novada 

pašvaldības lauksaimniecībā izmantojamo zemes vienības daļu 0,014 ha kopplatībā personiskās 



palīgsaimniecības vajadzībām pašvaldības zemes īpašumā ”Galatrenči pašvaldība”, 

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

1.1. nomas termiņu uz 5 (pieciem) gadiem; 

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

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

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

noteikumiem; 

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

novembrim.  

  2. Pilnvarot Tērvetes novada pašvaldības izpilddirektoru Māri Berlandu noslēgt lēmumam 

atbilstošu zemes nomas līgumu un veikt lēmuma izpildes kontroli. 

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

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

Atmodas ielā 19, Jelgava, LV - 3007. 

 

Domes priekšsēdētājas vietnieks                                                                        S. Laizāns 
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Par pašvaldībai piekritīgas zemes piešķiršanu nomā 

 

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

novada pašvaldībai turpināt iznomāt lauksaimniecībā izmantojamo zemi 0,3 ha platībā 

palīgsaimniecības vajadzībām pašvaldībai piekritīgā zemes īpašumā ”Tīreļi - pašvaldība”, 

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

Tērvetes novada pašvaldībai piekritīgā zemes īpašumā ”Tīreļi - pašvaldība” ar /kadastra 

numurs/, atrodas 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 un līdz 31.12.2016 ir iznomāta E. B. 

2016. gada 22. septembrī Tērvetes novada pašvaldība ir saņēmusi E. B. iesniegumu ar 

lūgumu Tērvetes novada pašvaldībai pagarināt zemes nomas līguma darbības termiņu un 

turpināt iznomāt šo lauksaimniecībā izmantojamo zemi palīgsaimniecības vajadzībām. 

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

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

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

personisko palīgsaimniecību vajadzībām atbilstoši likuma "Par zemes reformu Latvijas 

Republikas lauku apvidos" 7.pantam. 

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

„Tērvetes novada pašvaldībai piekrītošo un piederošo neapbūvētu zemesgabalu nomas maksas 

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

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

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

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

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

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

vārdiski balsojot: PAR  - 6 (S. Laizāns, A. Bruss, L. Karloviča, Dz. Sirsone, N. Namnieks, I. 

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

 

  1. Pagarināt zemes nomas tiesiskās attiecības, ar 2017. gada 1. janvāri iznomājot E. B., 

/personas kods/, Tērvetes novada pašvaldības lauksaimniecībā izmantojamo zemes vienības 



daļu 0,3 ha kopplatībā personiskās palīgsaimniecības vajadzībām pašvaldības zemes īpašumā 

”Tīreļi - pašvaldība”, Augstkalnes pagasts, Tērvetes novads, /kadastra numurs/, nosakot: 

1.1. nomas termiņu uz 5 (pieciem) gadiem; 

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

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

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

noteikumiem; 

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

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 brīža Administratīvajā 

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

namā Atmodas ielā 19, Jelgava, LV - 3007. 

 

 

Domes priekšsēdētājas vietnieks                                                                      S. Laizāns 
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Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda dzēšanu 

 

    Tērvetes novada dome ir izskatījusi iesniegto lēmuma projektu par nekustamā īpašuma 

nodokļa parāda dzēšanu nekustamajam īpašumam “Pakalni pagasta zeme”, Tērvetes pagasts, 

Tērvetes novads.     

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

konstatēts : 

   2015. gada 5. maijā ir mirusi L. D., /personas kods/, kuras pēdējā dzīves vieta bija Tērvetes 

novads, Tērvetes pagasts, „Pakalni”.   

  Saskaņā ar Tērvetes novada pašvaldības nekustamā īpašuma nodokļa uzskaiti, L D.  uz 

17.10.2016. ir nekustamā īpašuma nodokļa parāds par nekustamo īpašumu „Pakalni pagasta 

zeme”, Tērvetes pagasts, Tērvetes novads, /kadastra numurs/, EUR 84,51 (astoņdesmit četri 

euro 51 cents) 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 budžetos 

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, atklāti vārdiski balsojot: PAR – 6 (S. Laizāns, A. Bruss, L. 

Karloviča, Dz. Sirsone, N. Namnieks, I. Vēveris), PRET - nav, ATTURAS - nav, Tērvetes 

novada dome NOLEMJ : 

 

1. Dzēst 2015. gada 5. maijā mirušajai L. D., /personas kods/, nekustamā īpašuma nodokļa 

parādu par nekustamo īpašumu “Pakalni pagasta zeme”, Tērvetes pagasts, Tērvetes novads,  

/kadastra numurs/, par kopējo summu EUR 84,51 (astoņdesmit četri euro 51 cents), no tā 

nekustamā īpašuma nodokļa pamatparāds  zeme -  EUR  39,70 (trīsdesmit deviņi euro 70  centi), 

un nokavējuma nauda EUR 22,25 (divdesmit divi euro 25 centi), ēkas - EUR 14,70  (četrpadsmit 

euro 70 centi), un nokavējuma nauda EUR 7,86 ( septiņi  euro 86 centi). 



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

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

namā  Atmodas iela 19, Jelgava, LV-3007. 
 

 

 

Domes priekšsēdētājas vietnieks                                                                        S. Laizāns 
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2016. gada 27. oktobrī                                                                                                  Nr. 58 

                                                                                                                             (prot. Nr.15, 4.§) 

 

 

Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda dzēšanu 

 

  Tērvetes novada dome ir izskatījusi iesniegto lēmuma projektu par nekustamā īpašuma 

nodokļa parāda dzēšanu nekustamajam īpašumam “Mēnestiņš”, Tērvetes pagasts, Tērvetes 

novads.     

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

tika konstatēts: 

2015. gada 14. maijā no Uzņēmumu reģistra ir izslēgta Dobeles rajona Vītiņu pagasta 

zemnieku saimniecība "E. P.", /reģistrācijas numurs/.   

Saskaņā ar Tērvetes novada pašvaldības nekustamā īpašuma nodokļa uzskaiti, Dobeles 

rajona Vītiņu pagasta zemnieku saimniecībai "E. P." uz 17.10.2016. ir nekustamā īpašuma 

nodokļa parāds EUR 189,20 (viens simts astoņdesmit deviņi euro 20 centi) apmērā par 

nekustamo īpašumu „Mēnestiņš”,  Tērvetes pagasts, Tērvetes novads, /kadastra numurs/.  

Saskaņā ar likuma „Par nodokļiem un nodevām” 25.panta pirmās daļas 7.punktu, nodokļu 

parādus, kā arī ar tiem saistītās nokavējuma naudas un soda naudas dzēš nodokļu maksātājam 

— ja nodokļu maksātājs normatīvajos aktos paredzētajos gadījumos ir izslēgts no Uzņēmumu 

reģistra reģistriem. 

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

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 – 6 ( S. Laizāns, A. Bruss, L. Karloviča, Dz. Sirsone, N. Namnieks, I. Vēveris), PRET - 

nav, ATTURAS – nav, NOLEMJ : 

 

1. Dzēst Dobeles rajona Vītiņu pagasta zemnieku saimniecībai "E. P.", /reģistrācijas 

numurs/, nekustamā īpašuma nodokļa parādu par nekustamo īpašumu “Mēnestiņš”, Tērvetes 

pagasts, Tērvetes novads,  /kadastra numurs/ - zeme, par kopējo summu EUR 106,51 (viens 

simts seši euro 51 cents), no tā nekustamā īpašuma nodokļa pamatparāds EUR 53,78 

(piecdesmit trīs euro 78 centi) un nokavējuma nauda EUR 52,73 (piecdesmit divi euro 73 centi), 

un /kadastra numurs/, /kadastra numurs/ - ēkas, par kopējo summu EUR 82,69 ( astoņdesmit 



divi euro 69 centi), no tā nekustamā īpašuma nodokļa pamatparāds EUR 41,73 (četrdesmit viens 

euro 73 centi) un nokavējuma nauda EUR 40,96  (četrdesmit euro 96 centi); 

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

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

namā  Atmodas iela 19, Jelgava, LV-3007. 

 

   
 

Domes priekšsēdētājas vietnieks                                                                           S. Laizāns 
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2016. gada 27. oktobrī                                                                                                  Nr. 59 

                                                                                                                             (prot. Nr.15, 5.§) 

 

 

Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda dzēšanu 

 

   
Tērvetes novada dome ir izskatījusi iesniegto lēmuma projektu par nekustamā īpašuma 

nodokļa parāda dzēšanu nekustamajam īpašumam “Gaismas 1”, Tērvetes pagasts, Tērvetes 

novads.     

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

tika konstatēts: 

2015. gada 14. maijā no Uzņēmumu reģistra ir izslēgta Dobeles rajona Vītiņu pagasta 

zemnieku saimniecība "E. P.", /reģistrācijas numurs/.   

Saskaņā ar Tērvetes novada pašvaldības nekustamā īpašuma nodokļa uzskaiti, Dobeles 

rajona Vītiņu pagasta zemnieku saimniecībai "E. P." uz 17.10.2016. ir nekustamā īpašuma 

nodokļa parāds EUR 5,94 (pieci euro 94 centi) apmērā par nekustamo īpašumu „Gaismas 1”,  

Tērvetes pagasts, Tērvetes novads, /kadastra numurs/.  

Saskaņā ar likuma „Par nodokļiem un nodevām” 25.panta pirmās daļas 7.punktu, nodokļu 

parādus, kā arī ar tiem saistītās nokavējuma naudas un soda naudas dzēš nodokļu maksātājam 

— ja nodokļu maksātājs normatīvajos aktos paredzētajos gadījumos ir izslēgts no Uzņēmumu 

reģistra reģistriem. 

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

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 – 6 (S. Laizāns, A. Bruss, L. Karloviča, Dz. Sirsone, N. Namnieks, I. Vēveris), PRET - 

nav, ATTURAS - nav, NOLEMJ:  

 

1. Dzēst Dobeles rajona Vītiņu pagasta zemnieku saimniecībai "E. P.", /reģistrācijas 

numurs/, nekustamā īpašuma nodokļa parādu par nekustamo īpašumu “Gaismas 1”, Tērvetes 

pagasts, Tērvetes novads,  /kadastra numurs/, par kopējo summu EUR 5,94 (pieci euro 94 centi), 

no tā nekustamā īpašuma nodokļa pamatparāds EUR 3,00 (trīs euro 00 centu) un nokavējuma 

nauda EUR 2,94 (divi euro 94 centi); 



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

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

namā  Atmodas iela 19, Jelgava, LV-3007. 

 

Domes priekšsēdētājas vietnieks                                                                             S. Laizāns 
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2016. gada 27. oktobrī                                                                                                  Nr. 60 

                                                                                                                             (prot. Nr.15, 6.§) 

 

 

Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda dzēšanu 

 

   
Tērvetes novada dome ir izskatījusi iesniegto lēmuma projektu par nekustamā īpašuma 

nodokļa parāda dzēšanu nekustamajam īpašumam “Gaismas”, Tērvetes pagasts, Tērvetes 

novads.     

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

konstatēts: 

2015. gada 14. maijā no Uzņēmumu reģistra ir izslēgta Dobeles rajona Vītiņu pagasta 

zemnieku saimniecība "E. P.", /reģistrācijas numurs/.   

Saskaņā ar Tērvetes novada pašvaldības nekustamā īpašuma nodokļa uzskaiti, Dobeles 

rajona Vītiņu pagasta zemnieku saimniecībai "E.P." uz 17.10.2016. ir nekustamā īpašuma 

nodokļa parāds EUR 1805,51 (viens tūkstotis astoņi simti pieci euro 51 cents) apmērā par 

nekustamo īpašumu „Gaismas”,  Tērvetes pagasts, Tērvetes novads, /kadastra numurs/ - zeme 

un /kadastra numurs/ ēkas.  

Saskaņā ar likuma „Par nodokļiem un nodevām” 25.panta pirmās daļas 7.punktu, nodokļu 

parādus, kā arī ar tiem saistītās nokavējuma naudas un soda naudas dzēš nodokļu maksātājam 

— ja nodokļu maksātājs normatīvajos aktos paredzētajos gadījumos ir izslēgts no Uzņēmumu 

reģistra reģistriem. 

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

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 – 6 

(S. Laizāns, A. Bruss, L. Karloviča, Dz. Sirsone, N. Namnieks, I. Vēveris), PRET - nav, 

ATTURAS - nav, NOLEMJ: 

 

1. Dzēst Dobeles rajona Vītiņu pagasta zemnieku saimniecībai "E. P.", /reģistrācijas 

numurs/, nekustamā īpašuma nodokļa parādu par nekustamo īpašumu “Gaismas”, Tērvetes 

pagasts, Tērvetes novads,  /kadastra numurs/ - zeme, par kopējo summu EUR 32,68 (trīsdesmit 

divi euro 68 centi), no tā nekustamā īpašuma nodokļa pamatparāds EUR 16,52 (sešpadsmit euro 



52 centi) un nokavējuma nauda EUR 16,16 (sešpadsmit euro 16 centi) un /kadastra numurs/ - 

ēkas , par kopējo summu EUR 1772,83 ( viens tūkstotis septiņi simti septiņdesmit divi euro 83 

centi) , no tā nekustamā īpašuma nodokļa pamatparāds EUR 892,49 ( astoņi simti deviņdesmit 

divi euro 49 centi) un nokavējuma nauda EUR 880,34 (astoņi simti astoņdesmit euro 34 centi) 

; 

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

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

namā  Atmodas iela 19, Jelgava, LV-3007. 

 

Domes priekšsēdētājas vietnieks                                                                        S. Laizāns 
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2016. gada 27. oktobrī                                                                                                  Nr. 61 

                                                                                                                             (prot. Nr.15, 8.§) 

 

 

Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda dzēšanu 

 

   
Tērvetes novada dome ir izskatījusi Tērvetes novada domes Finanšu komitejas iesniegto 

lēmumprojektu par nekustamā īpašuma nodokļa parāda dzēšanu nekustamajam īpašumam 

“Galatrenči”, Augstkalnes pagasts, Tērvetes novads.     

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

tika konstatēts: 

2016. gada 19. janvārī ir miris A. K., /personas kods/, kura pēdējā dzīves vieta bija Tērvetes 

novads, Augstkalnes pagasts, „Dzeguzēni”5-11.   

Saskaņā ar Tērvetes novada pašvaldības nekustamā īpašuma nodokļa uzskaiti, A. K. uz 

17.10.2016. ir nekustamā īpašuma nodokļa parāds par nekustamo īpašumu „Galatrenči”, 

Augstkalnes pagasts, Tērvetes novads, /kadastra numurs/, EUR 25,68 (divdesmit pieci euro 68 

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 budžetos 

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 -  6 (S. Laizāns, A. Bruss, L. Karloviča, Dz. Sirsone, N. Namnieks, I. Vēveris), PRET – 

nav, ATTURAS - nav, NOLEMJ: 

 

1. Dzēst 2016. gada 19. janvārī mirušajam A. K., /personas kods/, nekustamā īpašuma 

nodokļa parādu par nekustamo īpašumu “Galatrenči”, Augstkalnes pagasts, Tērvetes novads,  

/kadastra numurs/, par kopējo summu EUR 25,68 (divdesmit pieci euro 68 centi), no tā 

nekustamā īpašuma nodokļa pamatparāds EUR  15,30 (piecpadsmit euro 30 centi) un 

nokavējuma nauda EUR 10,38 (desmit euro 38 centi); 



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

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

namā  Atmodas iela 19, Jelgava, LV-3007. 

 

Domes priekšsēdētājas vietnieks                                                                              S. Laizāns 
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2016. gada 27. oktobrī                                                                                                  Nr. 62 

                                                                                                                             (prot. Nr.15, 9.§) 

 

 

Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda dzēšanu 

 

   
Tērvetes novada dome ir izskatījusi iesniegto lēmumprojektu par nekustamā īpašuma 

nodokļa parāda dzēšanu nekustamajam īpašumam “Pumpuri”, Augstkalnes pagasts, Tērvetes 

novads.     

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

tika konstatēts: 

2013. gada 6. maijā ir miris G. P., /personas kods/, kura pēdējā dzīves vieta bija Tērvetes 

novads, Tērvetes pagasts, „Ziemeļi”.   

Saskaņā ar Tērvetes novada pašvaldības nekustamā īpašuma nodokļa uzskaiti, G. P. uz 

17.10.2016. ir nekustamā īpašuma nodokļa parāds par nekustamo īpašumu „Pumpuri”, 

Augstkalnes pagasts, Tērvetes novads, /kadastra numurs/, EUR 16,47 (sešpadsmit euro 47 

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 budžetos 

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 – 6 (S. Laizāns, A. Bruss, L. Karloviča, Dz. Sirsone, N. Namnieks, I. Vēveris), PRET - 

nav, ATTURAS - nav, NOLEMJ: 

 

1. Dzēst 2013. gada 6. maijā mirušajam G. P., /personas kods/, nekustamā īpašuma nodokļa 

parādu par nekustamo īpašumu “Pumpuri”, Augstkalnes pagasts, Tērvetes novads,  /kadastra 

numurs/, par kopējo summu EUR 16,47 (sešpadsmit euro 47 centi), no tā nekustamā īpašuma 



nodokļa pamatparāds EUR  9,49 (deviņi euro 49 centi) un nokavējuma nauda EUR 6,98 (seši 

euro 98 centi); 

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

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

namā  Atmodas iela 19, Jelgava, LV-3007. 

 

Domes priekšsēdētājas vietnieks                                                                              S. Laizāns 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



APSTIPRINĀTI 

ar Tērvetes novada domes 

2016. gada 27. oktobra 

 sēdes lēmumu (prot. Nr.15, 13.§) 

 

 

Tērvetes novada pašvaldības nekustamā īpašuma  

„Celmi”, Augstkalnes pagastā,  Tērvetes  novadā, 

IZSOLES NOTEIKUMI 
 

1.Vispārīgie noteikumi 

 

1.1. Izsoles noteikumi (turpmāk tekstā - Noteikumi) sastādīti atbilstoši Publiskas personas 

mantas atsavināšanas likuma prasībām, kā arī atbilstoši citu normatīvo aktu, kas reglamentē 

valsts un pašvaldības mantas atsavināšanas veikšanu, prasībām. 

1.2. Noteikumi nosaka Tērvetes novada pašvaldības nekustamā īpašuma „Celmi”, Augstkalnes 

pagastā, Tērvetes novadā, izsoles kārtību, to dalībnieku tiesības, pienākumus un atbildību, 

ciktāl to neregulē LR spēkā esošie normatīvie akti. 

1.3. Nekustamā īpašuma atsavināšanas veids – atklāta mutiska izsole ar augšupejošu soli. 

1.4. Izsoles norises vieta un laiks – Tērvetes novada pašvaldības administrācijas ēkā, „Zelmeņi”, 

Zelmeņi, Tērvetes pagasts, Tērvetes novads, 2016. gada 8. decembrī plkst. 14.00. 

1.5. Izsolē var piedalīties jebkura rīcībspējīga fiziska vai juridiska persona, kas Noteikumu 

noteiktajā kārtībā ir reģistrējusies kā izsoles dalībnieks. 

 

2. Informācija par izsoles priekšmetu 

 

2.1. Izsoles priekšmets – nekustamais īpašums „Celmi”, Augstkalnes pagasts, Tērvetes novads, 

kadastra numurs 4644 006 0055, sastāvošs no vienas zemes vienības ar kadastra 

apzīmējumu  4644 006 0055, platība 7,29 ha. 

2.2. Maksāšanas līdzekļi un to proporcijas – euro 100 %. 

2.3. Nosacītā sākumcena – 55 000,00 EUR (piecdesmit pieci tūkstoši euro 00 centi). 

2.4. Samaksas termiņi un kārtība – pilnā apmērā viena mēneša laikā no izsoles dienas.  

 

 

3. Izsoles dalībnieku reģistrācijas kārtība 

 

3.1. Izsoles dalībnieku reģistrācija, izdarot attiecīgu ierakstu izsoles dalībnieku sarakstā notiek 

Tērvetes novada pašvaldības domē, kas atrodas „Zelmeņi”, Zelmeņi, Tērvetes pagasts, 

Tērvetes novadā, ēkas 2.stāvā, darba laikā no 2016. gada 15. novembra līdz 2016. gada 7. 

decembra plkst. 16.00. 

3.2. Reģistrējoties izsoles dalībnieku sarakstā, izsoles dalībnieka pretendentam ir: 

       3.2.1. jāiesniedz : 

1) Juridiskai personai, arī personālsabiedrībai: 

 iesniegums; 

 attiecīgās pārvaldes institūcijas lēmums par nekustamā īpašuma iegādi, ja tāds 

nepieciešams; 

 attiecīgās institūcijas pilnvarojums, ja personu pārstāv pārstāvis, kura 

pārstāvības tiesības nav reģistrētas Uzņēmumu reģistrā.  

2) Fiziskai personai: 

 iesniegums; 

 pilnvarojums, ja attiecīgās personas vārdā rīkojas pilnvarots pārstāvis. 

3.2.2. jāuzrāda : 



1) Juridiskai personai : 

 kvīts par iemaksāto drošības naudu 10 % (desmit procentu) apmērā no 

nekustamā īpašuma izsoles nosacītās sākumcenas. 

2) Fiziskai personai : 

 personu apliecinošs dokuments; 

 kvīts par iemaksāto drošības naudu 10 % (desmit procentu) apmērā no 

nekustamā īpašuma izsoles nosacītās sākumcenas. 

3.3. Izsoles drošības nauda ir iemaksājama Tērvetes novada pašvaldības, reģistrācijas 

Nr.90001465562, norēķinu kontos: 

AS SEB banka, UNLALV2X, konta Nr.LV98UNLA0006011130654; 

AS Swedbank, HABALV22, konta Nr.LV55HABA0551020477861; 

ar norādi - izsoles nodrošinājums „Celmi”, Augstkalnes pagasts. 

 

4. Izsoles norises procedūra 

 

4.1. Telpā, kurā notiek izsole, tiek pielaisti tikai izsoles dalībnieki. Par citu personu pielaišanu 

izsoles vietā izlemj izsoles komisijas priekšsēdētājs. 

4.2. Izsoles darbu vada un kārtību tajā, ciktāl to neregulē spēkā esošie normatīvie akti un 

Noteikumi, nosaka izsoles komisijas priekšsēdētājs. Nepakļaušanās izsoles komisijas 

priekšsēdētāja rīkojumiem var būt par iemeslu izsoles pārtraukšanai. 

4.3. Pirms izsoles sākšanās izsoles dalībnieki paraksta Noteikumus. 

4.4. Izsoles dalībnieku vairāksolīšana notiek izsoles dalībnieku reģistrācijas saraksta kārtībā. 

4.5. Izsoles soli nosaka izsoles vadītājs 10 % (desmit procentu) robežās no izsolāmā nekustamā 

īpašuma nosacītās sākumcenas, nosakot to noteiktas summas veidā. 

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

dalībnieku un izsoles dalībnieku reģistrācijas sarakstā atzīmē tā piedāvāto cenu. Cenas 

atzīmēšana ir jāturpina, kamēr izsoles dalībnieks to paaugstina. 

       Atsakoties no tālākās solīšanas, katram izsoles dalībniekam ar savu parakstu izsoles 

dalībnieku reģistrācijas sarakstā jāapstiprina sava pēdējā solītā cena. 

4.7. Par izsoles uzvarētāju (nosolītāju) tiek noteikta persona, kura ir nosolījusi visaugstāko cenu. 

4.8. Izsoles uzvarētājam viena mēneša laikā no izsoles dienas jāveic piedāvātās summas, 

atrēķinot naudā iemaksāto nodrošinājumu, nomaksu. 

4.9. Izsoles uzvarētājam 7 (septiņu) dienu laikā no izsoles rezultātu apstiprināšanas dienas ir 

jāparaksta pirkuma līgums.  

4.10. Nokavējot Noteikumos noteikto samaksas termiņu vai atsakoties no nosolītā nekustamā 

īpašuma izpirkšanas, vai līguma parakstīšanas, izsoles uzvarētājs zaudē iemaksāto drošības 

naudu un tiesības uz nosolītā īpašuma izpirkšanu. 

4.11. Izsoles dalībniekiem, kuri nekustamā īpašuma izpirkšanas tiesības nav nosolījuši, 

iemaksātā drošības nauda tiek atmaksāta 7 (septiņu) dienu laikā no izsoles norises dienas. 

 

 

 

5. Izsoles dalībnieku tiesības un pienākumi 

 

5.1. Izsoles dalībniekam rūpīgi jāiepazīstas ar Noteikumos ietvertajiem norādījumiem un 

jāievēro Noteikumos ietvertās prasības. 

5.2. Katrs izsoles dalībnieks, parakstot Noteikumus, apņemas ievērot visus Noteikumos minētos 

nosacījumus un akceptē tā noteikumus. 

5.3. Izsolē starp tās dalībniekiem aizliegta vienošanās, kas varētu iespaidot izsoles rezultātus un 

gaitu. 

 

Domes priekšsēdētājas vietnieks                                                                   S.Laizāns 

 



 

 

APSTIPRINĀTS 

ar Tērvetes novada domes 

2016. gada   27. oktobra 

sēdes lēmumu (prot. Nr. 15, 10.§)  

 

 

TĒRVETES NOVADA 

BŪVVALDES NOLIKUMS 

 

Izdots saskaņā ar likuma 

„Par pašvaldībām” 41.panta pirmās daļas 2.punktu 

 

 

I. Vispārīgie noteikumi 

 

1. Tērvetes novada būvvalde (turpmāk būvvalde) ir Tērvetes novada pašvaldības institūcija, kas 

domes noteikto pilnvaru ietvaros veic pašvaldības kompetencē esošās funkcijas būvniecības jomā un 

ir pakļauta Tērvetes novada domei. 

2. Būvvaldes darbības mērķis ir līdzsvarotas vides veidošana un būvniecības stratēģijas 

izstrādāšana, realizācija un kontrole pašvaldības administratīvajā teritorijā, atbilstoši tās attīstības 

plānam, teritorijas plānojumam un apbūves noteikumiem. 

3. Būvvalde sadarbībā ar valsts un pašvaldības institūcijām darbojas saskaņā ar Būvniecības 

likuma, Vispārīgo būvnoteikumu, Teritorijas attīstības plānošanas likuma, Latvijas būvnormatīvu un 

citu normatīvo aktu prasībām. 

4. Būvvaldei ir apaļais zīmogs ar būvvaldes pilnu nosaukumu. Būvvalde nav juridiskā persona. 

5. Būvvaldes juridiskā adrese: „Zelmeņi”, Tērvetes pagasts, Tērvetes novads; LV-3730. 

 

II. Būvvaldes funkcijas, tiesības un atbildība 

 

6. Būvvalde savas kompetences ietvaros veic šādas līdzsvarotas vides veidošanas, attīstības un 

administrēšanas funkcijas: 

6.1. pārzina un koordinē teritorijas robežās būvniecību un zemes ierīcību, ievērojot teritorijas 

plānošanas, sociālās un ekonomiskās prasības, vides aizsardzības, kultūrvēstures, pieminekļu 

aizsardzības un vides vizuālās kvalitātes prasības; 

6.2. piedalās pašvaldības sociālās un ekonomiskās attīstības programmas izstrādāšanā; 

6.3. domes noteiktajā kārtībā iesniedz izskatīšanai ar būvniecību saistītos dokumentus; 

6.4. pārrauga novada teritorijā ar būvniecību saistītos procesus; kontrolē teritorijā veicamo 

būvdarbu atbilstību likumu un citu normatīvo aktu un saistošo apbūves noteikumu prasībām; 

6.5. pieprasa būvuzraudzību un autoruzraudzību saskaņā ar Vispārīgo       būvnoteikumu un citu 

normatīvo aktu prasībām; 

6.6. organizē būvobjektu pieņemšanu ekspluatācijā atbilstoši Vispārīgo   būvnoteikumu un citu 

normatīvo aktu prasībām; 

6.7. izskata fizisko un juridisko personu iesniegumus attiecībā uz būvniecības procesiem; 

6.8. reģistrē un izskata būvniecības ieceres, kā arī sniedz rakstiskus atzinumus vai motivētus 

atteikumus par būvniecības iecerēm ; 



6.9. izsniedz būvatļaujas un vides vizuālās noformēšanas atļaujas, bet specializētās būvniecības 

gadījumā – reģistrē būvatļaujas; 

6.10. apkopo, sagatavo un izsniedz pasūtītājam būvprojektēšanai nepieciešamos dokumentus un 

materiālus; 

6.11 izskata iesniegtos būvprojektus un izdara par to atzīmi būvatļaujā, bet specializētās 

būvniecības gadījumā, izskata, saskaņo un reģistrē tos; 

6.12. izsniedz būvatļauju pielikumus būvdarbu uzsākšanai, izdara atzīmes būvatļaujā par būvdarbu 

uzsākšanu; 

6.13. izskata iesniegumus par zemes ierīcību, izsniedz ierosinātājam zemes ierīcības projekta 

izstrādes nosacījumus saskaņā ar spēkā esošo normatīvu prasībām; pieprasa projekta izstrādes 

nosacījumus no normatīvajos aktos noteiktajām institūcijām, apkopo tos. Ja normatīvie akti nepieļauj 

projekta izstrādi, sagatavo domes lēmuma projektu par atteikumu izsniegt projekta izstrādes 

nosacījumus; 

6.14. izskata un saskaņo zemes ierīcības projektus; 

6.15. ievieto informāciju par būvniecības procesiem BIS ( būvniecības informācijas sistēmā); 

6.16. izdod izziņas Zemesgrāmatai par nojauktu būvju, jaunbūvju vai nepabeigtās būvniecības 

faktisko stāvokli teritorijā; 

6.17. kārto ar būvvaldes darbību saistīto materiālu un dokumentu arhīvu un nodrošina tā 

saglabāšanu; 

6.18. saskaņā ar normatīvo aktu prasībām apkopo datus un sistemātiski sniedz tos Valsts statistikas 

institūcijām; 

7. Būvvaldei savas kompetences ietvaros ir tiesības: 

7.1. pieprasīt un saņemt attiecīgo informāciju savā teritorijā no fiziskajām un juridiskajām 

personām; 

7.2. atkarībā no būvniecības ieceres nozīmīguma noteikt būvprojektēšanai nepieciešamo 

dokumentu sarakstu, būvprojekta stadiju skaitu, kā arī būvniecības ieceres publiskās apspriešanas 

nepieciešamību, pirms būvatļaujas izsniegšanas pieprasīt papildu dokumentus vai darbu veikšanas 

projekta saskaņošanu specializētās būvniecības gadījumā; 

7.3. noraidīt būvniecības ieceres un būvprojektus un pieprasīt to ekspertīzi atbilstoši likumu un citu 

normatīvo aktu prasībām; 

7.4. anulēt būvatļaujas, pārtraukt būvdarbus vai teritorijas izpētes darbus, lemt par būves 

konservāciju vai nojaukšanu saskaņā ar Būvniecības likumu un Vispārīgajiem būvnoteikumiem; 

7.5. normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā kontrolēt teritorijā jebkuru būvi vai zemes lietojumu 

neatkarīgi no piederības un īpašuma formas. 

8. Būvvaldi finansē no pašvaldības budžeta atbilstoši pašvaldības domes apstiprinātai izdevumu 

tāmei. 

 

III. Būvvaldes struktūra 

 

9. Būvvaldes darbu organizē un vada būvvaldes vadītājs – pašvaldības arhitekts, ko ieceļ amatā un 

atbrīvo dome. 

10. Būvvaldes vadītājs: 

10.1. plāno un organizē būvvaldes darbu; 

10.2. bez īpašas pilnvaras pārstāv būvvaldi tās kompetencē esošajos jautājumos; 

10.3. pēc domes pieprasījuma sniedz ziņas par būvvaldes darbību; 

10.4 atbild par būvvaldes funkciju veikšanu atbilstoši likumu un citu normatīvo aktu, pašvaldības 

lēmumu un būvvaldes nolikuma prasībām. 

11. Tērvetes novada būvvaldes sastāvā ir: 

11.1. Arhitekts  – būvvaldes vadītājs; 

11.2. Būvinspektors; 

11.3. Nekustamā īpašuma speciālists.   



 

 

IV. Noslēguma jautājumi 

      12. Nolikums  stājas spēkā pēc tā apstiprināšanas domes sēde. 

      13. Atzīt par spēku  zaudējušu  Tērvetes novada domes 2013.gada 15.augusta nolikumu “Tērvetes 

novada Būvvaldes nolikums” . 

 

Domes priekšsēdētājas vietnieks                                                         S.Laizāns 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



APSTIPRINĀTS 

ar Tērvetes novada domes 

2016. gada   27. oktobra 

sēdes lēmumu (prot. Nr. 15, 11.§)  

 

 

Tērvetes  novada kultūras nama 

NOLIKUMS 
 

 Izdots saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām”  

41.panta pirmās daļas 2.punktu 

                                                   

1. Vispārīgie noteikumi 

1.1. Nolikums nosaka Tērvetes novada kultūras nama  (turpmāk tekstā – Kultūras 

nams) statusu, darbības pamatvirzienus, uzdevumus un tiesības, organizatorisko struktūru 

un vadības institūciju, finansējuma un materiāli tehnisko nodrošinājumu. 

1.2. Kultūras nams ir Tērvetes novada domes izveidota pašvaldības iestāde, kas  īsteno 

likuma “Par pašvaldībām” noteiktās pašvaldības funkcijas kultūras jomā. Kultūras nama 

pamatfunkcija ir kultūras vērtību radīšana, izplatīšana un saglabāšana.  

1.3. Kultūras namu izveido, reorganizē un likvidē Tērvetes  novada dome. 

1.4. Kultūras nams savā darbībā vadās un ievēro Latvijas Republikas likumus, Ministru 

Kabineta noteikumus, pašvaldības nolikumu, saistošos noteikumus un citus normatīvos 

aktus un tiesību normas, un šo nolikumu. 

1.5. Kultūras nams savā darbībā ir pakļauts Tērvetes  novada domei. 

1.6. Kultūras nama grāmatvedības funkcijas centralizēti veic pašvaldības centrālās 

administrācijas grāmatvedības nodaļa.   

1.7. Kultūras nama juridiskā adrese ir “Zelmeņi”, Tērvetes pagasts, Tērvetes novads, 

LV -3730. 

2. Kultūras nama mērķi, funkcijas un uzdevumi 

2.1. Kultūras nams realizē valsts kultūrpolitiku pašvaldības teritorijā saskaņā ar Valsts 

kultūrpolitikas vadlīnijām, nodrošinot kultūras vērtību radīšanu un izplatīšanu, sekmējot 

radošo iniciatīvu, māksliniecisko kvalitāti, nodrošinot kultūras mantojuma saglabāšanu un 

papildināšanu. 

2.2. Kultūras nams organizē, koordinē un nodrošina amatiermākslas kolektīvu darbību, 

iesaista tos vietējās, reģionālās, valsts un starptautiskās kultūras norisēs, rūpējas par 

kolektīvu māksliniecisko izaugsmi. 

2.3. Kultūras nams organizē un koordinē profesionālās mākslas pieejamību 

pašvaldības iedzīvotājiem. 

2.4. Kultūras nams organizē valsts un novada svētku, kultūrvēsturisko un tradicionālo 

svētku norises, informatīvus un izglītojošus pasākumus. 

2.5. Kultūras nams organizē koncertus, izrādes un izstādes, veicina kultūras vērtību 

saglabāšanu un pieejamību iedzīvotājiem. 

2.6. Kultūras nams organizē atpūtas un izklaides pasākumus visu vecumu 

iedzīvotājiem. 

2.7. Kultūras nams atbalsta jaunu amatiermākslas kolektīvu veidošanos, kolektīvu 

vadītāju un speciālistu profesionālo tālākizglītību un radošo izaugsmi. 



2.8. Kultūras nams var izstrādāt un ierosināt priekšlikumus vietēja, novada un valsts 

mēroga normatīvo dokumentu pilnveidošanai kultūras jautājumos, iesniedzot Tērvetes 

novada domē. 

2.9. Kultūras nams dokumentē un analizē Kultūras nama radošo, izglītojošo un 

saimniecisko darbību, izstrādā Kultūras nama gada pasākumu kalendāros plānu. Kultūras 

nams darbu organizē atbilstoši izstrādātajam attīstības plānam diviem gadiem. 

2.10. Kultūras nams pēc pieprasījuma sniedz informāciju pašvaldības un valsts institūcijām. 

2.11. Kultūras nams pārvalda tā valdījumā nodoto pašvaldības mantu, organizējot tās 

racionālu apsaimniekošanu. 

2.12. Kultūras nams sniedz maksas pakalpojumus saskaņā ar cenrādi, ko apstiprinājusi 

Tērvetes  novada dome. 

2.13. Kultūras  nams ir tiesīgs organizēt uz kultūras namu attiecināmo maksas 

pakalpojumu sniegšanu atbilstoši Tērvetes novada pašvaldības sniegto maksas pakalpojumu 

izcenojumiem. 

 

3. Kultūras nama darbības organizācija un organizatoriskā struktūra 

3.1. Kultūras nama darbu organizē un vada Kultūras nama direktors, kuru pieņem darbā un 

atbrīvo no darba Tērvetes  novada dome. 

3.2. Kultūras nama direktora pienākumus, atbildību un tiesības nosaka normatīvie akti, 

domes lēmumi un rīkojumi, amata apraksts un šis nolikums. 

3.3. Kultūras nama darbiniekus pēc Kultūras nama direktora ieteikuma pieņem darbā un 

atbrīvo no darba pašvaldības izpilddirektors. 

3.4. Kultūras nama darbinieku pienākumi tiek noteikti amatu aprakstos, ko apstiprina 

Tērvetes novada pašvaldības izpilddirektors. 

3.5. Kultūras nama direktors savas kompetences ietvaros un saskaņā ar Latvijas Republikas 

normatīvajiem aktiem un šo nolikumu: 

3.5.1. vada, organizē, kontrolē noteikto uzdevumu izpildi un ir atbildīgs par Kultūras 

nama darbu kopumā, nodrošina kultūras nama darbības nepārtrauktību; 

3.5.2. pārrauga Kultūras namā strādājošos darbiniekus; 

3.5.3. veic un nodrošina Kultūras nama strādājošo darba laika uzskaiti un kārto darba 

organizācijas jautājumus; 

3.5.4. savas kompetences ietvaros risina jautājumus un sniedz atbildes uz 

priekšlikumiem un sūdzībām, kas saistīti ar Kultūras nama darbu; 

3.5.5. izstrādā Kultūras nama pasākumu kalendāro plānu un budžeta projektu kārtējam 

kalendārajam gadam un iesniedz to Tērvetes novada pašvaldības grāmatvedības nodaļai. 

3.5.6. izpilda ierakstus Kultūrkartē, organizē statistikas uzskaiti; 

3.5.7. bez īpaša rīkojuma pārstāv Kultūras namu valsts un pašvaldību iestādēs, citās 

institūcijās, attiecībās ar juridiskām un fiziskām personām; 

3.5.8. rīkojas ar Kultūras namam piešķirtajiem finanšu līdzekļiem, saskaņojot ar 

pašvaldības izpilddirektoru; 

3.5.9. organizē un plāno Kultūras nama saimniecisko un finansiālo darbību Tērvetes  

novada domes apstiprinātā budžeta ietvaros; 

3.5.10. atbild par Kultūras nama resursu lietderīgu izmantošanu; 

3.5.11. atbild par Kultūras nama darbības tiesiskumu; 



3.5.12. izstrādā un aktualizē Kultūras nama Iekšējās kārtības noteikumus, uzrauga to 

ievērošanu; 

3.5.13. nodrošina grāmatvedības dokumentu apriti, savlaicīgu iesniegšanu pašvaldības 

centrālās administrācijas  grāmatvedības nodaļā. 

 

4. Kultūras nama darbības uzraudzība 

4.1. Kultūras nama darbības uzraudzību veic Tērvetes  novada dome. 

4.2. Kultūras nama darbības uzraudzībai Tērvetes novada dome veic šādus pasākumus: 

4.2.1. saskaņo Kultūras nama pasākumu plānu un kopējo gada budžeta apjomu; 

4.2.2. lemj par Kultūras nama nolikuma grozījumiem un papildinājumiem; 

4.2.3. lemj par finansējuma piešķiršanu Kultūras namam;  

4.2.4. lemj par Kultūras nama sniedzamajiem pakalpojumiem un to izcenojumiem. 

4.3. Tērvetes  novada domei un tās pastāvīgajām komitejām ir tiesības pieprasīt un saņemt 

informāciju par Kultūras nama darbību. 

 

5. Kultūras nama finansējums un manta 

5.1. Kultūras nama mantu un finanšu līdzekļus veido: 

5.1.1. Pašvaldības īpašumā un valdījumā esoša kustamā manta, kas nodota Kultūras 

nama lietojumā; 

5.1.2. domes piešķirtais budžeta finansējums; 

5.1.3. valsts piešķirtās dotācijas; 

5.1.4. ieņēmumi no sniegtajiem maksas pakalpojumiem, tajā skaitā ieņēmumi no biļešu 

tirdzniecības Kultūras nama rīkotajos pasākumos;  

5.1.5. juridisko un fizisko personu ziedojumi un dāvinājumi; 

5.1.6. citi līdzekļi ar kultūras nama darbību, attīstību saistītu projektu un programmu 

īstenošanai. 

5.2. Maksas pakalpojumu un citu ieņēmumu līdzekļi tiek ieskaitīti Tērvetes  novada 

pašvaldības kontā un tiek novirzīti šī Nolikuma 2.nodaļā noteiktajiem mērķiem. 

5.3.  Saņemto dāvinājumu un ziedojumu līdzekļi tiek ieskaitīti Tērvetes  novada pašvaldības 

ziedojumu kontā un tos izmanto tikai tam paredzētajam mērķim . 

5.4. Kultūras nams rīkojas ar lietojumā saņemto mantu atbilstoši normatīvo aktu prasībām, 

nodrošinot saimniecisko darbību tam noteikto funkciju īstenošanai. 

5.5. Kultūras nama vadītājs ir materiāli atbildīgs par lietojumā saņemto mantu. 

 

6. Noslēguma noteikumi 

6.1. Nolikums stājas spēkā pēc tā apstiprināšanas domes sēdē. 

 

 

Domes priekšsēdētājas vietnieks                                                                          S.Laizāns 

 

 

 

 

  



 

                   


