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Tērvetes novads, Zelmeņi 

Sēde sasaukta  plkst. 10:20 

Sēde atklāta plkst. 10:20  

 

DARBA KĀRTĪBĀ 

 

*Izpilddirektora ziņojums 

*Pašvaldības policijas priekšnieka Jāņa Kozuliņa ziņojums par 2016. gadu 

*Klientu apkalpošanas centra vadītājas Daces Vāceres ziņojums par 2016. gadu 

 

1. Par nekustamā īpašuma „Naktsvijoles” sadalīšanu, nosaukuma un zemes lietošanas mērķa  

    piešķiršanu 

2. Par pašvaldībai piekritīgas zemes piešķiršanu nomā 

3. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu, nekustamā īpašuma „Oliņas” sadalīšanu, 

     nosaukuma un lietošanas mērķa piešķiršanu 

4. Par automašīnas norakstīšanu un nodošanu utilizācijai 

5. Par automašīnas norakstīšanu un nodošanu utilizācijai 

6. Par ēkas pārņemšanu pašvaldības īpašumā  

7. Par saistošo noteikumu  Nr. 1 „Grozījumi Tērvetes novada domes 2011. gada 16. jūnija 

    saistošajos noteikumos Nr. 9 „Nekustamo īpašumu uzturēšanas un sabiedriskās kārtības 

     noteikumi Tērvetes novadā”” apstiprināšanu  

8.  Par saistošo noteikumu  Nr. 2 “Grozījumi Tērvetes novada domes 2013. gada 15. augusta 

     saistošajos noteikumos Nr.14 „Mājdzīvnieku uzturēšanas noteikumi”” apstiprināšanu 

9.   Par Tērvetes novada pašvaldības iestāžu štatu saraksta apstiprināšanu 

10.  Par SAC “Tērvete” štatu saraksta apstiprināšanu 

11.  Par nodibinājuma “Fonds Sibīrijas bērni” iesnieguma izskatīšanu 

12. Par atbalstu Latvijas skolu orientēšanās kausa  Kurzemes - Zemgales posmam Tērvetē  

13. Par  pašvaldības projekta „Pašvaldības ceļa Te5 pārbūve” izmaksām 

14. Par Tērvetes novada bāriņtiesas locekļa ievēlēšanu 

15. Par nokavēto nodokļa maksājumu piedziņu  

16. Par nokavēto nodokļa maksājumu piedziņu  

17. Par nokavēto nodokļa maksājumu piedziņu  

18. Par nokavēto nodokļa maksājumu piedziņu  

19. Par nokavēto nodokļa maksājumu piedziņu  



20. Par nokavēto nodokļa maksājumu piedziņu 

21. Par nokavēto nodokļa maksājumu piedziņu 

22. Par nokavēto nodokļa maksājumu piedziņu 

23. Par vēlēšanu iecirkņa maiņu 

24. Par mērķdotāciju sadali izglītības iestāžu pedagogu darba samaksai  
 

Sēdi vada domes priekšsēdētāja Dace Reinika 

Sēdi protokolē lietvede Santa Hibšmane 

 

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

Dzintra Sirsone, Anitra Skalbiņa, Normunds Namnieks, Indriķis Vēveris 

 

Sēdē piedalās: Domes izpilddirektors Māris Berlands, pašvaldības policijas priekšnieks Jānis 

Kozuliņš, Izglītības darba speciāliste Inita Roze, klientu apklapošanas centra vadītāja Dace 

Vācere, ekonomiste Sandra Latiša 

 

Piedalās: laikraksta “Zemgale” korespondente Edīte Bēvalde 

 

Domes priekšsēdētāja lūdz deputātus papildināt darba kārtību ar 2 papildjautājumiem: 

25. Par transporta izdevumu segšanu izglītojamo nokļūšanai izglītības iestādē 

26. Par speciālistiem izīrējamās dzīvojamās telpas statusa noteikšanu 

 

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

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

Iekļaut darba kārtībā 2 papildjautājumus: 

25. Par transporta izdevumu segšanu izglītojamo nokļūšanai izglītības iestādē 

26. Par speciālistiem izīrējamās dzīvojamās telpas statusa noteikšanu 

 

Domes priekšsēdētāja lūdz balsot par darba kārtību ar 26 jautājumiem 

 

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

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

Apstiprināt darba kārtību ar 26 jautājumiem 

 

DARBA KĀRTĪBĀ 

 

*Izpilddirektora ziņojums 

*Pašvaldības policijas priekšnieka ziņojums par 2016. gadu 

*Klientu apkalpošanas centra vadītājas Daces Vāceres ziņojums par 2016. gadu 

 

1. Par nekustamā īpašuma „Naktsvijoles” sadalīšanu, nosaukuma un zemes lietošanas mērķa 

    piešķiršanu 

2. Par pašvaldībai piekritīgas zemes piešķiršanu nomā 

3. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu, nekustamā īpašuma „Oliņas” sadalīšanu, 

    nosaukuma un lietošanas mērķa piešķiršanu 

4. Par automašīnas norakstīšanu un nodošanu utilizācijai 

5. Par automašīnas norakstīšanu un nodošanu utilizācijai 

6.  Par ēkas pārņemšanu pašvaldības īpašumā  

7.  Par saistošo noteikumu  Nr. 1 „Grozījumi Tērvetes novada domes 2011. gada 16. jūnija 

     saistošajos noteikumos Nr. 9 „Nekustamo īpašumu uzturēšanas un sabiedriskās kārtības 

     noteikumi Tērvetes novadā”” apstiprināšanu  



8.  Par saistošo noteikumu  Nr. 2 “Grozījumi Tērvetes novada domes 2013. gada 15. augusta 

     saistošajos noteikumos Nr.14 „Mājdzīvnieku uzturēšanas noteikumi”” apstiprināšanu 

9.   Par Tērvetes novada pašvaldības iestāžu štatu saraksta apstiprināšanu 

10. Par SAC “Tērvete” štatu saraksta apstiprināšanu 

11.  Par nodibinājuma “Fonds Sibīrijas bērni” iesnieguma izskatīšanu 

12. Par atbalstu Latvijas skolu orientēšanās kausa  Kurzemes - Zemgales posmam Tērvetē  

13. Par  pašvaldības projekta „Pašvaldības ceļa Te5 pārbūve” izmaksām 

14. Par Tērvetes novada bāriņtiesas locekļa ievēlēšanu 

15. Par nokavēto nodokļa maksājumu piedziņu  

16. Par nokavēto nodokļa maksājumu piedziņu  

17. Par nokavēto nodokļa maksājumu piedziņu  

18. Par nokavēto nodokļa maksājumu piedziņu  

19. Par nokavēto nodokļa maksājumu piedziņu  

20. Par nokavēto nodokļa maksājumu piedziņu 

21. Par nokavēto nodokļa maksājumu piedziņu 

22. Par nokavēto nodokļa maksājumu piedziņu 

23. Par vēlēšanu iecirkņa maiņu 

24. Par mērķdotāciju sadali izglītības iestāžu pedagogu darba samaksai  
25. Par transporta izdevumu segšanu izglītojamo nokļūšanai izglītības iestādē 

26. Par speciālistiem izīrējamās dzīvojamās telpas statusa noteikšanu 

 

 

Tērvetes novada pašvaldības izpilddirektora 

2017. gada 26. janvāra ziņojums par pašvaldības darbu 

 
*   Par Tērvetes novada budžeta izpildi uz 2016. gada 31. decembri 

 

     Pašvaldības pamatbudžeta ieņēmumu grozītā   plāna 4 699 181 EUR izpilde uz 2016. gada 31. 

decembri sastāda 4 672 156 EUR, jeb 99.42 %. 

Tai skaitā nodokļu ieņēmumi    2 087 438 EUR, kas ir 100 % no gadā plānotiem nodokļu 

ieņēmumiem.  

     Nenodokļu ieņēmumu plāns   izpildīts par 99.98 %, jeb ieņemti 93 228 EUR.  

     Maksas pakalpojumu un citu pašu ieņēmumu plāna izpilde 1 063 496 EUR sastāda 99.52 %.  

     Valsts un pašvaldību budžeta transfertu ieņēmumu plāna izpilde  1 427 994 EUR, jeb 98.5 %. 

Pamatbudžeta izdevumu plāns  izpildīts par 94.96 %, jeb izlietoti 4 486 645 EUR no plānotiem 

4 724 818 EUR  .  No šīs summas  uzturēšanas  izdevumiem   izlietoti 4 142 839 EUR,  bet 

kapitāliem izdevumiem 343 806 EUR. 

     Pamatbudžeta  naudas līdzekļu atlikums kasēs un pamatbudžeta banku kontos ir  956 439  EUR.  

     Pašvaldības  speciālā  budžeta  ieņēmumu  plāns 2016.gadā 160 872  EUR uz 31. decembri    

izpildīts par 100 %; tai skaitā dabas resursu nodokļa ienēmumi  10 964  EUR , autoceļu fonda 

līdzekļu ieņēmumi 149 907  EUR.  

     Speciālā budžeta izdevumu plāna 194 373 EUR izpilde uz 2016. gada 31. decembri  153 244  

EUR, kas ir 78.84 %.   

     Pašvaldībai nav nodokļu parādu. 

     Pašvaldības kredītsaistības Valsts kasei uz 2016.gada 31. decembri ir      2 011 413   EUR. 2016. 

gadā veikta pamatsummas atmaksa 103 302 EUR apmērā, procentos un par aizņēmumu 

apkalpošanu izlietoti 6 816 EUR. Noslēgts jauns aizņēmuma līgums par summu 93 450 EUR, no 

kuras 2016. gadā izņemti 43 337 EUR, neizņemtā summa 50 113 EUR.  

    Dāvinājumu un ziedojumu budžetā 2016 gadā ieskaitīti 11 046 EUR,  izlietoti 11 022 EUR .          

     Naudas līdzekļu atlikums speciālā budžeta banku kontos sastāda 69 778 EUR, t.sk. dabas 

resursu līdzekļi 29 549 EUR ,  autoceļu  fonda  līdzekļi   40 229 EUR. Naudas līdzekļu atlikums  

uz 2016. gada 31. decembri   11 490 EUR.  

 



*   Autoceļu fonda līdzekļu izlietojums 2016. gadā 

 

Darba nodoš. pieņ. akta Nr. 
Cet. 

Augstkalnes 

pagasts 
Bukaišu 

pagasts 
Tērvetes 

pagasts 
Kopā 

(forma 2) 

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 
II     4114,88 4114,88 

un tilta rem. 

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 50854,6 

Kopā pusgadā   11409,3 3465,2 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.3            greiderēšana III 2357,37 1623,13 1793,98 5774,48 

Kopā III cet. III 36124,7 21770,9 4511,16 62406,78 

Kopā 9 mēnešos   47534 25236,1 50387,67 123157,8 

Akts Nr.5                appļaušana IV 666,5     666,5 

Akts Nr.6                appļaušana IV     611,36 611,36 

Akts Nr.7        krūmu pļaušana IV     574,29 574,29 

Akts Nr.8                appļaušana IV   330,57   330,57 

Akts Nr. 3-16010  seguma 

atjaunošana 
IV     16825,66 16825,66 

Akts Nr.4 iesēd. vietas aizpild.             IV 674,88     674,88 

Akts Nr.5 
greiderēšana 

IV 
1242,09 858,77 1021,17 

3203,33 grants 

līdzināšana 
81,3     

Kopā IV cet. IV 2664,77 1189,34 19032,48 22886,59 

Kopā 12 mēnešos   50198.78 26425.45 69420.15 146044,4 

             

*  20. janvārī  noslēdzās iepirkums TND2017/2 „Elektroenerģijas piegāde Tērvetes novada 

pašvaldības vajadzībām”. Piedāvājumu izvēles kritērijs noteikts piedāvājums ar visszemāko cenu 

24 mēnešu periodam. 16.janvārī tika saņemti piecu pretendentu piedāvājumi. SIA" Enefit" 



piedāvātā cena, neieskaitot PVN ir 46 383,30 EUR, A/S " Latvenergo" - 45 947,70 EUR, SIA" AJ 

Power" - 44 186,40 EUR, SIA "GETON ENERGY" - 44 561,70 EUR, bet SIA" INTERRAO 

LATVIA" - 43 547,40 EUR. Izvērtējot iesniegto dokumentāciju, iepirkumu komisija pieņēma 

lēmumu slēgt iepirkuma līgumu ar SIA" INTERRAO LATVIA" par lētāko cenu. 

 

*     12. janvārī noslēdzās atkārtoti šajā sezonā izsludinātais iepirkums TND 2016/17 " Kokskaidu 

granulu piegāde".  Iepirkums paredz piegādāt katlu mājām "Labrenči", " Augstkalnes vidusskola" 

un " Virsaiši" 84 tonnas kokskaidu granulas. Tika saņemti seši piedāvājumi. SIA "AKVARIUS" 

apņēmās piegādi veikt par 10 584,00 EUR, SIA "GRANDEG SALE SERVICE" par 12 852,00 

EUR, SIA "DEPO DIY" par 11 340,00 EUR, SIA "Latgales granulas" par 11 592,00 EUR, SIA  

"SBE Latvia Ltd." par 12 600,00 EUR, savukārt SIA "KORDATA" par 12 983,38 EUR, neieskaitot 

PVN.     Pārbaudot iesniegto dokumentāciju, neatbilstības netika konstatētas, tādējādi iepirkumu 

komisija nolēma slēgt iepirkuma līgumu ar SIA "AKVARIUS", kas atbilst kritērijam - 

piedāvājums ar viszemāko cenu. 

 

 *   12. janvārī ir veikta cenu aptauja, lai uzsāktu būvdarbus  jauna elektroapgādes pieslēguma 

nodrošināšanai pašvaldības daudzdzīvokļu ēkām  "Dzērvītes", "Vālodzītes" , "Cīruļi" .  Tika 

saņemti trīs piedāvājumi. SIA "Tukuma Energoceltnieks" iesniedza būvdarbu tāmi 5 754,50 EUR 

apmērā, SIA " J.E.F."- 5 416,84 EUR, SIA "Elektromontāžas serviss" piedāvāja darbus veikt par 

5 772,85 EUR, tajā skaitā PVN. Līgums tiks slēgts ar SIA " J.E.F." par augstāk minēto summu. 

Labvēlīgu laika apstākļu gadījumā darbus paredzēts uzsākt 2017. gada februārī. Projekts paredz 

minētajām pašvaldībai piederošajām ēkām katrā dzīvoklī izbūvēt atsevišķu elektroenerģijas 

uzskaiti. 

 

*     17. janvārī ir noslēgts līgums Tērvetes novada pašvaldībai ar Nodarbinātības valsts aģentūru 

par algotu pagaidu sabiedrisko darbu organizēšanu Tērvetes novada teritorijā. Šajā gadā līgums 

paredz izveidot 8 algoto bezdarbnieku darbavietas.  Vienam bezdarbniekam gada laikā būs 

iespējams strādāt četrus mēnešus, katru mēnesi par to saņemot 150,00 EUR.  Paredzēts, ka 

Augstkalnes pagastā katru mēnesi tiks nodarbināti 3, Bukaišu pagastā 2, bet Tērvetes pagastā 3 

algotie bezdarbnieki. 

 

*     25. janvārī izsludināts iepirkums TND 2017/3 " Vienas jaunas automašīnas iegāde pašvaldības 

policijas vajadzībām". Iepirkuma noteikumi paredz piegādāt trafarētu, pašvaldības policijas 

vajadzībām aprīkotu un uz Tērvetes novada domes vārda reģistrētu vieglo automašīnu. 

Piedāvājumus pretendentiem jāiesniedz līdz 6. februārim. 

 

Pašvaldības policijas priekšnieka Jāņa Kozuliņa  ziņojums par 2016. gadu 

 

        Tērvetes novada Pašvaldības policija ir Tērvetes novada pašvaldības pakļautības iestāde, 

kuras pamatuzdevumi ir: 

 likumpārkāpumu prevencija, sabiedriskās kārtības un drošības nodrošināšana; 

 kontrole par to, kā tiek izpildīti Tērvetes novada domes lēmumi un noteikumi;  

savas kompetences ietvaros kārtot administratīvo pārkāpumu lietvedību; 

 sniegt palīdzību Valsts policijai jautājumos, kas saistīti ar sabiedrības drošību un 

noziedzības apkarošanu. 

        2016.gadā Pašvaldības policijā strādāja 2 darbinieki: priekšnieks un vecākais inspektors.  

Apkalpojamās teritorijas platība ir 223.81km² ar 3698 iedzīvotājiem, uz vienu amatpersonu -  1849 

iedzīvotāji. 

         2016.gadā regulāri tika organizēti Tērvetes pašvaldības izglītības iestāžu preventīvie 

apmeklējumi, novadītas lekcijas – diskusijas, lai informētu skolēnus un pedagogus par 

pašvaldības policijas darbu, likumpārkāpumu prevenci, veiktas individuālas pārrunas ar 

likumpārkāpējiem u.c. jautājumi.  



        Pirmsskolas grupās bērniem sniegta informācija par satiksmes drošību un bērnu uzvedību uz 

ielas un transporta līdzeklī, kā arī izsniegtas atstarojošās aproces un informatīva rakstura ilustrēti 

bukletiņi ’’Mans drošais ceļš kopā ar luksoforiņu’’, kas ir dāvinājums no «Ceļu satiksmes 

drošības direkcijas» VAS, Dobeles nodaļas. 

       Par dažādiem pārkāpumiem pēc Latvijas Administratīvā pārkāpumu kodeksa sastādīts 31 

administratīvais pārkāpuma protokols.  

      Par Tērvetes novada saistošo noteikumu neievērošanu – 4 administratīvie pārkāpuma 

protokoli. 

      Pastiprināta uzmanība tika vērsta uz īpašuma sakopšanu, apsekojot visu Tērvetes novadu, 

izzinot īpašumus un īpašniekus, kuri savlaicīgi nav savus īpašumus sakopuši, brīdinot gan mutiski, 

gan rakstiski. Par šādu pārkāpumu ir sastādīti  4 administratīvā pārkāpuma protokoli pēc Latvijas 

Administratīvā pārkāpuma kodeksa 51.p.2.d., “Obligāto zemes aizsardzības pasākumu 

neizpildīšana”, ‘’Par zemes apsaimniekošanas pasākumu neizpildīšanu un zāles nepļaušanu, lai 

novērstu kūlas veidošanos”, — un nosūtīti izskatīšanai Tērvetes novada Administratīvajai 

komisijai.  

      2016. gadā  saņemti 48 iedzīvotāju iesniegumi un sūdzības,  131 izsaukums uz notikuma 

vietām,  izteikti  un reģistrēti 13 aizrādījumi par saistošo noteikumu un Latvijas       Administratīvā 

pārkāpuma kodeksa neievērošanu,  4 personas, kuras zaudējušas spēju patstāvīgi pārvietoties,  

nogādātas  uz med. iestādi vai dzīves vietu. 

      Secina, ka 2016. gadā vērojams kāpums nepilngadīgo smēķētāju jomā. Ja 2013. gadā par 

veselībai kaitīgā netikuma piekopšanu protokoli sastādīti trīs nepilngadīgām personām, bet 

2014.gadā- 15, 2015.gadā - 4,  tad 2016.gadā - 12.  To ir veicinājusi elektronisko cigarešu 

izplatīšana jauniešu vidū, pateicoties reklāmām un vecāku nekontrolei, jo  jaunieši tās  iegādājas 

interneta veikalos. Par šāda veida netikuma izplatīšanu jauniešu vidū lielāka atbildība būtu 

jāuzņemas vecākiem. 

 

 

Klientu apkalpošanas centra vadītājas Daces Vāceres ziņojums par 2016. gadu 

    

     Tērvetes novada Valsts un pašvaldības vienotā  klientu apkalpošanas centra (turpmāk- 

VPVKAC) adrese: „Sprīdītis”, Kroņauce, Tērvetes pagasts, Tērvetes novads. Centrs atrodas 

Tērvetes pagasta pārvaldes telpās.  

Mērķi un uzdevumi: valsts iestāžu pakalpojumu sniegšana tuvāk klientu dzīvesvietai. Vairāku 

valsts iestāžu apvienošana vienā iestādē veikta ar mērķi atvieglot līdzšinējo pakalpojumu 

saņemšanas kārtību, kļūstot tiem pieejamākiem iedzīvotājam. VPVKAC darbojas kā starpnieks 

starp klientu un Valsts iestādēm. Klientu apkalpošanas centrā var saņemt konsultācijas par deviņu 

valsts iestāžu -Nodarbinātības valsts aģentūras, Uzņēmumu reģistra, Pilsonības un migrācijas lietu 

pārvaldes, Valsts darba inspekcijas, Valsts ieņēmumu dienesta, Valsts sociālās apdrošināšanas 

aģentūras, Valsts zemes dienesta, Lauku atbalsts dienesta un Lauksaimniecības datu centra  e-

pakalpojumiem un praktisku palīdzību darbā ar datoru, internetu un eID kartes lietošanu. 

 

VPVKAC sniegto pakalpojumu un konsultāciju skaits 2016.gadā kopā – 179. 

Sniegto pakalpojumu skaits kopā - 28: 

Valsts ieņēmumu dienests: 

 Elektroniskā algas nodokļu grāmatiņa – 19 

 Pieteikšanās EDS sistēmas lietošanai - 1 

Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra: 

 Slimības pabalsts – 7 

 Vecuma pensijas pārrēķins - 1 

 

 

Sniegto konsultāciju skaits kopā - 151: 



Latvija.lv pakalpojumi – 9 

Lauku atbalsta dienests – 8 

Nodarbinātības valsts aģentūra – 2 

Pašvaldību pakalpojumi – 82 

Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde – 7 

Uzņēmumu reģistrs – 4 

Valsts ieņēmumu dienests – 25 

Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra - 5 

Cits (i banka; e pasts, drukāšana, informācijas meklēšana internetā, u.c.) - 9 

 

 

 

1. paragrāfs 

Par nekustamā īpašuma „Naktsvijoles” sadalīšanu , nosaukuma un zemes lietošanas mērķa 

piešķiršanu 

D. Reinika 

 

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

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

  

    Pieņemt lēmumu Nr.1 “Par nekustamā īpašuma “Naktsvijoles” sadalīšanu, nosaukuma un 

zemes lietošanas mērķa piešķiršanu” 

 

 

2. paragrāfs 

Par pašvaldībai piekritīgas zemes piešķiršanu nomā 
D. Reinika 

 

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

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

 

   Pieņemt lēmumu Nr. 2 “Par pašvaldībai piekritīgas zemes piešķiršanu nomā” 

 

 

 

3. paragrāfs 

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

nosaukuma un lietošanas mērķa piešķiršanu 
D. Reinika 

 

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

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

 

     Pieņemt lēmumu Nr.3 “Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu, nekustamā īpašuma 

“Oliņas” sadalīšanu, nosaukuma un lietošanas mērķa piešķiršanu” 

 

 

 

 

 

 

 

 



4. paragrāfs 

Par automašīnas norakstīšanu un nodošanu utilizācijai 

D. Reinika 

 

    Tērvetes novada dome ir izskatījusi Tērvetes novada domes Tautsaimniecības un attīstības 

komitejas iesniegto lēmuma projektu par Tērvetes novada pašvaldībai piederošās vieglās 

automašīnas Ford Mondeo, valsts reģistrācijas numurs ER6477, norakstīšanu.  

Izskatot minēto ierosinājumu,  Tērvetes novada dome konstatē: 

Tērvetes novada domes Bukaišu pagasta komunālās saimniecības vadītājs Ivars Ručevskis 

2017. gada 18. janvārī ir iesniedzis iesniegumu Tērvetes novada domē ar lūgumu atļaut norakstīt 

Bukaišu pagasta komunālās saimniecības lietojumā nodoto automašīnu Ford Mondeo, valsts 

reģistrācijas numurs ER6477. Lūgums pamatots ar apstākli, ka automašīna nav tehniskā kārtībā 

un prasa pārāk lielu ieguldījumu veikšanu tās remontā, kas nav ekonomiski izdevīgi. Iesniegumam 

pievienots  sabiedrība sar ierobežotu atbildību “BALTIJAS AUTOSERVISS”, reģistrācijas 

numurs 48503010630, veiktais vieglās automašīnas Ford Mondeo tehniskā stāvokļa novērtējums, 

no kura izriet, ka automašīnas remonta izmaksas sastāda EUR 853,99 (astoņi simti piecdesmit trīs 

euro 99 centi). Tādejādi automašīnas Ford Mondeo remonts nav ekonomiski izdevīgs, jo pārsniedz 

automašīnas vērtību. Vieglās automašīnas Ford Mondeo atlikusī bilances vērtība pēc 

grāmatvedības uzskaites datiem ir EUR 0,00 (nulle euro 00 centi). 

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

19.punktu un Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanas likuma 2. 

un 3.pantu, Tērvetes novada dome, atklāti balsojot: PAR - 9 (D. Reinika, A. Bruss, S. Laizāns, I. 

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

ATTURAS  - nav NOLEMJ: 

 

1. Norakstīt no pašvaldības grāmatvedības bilances uzskaites vieglo automašīnu Ford Mondeo, 

valsts reģistrācijas numurs ER6477, izlaiduma gads  1994., šasijas  Nr. 

WF0AXXGBBARY07601, atlikusī bilances vērtība EUR 0,00 (nulle euro 00 centi). 

2. Norakstīto vieglo automašīnu Ford Mondeo realizēt, nododot to utilizācijai sertificētam 

uzņēmumam. 

3. Uzdot Tērvetes novada domes izpilddirektoram M.Berlandam veikt vieglās automašīnas 

Ford Mondeo noņemšanu no uzskaites CSDD. 

 

 

 

 

 

 

 

5. paragrāfs 

Par automašīnas norakstīšanu un nodošanu utilizācijai 

D. Reinika 

 

    Tērvetes novada dome ir izskatījusi Tērvetes novada domes Tautsaimniecības un attīstības 

komitejas iesniegto lēmuma projektu par SAC „Tērvete” piederošās vieglās automašīnas OPEL 

ASTRA, valsts reģistrācijas numurs EC8760, norakstīšanu.  

Izskatot minēto ierosinājumu Tērvetes novada dome konstatē: 

SAC „Tērvete” 2017. gada 16. janvārī ir iesniegusi iesniegumu Tērvetes novada domē ar 

lūgumu atļaut norakstīt SAC „Tērvete” lietojumā nodoto automašīnu OPEL ASTRA, valsts 

reģistrācijas numurs EC8760. Lūgums pamatots ar apstākli, ka automašīna nav tehniskā kārtībā 

un prasa pārāk lielu ieguldījumu veikšanu tās remontā, kas nav ekonomiski izdevīgi. Iesniegumam 

pievienots  sabiedrība sar ierobežotu atbildību “Autofirma Raivo”, reģistrācijas numurs 

40003086496, veiktais vieglās automašīnas OPEL ASTRA tehniskā stāvokļa novērtējums, no 



kura izriet, ka automašīnas remonta izmaksas sastāda EUR 1274,90 (viens tūkstotis divi simti 

septiņdesmit četri euro 90 centi). Tādejādi automašīnas OPEL ASTRA remonts nav ekonomiski 

izdevīgs, jo pārsniedz automašīnas vērtību. Vieglās automašīnas OPEL ASTRA atlikusī bilances 

vērtība pēc grāmatvedības uzskaites datiem ir EUR 0,00 (nulle euro 00 centi). 

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

19.punktu un Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanas likuma 2. 

un 3.pantu, Tērvetes novada dome, atklāti balsojot: PAR - 9 (D. Reinika, A. Bruss, S. Laizāns, I. 

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

ATTURAS - nav, NOLEMJ: 

 

1. Atļaut norakstīt no SAC „Tērvete” grāmatvedības bilances uzskaites vieglo automašīnu 

OPEL ASTRA, valsts reģistrācijas numurs EC8760, izlaiduma gads  2000., šasijas  Nr. 

WOLOTGF6915023208, atlikusī bilances vērtība EUR 0,00 (nulle euro 00 centi). 

2. Norakstīto vieglo automašīnu OPEL ASTRA realizēt, nododot to utilizācijai sertificētam 

uzņēmumam. 

3. Uzdot SAC „Tērvete” direktorei S.Vinterei veikt vieglās automašīnas OPEL ASTRA 

noņemšanu no uzskaites CSDD. 

 

 

 

6. paragrāfs 

Par ēkas pārņemšanu pašvaldības īpašumā  

D. Reinika 

 

Tērvetes novada dome ir izskatījusi iesniegto lēmuma projektu par ēkas “Cerības”, Tērvete, 

Tērvetes pagasts, Tērvetes novads, pārņemšanu Tērvetes novada pašvaldības īpašumā.  

Izskatot augstāk minēto lēmuma projektu, Tērvetes novada dome konstatēja: 

Akciju sabiedrības “AGROFIRMA TĒRVETE”, reģistrācijas numurs 45103001086, bilancē 

atrodas ēka “Cerības”, Tērvete, Tērvetes pagasts, Tērvetes novads,  kadastra apzīmējums 4688 003 

0041 052, turpmāk tekstā saukta arī – Ēka, kas atrodas uz Tērvetes novada pašvaldībai piederošā 

zemes gabala “Rehabilitācijas centrs Tērvete”, Tērvete, Tērvetes pagasts, Tērvetes novads, 

kadastra apzīmējums 4688 003 0249. 

Tērvetes novada dome ir saņēmusi akciju sabiedrības “AGROFIRMA TĒRVETE” 

priekšlikumu nodod bez atlīdzības Tērvetes novada domei īpašumā no bilances uz bilanci minēto 

Ēku. 

Ēka nav nevienam citam atsavināta, ieķīlāta, nav apgrūtināts ar parādiem, strīdā, zem 

aizlieguma un aresta nesastāv. 

Ēka ir apgrūtināta ar saistību tiesībām – iznomāta uz termiņu līdz 2036. gada 31. decembrim. 

Saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 14.panta otro punktu, pildot savas funkcijas, pašvaldībām 

likumā noteiktajā kārtībā ir tiesības iegūt un atsavināt kustamo un nekustamo mantu, privatizēt 

pašvaldību īpašuma objektus, slēgt darījumus, kā arī veikt citas privāttiesiska rakstura darbības. 

Saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 19.punktu, dome var izskatīt 

jebkuru jautājumu kas ir attiecīgās pašvaldības pārziņā, turklāt tikai dome var noteikt kārtību, kādā 

veicami darījumi ar pašvaldības kustamo mantu, kā arī kārtību, kādā notiek dāvinājumu un 

novēlējumu pieņemšana un pārzināšana, aizdevumu, aizņēmumu un citu ekonomisko saistību 

uzņemšanās pašvaldības vārdā. 

Ņemot vērā iepriekš minēto un pamatojoties uz likuma „Par valsts un pašvaldību finanšu 

līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanu” 3.pantu, likuma „Par pašvaldībām” 14. un 21.pantu, 

Finanšu komitejas lēmuma projektu, atklāti vārdiski balsojot: PAR – 9 (D. Reinika, A. Bruss, S. 

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

nav, ATTURAS – nav, Tērvetes novada dome NOLEMJ: 

 



1. Pieņemt bez atlīdzības Tērvetes novada pašvaldības īpašumā no akciju sabiedrības 

“AGROFIRMA TĒRVETE”, reģistrācijas numurs 45103001086, ēku “Cerības”, Tērvete, Tērvetes 

pagasts, Tērvetes novads,  kadastra apzīmējums 4688 003 0041 052; 

2. Pilnvarot Tērvetes novada domes priekšsēdētāju Daci Reiniku parakstīt vienošanās 

projektu par ēkas pārņemšanu Tērvetes novada domes īpašumā saskaņā ar vienošanās projektu 

(pielikumā pie lēmuma). 

 

 

7. paragrāfs 
Par saistošo noteikumu  Nr. 1 „Grozījumi Tērvetes novada domes 2011. gada 16. 

jūnija saistošajos noteikumos Nr.9 „Nekustamo īpašumu uzturēšanas un sabiedriskās 

kārtības noteikumi Tērvetes novadā”” apstiprināšanu 
D. Reinika 

 

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

saistošo noteikumu Nr. 1 „Grozījumi Tērvetes novada domes 2011. gada 16. jūnija saistošajos 

noteikumos Nr.9 „Nekustamo īpašumu uzturēšanas un sabiedriskās kārtības noteikumi Tērvetes 

novadā”” apstiprināšanu, pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 

4.punktu, 21. pantu, 45.pantu, Finanšu komitejas lēmuma projektu, atklāti vārdiski balsojot: PAR 

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

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

 

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

domes 2011. gada 16. jūnija saistošajos noteikumos Nr.9 „Nekustamo īpašumu uzturēšanas un 

sabiedriskās kārtības noteikumi Tērvetes novadā”;  

 

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 saistošo noteikumu Nr. 2 “Grozījumi Tērvetes novada domes 2013. gada 15. augusta 

saistošajos noteikumos Nr.14 „Mājdzīvnieku uzturēšanas noteikumi”” apstiprināšanu 

D. Reinika 

 

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

saistošo noteikumu Nr.2 „Grozījumi Tērvetes novada domes 2013. gada 15. augusta saistošajos 

noteikumos  Nr.14 „Mājdzīvnieku uzturēšanas noteikumi”” apstiprināšanu, pamatojoties uz 

likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 4.punktu, 21.pantu, 45.pantu, Finanšu komitejas 

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

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

NOLEMJ: 

 



1. Apstiprināt Tērvetes novada domes saistošos noteikumus Nr. 2 „Grozījumi Tērvetes 

novada domes 2013. gada 15. augusta saistošajos noteikumos Nr.14 „Mājdzīvnieku uzturēšanas 

noteikumi””; 

 

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. 

 

 

 

 

9. paragrāfs 

Par Tērvetes novada pašvaldības iestāžu štatu saraksta apstiprināšanu 

D. Reinika 

 

 Tērvetes novada dome ir izskatījusi iesniegto Tērvetes novada domes iestāžu štatu 

sarakstu 2017. gadam.  

Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.pantu, Finanšu komitejas lēmuma 

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

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

ATTURAS - nav, NOLEMJ: 

 

                Apstiprināt Tērvetes novada domes iestāžu štatu sarakstu 2017. gadam. 

 

 

 

10. paragrāfs 

Par SAC  “Tērvete” štatu saraksta apstiprināšanu  

D. Reinika 

 

      Tērvetes novada dome ir izskatījusi SAC ”Tērvete” direktores S.Vinteres 2016. gada 28. 

decembra  iesniegumu  Nr.1-09/742  “Par šatu sarakstu”, ar kuru direktore lūdz apstiprināt sociālās 

aprūpes centra “Tērvete” veco  ļaužu nodaļas  štatu sarakstu ar 2017. gada 3. februāri.  Direktore 

informē, ka sakarā ar klientu skaita izmaiņām un jauno klientu smagākām veselības stāvokļa 

diagnozēm, lai  nodrošinātu kvalitatīvu aprūpi, veco ļaužu nodaļas štatu sarakstā ir iekļautas divas 

aprūpētāju papildus slodzes. Neatbilstoša amata nosaukuma dēļ lūdz likvidēt galdnieka štata 

vienību un palīgstrādnieka divas štata vienības, izveidojot remontstrādnieka divas štata vienības.  

Ievērojot minēto un saskaņā ar likuma ”Par pašvaldībām” 21.pantu, Finanšu komitejas lēmuma 

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

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

nav, ATTURAS – nav, NOLEMJ: 

 

     Apstiprināt  SAC ”Tērvete”  štatu sarakstu veco ļaužu nodaļai ar 2017. gada 3. februāri 

(pielikumā). 

 

 

 

 



11. paragrāfs 

Par nodibinājuma “Fonds Sibīrijas bērni” iesnieguma izskatīšanu 

D. Reinika 

 

    Tērvetes  novada domē saņemta nodibinājuma “Fonds Sibīrijas bērni”, reģ. Nr. 40008057169, 

2016. gada 11. oktobra vēstule, kurā izteikts lūgums paredzēt 2017. gada pašvaldības budžetā 

atbalstu fonda rīkotajiem projektiem – konferencei un koncertam “Aizvestajiem” 14. jūnijā, bērnu 

sacerējuma konkursa organizēšanai, filmas “Tālā zeme Sibīrija - Tomskas un Altaja apgabals” 

montāžai, ekspedīcijas uz Sibīriju organizēšanai. Fonds”Sibīrijas bērni” apņemas visos reklāmas 

materiālos minēt Tērvetes novada domes atbalstu. 

    Ievērojot augstāk minēto un pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15.panta 5.punktu, 

Finanšu komitejas lēmuma projektu, Tērvetes novada dome,  atklāti vārdiski  balsojot: PAR – 9 

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

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

 

    Sastādot Tērvetes novada domes 2017. gada budžetu, paredzēt finansējumu EUR 100,00 (viens 

simts euro 00 centi) apmērā nodibinājuma „Fonds Sibīrijas bērni” projektu atbalstam. 

 

 

12. paragrāfs 

Par atbalstu Latvijas skolu orientēšanās kausa  

Kurzemes - Zemgales posmam Tērvetē  

D. Reinika 

 

     Tērvetes novada dome 2016. gada 21. novembrī ir saņēmusi iesniegumu no Latvijas 

Orientēšanās federācijas ( reģ. Nr.40008021960)  ar lūgumu finansiāli atbalstīt Latvijas skolu 

orientēšanās kausa Kurzemes - Zemgales posmu. Pasākums plānots 2017. gada 5. aprīlī Tērvetē. 

Plānotais dalībnieku skaits 700 - 1000 skolēnu. Atbilstoši pievienotajai tāmei kopējās pasākuma 

izmaksas 7585 EUR.  Tiek lūgts pašvaldības atbalsts EUR 500,00 (pieci simti euro 00 centi) 

apmērā. Pasākumā piedalīsies arī komandas no Tērvetes novada izglītības iestādēm. Dalība 

pasākumā - bezmaksas. Pasākuma mērķis - noskaidrot labākās Latvijas skolu komandas 

orientēšanās sportā, noskaidrot Latvijas spēcīgākos skolēnus orientēšanās sportā 8 dažādās grupās, 

veicināt orientēšanās sporta attīstību Latvijas skolās.  

    Ievērojot minēto un pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15.panta 6.punktu, Finanšu 

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

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

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

 

    Sastādot Tērvetes  novada pašvaldības 2017. gada budžetu, paredzēt finansējumu EUR 300,00 

(trīs simti euro 00 centi) apmērā Latvijas skolu orientēšanās kausa Kurzemes- Zemgales posma  

Tērvetē -   2017. gada 5. aprīlī sarīkošanas līdzfinansēšanai. 

 

 

13. paragrāfs 

Par  pašvaldības projekta „Pašvaldības ceļa Te5 pārbūve” izmaksām 
D. Reinika 

 

Ievērojot Tērvetes novada domes 2016. gada 24. marta sēdes lēmumu „Par dalību projektā” 

(protokols Nr.5, 7.§) un Tērvetes novada pašvaldības rīkoto iepirkumu TND 2016/5/ELFLA/LPA  

un TND 2016/15/ELFLA rezultātus, pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.pantu, Tērvetes 

novada domes Finanšu komitejas lēmuma projektu, Tērvetes novada dome,  atklāti vārdiski 



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

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

         Apstiprināt Tērvetes novada pašvaldības projekta „Pašvaldības ceļa Te5 pārbūve” kopējās 

izmaksas EUR 266 077,37 (divi simti sešdesmit seši tūkstoši septiņdesmit septiņi euro 37 centi) 

apmērā, tai skaitā pašvaldības līdzfinansējums  EUR 26 607,74 (divdesmit seši tūkstoši seši simti 

septiņi euro 74 centi). Projekta īstenošanai ņemt aizņēmumu Valsts kasē līdz EUR 219 000,00 (divi 

simti deviņpadsmit tūkstoši euro 00 centi) apmērā. 

 

 

 

14. paragrāfs 

Par Tērvetes novada bāriņtiesas locekļa ievēlēšanu 

                                                        D. Reinika 

 

Tērvetes novada bāriņtiesas sastāvā ir vakants bāriņtiesas locekļa amats. 

2017. gada 12. janvārī Tērvetes novada dome ir saņēmusi iesniegumu no Ineses Upītes ar 

lūgumu pieņemt viņu darbā par Tērvetes novada bāriņtiesas locekli.  

Saskaņā ar Bāriņtiesu likuma 9.panta pirmo daļu bāriņtiesas locekļus ievēlē attiecīgā 

pašvaldības dome uz pieciem gadiem.  

Saskaņā ar Bāriņtiesu likuma 9.panta piekto daļu, ievēlot bāriņtiesas locekli, pašvaldības domes 

pienākums ir pieprasīt ziņas no Sodu reģistra, lai pārliecinātos par personas atbilstību šā likuma 

11.panta 2., 3., 4., 5. un 6.punktā minētajām prasībām. 

Saskaņā ar pieprasītajām un saņemtajām ziņām no Sodu reģistra Inese Upīte atbilst Bāriņtiesu 

likuma 11.panta 2., 3., 4., 5. un 6.punktā minētajām prasībām.  

Tāpat minētā personas atbilst Bāriņtiesu likuma 10.panta otrās daļas prasībām, un proti: 

1) ir Latvijas Republikas pilsone; 

2) sasniegusi 30 gadu vecumu; 

3) viņai ir otrā līmeņa profesionālā augstākā jurista izglītība; 

4) prot valsts valodu augstākajā līmenī; 

5) ir nevainojama reputācija. 

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

9.punktu, kas nosaka, ka dome var izskatīt jebkuru jautājumu, kas ir attiecīgās pašvaldības pārziņā, 

turklāt tikai dome var iecelt amatā pašvaldības iestāžu vadītājus, kā arī citas amatpersonas likumā 

un pašvaldības nolikumā paredzētajos gadījumos, Finanšu komitejas lēmuma projektu, Tērvetes 

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

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

NOLEMJ: 
 

Ievēlēt Inesi Upīti, /personas kods/, Tērvetes novada bāriņtiesas locekļa amatā uz laika periodu 

no 2017. gada 30. janvāra līdz 2022. gada 29. janvārim. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://likumi.lv/doc.php?id=139369#p11
http://likumi.lv/doc.php?id=139369#p11


15. paragrāfs 

Par nokavēto nodokļa maksājumu piedziņu  

D. Reinika 

 

 

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

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

 

   Pieņemt lēmumu Nr. 4 “Par nokavēto nodokļa maksājumu piedziņu” 

 

 

 

16. paragrāfs 

Par nokavēto nodokļa maksājumu piedziņu  

D. Reinika 
 

 

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

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

 

   Pieņemt lēmumu Nr. 5 “Par nokavēto nodokļa maksājumu piedziņu” 

 

 

 

 

17. paragrāfs 

Par nokavēto nodokļa maksājumu piedziņu  

D. Reinika 

 

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

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

 

   Pieņemt lēmumu Nr. 6 “Par nokavēto nodokļa maksājumu piedziņu” 

 

 

 

18. paragrāfs 

Par nokavēto nodokļa maksājumu piedziņu  

D. Reinika 

 

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

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

 

   Pieņemt lēmumu Nr. 7 “Par nokavēto nodokļa maksājumu piedziņu” 

 

19. paragrāfs 

Par nokavēto nodokļa maksājumu piedziņu  

D. Reinika 

 

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

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

 

   Pieņemt lēmumu Nr. 8 “Par nokavēto nodokļa maksājumu piedziņu” 



 

 

20. paragrāfs 

Par nokavēto nodokļa maksājumu piedziņu  

D. Reinika 

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

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

 

   Pieņemt lēmumu Nr. 9 “Par nokavēto nodokļa maksājumu piedziņu” 

 

 

21. paragrāfs 

Par nokavēto nodokļa maksājumu piedziņu  

D. Reinika 

 

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

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

 

   Pieņemt lēmumu Nr. 10 “Par nokavēto nodokļa maksājumu piedziņu” 

 

22. paragrāfs 

Par nokavēto nodokļa maksājumu piedziņu  

D. Reinika 

 

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

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

 

   Pieņemt lēmumu Nr. 11 “Par nokavēto nodokļa maksājumu piedziņu” 

 

 

 

23. paragrāfs 

Par vēlēšanu iecirkņa maiņu  

D. Reinika 

 

Ievērojot Tērvetes novada vēlēšanu komisijas priekšsēdētājas Daces Vāceres iesniegumu, 

pamatojoties uz Republikas pilsētu un novadu vēlēšanu komisiju un vēlēšanu iecirkņu komisiju 

likuma 1.panta trešo daļu un likuma „Par pašvaldībām” 21.panta 25.punktu Finanšu komitejas 

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

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

nav, ATTURAS – nav, NOLEMJ: 

 

1. Lūgt Centrālo vēlēšanu komisiju mainīt vēlēšanu iecirkņa Nr. 440 atrašanās vietu no 

„Virsaiši”, Augstkalne, Augstkalnes pagasts, Tērvetes novads (Augstkalnes pagasta pārvalde) uz 

„Zvaniņi”, Augstkalne, Augstkalnes pagasts, Tērvetes novads (Bērnudārzs).  

2. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Tērvetes novada Vēlēšanu komisijas priekšsēdētājai Dacei 

Vācerei. 

 

 

 

 

 

 



24. paragrāfs 

Par mērķdotāciju sadali izglītības iestāžu pedagogu darba samaksai 

D. Reinika 

 

Ievērojot valsts piešķirto mērķdotācijas apmēru pedagogu algām 2017. gada janvāra – augusta 

periodam, Izglītības darba koordinatores Initas Rozes iesniegumu par mērķdotāciju sadales 

apstiprināšanu izglītības iestāžu pedagogu darba samaksai atbilstoši noteikumu „Kārtība, kādā 

Tērvetes novada pašvaldība sadala valsts piešķirto mērķdotāciju izglītības iestādēm bērnu no piecu 

gadu vecuma, vispārējās pamatizglītības un vispārējās vidējās izglītības pedagogu darba samaksai” 

2. punkta nosacījumiem, pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.pantu,  Finanšu komitejas 

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

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

nav, ATTURAS – nav, NOLEMJ: 

 

Apstiprināt valsts piešķirtās mērķdotācijas sadales apmēru katrai Tērvetes novada izglītības 

iestādei pedagogu algām 2017. gada janvārim – augustam (8 mēneši) šādā apmērā: 

 

Izglītības pakāpe Augstkalnes vidusskola 

ar struktūrvienību 

Bukaišu skola un 

pirmsskolas izglītības 

grupu „Zvaniņi” 

Annas Brigaderes pamatskola 

ar pirmsskolas grupām 

„Sprīdītis” 

 Mēnesī 

(EUR) 

8 mēnešos 

(EUR) 

Mēnesī 

(EUR) 

8 mēnešos 

(EUR) 

Pirmsskolas izglītības 

programmu bērniem no piecu 

gadu vecuma īstenošanai 

 

1835 

 

 

 

14 680 

 

 

2087 

 

16 696 

Vispārizglītojošo 

pamatizglītības un vidējās 

izglītības programmu 

īstenošanai 

 

20 676 

 

 

 

165 408 

 

 

12 538 

 

100 304 

 

Interešu izglītības programmu 

īstenošanai 

 

942 

 

 

 

7536 

 

 

583 

 

4664 

 

Kopā: 23 453 187 624 15 208 121 664 

 

 

25. paragrāfs 

Par transporta izdevumu segšanu izglītojamo nokļūšanai izglītības iestādē 

D. Reinika 

 

Tērvetes novada dome 2016. gada 20. decembrī ir saņēmusi G. K. iesniegumu ar lūgumu 

piešķirt elektronisko viedkarti (e-talonu) viņas meitai M. V., /personas kods/, transporta 

pakalpojumu saņemšanai nokļūšanai izglītības iestādē. M. V. apmeklē Annas Brigaderes 

pamatskolu un katru darba dienu, lai apmeklētu izglītības iestādi, brauc no Dobeles (M. V. 

pastāvīgā un deklarētā dzīvesvieta atrodas Dobelē) uz Annas Brigaderes pamatskolu un atpakaļ.   



      Ņemot vērā attiecīgo ceļa posmu (Dobele - Kroņauce - Dobele) un skolēnu skaitu  (viens 

izglītojamais), kuriem būtu nepieciešami pašvaldības transporta pakalpojumi šajā posmā, nav 

lietderīgi grozīt Tērvetes novada pašvaldības skolēnu pārvadājuma autobusa kustības maršrutu. 

Lietderīgāks risinājums ir segt transporta izdevumus M. V. nokļūšanai no dzīvesvietas uz izglītības 

iestādi - Annas Brigaderes pamatskolu.  

    Ievērojot minēto un pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 4.punktu, 

21.panta pirmās daļas 23.punktu, 2015.gada 30.marta Ministru kabineta noteikumu Nr. 153 

„Noteikumi par pasažieru kategorijām, kuras ir tiesīgas izmantot braukšanas maksas 

atvieglojumus maršrutu tīkla maršrutos” 7.punktu,  Tērvetes novada dome,  atklāti, vārdiski  

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

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

 

    1. Segt transporta izdevumus M. V., apmaksājot elektroniskās viedkartes (e-talona) vērtību 

nokļūšanai uz Annas Brigaderes pamatskolu un atpakaļ dzīves vietā (maršruts  Dobele – Kroņauce 

- Dobele). 

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

 

 

 

26. paragrāfs 

Par speciālistam izīrējamās dzīvojamās telpas statusa noteikšanu 

D. Reinika 

 

 Likuma „Par pašvaldībām” 15.panta 6.punkts nosaka, ka pašvaldības autonomā funkcija ir 

nodrošināt iedzīvotājiem veselības aprūpes pieejamību, kā arī veicināt iedzīvotāju veselīgu 

dzīvesveidu. Pildot likumā „Par pašvaldībām” 15.panta 6.punktā noteikto autonomo funkciju, 

Tērvetes novada pašvaldībai jānodrošina veselības aprūpes pieejamību 3698 novada iedzīvotājiem, 

līdz ar to  veselības aprūpe atzīstama par prioritāru nozari, kurā nepieciešami kvalificēti speciālisti. 

 Tērvetes novadā veselības aprūpes nozarē darbu uzsākušas divas institūcijas: ar 2017. gada 

1. janvāri “Virsaišos”, Augstkalnes pagastā, Tērvetes novadā, darbu uzsāka I.Lubgānes ģimenes 

ārsta prakse, savukārt ar 2016. gada 18. novembri “Indrānos”,  Augstkalnes pagastā, Tērvetes 

novadā, darbu uzsāka farmaceites I.Ludvigas aptieka “Mana aptieka”, tādējādi šo institūciju 

speciālisti atzīstami par kvalificētiem speciālistiem, kuriem sniedzama palīdzība dzīvokļu 

jautājumu risināšanā un atsevišķām dzīvojamām telpām  nosakāms kvalificētam speciālistam 

izīrējamās dzīvojamās telpas statuss. 

Ievērojot minēto un pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 

6.punktu, 21. panta pirmās daļas 23.punktu,  likuma „Par palīdzību dzīvokļu jautājuma risināšanā” 

211.pantu, 212.pantu,  Tērvetes novada dome,  atklāti, vārdiski  balsojot:  PAR – 9 (D. Reinika, A. 

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

PRET – nav, ATTURAS – nav,  NOLEMJ:  

 

1.  Noteikt, ka ar dzīvojamo telpu prioritārā secībā nodrošināmi sekojoši veselības aprūpes 

nozarē strādājoši kvalificēti speciālisti:  

   1.1. ģimenes ārsti; 

   1.2. farmaceiti. 

 

2. Noteikt, ka kvalificētam speciālistam izīrējamās dzīvojamās telpas statuss piešķirams šādām 

dzīvojamajām platībām: 

   2.1. dzīvojamā telpa - dzīvoklis Nr. 47, “Labrenči”, Tērvetes pagasts, Tērvetes novads, 30,9 

m2 platībā; 

   2.2. dzīvojamā telpa - dzīvoklis Nr. 12, “Spīdolas”, Augstkalnes pagasts, Tērvetes novads, 

57,7 m2 platībā. 

 



3. Deleģēt Tērvetes novada domes Komunālo, dzīvokļu jautājumu un parādu piedziņas 

komisijai tiesības pieņemt lēmumus par dzīvojamās telpas izīrēšanu kvalificētiem speciālistiem. 

 

4. Pilnvarot Tērvetes novada domes izpilddirektoru noslēgt dzīvojamo telpu īres līgumus. 

 

 

 

Sēdi slēdz plkst.11:45 

Nākamā domes sēde 2017. gada 23. februārī 

 

 

Sēdes vadītāja                                                                                                  D. Reinika 

 

Protokoliste                                                                                                      S. Hibšmane 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 
LATVIJAS REPUBLIKA 

TĒRVETES NOVADA DOME 
Reģ.Nr.90001465562 

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

e-pasts:tervetesnd@zemgale.lv 
 

 

TĒRVETES NOVADA TĒRVETES PAGASTĀ 

 

 

LĒMUMS 
 

2017. gada 26. janvārī                                                                                                    Nr. 1 

                                                                                                                             (prot. Nr.1, 1.§) 

 

Par nekustamā īpašuma „Naktsvijoles” sadalīšanu , nosaukuma un zemes lietošanas mērķa 

piešķiršanu 

 

 

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

„Naktsvijoles”, Augstkalnes pagasts, Tērvetes novads, sadalīšanu, nosaukuma un zemes lietošanas 

mērķa piešķiršanu. 

Izskatot iepriekš minēto ierosinājumu, Tērvetes novada dome konstatēja: 

Nekustamais īpašums „Naktsvijoles”, Augstkalnes pagasts, Tērvetes novads, pieder R. F. un 

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

apzīmējums/,  /kadastra apzīmējums/,  /kadastra apzīmējums/,  ar to kopējo platību 11,29 ha. R. F. 

īpašuma tiesības uz nekustamo īpašumu „Naktsvijoles”, Augstkalnes pagasts, Tērvetes novads, 

reģistrētas Dobeles zemesgrāmatu nodaļas Augstkalnes pagasta /zemesgrāmatas nodalījuma 

numurs/. 

Savā iesniegumā R. F. norāda, ka vēlas no tai piederošā zemes īpašuma „Naktsvijoles”, 

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

8,37 ha, kā arī piešķirt jaunu nosaukumu un zemes lietošanas mērķi. 

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  8,37 ha, atdalīšanai no nekustamā īpašuma „Naktsvijoles” nav 

nepieciešama. 

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

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

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

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

Sirsone, A. Skalbiņa, N. Namnieks, I. Vēveris), PRET- nav, ATTURAS - nav, Tērvetes novada dome 

NOLEMJ: 

 

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

/kadastra numurs/, zemes vienību ar /kadastra apzīmējums/ – 8,37 ha platībā. 

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

numurs/, atdalāmajai zemes vienībai ar /kadastra apzīmējums/ 8,37 ha platībā, piešķirt jaunu 

nosaukumu – „Vēja Vijoles”, Augstkalnes pagasts, Tērvetes novads, un noteikt nekustamā 



īpašuma lietošanas mērķi zemes vienībai „Vēja Vijoles”, Augstkalnes pagasts, Tērvetes novads, 

/kadastra apzīmējums/ – 8,37 ha visā platībā – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir 

lauksaimniecība (NĪLM kods – 0101).  

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

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

Atmodas ielā 19, Jelgava, LV - 3007. 

 

 

 

Domes priekšsēdētāja                                                                                           D. Reinika 
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TĒRVETES NOVADA TĒRVETES PAGASTĀ 

 

 

LĒMUMS 
  

2017. gada 26. janvārī                                                                                                 Nr. 2 

                                                                                                                             (prot. Nr.1, 2.§) 

 

Par pašvaldībai piekritīgas zemes piešķiršanu nomā  

 

 

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

novada pašvaldībai iznomāt lauksaimniecībā izmantojamo zemi 0,09 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, 09 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 - 9 (D. Reinika, A. Bruss, S. Laizāns, I. Krūmiņa, L. 

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

NOLEMJ: 

 

1. Sākot ar 2017. gada 1. janvāri iznomāt Dz. R., /personas kods/, Tērvetes novada pašvaldības 

lauksaimniecībā izmantojamo zemes vienības daļu 0,09 ha kopplatībā personiskās palīg-

saimniecības 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 2017. gada 28. 

februārim.  

2. Pilnvarot Tērvetes novada pašvaldības izpilddirektoru Māri Berlandu noslēgt lēmumam 

atbilstošu zemes nomas līgumu un veikt lēmuma izpildes kontroli. 

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

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

Atmodas ielā 19, Jelgava, LV - 3007. 

 

 

 

Domes priekšsēdētāja                                                                                          D. Reinika 
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2017. gada 26. janvārī                                                                                                 Nr. 3 

                                                                                                                             (prot. Nr.1, 3.§) 

 

Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu, nekustamā īpašuma “Oliņas” sadalīšanu, 

nosaukuma un lietošanas mērķa piešķiršanu  

 

 

Tērvetes novada dome ir izskatījusi sertificēta mērnieka Jāņa Baloža iesniegumu par izstrādātā 

zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamā īpašuma „Oliņas”, Bukaišu pagasts, Tērvetes 

novads, /kadastra numurs/, sadalīšanai, nosaukuma un lietošanas mērķa piešķiršanu sadalītajam 

zemes gabalam.  

Izskatot iepriekš minēto iesniegumu, Tērvetes novada dome konstatēja: 

Īpašnieks E. L. vēlas sadalīt nekustamā īpašuma „Oliņas”, Bukaišu pagasts, Tērvetes novads, 

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

izstrādātajam zemes ierīcības projektam. 

   Nekustamais īpašums „Oliņas ” pieder E. L. un sastāv no vienas zemes vienības ar kopējo platību 

16,9 ha. E. L. īpašuma tiesības uz nekustamo īpašumu „Oliņas”, Bukaišu pagasts, Tērvetes novads, 

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

  Tērvetes novada Būvvalde  2016. gada 30. novembrī ir izsniegusi zemes ierīcības projekta 

izstrādes nosacījumus Nr. 3/17-14-2016)  izstrādāt zemes ierīcības projektu nekustamā īpašuma 

„Oliņas”, Bukaišu pagasts, Tērvetes novads, sadalīšanai. 

  Zemes ierīcības projektu ir izstrādājis sertificēts zemes mērnieks Jānis Balodis, sertifikāta Nr. 

AA000000041, atbilstoši normatīvo aktu un Tērvetes novada būvvaldes nosacījumiem. 

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

novads, zemes vienību ar /kadastra apzīmējums/ divās atsevišķās zemes vienībās, 1,0 ha un 15,9 

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

pasākumi atbilst Tērvetes novada teritorijas plānojumam.  

   E. L. vēlas atdalāmajam nekustamajam īpašumam piešķirt jaunu nosaukumu – „Oliņu aploks”, 

Bukaišu pagasts, Tērvetes novads. 

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

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

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

ierīcības darbiem paredzēts izveidot jaunu adresācijas objektu un nekustamā īpašuma lietošanas 

mērķu noteikšanu vai maiņu. 

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

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

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



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

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

lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība”, Tautsaimniecības un attīstības komitejas 

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

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

nav, ATTURAS - nav, NOLEMJ : 

 

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

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

apzīmējums/ divās atsevišķās zemes vienībās, 1,0 ha un 15,9 ha platībā; 

       2. Piešķirt sadalītajam nekustamajam īpašumam „Oliņas”, Bukaišu pagasts, Tērvetes novads, 

sekojošus nosaukumus un lietošanas mērķus: 

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

1,0 ha atstāt iepriekšējo nosaukumu – „Oliņas”, Bukaišu pagasts, Tērvetes novads, un visā tā 

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

ir lauksaimniecība (NĪLM kods – 0101). 

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

15,9 ha piešķirt nosaukumu – „Oliņu aploks”, Bukaišu pagasts, Tērvetes novads, un visā tā platībā 

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

lauksaimniecība (NĪLM kods – 0101); 

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

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

Atmodas ielā 19, Jelgava, LV - 3007. 

 

 

 

Domes priekšsēdētāja                                                                                          D. Reinika 
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2017. gada 26. janvārī                                                                                               Nr. 4 

                                                                                                                             (prot. Nr.1, 15.§) 

 

Par nokavēto nodokļa maksājumu piedziņu 

 

 

Tērvetes novada dome, izskatot Tērvetes novada pašvaldības Nekustamo īpašumu speciālistes 

iesniegto lēmuma projektu par nokavēto nodokļu maksājumu piedziņu no S. B. par nekustamo 

īpašumu ”Kvietes”, Bukaišu pagasts, Tērvetes novads, konstatēja: 

Saskaņā ar likuma ”Par nekustamā īpašuma nodokli” 2.panta pirmo daļu un 9.panta pirmo daļu 

S. B., /personas kods/, ir daļēji atbildīgs par pilnīgu un savlaicīgu nekustamā īpašuma nodokļa 

nomaksu par nekustamo īpašumu ”Kvietes”,  Bukaišu pagasts, Tērvetes novads, /kadastra 

numurs/. 

Ņemot vērā to, ka S. B. nav savlaicīgi veicis nekustamā īpašuma nodokļa maksājumus par 

nekustamo īpašumu ”Kvietes”, Bukaišu pagasts,  Tērvetes novads, ir uzsākts nokavēto nodokļa 

maksājumu piedziņas process par nokavēto nodokļa maksājumu piedziņu bezstrīda kārtībā.  

2016. gada 15. novembrī S. B. ir brīdināts par nokavētā nodokļa maksājuma piedziņu bezstrīda 

kārtībā, bet nekustamā īpašuma nodokļa parāds  nav nomaksāts. 

2017. gada 13. janvārī kopējais nekustamā īpašuma nodokļa parāds par nekustamo īpašumu 

”Kvietes”, Bukaišu pagasts, Tērvetes novads, ir EUR 72,52, t.sk. pamatparāds par zemi EUR 

43,85, pamatparāds par ēkām EUR 4,74, nokavējuma nauda par zemi EUR 21,63 un nokavējuma 

nauda par ēkām EUR 2,30. 

Tā kā uz S. B. neattiecas neviens apstāklis, kas nepieļautu nekustamā īpašuma nodokļa 

bezstrīda piedziņu, pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 62.pantu, Administratīvā procesa 

likuma 65.panta pirmo daļu, likuma „Par nodokļiem un nodevām” 18.panta pirmās daļas 

11.punktu, 26.pantu, likuma „Par nekustamā īpašuma nodokli” 9.pantu Finanšu komitejas lēmuma 

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

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

nav, ATTURAS - nav, NOLEMJ: 

 

1. Piedzīt no S. B., /personas kods/, nekustamā īpašuma nodokļa parādu par nekustamo 

īpašumu ”Kvietes”, Bukaišu  pagasts,  Tērvetes  novads, EUR 72,52 (septiņdesmit divi euro  52 

centi) apmērā. 

2. Parādu piedzīt : 

     2.1. norakstot līdzekļus no S. B.  kontiem kredītiestādēs, veicot ieturējumus no S. B.  

pienākošajiem maksājumiem no trešajām personām; 



     2.2. vēršot piedziņu uz S. B. mantu (kustamo un nekustamo īpašumu, arī uz mantu, kas 

atrodas pie trešajām personām). 

3. Noteikt kā parāda saņēmēja iestādi – Tērvetes novada pašvaldību, reģ.nr. 9000145562, 

konts LV98UNLA0006011130654, kods – UNLALV2X, AS SEB banka. 

4. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Tērvetes novada pašvaldības izpilddirektoram M. 

Berlandam. 

5.    Lēmumu var pārsūdzēt Administratīvās rajona tiesas Jelgavas tiesu namā (pasta adrese: 

Atmodas iela 19, Jelgava, LV-3007) viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas. 
 

 

 

Domes priekšsēdētāja                                                                                          D. Reinika 
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2017. gada 26. janvārī                                                                                                   Nr. 5 

                                                                                                                             (prot. Nr.1, 16.§) 

 

Par nokavēto nodokļa maksājumu piedziņu 

 

 

Tērvetes novada dome, izskatot Tērvetes novada pašvaldības Nekustamo īpašumu speciālistes 

iesniegto lēmuma projektu par nokavēto nodokļu maksājumu piedziņu no I. S. par nekustamo 

īpašumu ”Kvietes”, Bukaišu pagasts, Tērvetes novads, konstatēja: 

Saskaņā ar likuma ”Par nekustamā īpašuma nodokli” 2.panta pirmo daļu un 9.panta pirmo daļu 

I. S., /personas kods/, ir daļēji atbildīga par pilnīgu un savlaicīgu nekustamā īpašuma nodokļa 

nomaksu par nekustamo īpašumu ”Kvietes”,  Bukaišu pagasts, Tērvetes novads, /kadastra 

numurs/. 

Ņemot vērā to, ka I. S. nav savlaicīgi veikusi nekustamā īpašuma nodokļa maksājumus par 

nekustamo īpašumu ”Kvietes”, Bukaišu pagasts,  Tērvetes novads, ir uzsākts nokavēto nodokļa 

maksājumu piedziņas process par nokavēto nodokļa maksājumu piedziņu bezstrīda kārtībā.  

2016. gada 15. novembrī I. S. ir brīdināta par nokavētā nodokļa maksājuma piedziņu bezstrīda 

kārtībā, bet nekustamā īpašuma nodokļa parāds  nav nomaksāts. 

2017. gada 13. janvārī kopējais nekustamā īpašuma nodokļa parāds par nekustamo īpašumu 

”Kvietes”, Bukaišu pagasts, Tērvetes novads, ir EUR 153,49, t.sk. pamatparāds par zemi EUR 

90,27, pamatparāds par ēkām EUR 7,35, nokavējuma nauda par zemi EUR 51,58 un nokavējuma 

nauda par ēkām EUR 4,29. 

Tā kā uz I. S. neattiecas neviens apstāklis, kas nepieļautu nekustamā īpašuma nodokļa bezstrīda 

piedziņu, pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 62.pantu, Administratīvā procesa likuma 

65.panta pirmo daļu, likuma „Par nodokļiem un nodevām” 18.panta pirmās daļas 11.punktu, 

26.pantu, likuma „Par nekustamā īpašuma nodokli” 9.pantu Finanšu komitejas lēmuma projektu, 

Tērvetes novada dome, atklāti vārdiski balsojot: PAR - 9 (D. Reinika, A. Bruss, S. Laizāns, I. 

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

ATTURAS - nav, NOLEMJ: 

 

1. Piedzīt no I. S., /personas kods/, nekustamā īpašuma nodokļa parādu par nekustamo 

īpašumu ”Kvietes”, Bukaišu  pagasts,  Tērvetes  novads, EUR 153,49 (viens simts piecdesmit trīs 

euro  49 centi) apmērā. 

2. Parādu piedzīt : 

      2.1. norakstot līdzekļus no I. S.  kontiem kredītiestādēs, veicot ieturējumus no I. S.  

pienākošajiem maksājumiem no trešajām personām; 



      2.2. vēršot piedziņu uz I. S. mantu (kustamo un nekustamo īpašumu, arī uz mantu, kas 

atrodas pie trešajām personām). 

3. Noteikt kā parāda saņēmēja iestādi – Tērvetes novada pašvaldību, reģ.nr. 9000145562, 

konts LV98UNLA0006011130654, kods – UNLALV2X, AS SEB banka. 

4. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Tērvetes novada pašvaldības izpilddirektoram M. 

Berlandam. 

5.    Lēmumu var pārsūdzēt Administratīvās rajona tiesas Jelgavas tiesu namā (pasta adrese: 

Atmodas iela 19, Jelgava, LV-3007) viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas. 

 

 

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 
 

2017. gada 26. janvārī                                                                                               Nr. 6 

                                                                                                                             (prot. Nr.1, 17.§) 

 

Par nokavēto nodokļa maksājumu piedziņu 

 

 

Tērvetes novada dome, izskatot Tērvetes novada pašvaldības Nekustamo īpašumu speciālistes 

iesniegto lēmuma projektu par nokavēto nodokļu maksājumu piedziņu no L. S. par nekustamo 

īpašumu ”Kvietes”,   Bukaišu pagasts, Tērvetes novads, konstatēja: 

Saskaņā ar likuma ”Par nekustamā īpašuma nodokli” 2.panta pirmo daļu un 9.panta pirmo daļu 

L. S., /personas kods/, ir daļēji atbildīga par pilnīgu un savlaicīgu nekustamā īpašuma nodokļa 

nomaksu par nekustamo īpašumu ”Kvietes”, Bukaišu pagasts, Tērvetes novads, /kadastra numurs/. 

Ņemot vērā to, ka L. S. nav savlaicīgi veikusi nekustamā īpašuma nodokļa maksājumus par 

nekustamo īpašumu ”Kvietes”, Bukaišu pagasts, Tērvetes novads, ir uzsākts nokavēto nodokļa 

maksājumu piedziņas process par nokavēto nodokļa maksājumu piedziņu bezstrīda kārtībā.  

2016. gada 15. novembrī L. S. ir brīdināta par nokavētā nodokļa maksājuma piedziņu bezstrīda 

kārtībā, bet nekustamā īpašuma nodokļa parāds  nav nomaksāts. 

2017. gada 13. janvārī kopējais nekustamā īpašuma nodokļa parāds par nekustamo īpašumu 

”Kvietes”, Bukaišu pagasts, Tērvetes novads, ir EUR 58,46, t.sk. pamatparāds par zemi EUR 

28,66, pamatparāds par ēkām EUR 2,47, nokavējuma nauda par zemi EUR 25,16 un nokavējuma 

nauda par ēkām EUR 2,17. 

Tā kā uz L.S. neattiecas neviens apstāklis, kas nepieļautu nekustamā īpašuma nodokļa bezstrīda 

piedziņu, pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 62.pantu, Administratīvā procesa likuma 

65.panta pirmo daļu, likuma „Par nodokļiem un nodevām” 18.panta pirmās daļas 11.punktu, 

26.pantu, likuma „Par nekustamā īpašuma nodokli” 9.pantu Finanšu komitejas lēmuma projektu, 

Tērvetes novada dome, atklāti vārdiski balsojot: PAR - 9 (D. Reinika, A. Bruss, S. Laizāns, I. 

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

ATTURAS - nav, NOLEMJ: 

 

1. Piedzīt no L. S., /personas kods/, nekustamā īpašuma nodokļa parādu par nekustamo 

īpašumu ”Kvietes”, Bukaišu  pagasts,  Tērvetes  novads, EUR 58,46 (piecdesmit astoņi euro  46 

centi) apmērā. 

2. Parādu piedzīt : 

     2.1. norakstot līdzekļus no L. S.  kontiem kredītiestādēs, veicot ieturējumus no L. S.  

pienākošajiem maksājumiem no trešajām personām; 

     2.2. vēršot piedziņu uz L. S. mantu (kustamo un nekustamo īpašumu, arī uz mantu, kas 

atrodas pie trešajām personām). 



3. Noteikt kā parāda saņēmēja iestādi – Tērvetes novada pašvaldību, reģ.nr. 9000145562, 

konts LV98UNLA0006011130654, kods – UNLALV2X, AS SEB banka. 

4. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Tērvetes novada pašvaldības izpilddirektoram M. 

Berlandam. 

5.    Lēmumu var pārsūdzēt Administratīvās rajona tiesas Jelgavas tiesu namā (pasta adrese: 

Atmodas iela 19, Jelgava, LV-3007) viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas. 

 

 

Domes priekšsēdētāja                                                                                            D. Reinika 
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TĒRVETES NOVADA TĒRVETES PAGASTĀ 

 

 

LĒMUMS 
 

2017. gada 26. janvārī                                                                                                  Nr. 7 

                                                                                                                             (prot. Nr.1, 18.§) 

 

Par nokavēto nodokļa maksājumu piedziņu 

 

 

Tērvetes novada dome, izskatot Tērvetes novada pašvaldības Nekustamo īpašumu speciālistes 

iesniegto lēmuma projektu par nokavēto nodokļu maksājumu piedziņu no L. Ž. par nekustamo 

īpašumu ”Ataugas”,   Bukaišu pagasts, Tērvetes novads, konstatēja: 

Saskaņā ar likuma ”Par nekustamā īpašuma nodokli” 2.panta pirmo daļu un 9.panta pirmo daļu 

L. Ž., /personas kods/, ir atbildīga par pilnīgu un savlaicīgu nekustamā īpašuma nodokļa nomaksu 

par nekustamo īpašumu ”Ataugas”,  Bukaišu pagasts, Tērvetes novads, /kadastra numurs/. 

Ņemot vērā to, ka L. Ž. nav savlaicīgi veikusi nekustamā īpašuma nodokļa maksājumus par 

nekustamo īpašumu ”Ataugas”, Bukaišu pagasts,  Tērvetes novads, ir uzsākts nokavēto nodokļa 

maksājumu piedziņas process par nokavēto nodokļa maksājumu piedziņu bezstrīda kārtībā.  

2016. gada 29. novembrī L. Ž. ir brīdināta par nokavētā nodokļa maksājuma piedziņu bezstrīda 

kārtībā, bet nekustamā īpašuma nodokļa parāds  nav nomaksāts. 

2017. gada 13. janvārī kopējais nekustamā īpašuma nodokļa parāds par nekustamo īpašumu 

”Ataugas”, Bukaišu pagasts, Tērvetes novads, ir EUR 106,94, t.sk. pamatparāds par zemi EUR 

58,97, pamatparāds par ēkām EUR 9,42, nokavējuma nauda par zemi EUR 33,30 un nokavējuma 

nauda par ēkām EUR 5,25. 

Tā kā uz L. Ž. neattiecas neviens apstāklis, kas nepieļautu nekustamā īpašuma nodokļa 

bezstrīda piedziņu, pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 62.pantu, Administratīvā procesa 

likuma 65.panta pirmo daļu, likuma „Par nodokļiem un nodevām” 18.panta pirmās daļas 

11.punktu, 26.pantu, likuma „Par nekustamā īpašuma nodokli” 9.pantu Finanšu komitejas lēmuma 

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

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

nav, ATTURAS - nav, NOLEMJ: 

 

1. Piedzīt no L. Ž., /personas kods/, nekustamā īpašuma nodokļa parādu par nekustamo 

īpašumu ”Ataugas”, Bukaišu  pagasts,  Tērvetes  novads, /kadastra numurs/, EUR 106,94 (viens 

simts seši euro  94 centi) apmērā. 

2. Parādu piedzīt : 

     2.1. norakstot līdzekļus no L. Ž.  kontiem kredītiestādēs, veicot ieturējumus no L. Ž. 

pienākošajiem maksājumiem no trešajām personām; 

     2.2. vēršot piedziņu uz L. Ž. mantu (kustamo un nekustamo īpašumu, arī uz mantu, kas 

atrodas pie trešajām personām). 



3. Noteikt kā parāda saņēmēja iestādi – Tērvetes novada pašvaldību, reģ.nr. 9000145562, 

konts LV98UNLA0006011130654, kods – UNLALV2X, AS SEB banka. 

4. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Tērvetes novada pašvaldības izpilddirektoram M. 

Berlandam. 

5.    Lēmumu var pārsūdzēt Administratīvās rajona tiesas Jelgavas tiesu namā (pasta adrese: 

Atmodas iela 19, Jelgava, LV-3007) viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas. 

 

 

Domes priekšsēdētāja                                                                                           D. Reinika 
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LĒMUMS 
 

2017. gada 26. janvārī                                                                                                   Nr. 8 

                                                                                                                             (prot. Nr.1, 19.§) 

 

Par nokavēto nodokļa maksājumu piedziņu 

 

Tērvetes novada dome, izskatot Tērvetes novada pašvaldības Nekustamo īpašumu speciālistes 

iesniegto lēmuma projektu par nokavēto nodokļu maksājumu piedziņu no I. S. par nekustamo 

īpašumu ”Stallēni”, Bukaišu pagasts, Tērvetes novads, konstatēja: 

Saskaņā ar likuma ”Par nekustamā īpašuma nodokli” 2.panta pirmo daļu un 9.panta pirmo daļu 

I. S., /personas kods/, ir atbildīga par pilnīgu un savlaicīgu nekustamā īpašuma nodokļa nomaksu 

par nekustamo īpašumu ”Stallēni”,  Bukaišu pagasts, Tērvetes novads, /kadastra numurs/. 

Ņemot vērā to, ka I. S. nav savlaicīgi veikusi nekustamā īpašuma nodokļa maksājumus par 

nekustamo īpašumu ”Stallēni”, Bukaišu pagasts,  Tērvetes novads, ir uzsākts nokavēto nodokļa 

maksājumu piedziņas process par nokavēto nodokļa maksājumu piedziņu bezstrīda kārtībā.  

2016. gada 15. novembrī I. S. ir brīdināta par nokavētā nodokļa maksājuma piedziņu bezstrīda 

kārtībā, bet nekustamā īpašuma nodokļa parāds  nav nomaksāts. 

2017. gada 13. janvārī kopējais nekustamā īpašuma nodokļa parāds par nekustamo īpašumu 

”Stallēni”, Bukaišu pagasts, Tērvetes novads, ir EUR 112,40, t.sk. pamatparāds par zemi EUR 

55,29, pamatparāds par ēkām EUR 14,41, nokavējuma nauda par zemi EUR 34,82 un nokavējuma 

nauda par ēkām EUR 7,88. 

Tā kā uz I. S. neattiecas neviens apstāklis, kas nepieļautu nekustamā īpašuma nodokļa bezstrīda 

piedziņu, pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 62.pantu, Administratīvā procesa likuma 

65.panta pirmo daļu, likuma „Par nodokļiem un nodevām” 18.panta pirmās daļas 11.punktu, 

26.pantu, likuma „Par nekustamā īpašuma nodokli” 9.pantu Finanšu komitejas lēmuma projektu, 

Tērvetes novada dome, atklāti vārdiski balsojot: PAR - 9 (D. Reinika, A. Bruss, S. Laizāns, I. 

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

ATTURAS - nav, NOLEMJ: 

 

1. Piedzīt no I. S., /personas kods/, nekustamā īpašuma nodokļa parādu par nekustamo 

īpašumu ”Stallēni”, Bukaišu  pagasts,  Tērvetes  novads, /kadastra numurs/, EUR 112,40 (viens 

simts divpadsmit euro  40 centi) apmērā. 

2. Parādu piedzīt : 

     2.1. norakstot līdzekļus no I. S.  kontiem kredītiestādēs, veicot ieturējumus no I. S.  

pienākošajiem maksājumiem no trešajām personām; 

     2.2. vēršot piedziņu uz I. S. mantu (kustamo un nekustamo īpašumu, arī uz mantu, kas 

atrodas pie trešajām personām). 



3. Noteikt kā parāda saņēmēja iestādi – Tērvetes novada pašvaldību, reģ.nr. 9000145562, 

konts LV98UNLA0006011130654, kods – UNLALV2X, AS SEB banka. 

4. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Tērvetes novada pašvaldības izpilddirektoram M. 

Berlandam. 

5.    Lēmumu var pārsūdzēt Administratīvās rajona tiesas Jelgavas tiesu namā (pasta adrese: 

Atmodas iela 19, Jelgava, LV-3007) viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas. 

 

 

Domes priekšsēdētāja                                                                                           D. Reinika 
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2017. gada 26. janvārī                                                                                               Nr. 9 

                                                                                                                             (prot. Nr.1, 20.§) 

 

Par nokavēto nodokļa maksājumu piedziņu 

 

Tērvetes novada dome, izskatot Tērvetes novada pašvaldības Nekustamo īpašumu speciālistes 

iesniegto lēmuma projektu par nokavēto nodokļu maksājumu piedziņu no I. S. par nekustamo 

īpašumu ”Stallēni”,  Bukaišu pagasts, Tērvetes novads, konstatēja: 

Saskaņā ar likuma ”Par nekustamā īpašuma nodokli” 2.panta pirmo daļu un 9.panta pirmo daļu 

I. S., /personas kods/, ir atbildīga par pilnīgu un savlaicīgu nekustamā īpašuma nodokļa nomaksu 

par nekustamo īpašumu ”Stallēni”,  Bukaišu pagasts, Tērvetes novads, /kadastra numurs/. 

Ņemot vērā to, ka I. S. nav savlaicīgi veikusi nekustamā īpašuma nodokļa maksājumus par 

nekustamo īpašumu ”Stallēni”, Bukaišu pagasts,  Tērvetes novads, ir uzsākts nokavēto nodokļa 

maksājumu piedziņas process par nokavēto nodokļa maksājumu piedziņu bezstrīda kārtībā.  

2016. gada 15. novembrī I. S. ir brīdināta par nokavētā nodokļa maksājuma piedziņu bezstrīda 

kārtībā, bet nekustamā īpašuma nodokļa parāds  nav nomaksāts. 

2017. gada 13. janvārī kopējais nekustamā īpašuma nodokļa parāds par nekustamo īpašumu 

”Stallēni”, Bukaišu pagasts, Tērvetes novads, ir EUR 11,17, t.sk. pamatparāds par zemi EUR 6,66, 

nokavējuma nauda par zemi EUR 4,51 . 

Tā kā uz I. S. neattiecas neviens apstāklis, kas nepieļautu nekustamā īpašuma nodokļa bezstrīda 

piedziņu, pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 62.pantu, Administratīvā procesa likuma 

65.panta pirmo daļu, likuma „Par nodokļiem un nodevām” 18.panta pirmās daļas 11.punktu, 

26.pantu, likuma „Par nekustamā īpašuma nodokli” 9.pantu Finanšu komitejas lēmuma projektu, 

Tērvetes novada dome, atklāti vārdiski balsojot: PAR - 9 (D. Reinika, A. Bruss, S. Laizāns, I. 

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

ATTURAS - nav, NOLEMJ: 

 

    1. Piedzīt no I. S., /personas kods/, nekustamā īpašuma nodokļa parādu par nekustamo īpašumu 

”Stallēni”, Bukaišu pagasts, Tērvetes  novads, /kadastra numurs/, EUR 11,17 (vienpadsmit euro 

17 centi) apmērā. 

2. Parādu piedzīt : 

    2.1. norakstot līdzekļus no I. S. kontiem kredītiestādēs, veicot ieturējumus no I. S. 

pienākošajiem maksājumiem no trešajām personām; 

    2.2. vēršot piedziņu uz I. S. mantu (kustamo un nekustamo īpašumu, arī uz mantu, kas atrodas 

pie trešajām personām). 

    3. Noteikt kā parāda saņēmēja iestādi – Tērvetes novada pašvaldību, reģ.nr. 9000145562, konts 

LV98UNLA0006011130654, kods – UNLALV2X, AS SEB banka. 



    4. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Tērvetes novada pašvaldības izpilddirektoram M. 

Berlandam. 

5.  Lēmumu var pārsūdzēt Administratīvās rajona tiesas Jelgavas tiesu namā (pasta adrese: 

Atmodas iela 19, Jelgava, LV-3007) viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas. 
 

 

Domes priekšsēdētāja                                                                                           D. Reinika 
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LĒMUMS 
 

2017. gada 26. janvārī                                                                                               Nr. 10 

                                                                                                                             (prot. Nr.1, 21.§) 

 

Par nokavēto nodokļa maksājumu piedziņu 

 

Tērvetes novada dome, izskatot Tērvetes novada pašvaldības Nekustamo īpašumu speciālistes 

iesniegto lēmuma projektu par nokavēto nodokļu maksājumu piedziņu no R. J. par nekustamo 

īpašumu ”Krusiņas”, Augstkalnes pagasts, Tērvetes novads, konstatēja: 

Saskaņā ar likuma ”Par nekustamā īpašuma nodokli” 2.panta pirmo daļu un 9.panta pirmo daļu 

R. J., /personas kods/, ir atbildīgs par pilnīgu un savlaicīgu nekustamā īpašuma nodokļa nomaksu 

par nekustamo īpašumu ”Krusiņas”, Augstkalnes pagasts, Tērvetes novads, /kadastra numurs/. 

Ņemot vērā to, ka R. J. nav savlaicīgi veicis nekustamā īpašuma nodokļa maksājumus par 

nekustamo īpašumu ”Krusiņas”, Augstkalnes pagasts,  Tērvetes novads, ir uzsākts nokavēto 

nodokļa maksājumu piedziņas process par nokavēto nodokļa maksājumu piedziņu bezstrīda 

kārtībā.  

2016. gada 25. novembrī R. J. ir brīdināts par nokavētā nodokļa maksājuma piedziņu bezstrīda 

kārtībā, bet nekustamā īpašuma nodokļa parāds  nav nomaksāts. 

2017. gada 13. janvārī kopējais nekustamā īpašuma nodokļa parāds par nekustamo īpašumu 

”Krusiņas”, Augstkalnes pagasts, Tērvetes novads, ir EUR 196,24, t.sk. pamatparāds par zemi 

EUR 140,37, pamatparāds par ēkām EUR 25,92, nokavējuma nauda par zemi EUR 21,75 un 

nokavējuma nauda par ēkām EUR 4,76. 

Tā kā uz R. J. neattiecas neviens apstāklis, kas nepieļautu nekustamā īpašuma nodokļa 

bezstrīda piedziņu, pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 62.pantu, Administratīvā procesa 

likuma 65.panta pirmo daļu, likuma „Par nodokļiem un nodevām” 18.panta pirmās daļas 

11.punktu, 26.pantu, likuma „Par nekustamā īpašuma nodokli” 9.pantu Finanšu komitejas lēmuma 

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

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

nav, ATTURAS - nav, NOLEMJ: 

 

1. Piedzīt no R. J., /personas kods/, nekustamā īpašuma nodokļa parādu par nekustamo 

īpašumu ”Krusiņas”, Augstkalnes  pagasts,  Tērvetes  novads, EUR 196,24 (viens simts 

deviņdesmit seši euro 24 centi) apmērā. 

2. Parādu piedzīt : 

     2.1. norakstot līdzekļus no R. J.  kontiem kredītiestādēs, veicot ieturējumus no R. J.  

pienākošajiem maksājumiem no trešajām personām; 

     2.2. vēršot piedziņu uz R. J. mantu (kustamo un nekustamo īpašumu, arī uz mantu, kas 

atrodas pie trešajām personām). 



3. Noteikt kā parāda saņēmēja iestādi – Tērvetes novada pašvaldību, reģ.nr. 9000145562, 

konts LV98UNLA0006011130654, kods – UNLALV2X, AS SEB banka. 

4. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Tērvetes novada pašvaldības izpilddirektoram M.  

Berlandam. 

 5.    Lēmumu var pārsūdzēt Administratīvās rajona tiesas Jelgavas tiesu namā (pasta adrese: 

Atmodas iela 19, Jelgava, LV-3007) viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas. 
 

 

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 
 

2017. gada 26. janvārī                                                                                               Nr. 11 

                                                                                                                             (prot. Nr.1, 22.§) 

 

Par nokavēto nodokļa maksājumu piedziņu 

 

Tērvetes novada dome, izskatot Tērvetes novada pašvaldības Nekustamo īpašumu speciālistes 

iesniegto lēmuma projektu par nokavēto nodokļu maksājumu piedziņu no E. S. par nekustamo 

īpašumu ”Dauzas”, Augstkalnes pagasts, Tērvetes novads, konstatēja: 

Saskaņā ar likuma ”Par nekustamā īpašuma nodokli” 2.panta pirmo daļu un 9.panta pirmo daļu 

E. S., /personas kods/, ir atbildīga par pilnīgu un savlaicīgu nekustamā īpašuma nodokļa nomaksu 

par nekustamo īpašumu ”Dauzas”,  Augstkalnes pagasts, Tērvetes novads, /kadastra numurs/. 

Ņemot vērā to, ka E. S. nav savlaicīgi veikusi nekustamā īpašuma nodokļa maksājumus par 

nekustamo īpašumu ”Dauzas”, Augstkalnes pagasts, Tērvetes novads, ir uzsākts nokavēto nodokļa 

maksājumu piedziņas process par nokavēto nodokļa maksājumu piedziņu bezstrīda kārtībā.  

2016. gada 25. novembrī E. S. ir brīdināta par nokavētā nodokļa maksājuma piedziņu bezstrīda 

kārtībā, bet nekustamā īpašuma nodokļa parāds  nav nomaksāts. 

2017. gada 13. janvārī kopējais nekustamā īpašuma nodokļa parāds par nekustamo īpašumu 

”Dauzas”, Augstkalnes pagasts, Tērvetes novads, ir EUR 317,16, t.sk. pamatparāds par zemi EUR 

259,19, nokavējuma nauda par zemi EUR 57,97 . 

Tā kā uz E. S. neattiecas neviens apstāklis, kas nepieļautu nekustamā īpašuma nodokļa 

bezstrīda piedziņu, pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 62.pantu, Administratīvā procesa 

likuma 65.panta pirmo daļu, likuma „Par nodokļiem un nodevām” 18.panta pirmās daļas 

11.punktu, 26.pantu, likuma „Par nekustamā īpašuma nodokli” 9.pantu Finanšu komitejas lēmuma 

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

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

nav, ATTURAS - nav, NOLEMJ: 

 

1. Piedzīt no E. S., /personas kods/, nekustamā īpašuma nodokļa parādu par nekustamo 

īpašumu ”Dauzas”, Augstkalnes pagasts,  Tērvetes  novads, EUR 317,16 (trīs simti 

septiņpadsmit euro 16 centu) apmērā. 

2. Parādu piedzīt : 

     2.1. norakstot līdzekļus no E. S. kontiem kredītiestādēs, veicot ieturējumus no E. S.  

pienākošajiem maksājumiem no trešajām personām; 

     2.2. vēršot piedziņu uz E. S. mantu (kustamo un nekustamo īpašumu, arī uz mantu, kas 

atrodas pie trešajām personām). 

3. Noteikt kā parāda saņēmēja iestādi – Tērvetes novada pašvaldību, reģ.nr. 9000145562, 

konts LV98UNLA0006011130654, kods – UNLALV2X, AS SEB banka. 



4. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Tērvetes novada pašvaldības izpilddirektoram M. 

Berlandam. 

5.   Lēmumu var pārsūdzēt Administratīvās rajona tiesas Jelgavas tiesu namā (pasta adrese: 

Atmodas iela 19, Jelgava, LV-3007) viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas. 

 

 

Domes priekšsēdētāja                                                                                           D. Reinika 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PASKAIDROJUMA RAKSTS 

 

Tērvetes novada pašvaldības saistošajiem  noteikumiem  Nr.1 

“Grozījumi Tērvetes novada domes 2011. gada 16. jūnija 

saistošajos noteikumos Nr. 9 „ Nekustamo īpašumu uzturēšanas un  sabiedriskās kārtības 

noteikumi Tērvetes novadā”” 

 

 

Saistošo noteikumu  projekta  

nepieciešamības pamatojums 

   
Pastāvošais tiesiskais regulējums: likuma „Par 

pašvaldībām” 43.panta pirmās daļas 4.punkts paredz, 

ka pašvaldības dome ir tiesīga izdot saistošus 

noteikumus, paredzot administratīvo atbildību par to 

pārkāpšanu ar sabiedrisko kārtību saistītos 

jautājumos. Konstatēts, ka sabiedriskās kārtības 

nodrošināšanai Tērvetes novada teritorijā ir 

nepieciešams papildināt spēkā esošo saistošo 

noteikumu nosacījumus. 

Ar šo saistošo noteikumu izdošanu tiek grozīti un 

papildināti Tērvetes novada pašvaldības saistošo 

noteikumu nosacījumi par sabiedrisko kārtību 

Tērvetes novadā, iekļaujot saistošajos noteikumos 

jaunus sabiedriskās kārtības nosacījumus un paredzot 

atbildību par to pārkāpšanu.  

 

Īss Saistošo noteikumu projekta satura 

izklāsts 

   
Ar saistošajiem noteikumiem tiek papildināti 

Tērvetes novada pašvaldības saistošo noteikumu 

nosacījumi par sabiedrisko kārtību Tērvetes novadā, 

iekļaujot saistošajos noteikumos atbildību par 

transportlīdzekļu novietošanu un braukšanu zaļajā 

zonā, par īpašuma (ceļu, laukumu, ielu u.c.) bojāšanu 

un sabiedriskās kārtības traucēšanu, tīši buksējot 

transportlīdzekļa dzenošos riteņus,  par 

transportlīdzekļu, kuriem liegts piedalīties ceļu 

satiksmē, novietošanu sabiedriskajās vietās. 

Saistošo noteikumu projekta 

iespējamā ietekme uz pašvaldības 

budžetu 

Neietekmē 

 

 

 

Saistošo noteikumu projekta 

iespējamā ietekme uz 

uzņēmējdarbības vidi pašvaldības 

teritorijā 

Neietekmē 

Saistošo noteikumu projekta 

iespējamā ietekme uz 

administratīvajām procedūrām   

Nav attiecināmi 

 

 

 

Normatīvie akti, saskaņā ar kuriem  

Saistošie noteikumi sagatavoti 

 Likuma „Par pašvaldībām” 43.panta pirmās daļas 4., 

5., 6.punktu 
 

 

Informācija par konsultācijām ar 

privātpersonām saistībā ar  Saistošo 

noteikumu projektu 

Pēc saistošo noteikumu projekta un tam pievienotā 

paskaidrojuma raksta izskatīšanas domes pastāvīgās 

komitejas sēdē un publicēšanas pašvaldības mājas 

lapā internetā www.tervetesnovads.lv, saņemto 



priekšlikumu vai iebildumu apkopošanas, tos, 

izvērtējot lietderības apsvērumus, paredzēts iekļaut 

saistošajos noteikumos. Plānotais sabiedrības 

līdzdalības veids – priekšlikumu un iebildumu 

izvērtēšana pēc projekta publicēšanas pašvaldības 

mājaslapā internetā www.tervetesnovads.lv;  

Sabiedrības pārstāvju izteiktie priekšlikumi vai 

iebildumi - paredzēts izvērtēt pēc to saņemšanas.  

 

 

Domes priekšsēdētāja                                                                   D. Reinika 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



APSTIPRINĀTI  

ar Tērvetes novada domes  

2017. gada 26. janvāra 

sēdes lēmumu  (protokols Nr. 1, 7. §) 

 

Saistošie noteikumi Nr. 1 “Grozījumi Tērvetes novada domes 2011. gada 16. jūnija 

saistošajos noteikumos Nr.9 „ Nekustamo īpašumu uzturēšanas un  sabiedriskās kārtības 

noteikumi Tērvetes novadā”” 

   

 
Izdoti saskaņā ar likumu  

„Par pašvaldībām” 43.panta pirmās daļas 4., 5., 6.punktu  
 

Izdarīt Tērvetes novada domes 2011. gada 16. jūnija saistošajos noteikumos Nr. 9 „Nekustamo 

īpašumu uzturēšanas un sabiedriskās kārtības noteikumi Tērvetes novadā” (turpmāk tekstā – 

saistošie noteikumi)  šādus grozījumus: 

 

1. Papildināt saistošos noteikumus ar 141.punktu šādā redakcijā: 

„141. Publisko teritoriju zaļajā zonā nav pieļaujama transportlīdzekļa novietošana, izņemot 

speciālā dienesta transportu, veicot dienesta pienākumus, izņemot gadījumus, ja ir saņemta 

speciāla atļauja un izņemot speciāli šim nolūkam izveidotas stāvvietas. 

Par šajā punktā minēto darbību veikšanu pārkāpējam uzliek naudas sodu no 20 euro līdz 40 

euro. 

Par tādām pašām darbībām, ja tās izdarītas atkārtoti gada laikā pēc administratīvā soda 

piemērošanas, uzliek naudas sodu no 40 euro līdz 85 euro.”. 

 

2. Papildināt saistošos noteikumus ar 142.punktu šādā redakcijā: 

„142. Publisko teritoriju zaļajā zonā nav pieļaujama transportlīdzekļa braukšana, izņemot 

speciālā dienesta transportu, veicot dienesta pienākumus, izņemot gadījumus, ja ir saņemta 

speciāla atļauja un izņemot speciāli šim nolūkam izveidotas stāvvietas. 

Par šajā punktā minēto darbību veikšanu pārkāpējam uzliek naudas sodu no 20 euro līdz 40 

euro. 

Par tādām pašām darbībām, ja tās izdarītas atkārtoti gada laikā pēc administratīvā soda 

piemērošanas, uzliek naudas sodu no 40 euro līdz 85 euro.”. 

 

3. Papildināt saistošos noteikumus ar 143.punktu šādā redakcijā: 

„143. Nav pieļaujama tīša transportlīdzekļa dzenošo riteņu izbuksēšana, tās rezultātā atstājot 

brauktuves (ielu, ceļu vai vietu, kur transportlīdzekļi var pārvietoties) seguma transportlīdzekļa 

riepu gumijas sastāvdaļu nospiedumus. 

Par šajā punktā minēto darbību veikšanu pārkāpējam uzliek naudas sodu no 25 euro līdz 100 

euro. 

Par tādām pašām darbībām, ja tās izdarītas atkārtoti gada laikā pēc administratīvā soda 

piemērošanas, uzliek naudas sodu no 100 euro līdz 200 euro.” 

 

4. Papildināt saistošos noteikumus ar 211.punktu šādā redakcijā: 

„211. Nav pieļaujama transportlīdzekļa, kuram liegts piedalīties ceļu satiksmē, novietošana un 

turēšana sabiedriskās vietās ilgāk par 48 stundām. 

Par šajā punktā minēto darbību veikšanu pārkāpējam izsaka brīdinājumu vai uzliek naudas sodu 

līdz 100 euro. 

Par tādām pašām darbībām, ja tās izdarītas atkārtoti gada laikā pēc administratīvā soda 

piemērošanas, uzliek naudas sodu no 100 euro līdz 200 euro.”. 

 

Domes priekšsēdētāja                                                            Dace Reinika 



 

APSTIPRINĀTI 

ar Tērvetes novada domes 

2011. gada 16. jūnija sēdes lēmumu 

(protokols Nr.7, 6. paragrāfs) 
Ar grozījumiem 2011.gada 22.jūnijā 

(protokols Nr.7, 6. paragrāfs); 

ar grozījumiem 2011.gada 27.oktobrī 

(protokols Nr.11, 20. paragrāfs); 

ar grozījumiem 2012.gada 21.jūnijā 

(protokols Nr.6, 5.paragrāfs); 

ar grozījumiem 2012.gada 23.augustā    

(protokols Nr.8, 5. paragrāfs); 

ar grozījumiem 2013. gada 24.oktobrī 

     (protokols Nr.13, 2.paragrāfs); 

ar grozījumiem 2017. gada 26. janvāra 

sēdē  ( protokols Nr.1, 7. §)  

 

 

Saistošie noteikumi Nr.9  „Nekustamo īpašumu uzturēšanas 

 un sabiedriskās kārtības noteikumi Tērvetes novadā” 
 

Izdoti saskaņā ar likumu  

„Par pašvaldībām” 43.panta pirmās daļas 4., 5., 6.punktu  
 

 

I. Vispārīgie jautājumi 

 

1. Saistošie noteikumi (turpmāk tekstā - Noteikumi) nosaka sabiedriskas kārtības, teritorijas 

sakoptības un sanitārās tīrības uzturēšanas, namīpašumu un citu nekustamo īpašumu uzturēšanas un 

saglabāšanas, apstādījumu aizsardzības, tīrības un kārtības uzturēšanas sabiedriskajās vietās, dzīvojamās un 

koplietošanas telpās nodrošināšanas prasības Tērvetes novada administratīvajā teritorijā un atbildību par šo 

prasību neievērošanu. 
2. Noteikumos lietotie termini: 

2.1. Izklaides vieta – kafejnīca, tējnīca, bārs, restorāns, klubs, spēļu nams, spēļu zāle, diskotēka, 

deju zāle un citas vietas, kurās tiek piedāvāti izklaides pasākumi (priekšnesumi, spēles, atrakcijas, dejas 

u.c.); 
2.2. Sabiedriska vieta / Publiska vieta - publiskai koplietošanai paredzēta teritorija vai telpa, kura 

ir pieejama personām bez jebkādiem ierobežojumiem un nosacījumiem; 
 

 

2.3. Zaļā zona – visas ar augiem apaudzētas un koptas platības, kas ietver parkus, dārzus, 

košumdārzus, skvērus, bulvārus, alejas, kapsētas, nogāžu nostiprinājumus, kā arī daudzdzīvokļu māju  

pagalmu  zālienus u.c., kā arī šim nolūkam paredzētas platības. Zaļajā  
zonā var būt koki, krūmi, vīteņaugi, puķu stādījumi, zālieni, ceļi, ūdenstilpnes, takas un laukumi ar dārza 

mēbelēm un ierīcēm, kā arī celtnes apstādījumu apkopei u.c. elementi; 

2.4. Nekustamam īpašumam pieguļošā teritorija – nekustamam īpašumam blakus esošo ielu, 

ceļu vai laukumu braucamās daļas nomale 1 m platumā vai gājēju ietve  visā platumā, visas pret ielu, ceļu 

vai laukumu vērstās apsaimniekojamā zemesgabala robežas garumā, kā arī nekustamam īpašumam blakus 

esošu zālienu un ceļa grāvjiem līdz ielu, ceļu vai laukumu braucamās daļas vai gājēju ietves malai visas pret 

ielu, ceļu vai laukumu vērstās apsaimniekojamā zemesgabala robežas garumā; 
2.5.  Namīpašumam pieguļošā teritorija – dzīvojamam namam (viendzīvokļa/daudzdzīvokļu 

dzīvojamajai mājai) tieši pieguļošā teritorija, kas atbilstoši LR  
būvniecību reglamentējošiem normatīvajiem aktiem ir minimāli nepieciešama šī nama uzturēšanai; 



2.6.  Pārkāpējs – persona, kura ar nodomu vai aiz neuzmanības ir izdarījusi darbības vai pieļāvusi 

bezdarbību, kādu šie noteikumi aizliedz, vai nav veikusi uzliktos pienākumus. 
 

           3. Šie noteikumi ir saistoši visām fiziskajām un juridiskajām personām Tērvetes novada 

administratīvajās robežās, neatkarīgi no šo personu valstiskās piederības, īpašuma veida un 

īpašuma reģistrēšanas zemesgrāmatā. 

 

II. Nekustamo īpašumu uzturēšanas noteikumi un atbildība par šo noteikumu pārkāpšanu 

 

4. Ēku, būvju īpašniekam (īpašniekiem), tiesiskajam valdītājam (valdītājiem) vai lietotājam 

(lietotājiem) ir jānodrošina būvju jumtu karnīžu, notekcauruļu savlaicīga attīrīšana no gružiem, sniega, 

ledus un lāstekām vietās, kur tas var apdraudēt cilvēka dzīvību un veselību. 

Par šajā punktā minēto darbību neveikšanu pārkāpējam izsaka brīdinājumu vai uzliek naudas sodu: 

fiziskām personām - līdz EUR 145,00 , juridiskām personām – līdz EUR 285,00. 

Par tādām pašām darbībām, ja tās izdarītas atkārtoti gada laikā pēc administratīvā soda 

piemērošanas, uzliek naudas sodu: fiziskām personām līdz EUR 215,00 juridiskām personām – līdz EUR 

715,00. 

 

5.  Namīpašumu īpašniekam (īpašniekiem), tiesiskajam valdītājam (valdītājiem) vai lietotājam 

(lietotājiem) jānodrošina namīpašumu, tai skaitā ēkas, fasāžu un žogu uzturēšana kārtībā, īpašumam 

piegulošās publiskā lietošanā esošās teritorijas kopšana: sanitārās tīrības uzturēšana, savlaicīgajā zāles 

nopļaušana un krūmu izciršana, apstādījumu un grāvju tīrīšana, lapu, atkritumu savākšana. 

Par šajā punktā minēto darbību neveikšanu pārkāpējam izsaka brīdinājumu vai uzliek naudas sodu: 

fiziskām personām līdz EUR 145,00, juridiskām personām – līdz EUR 285,00. 
Par tādām pašām darbībām, ja tās izdarītas atkārtoti gada laikā pēc administratīvā soda 

piemērošanas, uzliek naudas sodu līdz EUR 215,00, juridiskām personām – līdz EUR 715,00. 

 

6. Nav pieļaujama antisanitāru apstākļu radīšana  namīpašumam pieguļošajā teritorijā (neatkarīgi 

no tās piederības un īpašuma formas), t.i. īpašnieks (īpašnieki), tiesiskais valdītājs (valdītāji) vai lietotājs 

(lietotāji) nedrīkst pieļaut atkritumu, metāllūžņu, malkas, ogļu un tādu mantu uzkrāšanos namīpašumam 

pieguļošajā teritorijā, kas bojā ainavu un traucē blakus esošo namīpašumu lietošanu, kā arī teritorijas 

(neatkarīgi no tās piederības un īpašuma formas) piesārņošanu ar ražošanas, celtniecības, sadzīves 

atkritumiem, ķīmiskajām vielām, metāllūžņiem, būvgružiem, notekūdeņiem (īpaši asenizācijas) un augiem 

kaitīgām vielām.  

 

 

Par šajā punktā minēto darbību neveikšanu pārkāpējam izsaka brīdinājumu vai uzliek naudas sodu: 

fiziskām personām līdz EUR145,00, juridiskām personām – līdz EUR 285,00. 
Par tādām pašām darbībām, ja tās izdarītas atkārtoti gada laikā pēc administratīvā soda 

piemērošanas, uzliek naudas sodu fiziskām personām līdz EUR 215,00, juridiskām personām – līdz EUR 

715,00.  

 

7. Ēku, būvju īpašniekam (īpašniekiem), tiesiskajam valdītājam (valdītājiem) vai lietotājam 

(lietotājiem) ir jānodrošina ēku, būvju vai žogu uzturēšana kārtībā tā, lai nepieļautu jebkādus draudus 

cilvēku dzīvībai un veselībai.  

Par šajā punktā minēto darbību neveikšanu pārkāpējam izsaka brīdinājumu vai uzliek naudas sodu: 

fiziskām personām līdz EUR 145,00, juridiskām personām – līdz EUR 285,00. 
Par tādām pašām darbībām, ja tās izdarītas atkārtoti gada laikā pēc administratīvā soda 

piemērošanas, uzliek naudas sodu fiziskām personām līdz EUR 215,00, juridiskām personām – līdz EUR  

715,00. 

 8. Ēku, būvju īpašniekam (īpašniekiem), tiesiskajam valdītājam (valdītājiem) vai lietotājam 

(lietotājiem) ir jānodrošina neapdzīvoto namīpašumu, kā arī nepabeigto jaunbūvju, kur pārtraukti būvdarbi, 

ieejas, pagrabu durvju un logu aizdarīšanu, kā arī teritorijas iežogošanu, lai novērstu nepiederošu personu 

uzturēšanos un iekļūšanu.  

 Par šajā punktā minēto darbību neveikšanu pārkāpējam izsaka brīdinājumu vai uzliek naudas sodu: 

fiziskām personām līdz EUR 145,00, juridiskām personām – līdz EUR  285,00.  



Par tādām pašām darbībām, ja tās izdarītas atkārtoti gada laikā pēc administratīvā soda 

piemērošanas, uzliek naudas sodu fiziskām personām līdz EUR 215,00, juridiskām personām – līdz EUR  

715,00. 

9. Zemes īpašniekam (īpašniekiem), tiesiskajam valdītājam (valdītājiem) vai lietotājam 

(lietotājiem) jānodrošina zemes īpašuma  sakopšana, savlaicīgi nopļaujot zāli un izcērtot krūmus (celma 

diametrs mazāks par 12 cm).  

Savrupmāju, mazstāvu dzīvojamās, daudzstāvu dzīvojamās, sabiedrisko objektu, darījumu, jauktas 

dzīvojamās un darījumu, ražošanas, vasarnīcu teritorijās zāles garums apstādījumos nedrīkst pārsniegt 20 

cm. 

Mazsaimniecību teritorijās un lauksaimniecībā izmantojamās zemēs zālieni pļaujami ne retāk kā 

divas reizes sezonā, ne vēlāk kā līdz 23.jūnijam un 1.septembrim. 

Par šajā punktā minēto darbību neveikšanu pārkāpējam izsaka brīdinājumu vai uzliek naudas sogu 

fiziskām personām līdz EUR 145,00,  juridiskām personām – līdz EUR  285,00. 

Par tādām pašām darbībām, ja tās izdarītas atkārtoti gada laikā pēc administratīvā soda 

piemērošanas, uzliek naudas sodu fiziskām personām līdz EUR 215,00, juridiskām personām – līdz EUR 

715,00. 

 

10. Savrupmāju, mazstāvu dzīvojamās, daudzstāvu dzīvojamās, sabiedrisko objektu, darījumu, 

jauktas dzīvojamās un darījumu, ražošanas, vasarnīcu teritorijās sausās lapas, zarus u.c. organiskos 

atkritumus drīkst dedzināt nelielos daudzumos no 15.septembra līdz 15.maijam, ievērojot ugunsdrošības 

noteikumus, nenodarot kaitējumu lieliem kokiem un apstādījumiem. 

Mazsaimniecību teritorijās un lauksaimniecībā izmantojamās zemēs organiskos atkritumus drīkst 

dedzināt no 15.septembra līdz 15.maijam, ievērojot ugunsdrošības noteikumus nenodarot kaitējumu lieliem 

kokiem un apstādījumiem. 

Šajā punktā atrunātajā kārtībā atkritumu dedzināšana ir pieļaujama tikai nekustamā īpašnieka 

(īpašnieku), tiesiskā valdītāja (valdītāju) vai lietotāja (lietotāju) klātbūtnē. 

Nav pieļaujama atkritumu dedzināšana laika periodā, kuru pašvaldība ir pasludinājusi par 

ugunsnedrošu.  

Par šajā punktā minēto prasību pārkāpšanu pārkāpējam izsaka brīdinājumu vai uzliek naudas sodu: 

fiziskām personām līdz EUR 145,00, juridiskām personām – līdz EUR 285,00. 
Par tādām pašām darbībām, ja tās izdarītas atkārtoti gada laikā pēc administratīvā soda 

piemērošanas, uzliek naudas sodu fiziskām personām līdz EUR 215,00, juridiskām personām – līdz EUR 

715,00. 

 

11. Jauna vai rekonstruēta nekustamā īpašuma īpašniekam (īpašniekiem), tiesiskajam valdītājam 

(valdītājiem) vai lietotājam (lietotājiem) ir jānodrošina uzrakstu un māju numerācijas plāksnes izgatavošana 

un uzstādīšana savā īpašumā, ievērojot šādus nosacījumus:  

11.1. uzrakstu un māju numerācijas plāksnes izgatavojamas tumši sarkanā  krāsā;  

11.2. uzrakstu šrifts balt helvetica bold CE baltā krāsā; 

11.3. ēku numerācijas plāksnes (320 x 220 mm), ielu un lauku mājas nosaukuma plāksnes 

(160 x 560 mm) ēkas numura plāksnes apakšējā daļā jānorāda īpašuma piederība – „privātīpašums” vai 

īpašnieka uzvārds, vai juridiskās personas nosaukums. 

11.4. ēkas numerācijas plāksne ir uzstādāma  2,5 m augstumā no zemes (skaitot līdz 

plāksnes augšējai malai), to izvietojot redzamā vietā.  

Par šajā punktā minēto prasību pārkāpšanu pārkāpējam  uzliek naudas sodu līdz EUR 30,00. 

 

Par tādām pašām darbībām, ja tās izdarītas atkārtoti gada laikā pēc administratīvā soda 

piemērošanas, uzliek naudas sodu līdz EUR 75,00. 



12. Nekustamā īpašuma īpašniekam (īpašniekiem), tiesiskajam valdītājam (valdītājiem) vai 

lietotājam (lietotājiem) ir jānodrošina atbilstošās norādes izvietošana pie sētas, ja sētā ir suns. 

Par šajā punktā minēto darbību neveikšanu pārkāpējam uzliek naudas sodu līdz EUR 30,00. 

Par tādām pašām darbībām, ja tās izdarītas atkārtoti gada laikā pēc administratīvā soda 

piemērošanas, uzliek naudas sodu līdz EUR 75,00. 

 

III. Sabiedriskās kārtības noteikumi un atbildība par šo noteikumu pārkāpšanu: 

 

 13. Nav pieļaujama dzīvojamo māju un sabiedrisko ēku, saimniecisko ēku, žogu, speciāli  ierīkotu 

bērnu rotaļlaukumu un citu būvju un infrastruktūras elementu bojāšana, tai skaitā to apzīmēšana ar dažādiem 

uzrakstiem un zīmējumiem  

Par šajā punktā minēto darbību veikšanu pārkāpējam uzliek naudas sodu līdz EUR 75,00. 

 Par tādām pašām darbībām, ja tās izdarītas atkārtoti gada laikā pēc administratīvā soda 

piemērošanas, uzliek naudas sodu līdz EUR 145,00. 

 

14.  Sabiedriskās vietās nav pieļaujama staigāšanu pa iekoptiem stādījumiem, gulēšana tajos. 

 Par šajā punktā minēto darbību veikšanu pārkāpējam izsaka brīdinājumu vai uzliek naudas sodu 

līdz EUR  30,00. 

 Par tādām pašām darbībām, ja tās izdarītas atkārtoti gada laikā pēc administratīvā soda 

piemērošanas, uzliek naudas sodu līdz EUR 75,00. 

141. Zaļajā zonā nav pieļaujama transportlīdzekļa novietošana, izņemot speciālā dienesta 

transportu, veicot dienesta pienākumus,  izņemot gadījumus, ja ir saņemta speciāla atļauja un 

izņemot speciāli šim nolūkam izveidotas stāvvietas. 

 Par šajā punktā minēto darbību veikšanu pārkāpējam uzliek naudas sodu no 20 euro līdz 

40 euro. 

 Par tādām pašām darbībām, ja tās izdarītas atkārtoti gada laikā pēc administratīvā soda 

piemērošanas, uzliek naudas sodu no 40 euro līdz 85 euro.” 

 

142. Zaļajā zonā nav pieļaujama transportlīdzekļa braukšana, izņemot speciālā dienesta transportu, 

veicot dienesta pienākumus,  izņemot gadījumus, ja ir saņemta speciāla atļauja un izņemot speciāli 

šim nolūkam izveidotas stāvvietas. 

 Par šajā punktā minēto darbību veikšanu pārkāpējam uzliek naudas sodu no 20 euro līdz 

40 euro. 

 Par tādām pašām darbībām, ja tās izdarītas atkārtoti gada laikā pēc administratīvā soda 

piemērošanas, uzliek naudas sodu no 40 euro līdz 85 euro.” 

143. Nav pieļaujama tīša transportlīdzekļa dzenošo riteņu izbuksēšana, tās rezultātā atstājot 

brauktuves (ielu, ceļu vai vietu, kur transportlīdzekļi var pārvietoties) seguma transportlīdzekļa 

riepu gumijas sastāvdaļu nospiedumus. 

Par šajā punktā minēto darbību veikšanu pārkāpējam uzliek naudas sodu no 25 euro līdz 

100 euro. 

 Par tādām pašām darbībām, ja tās izdarītas atkārtoti gada laikā pēc administratīvā soda 

piemērošanas, uzliek naudas sodu no 100 euro līdz 200 euro.” 

 
 

 15. Nav pieļaujama krūmu, citu apstādījumu un dabas objektu bojāšana, izņemot nepieciešamās 

apkopes vajadzībās,  

 Par šajā punktā minēto darbību veikšanu pārkāpējam izsaka brīdinājumu vai uzliek naudas sodu 

līdz EUR 50,00.  



 Par tādām pašām darbībām, ja tās izdarītas atkārtoti gada laikā pēc administratīvā soda 

piemērošanas, uzliek naudas sodu līdz EUR 75,00. 

 

 16. Nav pieļaujama telts uzstādīšana, ugunskuru dedzināšana sabiedriskajās vietās bez 

saskaņošanas ar teritorijas īpašnieku vai valdītāju. 

 Par šajā punktā minēto darbību veikšanu pārkāpējam izsaka brīdinājumu vai uzliek naudas sodu 

līdz EUR 35,00. 

 Par tādām pašām darbībām, ja tās izdarītas atkārtoti gada laikā pēc administratīvā soda 

piemērošanas, uzliek naudas sodu līdz EUR 75,00. 

 

17. Nav pieļaujama  ielu un citu sabiedrisko vietu piegružošana ar sīkiem atkritumiem (izsmēķiem, 

sērkociņiem, saulespuķu sēklām, papīriem u.tml.), spļaušana, dabisko vajadzību nokārtošana sabiedriskās 

vietās, kā arī saslauku, organisko atkritumu (nopļautās zāles, dārza nezāļu un augu atlieku), atkritumu, 

sniega, netīro ūdeņu, ledus un citu priekšmetu  izmešana tam neparedzētās vietās . 

Par šajā punktā minēto darbību veikšanu pārkāpējam– izsaka brīdinājumu vai uzliek naudas sodu 

līdz EUR 75,00. 

Par tādām pašām darbībām, ja tās izdarītas atkārtoti gada laikā pēc administratīvā soda 

piemērošanas, uzliek naudas sodu līdz EUR 145,00. 

18. Nav pieļaujama transporta līdzekļu remonta veikšana, izjaukšana utilizācijai, apkope vai to 

mazgāšana pludmalēs, ūdenskrātuvju krastos un citās vietās, kas speciāli nav paredzētas šim nolūkam. 

Par šajā punktā minēto darbību veikšanu pārkāpējam izsaka brīdinājumu vai uzliek naudas sodu 

līdz EUR  75,00. 

Par tādām pašām darbībām, ja tās izdarītas atkārtoti gada laikā pēc administratīvā soda 

piemērošanas, uzliek naudas sodu līdz EUR 145,00. 

19. Nav pieļaujama veļas, dzīvnieku mazgāšana ūdenstilpēs, kas atrodas tuvu sabiedriskajām 

vietām. 

Par šajā punktā minēto darbību veikšanu pārkāpējam izsaka brīdinājumu vai uzliek naudas sodu 

līdz EUR 30,00. 

Par tādām pašām darbībām, ja tās izdarītas atkārtoti gada laikā pēc administratīvā soda 

piemērošanas, uzliek naudas sodu līdz EUR 75,00. 

20. Nav pieļaujama peldēšanās vietā, kur tas ir aizliegts. 

Par šajā punktā minēto darbību veikšanu pārkāpējam izsaka brīdinājumu vai uzliek naudas sodu 

līdz EUR 22,00. 

Par tādām pašām darbībām, ja tās izdarītas atkārtoti gada laikā pēc administratīvā soda 

piemērošanas, uzliek naudas sodu līdz EUR 75,00. 

 21. Nav pieļaujama transporta līdzekļa virsbūves vraka novietošana sabiedriskā vietā.  

Par šajā punktā minēto darbību veikšanu pārkāpējam izsaka brīdinājumu vai uzliek naudas sodu 

līdz EUR 75,00 

Par tādām pašām darbībām, ja tās izdarītas atkārtoti gada laikā pēc administratīvā soda 

piemērošanas, uzliek naudas sodu līdz EUR 145,00. 

           211. Nav pieļaujama transportlīdzekļa, kuram liegts piedalīties ceļu satiksmē, novietošana 

un turēšana sabiedriskās vietās ilgāk par 48 stundām. 

Par šajā punktā minēto darbību veikšanu pārkāpējam izsaka brīdinājumu vai uzliek naudas 

sodu līdz 100 euro. 

 Par tādām pašām darbībām, ja tās izdarītas atkārtoti gada laikā pēc administratīvā soda 

piemērošanas, uzliek naudas sodu no 100 euro līdz 200 euro.” 
 



 22. Nav pieļaujama nodarbošanās  ar zīlēšanu vai buršanu sabiedriskajā vietā, kā arī uzmākšanās ar 

to garāmgājējiem. 

Par šajā punktā minēto darbību veikšanu pārkāpējam izsaka brīdinājumu vai uzliek naudas sods 

līdz EUR 30,00. 

Par tādām pašām darbībām, ja tās izdarītas atkārtoti gada laikā pēc administratīvā soda 

piemērošanas, uzliek naudas sodu līdz EUR 75,00. 

 23. Nav pieļaujama reklāmas materiālu, izkārtņu, uzrakstu plākšņu un citu informācijas materiālu 

izvietošana neatļautās vietās. Par neatļauto vietu šo noteikumu izpratnē ir uzskatāma jebkura publiska vieta 

vai vieta kas  vērsta pret publisku vietu ,kas iepriekš nav tikusi saskaņota ar pašvaldību.  

Par šajā punktā minēto darbību veikšanu pārkāpēju soda Latvijas Administratīvo pārkāpuma 

kodeksā noteiktā kārtībā un apmērā. 

 24. Nav pieļaujama valsts vai pašvaldības izvietoto informatīvo zīmju bojāšana. 

Par šajā punktā minēto darbību veikšanu pārkāpējam uzliek naudas sodu līdz EUR 75,00. 

Par tādām pašām darbībām, ja tās izdarītas atkārtoti gada laikā pēc administratīvā soda 

piemērošanas, uzliek naudas sodu līdz EUR  145,00. 

 25. Nav pieļaujama nakšņošana pašvaldības ēku kāpņu telpās, bēniņos, pagrabos. 

Par šajā punktā minēto darbību veikšanu pārkāpējam uzliek naudas sodu līdz EUR 30,00. 

Par tādām pašām darbībām, ja tās izdarītas atkārtoti gada laikā pēc administratīvā soda 

piemērošanas, uzliek naudas sodu līdz EUR 75,00. 

26. Nav pieļaujama mitināšanās publiskās vietās (nakšņošana, gulēšana u.tml.). 

Par šajā punktā minēto darbību veikšanu pārkāpējam– uzliek naudas sodu līdz EUR 30,00. 

Par tādām pašām darbībām, ja tās izdarītas atkārtoti gada laikā pēc administratīvā soda 

piemērošanas, uzliek naudas sodu līdz EUR 75,00. 

 

27. Laika posmā no plkst. 23.00 līdz plkst. 07.00 nav pieļaujama remontdarbu un būvdarbu veikšana 

daudzdzīvokļu dzīvojamo māju dzīvojamās un koplietošanas telpās, dažādu mehānismu, iekārtu un 

agregātu darbināšana, klaigāšana, dziedāšana, skaļa muzicēšana vai mūzikas atskaņošana un tamlīdzīgu 

darbību veikšana apdzīvotās vietās, ja tās ir saistītas ar paaugstinātu troksni un traucē iedzīvotāju 

naktsmieru. 

Par šajā punktā minēto darbību veikšanu pārkāpējam izsaka brīdinājumu vai uzliek naudas sodu: 

fiziskām personām līdz EUR 75,00, juridiskām personām līdz EUR 145,00. 

Par tādām pašām darbībām, ja tās izdarītas atkārtoti gada laikā pēc administratīvā soda 

piemērošanas, uzliek naudas sodu fiziskām personām līdz EUR 145,00, juridiskām personām līdz EUR 

215,00. 

28. Laika posmā no plkst. 23.00 līdz plkst.07.00 nav pieļaujama skaņu pastiprinošas ierakstu 

aparatūras lietošana uz ielām vai citās publiskās vietās no transporta līdzekļiem, kas rada troksni, traucējot 

iedzīvotāju naktsmieru, izņemot pasākumus, kas saskaņoti ar Tērvetes novada pašvaldību. 

Par šajā punktā minēto darbību veikšanu pārkāpējam izsaka brīdinājumu vai uzliek naudas sodu 

fiziskām personām līdz EUR 75,00,juridiskām personām līdz EUR 145,00. 

             Par tādām pašām darbībām, ja tās izdarītas atkārtoti gada laikā pēc administratīvā soda 

piemērošanas - uzliek naudas sodu fiziskām personām līdz EUR 145,00, juridiskām personām līdz EUR 

215,00. 



29. Laika posmā no plkst. 23.00 līdz plkst.7.00 nav pieļaujama pirotehnisko izstrādājumu 

izmantošana ciematos un apdzīvotās vietās,  izņemot valsts noteiktās svētku dienās  vai gadījumus, kad tas 

ir  saskaņots ar Tērvetes novada domes izpilddirektoru. 

Par šajā punktā minēto darbību veikšanu pārkāpēju soda Latvijas Administratīvo pārkāpuma 

kodeksa noteiktā kārtībā un apmērā. 
 

 
IV. Saistošo noteikumu izpildes kontrole 

 

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

adresātam 

 par pienākumu izpildīt noteiktu darbību un/vai veikt lietvedību administratīvā pārkāpuma lietā, 

izdošanu, sastādīt administratīvā pārkāpuma protokolus atbilstoši savai kompetencei ir tiesīga  

Valsts policija un Tērvetes novada pašvaldības policija.  

 

         31. Pašvaldības policija bez protokola sastādīšanas ir tiesīga naudas sodu līdz  EUR 30,00 iekasēt 

pārkāpuma izdarīšanas vietā, izsniedzot noteikta parauga kvīti, ja pārkāpējs piemēroto sodu neapstrīd. 

 

        32. Lietas par šo noteikumu pārkāpumiem izskata Tērvetes novada pašvaldības administratīvā  

komisija Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksa noteiktajā kārtībā. 

 

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

Tērvetes novada pašvaldības pamatbudžetā. 

 

 

V. Noslēguma jautājumi 

      34.  Šie noteikumi stājas spēkā nākamajā dienā pēc to publicēšanas vietējā laikrakstā.  

 

 

Domes priekšsēdētāja                                                                                               D. Reinika 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PASKAIDROJUMA RAKSTS 

 

Tērvetes novada pašvaldības saistošajiem  noteikumiem  Nr. 2 

“Grozījumi Tērvetes novada domes 2013. gada 15. augusta saistošajos noteikumos Nr.14 

„ Mājdzīvnieku uzturēšanas noteikumi”” 

      

Saistošo noteikumu  projekta  

nepieciešamības pamatojums 

   
Pastāvošais tiesiskais regulējums: likuma „Par 

pašvaldībām” 43.panta pirmās daļas 10.punkts 

paredz, ka pašvaldības dome ir tiesīga izdot saistošus 

noteikumus, paredzot administratīvo atbildību par to 

pārkāpšanu ar mājdzīvnieku uzturēšanu saistītos 

jautājumos. Konstatēts, ka mājdzīvnieku uzturēšanas 

nodrošināšanai Tērvetes novada teritorijā ir 

nepieciešams papildināt spēkā esošo saistošo 

noteikumu nosacījumus. 

Ar šo saistošo noteikumu izdošanu tiek grozīti un 

papildināti Tērvetes novada pašvaldības saistošo 

noteikumu nosacījumi par mājdzīvnieku uzturēšanu 

Tērvetes novadā. 

  
Īss Saistošo noteikumu projekta 

satura izklāsts 

  Ar saistošajiem noteikumiem tiek papildināti 

Tērvetes novada pašvaldības saistošo noteikumu 

nosacījumi par mājdzīvnieku uzturēšanu Tērvetes 

novadā, precizējot mājdzīvnieku īpašnieku un 

valdītāju pienākumus. 
 

Saistošo noteikumu projekta 

iespējamā ietekme uz pašvaldības 

budžetu 

Neietekmē 

Saistošo noteikumu projekta 

iespējamā ietekme uz 

uzņēmējdarbības vidi pašvaldības 

teritorijā 

Neietekmē 

Saistošo noteikumu projekta 

iespējamā ietekme uz 

administratīvajām procedūrām   

Nav attiecināmi 

 

Normatīvie akti, saskaņā ar kuriem  

Saistošie noteikumi sagatavoti 

 

 Likuma „Par pašvaldībām" 43.panta pirmās daļas 

10.punktu,  Dzīvnieku aizsardzības likuma 8.panta 

trešo un ceturto daļu 

 

Informācija par konsultācijām ar 

privātpersonām saistībā ar  Saistošo 

noteikumu projektu 

Pēc saistošo noteikumu projekta un tam pievienotā 

paskaidrojuma raksta izskatīšanas domes pastāvīgās 

komitejas sēdē un publicēšanas pašvaldības mājas 

lapā internetā www.tervetesnovads.lv, saņemto 

priekšlikumu vai iebildumu apkopošanas, tos, 

izvērtējot lietderības apsvērumus, paredzēts iekļaut 

saistošajos noteikumos. Plānotais sabiedrības 

līdzdalības veids – priekšlikumu un iebildumu 

izvērtēšana pēc projekta publicēšanas pašvaldības 

mājaslapā internetā www.tervetesnovads.lv;  

Sabiedrības pārstāvju izteiktie priekšlikumi vai 

iebildumi - paredzēts izvērtēt pēc to saņemšanas.  

Domes priekšsēdētāja                                                                                         D. Reinika 



 

 

APSTIPRINĀTI  

ar Tērvetes novada domes  

2017. gada 26. janvāra 

sēdes lēmumu (protokols Nr. 1, 8. §) 

 

 Saistošie noteikumi Nr. 2 “Grozījumi Tērvetes novada domes 2013. gada 15. augusta 

saistošajos noteikumos Nr.14 „ Mājdzīvnieku uzturēšanas noteikumi”” 

  

Izdoti saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām"  

43.panta pirmās daļas 10.punktu,  

     Dzīvnieku aizsardzības likuma  

8.panta trešo un ceturto daļu 

 

Izdarīt Tērvetes novada domes 2013. gada 15. augusta saistošajos noteikumos Nr. 14 

„Mājdzīvnieku uzturēšanas noteikumi” (turpmāk tekstā – saistošie noteikumi) šādus grozījumus: 

 

Izteikt saistošo  noteikumu  9.punktu šādā redakcijā: 

 

„9. Mājdzīvnieku īpašniekam un turētājam ir pienākums: 

9.1.  turēt tikai vakcinētus un reģistrētus mājdzīvniekus;  

9.2. nepieļaut, ka mājdzīvnieks piemēslo Tērvetes novada sabiedriskās teritorijas, 

daudzdzīvokļu māju vai sabiedrisko ēku telpas, nekavējoties satīrīt mājdzīvnieku atstātos 

ekskrementus;  

9.3. nepalaist suņus bez pavadas un uzpurņa daudzdzīvokļu dzīvojamo māju koplietošanās 

telpās;  

9.4. Ārpus norobežotas teritorijas dzīvniekam – sunim bez pavadas, aizliegts atrasties šādās 

novada teritorijās, izņemot gadījumus, ja šajās teritorijās notiek suņu izstāde vai suņu 

paraugdemonstrējumi:  

9.4.1. bērnu atpūtas un rotaļu laukumos;  

9.4.2. pirmsskolas izglītības iestāžu un skolu teritorijās;  

9.4.3. daudzdzīvokļu dzīvojamo māju pagalmos;  

9.4.4. stadionos un sporta laukumos;  

9.4.5. parkos, skvēros.  

9.5. ievērot dzīvnieku labturības prasības, veikt mājdzīvnieku veterinārmedicīnisko aprūpi un 

infekciju slimību profilaksi, ievērot mājdzīvnieku tirdzniecības, pārvadāšanas, apmācības, 

demonstrēšanas noteikumu prasības, pildīt dzīvnieku aizsardzības normu ievērošanu uzraugošo un 

kontrolējošo iestāžu uzliktos pienākumus un lēmumus, saņemt normatīvajos aktos paredzētās 

atļaujas, ja tās nepieciešamas specifisku darbību veikšanai ar dzīvniekiem.”. 

 

 

                                                                              

Domes priekšsēdētāja                                                      Dace Reinika 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



APSTIPRINĀTI 

       Ar Tērvetes novada domes 

2013.gada 15.augusta sēdes lēmumu,  

protokols Nr. 10, paragrāfs Nr.12, 

                                                                        ar grozījumiem 2013.gada 19.septembra  

                                                                        sēdē (protokols Nr. 11 ,paragrāfs Nr.27.), 

                                                                             ar grozījumiem 2013.gada 24.oktobra 

                                                                                 sēdē (protokols Nr.13, paragrāfs 7.),  

ar grozījumiem 2017. gada 26. janvāra 

sēdē  ( protokols Nr.1, 8. §)  

 

Saistošie noteikumi  Nr. 14 “Mājdzīvnieku uzturēšanas noteikumi”  

 

     Izdoti saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām" 43.panta 

pirmās daļas 10.punktu,  

     Dzīvnieku aizsardzības likuma 8.panta trešo un ceturto daļu 

 

 

Vispārīgie jautājumi 

 

1. Saistošie noteikumi nosaka mājdzīvnieku uzturēšanas noteikumus Tērvetes novadā, pašvaldības 

veikto kontroli pār šo noteikumu izpildi, atbildību par pārkāpumiem, kā arī dzīvnieku klaiņošanas 

novēršanas, klaiņojošo dzīvnieku izķeršanas un, ja nepieciešams, likvidēšanas organizēšanas 

kārtību. 

 

2. Noteikumos ir lietoti šādi termini : 

2.1. Mājdzīvnieki – (šo noteikumu izpratnē) visu sugu mājlopi (suņu, kaķu, govju, cūku, aitu, 

zirgu un kazu dzimtas dzīvnieki, mājas nepārnadži, truši, kā arī fermā audzēti minēto sugu 

savvaļas dzīvnieki un savvaļas atgremotāji, mājputni, rāpuļi, abinieki, zivis, kā arī eksotiskie un 

dekoratīvie dzīvnieki; 

 

3. Noteikumu mērķis ir : 

     3.1. reglamentēt Tērvetes novadā esošo mājdzīvnieku turēšanu atbilstoši labturības prasībām; 

 

     3.2. samazināt mājdzīvnieku radīto traumu skaitu un novērst iespējas inficēties ar trakumsērgu 

un slimībām, kas kopējas dzīvniekiem un cilvēkiem, kā arī ar slimībām, kas apdraud citus 

dzīvniekus; 

 

     3.3. novērst apstādījumu bojāšanu, sekmēt teritorijas sakoptību, veicināt sanitāri higiēniskās 

situācijas uzlabošanu Tērvetes novadā. 

 

Mājdzīvnieku uzturēšana 

 

4. Nekustamā īpašuma īpašnieks viņam piederošajā (apsaimniekošanā esošajā) objektā un teritorijā 

nedrīkst pieļaut klaiņojošu dzīvnieku ilgstošu uzturēšanos vai barošanos.  

 

5. Aizliegts barot klaiņojošus mājdzīvniekus daudzdzīvokļu dzīvojamo māju koplietošanas telpās.  

Klaiņojošu mājdzīvnieku barošana daudzdzīvokļu dzīvojamo māju pieguļošajā teritorijā ir atļauta 

tikai gadījumos, ja ir saņemta daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas dzīvokļu īpašnieku kopsapulces 

piekrišana klaiņojošu mājdzīvnieku barošanai daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas pieguļošajā 

teritorijā un iekārtota speciāla klaiņojošu mājdzīvnieku barošanas vieta. Personai, kas baro 

klaiņojošos mājdzīvniekus daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas piegulošajā teritorijā, ir jāuztur 

iekārtotā barošanas vieta tīrībā un kārtībā. 



 

6. Daudzdzīvokļu māju dzīvokļos ar mājas īpašnieka vai pašvaldības namīpašuma apsaimniekotāja 

rakstveida atļauju drīkst turēt tikai mājas (istabas) dzīvniekus. Akvāriju zivis un mazos 

dziedātājputnus, ja tie netraucē apkārtējos, drīkst turēt arī bez mājas īpašnieka piekrišanas. 

  

7. Tērvetes novada ciemu teritorijās ar nekustamā īpašuma īpašnieka piekrišanu atbilstoši ierīkotās 

novietnēs vai iežogotā teritorijā drīkst turēt mājdzīvniekus, ja mājdzīvnieku turēšana netraucē 

blakus esošo māju iedzīvotājus (t.i., netraucē naktsmieru ar troksni, nerada smaku, netīrību) un 

būtiski nebojā apkārtējās vides ainavu. 

 

8. Daudzdzīvokļu dzīvojamo māju koplietošanas telpās un šādai mājai piegulošajā teritorijā (zemes 

gabalā), kas atrodas visu mājas dzīvokļu īpašnieku kopīpašumā nav atļauta mājdzīvnieku turēšana. 

 

9.  Mājdzīvnieku īpašniekam un turētājam ir pienākums: 

     9.1.  turēt tikai vakcinētus un reģistrētus mājdzīvniekus;  

     9.2. nepieļaut, ka mājdzīvnieks piemēslo Tērvetes novada sabiedriskās teritorijas, 

daudzdzīvokļu māju vai sabiedrisko ēku telpas, nekavējoties satīrīt mājdzīvnieku atstātos 

ekskrementus;  

     9.3. nepalaist suņus bez pavadas un uzpurņa daudzdzīvokļu dzīvojamo māju koplietošanās 

telpās;  

     9.4. Ārpus norobežotas teritorijas dzīvniekam – sunim bez pavadas, aizliegts atrasties šādās 

novada teritorijās, izņemot gadījumus, ja šajās teritorijās notiek suņu izstāde vai suņu 

paraugdemonstrējumi:  

     9.4.1. bērnu atpūtas un rotaļu laukumos;  

     9.4.2. pirmsskolas izglītības iestāžu un skolu teritorijās;  

     9.4.3. daudzdzīvokļu dzīvojamo māju pagalmos;  

     9.4.4. stadionos un sporta laukumos;  

     9.4.5. parkos, skvēros.  

     9.5. ievērot dzīvnieku labturības prasības, veikt mājdzīvnieku veterinārmedicīnisko aprūpi un 

infekciju slimību profilaksi, ievērot mājdzīvnieku tirdzniecības, pārvadāšanas, apmācības, 

demonstrēšanas noteikumu prasības, pildīt dzīvnieku aizsardzības normu ievērošanu uzraugošo un 

kontrolējošo iestāžu uzliktos pienākumus un lēmumus, saņemt normatīvajos aktos paredzētās 

atļaujas, ja tās nepieciešamas specifisku darbību veikšanai ar dzīvniekiem. 

 

 

Klaiņojošo mājas (istabas) dzīvnieku izķeršana, 

izmitināšana un aprūpēšana 

 

10.  Tērvetes novada teritorijā klaiņojošo dzīvnieku izķeršanu saskaņā ar normatīvajos aktos un    

noslēgtā līguma noteikto kārtību organizē un nodrošina Tērvetes novada  

pašvaldības izvēlēta persona(as), kas specializējušies konkrētu pakalpojumu sniegšanā. 

 

11. Pakalpojuma sniedzējs nodrošina izķerto klaiņojošo un konfiscēto mājas (istabas) dzīvnieku, 

kā arī bezpalīdzīgā stāvoklī nonākušo savvaļas dzīvnieku izmitināšanu dzīvnieku patversmē. 

 

Atbildība par noteikumu neievērošanu 

 

12. Par šo saistošo noteikumu pārkāpumiem, par kuriem atbildību neparedz citi Latvijas 

Republikas normatīvie akti, personas var tikt sauktas pie administratīvās atbildības sekojošā 

apmērā – atkarībā no pārkāpuma smaguma personai var piemērot brīdinājumu vai naudas sodu – 

fiziskām personām līdz EUR 75,00, juridiskām personām līdz EUR 145,00. 

 



13. Personu saukšana pie administratīvās atbildības neatbrīvo tās no pienākuma atbildēt par 

nodarīto zaudējumu vai kaitējuma atlīdzināšanu. 

 

14. Par šo saistošo noteikumu neievērošanu vai pārkāpšanu sastādīt administratīvā pārkāpuma 

protokolu ir tiesīgas sekojošas amatpersonas: 

 

      14.1. Pārtikas un veterinārā dienesta darbinieki; 

 

      14.2. policijas darbinieki; 

 

      14.3. pašvaldības policijas darbinieki. 

 

15. Lietas par šo noteikumu pārkāpumiem izskata Tērvetes novada pašvaldības Administratīvā 

komisija Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksa noteiktajā kārtībā. 

 

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

pašvaldības pamatbudžetā. 

 

Noslēguma jautājumi 

 

17. Saistošie noteikumi stājas spēkā nākamajā dienā pēc to publicēšanas Tērvetes novada domes 

informatīvajā izdevumā „Laikam līdzi”.  

 

18. Ar šo noteikumu spēkā stāšanās dienu spēku zaudē Tērvetes novada pašvaldības 2006. gada 

20. jūnija noteikumi „Dzīvnieku turēšanas noteikumi Tērvetes pašvaldībā.”  

 

 

Domes priekšsēdētāja                                                                                 D. Reinika 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



APSTIPRINĀTS  
ar Tērvetes novada domes  

2017. gada 26. janvāra  sēdes  

lēmumu (protokols Nr. 1, 9. §) 

   

 

 Tērvetes novada domes darbinieku  amatu vienību saraksts                                                        

ar 2017.gada 1.februāri 

  
Struktūrvienība, klasifikatora 

kods 
Amata nosaukums 

Amata 

vienīb

u 

skaits 

1 

Administrācija Izpilddirektors 1 

01.110 Sekretāre - lietvede 0,75 

  

Dzimtsarakstu nodaļas vadītājas 

p.i. 0,25 

  Lietvede 0,5 

  Arhīva speciālists 0,5 

  Galvenā grāmatvede 1 

  Galvenās grāmatvedes vietniece 1 

  Grāmatvede - algu 0,75 

  Grāmatvede - materiālu 1 

  Grāmatvede - pamatlīdzekļu 0,8 

  Kasiere 0,5 

  Jurists 0,75 

  Personāla speciālists 0,5 

  Automašīnas vadītājs-kurjers 1 

  Apkopēja 0,9 

  Datortīkla speciālists 0,25 

  

Informāciju sistēmu 

administrators 1 

2 
Augstkalnes pagasta pārvalde 

Vadītāja 0,5 

Automašīnas vadītājs-kurjers 1 

Apkopēja  1 

01.110 Kasiere 0,5 

3 
Bukaišu pagasta pārvalde 

Vadītāja 0,5 

Kasiere 0,5 

01.110 Apkopēja 1 

4 

Deputāti, komisijas Domes priekšsēdētāja 1 

Deputāti 8 

01.110 Komisijas   

6 Annas Brigaderes pamatskola 

Saimniecības pārzinis 1 

Remontstrādnieks 1 

Lietvede  1 

09.219 Pavārs  2 

  Virtuves strādniece 1 



  Apkopēja - dežurante 2 

  Apkopēja 1 

  Sētnieks 1 

7 

PIG Sprīdītis Sētniece-veļas mazgātāja 1 

09.100 Skolotāju palīgs 5 

  Skolas māsa 0,5 

  Šefpavārs  1 

  Virtuves strādniece 1 

  Apkopēja  2 

8 

  Saimniecības pārzinis 0,7 

Augstkalnes      vidusskola 

Lietvede 1 

Šefpavārs 1 

Pavāri 2 

  Pavārs Bukaišu skolā 1 

09.219 Virtuves strādnieks 0,75 

  Veļas pārzine 0,3 

  Apkopēja 4,5 

  Strādnieks  2 

  Skolas dežurants 1 

  Zāles dežurants 1 

  Sētnieks 2,25 

  Auklis 2 

mācību gada laikā 

Datorklases laborants līg. 

Ķīmijas, bioloģ. laborants līg. 

Fizikas laborants līg. 

10 

Izglītības vadība Izglītības koordinators 0,75 

09.600 Logopēds 0,9 

  Sociālais pedagogs 1 

15 

  

Direktors 1 

Kultūras pasākumu organizators 1 

Apkopēja 1 

08.230 Daiļdārznieks 0,5 

  Sētnieks 0,5 

  Laulību cerem.muzik.pavadīt. līg. 

Tērvetes kultūras nams 

Amatierteātra kolektīva vadītāja līg. 

Jaun.deju kolektīva vadītāja līg. 

Vid.paaudzes deju kolektīva 

vadītāja 
līg. 

Kormeistars līg. 

Kora diriģents līg. 

  Koncertmeistars deju kolektīvam līg. 

  Kultūras darb. organ. Augstkalnē 0,25 

  

Interešu pulc.vadītājs (folkloras 

kopa) līg. 



18 

Sports Sporta spēļu vadītājs līg. 

08.100 

Sporta darba organizat. Bukaišu 

pag. 0,3 

  Sporta treneris (handbols) 0,8 

  Sporta treneris (florbols) līg. 

19 Autobusi   09.600 

Skolēnu autobusa vadītājs 1 

Skolēnu mikroautobusa vadītājs  2 

Autobusa vadītājs Bukaiši 1 

Mikroautobusa vadītājs 1 

21 

Bāriņtiesa Priekšsēdētāja 1 

10.400 Bāriņtiesas locekle Augstkalnē 0,5 

  Priekšsēdētājas vietniece 0,35 

  Sekretāre 0,5 

  Bāriņtiesas loceklis 0,35 

  Bāriņtiesas locekle Bukaišos līg. 

22 Sociālais dienests Vadītāja 1 

  10.910 Sociālais darbinieks Tērvetes pag. 1 

  
  

Sociālais darbinieks Augstkalnes 

pag. 1 

    Sociālais darbinieks Bukaišu pag. 0,5 

  
  

Interešu pulciņa audzinātāja un 

organizatore B 
1 

  
  

Interešu pulciņa audzinātāja un 

organizatore T 
1 

    Automašīnas vadītājs - kurjers 1 

  
  

Dienas centra administrators 

Augstkalnes pag. 
0,8 

  
  

Dienas centra administrators 

Bukaišu pag. 
0,8 

24 

  Kultūras darba organizators 0,5 

Bukaišu tautas nams Daiļdārznieks 0,75 

08.230 Koncertmeistars deju kolektīvam līg. 

  Tautisko deju vadītājs līg. 

27 
Ugunsdzēsības dienests    

03.200 
Ugunsdz.tehniķis Tērvetē 0,5 

Ugunsdz.tehniķis Bukaišos līg. 

29 

Attīstības nodaļa Attīstības nodaļas vadītājs 0,5 

06.200 Tūrisma organizators 1 

  Nekust. īpaš. speciālists T 1 

  Nekust.īpašuma speciālists  A, B 0,75 

  Projektu koordinators 0,5 

  Sabiedrisko attiecību speciālists 0,25 

  Ekonomists 0,5 

  Uzņēmējdarbības speciālists 0,5 

30 Labiekārtošanas nodaļa 
Vadītājs 1 

Apkures sezona - apkures iekārtu 

operators (7 mēn) T 
6 



Vasaras sez.strādnieks  (5 mēn) T 1 

Zāles pļāvējs (5 mēn) T 3 

Santehniķis 1 

Santehniķis- elektriķis, šoferis 1 

Santehniķis-elektriķis 1 

Apkopēja - dežurante T.estr. (7 

mēn) 1 

Sētniece T 1 

Kapsētu pārzine T 1 

Kasiere SAC līg. 

Apkures sezona - apkures iekārtu 

operators (7 mēn)A 
3 

Zāles pļāvējs   (5 mēn) A 2 

Kapsētu pārzine A 0,5 

Sētniece A 0,25 

Dārznieks A 0,25 

Elektriķis 0,5 

Celtnieks 0,5 

Strādnieks (Bukaišu sk.) 1 

Sētniece B 1 

Kapsētu pārzine B 0,65 

Apkures sezona - apkures iekārtu 

operators(7 mēn)B 
2 

Apkures sezona - apkures iekārtu 

oper. (Bukaišu sk.) 
3 

31 
Mājokļu apsaimniekošana   

06.600 

Apsaimniekošanas iestādes 

vadītājs 
1 

Ūdenssaimniecības pārzinis 0,75 

Grāmatvede  1 

Ēku un apsaimniekoto teritoriju 

pārzine B,T 
0,75 

Ēku un apsaimniekoto ter.pārzine 

A 0,25 

Sētniece T 0,5 

Santehniķis A 1 

Santehniķis T 1 

Celtnieks 0,5 

Zāles pļāvējs (5 mēn) T 2 

Zāles pļāvējs  (5mēn) B 1 

Attīrīšanas iekārtu operators 

'Griezes' 
0,4 

Attīrīšanas iekārtu operators 

Bukaišu pag. 
0,5 

Attīrīšanas iekārtu operators 

Augstkalnes pag. 
0,4 

32 Transporta nodaļa  
Vadītājs 1 

Traktorists 1 



Zāles pļāvējs  (5mēn) B 1 

Šoferis 1 

39 
Pašvaldības policija Priekšnieks 1 

03.110 Vecākais inspektors 1 

40 
Būvvalde Arhitekte-būvvaldes vad. 0,5 

04.430 Būvinspektors līg. 

46 

Tērvetes pagasta pārvalde 
Vadītāja 0,5 

Apkopēja 0,22 

01.110 Jaunatnes darbinieks 0,5 

  

Novadpētniecības krātuves 

vadītāja 0,5 

  Apkopēja (novadpētn. krāt.) 0,25 

  Dārznieks   (9 mēn.) 0,5 

49 

Sporta halle Sporta speciālists 1 

08.100 Apkopēja - dežurante 2 

  Interešu pulciņa vadītāja 

(vingrošana) līg. 

54 Katlu māja – Labrenči 
Apkures sezona - apkures iekārtu 

operators (7mēn) 
1 

66 Autoceļu uzturēšana 30.301 Greiderists                    1 

69 
Tērvetes bibliotēka 08.210 

Bibliotēkas vadītāja 1 

70 Augstkalnes bibliotēka 08.210 

Bibliotēkas vadītāja 1 

Interneta pieejas punkta 

darbinieks 
0,75 

71 
Bites bibliotēka 08.210 

Bibliotēkas vadītāja 1 

72 
Bukaišu bibliotēka 08.210 

Bibliotēkas vadītāja 1 
 

   

Domes priekšsēdētāja                                                                                       D. Reinika 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



APSTIPRINĀTS  
ar Tērvetes novada domes  

2017. gada 26. janvāra  sēdes  

lēmumu (protokols Nr.1, 10. §) 

 

 

SAC "Tērvete" štatu saraksts veco ļaužu nodaļai ar 2017. gada 3. februāri 
  

 

Nr.p.k. Amata nosaukums 

Štata 

vien.skaits 

 

  Administratīvais personāls    

1 Direktors 1 
 

2 Galvenais grāmatvedis 1  

3 Grāmatvedis 2  

4 Personāla speciālists 0,5  

5 Sekretāre 1  

  Kopā 5,5 
 

  Veselības aprūpes un soc. aprūpes personāls 

1 Ārsts 0,25 

 

2 Galvenā medicīnas māsa 1 
 

3 Medicīnas māsa 4,5  

4 Socialālais rehabilitētājs 1  

5 Sociālais darbinieks 2  

6 Sociālais aprūpētājs 2  

7 Interešu pulciņa vadītājs 1  

8 Aprūpētājs 33  

  Kopā 44,75  

  Apkalpojošais personāls   
 

1 Saimniecības māsa 1  

2 Friziere 0,5  

3 Veļas mazgātājs 2  

4 Apkopējs 6  

  Kopā 9,5  

  Tehniskais personāls    

1 Pārvaldnieks 1  

2 Iepirkuma spec. 0,5  



4 Automobiļa vadītājs 2  

5 Santehniķis 1  

6 Elektriķis 0,5  

7 Dārznieks (9 mēn) 0,5  

8 Apkures iekārtu operators(apkures sezona) 4  

9 Sētnieks 0,5  

10 Dežurants 2  

11 Remontstrādnieks 2  

  Kopā 14  

  Kopā pavisam 73,75  

    

    

    

    

    

Domes priekšsēdētāja                                                                                      D. Reinika 

 

 

 


