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Tērvetes novads, Zelmeņi 

Sēde sasaukta  plkst. 15:00 

Sēde atklāta plkst. 15:00 

 

DARBA KĀRTĪBĀ 

 

1. Par atbalstu biedrības “TSK Sprīdītis” projektam 

2. Par vēlēšanu komisijas kandidātu pieteikšanas termiņa izsludināšanu 

3. Par dalību projektā 

 

Sēdi vada domes priekšsēdētāja Dace Reinika 

Sēdi protokolē lietvede Santa Hibšmane 

 

Sēdē piedalās: Dace Reinika, Arvīds Bruss, Ieva Krūmiņa, Dzintra  Sirsone, Anitra Skalbiņa, 

Normunds Namnieks, Indriķis Vēveris 

 

Sēdē nepiedalās: Sandris Laizāns – atrodas ārpus LV, Linda Karloviča – atrodas ārpus LV 

 

Sēdē piedalās: Domes izpilddirektors Māris Berlands, projektu koordinatore un Tērvetes novada 

vēlēšanu komisijas priekšsēdētāja Dace Vācere  

 

Domes priekšsēdētāja lūdz deputātus balsot par darba kārtību 

 

     Atklāti vārdiski balsojot: PAR – 7 (D. Reinika, A. Bruss, I. Krūmiņa, Dz. Sirsone, A. 

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

 

Apstiprināt darba kārtību ar 3 jautājumiem 

 

 

1. paragrāfs 

Par atbalstu biedrības “TSK Sprīdītis”  projektam 

D. Reinika 

 

Tērvetes novada dome  2017. gada 20. janvārī ir saņēmusi  biedrības ”TSK Sprīdītis”, reģ. Nr. 

40008038295, iesniegumu ar lūgumu atbalstīt orientēšanās sacensību “Tērvetes pavasaris” 

(Tērvetes novada un Edvīna Upīša piemiņas atklātās sacensības orientēšanās sportā), kas plānotas 



22., 29. un 12. aprīlī Tērvetē, sarīkošanu.  Biedrība  lūdz pašvaldības finanšu atbalstu sacensību 

uzvarētāju apbalvošanas balvu iegādei  (medaļas, kausi) un apbalvošanas norisei EUR 70,50 

(septiņdesmit euro 50 centi) apmērā. 

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 6.punktu,  Tērvetes novada 

dome,   atklāti vārdiski balsojot: PAR – 7 (D. Reinika, A. Bruss, I. Krūmiņa, Dz. Sirsone, A. 

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

            

1. Atbalstīt  biedrības ”TSK Sprīdītis”, reģ. Nr. 40008038295, organizēto  orientēšanās 

sacensību “Tērvetes pavasaris” sarīkošanu, piešķirot Tērvetes novada pašvaldības finansiālo 

atbalstu EUR 70,50 (septiņdesmit euro 50 centi) apmērā sacensību uzvarētāju apbalvošanas balvu 

iegādei  (medaļas, kausi); 

2. Finansējumu piešķirt no Tērvetes novada pašvaldības budžeta līdzekļiem sadaļā - 

Finansējums biedrībām; 

3. Piešķirto finansējumu pārskaitīt uz biedrības “TSK Sprīdītis” bankas norēķina kontu, iepriekš 

noslēdzot ar biedrību “TSK Sprīdītis” vienošanos par piešķirtā finansējuma izlietojumu un 

izlietojuma uzraudzību. 

 

 

 

 

 

2. paragrāfs 

Par vēlēšanu komisijas kandidātu pieteikšanas termiņa izsludināšanu 

D. Reinika 

 

Ievērojot apstākli, ka Tērvetes novada vēlēšanu komisijas loceklis Jānis Izaks ir izbeidzis savu 

darbību Tērvetes novada vēlēšanu komisijā, pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta 

pirmās daļas 24.punktu, Republikas pilsētu un novadu vēlēšanu komisiju un vēlēšanu iecirkņu 

komisiju likuma 1. panta pirmo daļu, 6. - 10.pantu un 11.panta ceturto daļu, atklāti vārdiski 

balsojot: PAR - 7 (D. Reinika, A. Bruss, I. Krūmiņa, Dz. Sirsone, A. Skalbiņa, N. Namnieks, I. 

Vēveris), PRET – nav, ATTURAS – nav, Tērvetes novada dome NOLEMJ: 

 

1. Izsludināt jaunu vēlēšanu komisijas locekļu kandidātu pieteikšanas termiņu uz vakanto 

vēlēšanu komisijas locekļa amatu, nosakot, ka vēlēšanu komisijas locekļu kandidātus Republikas 

pilsētu un novadu vēlēšanu komisiju un vēlēšanu iecirkņu komisiju likuma noteiktajā kārtībā 

Tērvetes novada domē var pieteikt līdz 2017.gada 22.martam. 

2. Tērvetes novada domes izpilddirektoram Mārim Berlandam nodrošināt attiecīga 

paziņojuma publicēšanu pašvaldības mājas lapā www.tervetesnovads.lv un izlikšanu redzamā 

vietā domes ēkā un pagasta pārvalžu ēkās. 

 

 

 

 

3. paragrāfs 

Par dalību projektā 

D. Reinika 

 

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

PAR – 7 (D. Reinika, A. Bruss, I. Krūmiņa, Dz. Sirsone, A. Skalbiņa, N. Namnieks, I. Vēveris), 

PRET – nav, ATTURAS – nav, NOLEMJ: 

 

http://www.tervetesnovads.lv/


1. Piedalīties Latvijas vides aizsardzības fonda izsludinātajā projektu konkursā 

„Multisektoriālie projekti” aktivitātē “Nacionālas nozīmes vides izglītības infrastruktūras izveide 

godinot Latvijas valsts pastāvēšanas simtgadi” un iesniegt projekta iesniegumu „Tērvetes 

vēsturiskā centra viduslaiku pils izpēte un vides labiekārtošana”. Projekta kopējās plānotās 

izmaksas EUR 72735,77 (septiņdesmit divi tūkstoši septiņi simti trīsdesmit pieci euro 77 centi), 

t.sk. Latvijas vides aizsardzības fonda finansējums EUR 54551,83 (piecdesmit četri tūkstoši pieci 

simti piecdesmit viens euro 83 centi) un Tērvetes novada domes līdzfinansējums EUR 18183,94 

(astoņpadsmit tūkstoši viens simts astoņdesmit trīs euro 94 centi). 

 

 

Sēdi slēdz plkst.15:05 

 

Sēdes vadītāja                                                                                           D. Reinika 

 

Protokoliste                                                                                               S. Hibšmane 

 

 

 

 


