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Tērvetes novads, Zelmeņi 

Sēde sasaukta  plkst. 9:15 

Sēde atklāta plkst.  9:20  

 

DARBA KĀRTĪBĀ 

  

*Izpilddirektora ziņojums 

*Tūrisma organizatores Ilonas Līdumas ziņojums par 2016. gada darbu 

*Bāriņtiesas priekšsēdētājas Baibas Opmanes ziņojums par 2016. gada darbu 

*Sociālā dienesta vadītājas Daigas Freidenfeldes ziņojums par 2016. gada darbu 

 

1. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu, nekustamā īpašuma „Bebrīši” sadalīšanu, 

    nosaukuma un zemes lietošanas mērķa piešķiršanu 

2. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu, nekustamā īpašuma „Skujas” sadalīšanu, 

    nosaukuma un zemes lietošanas mērķa piešķiršanu 

3. Par pašvaldībai piekritīgas zemes piešķiršanu nomā 

4. Par pašvaldībai piekritīgas zemes piešķiršanu nomā 

5. Par pašvaldībai piekritīgas zemes piešķiršanu nomā 

6. Par pašvaldībai piekritīgas zemes piešķiršanu nomā 

7. Par pašvaldībai piekritīgas zemes piešķiršanu nomā 

8. Par pašvaldībai piekritīgas zemes piešķiršanu nomā 

9. Par pašvaldībai piekritīgas zemes piešķiršanu nomā 

10. Par pašvaldībai piekritīgas zemes piešķiršanu nomā 

11. Par pašvaldībai piekritīgas zemes piešķiršanu nomā 

12. Par pašvaldībai piekritīgas zemes piešķiršanu nomā 

13. Par pašvaldībai piekritīgas zemes piešķiršanu nomā 

14. Par pašvaldībai piekritīgas zemes piešķiršanu nomā 

15. Par Augstkalnes vidusskolas struktūrvienību Bukaišu skola 

16. Par Grāmatvedības nodaļas  nolikuma apstiprināšanu 

17. Par precizējumiem Tērvetes novada domes  saistošajos  noteikumos Nr. 1  „Grozījumi  

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

      īpašumu uzturēšanas un sabiedriskās kārtības noteikumi Tērvetes novadā”””  

18. Par nekustamā īpašuma “Avoti”, Bukaišu pagastā, Tērvetes novadā, atsavināšanu 

19. Par nokavēto nodokļa maksājumu piedziņu  par nekustamo īpašumu ”Lejas”  

20. Par nokavēto nodokļa maksājumu piedziņu  par nekustamo īpašumu ”Piduļi ”  



21. Par nokavēto nodokļa maksājumu piedziņu  par nekustamo īpašumu ”Māras”  

22. Par nokavēto nodokļa maksājumu piedziņu par nekustamo īpašumu ”Jaunsmiļģi”  

23. Par nokavēto nodokļa maksājumu piedziņu par nekustamo īpašumu ”Sanatorija 2”  

24. Par nokavēto nodokļa maksājumu piedziņu  par nekustamo īpašumu ”Sarmas pagasta  

      zeme”  

25. Par nokavēto nodokļa maksājumu piedziņu par nekustamo īpašumu ”Lielāķi”  

26. Par nokavēto nodokļa maksājumu piedziņu  par nekustamo īpašumu ”Zundas”  

27. Par nokavēto nodokļa maksājumu piedziņu  par nekustamo īpašumu ”Labrenči  ”- 26  

28. Par nokavēto nodokļa maksājumu piedziņu  par nekustamo īpašumu ”Labrenči  ”- 39  

29. Par nokavēto nodokļa maksājumu piedziņu  par nekustamo īpašumu ”Jumtiņi ”  

30. Par nokavēto nodokļa maksājumu piedziņu par nekustamo īpašumu ”Krasta –Avotiņi”       

31. Par Tērvetes novada izglītojamo izmaksu apstiprināšanu uz 2017. gada 1. janvāri 

32. Par Tērvetes novada domes 2017. gada  projektu konkursa  „Mēs - Tērvetes novadam”  

       nolikuma apstiprināšanu 

33. Par funkciju izpildes deleģēšanu Dobeles novada pašvaldībai 

 

 

Sēdi vada domes priekšsēdētāja  Dace Reinika  

Sēdi protokolē   Santa Hibšmane 

 

Sēdē piedalās: Dace Reinika, Arvīds Bruss, Sandris Laizāns, Linda Karloviča, Anitra Skalbiņa, 

Normunds Namnieks 

 

Sēdē nepiedalās: Ieva Krūmiņa – slimības dēļ, Dzintra Sirsone – slimības dēļ, Indriķis Vēveris 

– atrodas izbraukuma seminārā 

 

Sēdē piedalās: Domes izpilddirektors Māris Berlands, Būvvaldes vadītāja Linda Mierlauka, 

tūrisma organizatore ilona Līduma,  Bāriņtiesas priekšsēdētāja Baiba Opmane, Sociālā dienesta 

vadītāja Daiga Freidenfelde, izglītības speciāliste Inita  Roze, Augstkalnes pagasta pārvaldes 

vadītāja Jeļena Belova, nekustamo īpašumu speciāliste Andra Šafare 

 

Piedalās: Laikraksta “Zemgale” korespondente Edīte Bēvalde 

 

Domes priekšsēdētājalūdz deputātus papildināt darba kārtību ar 2 papildjautājumiem  

34. Par zemes vienības daļas atdalīšanu  un  atsavināšanu  sabiedriskajām vajadzībām 

35. Par Tērvetes novada  autoceļu finansēšanai paredzētās mērķdotācijas vidējā termiņa  

izlietošanas programmas 2017.-2019. gadam  apstiprināšanu 

 

   Atklāti vārdiski balsojot: PAR – 6 (D. Reinika, A. Bruss, S. Laizāns, L. Karloviča, A. 

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

Iekļaut darba kārtībā 2 papildjautājumus 

34. Par zemes vienības daļas atdalīšanu  un  atsavināšanu  sabiedriskajām vajadzībām 

35. Par Tērvetes novada  autoceļu finansēšanai paredzētās mērķdotācijas vidējā termiņa  

izlietošanas programmas 2017.-2019. gadam  apstiprināšanu 

 

Domes priekšsēdētāja lūdz balsot par darba kārtību ar 35 jautājumiem 

 

   Atklāti vārdiski balsojot: PAR – 6 (D. Reinika, A. Bruss, S. Laizāns, L. Karloviča, A. 

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

Apstiprināt darba kārtību ar 35 jautājumiem 

 

 

 



DARBA KĀRTĪBĀ 

  

*Izpilddirektora ziņojums 

*Tūrisma organizatores Ilonas Līdumas ziņojums par 2016. gada darbu 

*Bāriņtiesas priekšsēdētājas Baibas Opmanes ziņojums par 2016. gada darbu 

*Sociālā dienesta vadītājas Daigas Freidenfeldes ziņojums par 2016. gada darbu 

 

1. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu, nekustamā īpašuma „Bebrīši” sadalīšanu, 

    nosaukuma un zemes lietošanas mērķa piešķiršanu 

2. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu, nekustamā īpašuma „Skujas” sadalīšanu, 

    nosaukuma un zemes lietošanas mērķa piešķiršanu 

3. Par pašvaldībai piekritīgas zemes piešķiršanu nomā 

4. Par pašvaldībai piekritīgas zemes piešķiršanu nomā 

5. Par pašvaldībai piekritīgas zemes piešķiršanu nomā 

6. Par pašvaldībai piekritīgas zemes piešķiršanu nomā 

7. Par pašvaldībai piekritīgas zemes piešķiršanu nomā 

8. Par pašvaldībai piekritīgas zemes piešķiršanu nomā 

9. Par pašvaldībai piekritīgas zemes piešķiršanu nomā 

10. Par pašvaldībai piekritīgas zemes piešķiršanu nomā 

11. Par pašvaldībai piekritīgas zemes piešķiršanu nomā 

12. Par pašvaldībai piekritīgas zemes piešķiršanu nomā 

13. Par pašvaldībai piekritīgas zemes piešķiršanu nomā 

14. Par pašvaldībai piekritīgas zemes piešķiršanu nomā 

15. Par Augstkalnes vidusskolas struktūrvienību Bukaišu skola 

16. Par Grāmatvedības nodaļas  nolikuma apstiprināšanu 

17. Par precizējumiem Tērvetes novada domes  saistošajos  noteikumos Nr. 1  „Grozījumi  

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

      īpašumu uzturēšanas un sabiedriskās kārtības noteikumi Tērvetes novadā”””  

18. Par nekustamā īpašuma “Avoti”, Bukaišu pagastā, Tērvetes novadā, atsavināšanu 

19. Par nokavēto nodokļa maksājumu piedziņu  par nekustamo īpašumu ”Lejas”  

20. Par nokavēto nodokļa maksājumu piedziņu  par nekustamo īpašumu ”Piduļi ”  

21. Par nokavēto nodokļa maksājumu piedziņu  par nekustamo īpašumu ”Māras”  

22. Par nokavēto nodokļa maksājumu piedziņu par nekustamo īpašumu ”Jaunsmiļģi”  

23. Par nokavēto nodokļa maksājumu piedziņu par nekustamo īpašumu ”Sanatorija 2”  

24. Par nokavēto nodokļa maksājumu piedziņu  par nekustamo īpašumu ”Sarmas pagasta  

      zeme”  

25. Par nokavēto nodokļa maksājumu piedziņu par nekustamo īpašumu ”Lielāķi”  

26. Par nokavēto nodokļa maksājumu piedziņu  par nekustamo īpašumu ”Zundas”  

27. Par nokavēto nodokļa maksājumu piedziņu  par nekustamo īpašumu ”Labrenči  ”- 26  

28. Par nokavēto nodokļa maksājumu piedziņu  par nekustamo īpašumu ”Labrenči  ”- 39  

29. Par nokavēto nodokļa maksājumu piedziņu  par nekustamo īpašumu ”Jumtiņi ”  

30. Par nokavēto nodokļa maksājumu piedziņu par nekustamo īpašumu ”Krasta –Avotiņi”       

31. Par Tērvetes novada izglītojamo izmaksu apstiprināšanu uz 2017. gada 1. janvāri 

32. Par Tērvetes novada domes 2017. gada  projektu konkursa  „Mēs - Tērvetes novadam”  

       nolikuma apstiprināšanu 

33. Par funkciju izpildes deleģēšanu Dobeles novada pašvaldībai 

34. Par zemes vienības daļas atdalīšanu  un  atsavināšanu  sabiedriskajām vajadzībām 

35. Par Tērvetes novada  autoceļu finansēšanai paredzētās mērķdotācijas vidējā termiņa  

izlietošanas programmas 2017.-2019. gadam  apstiprināšanu 

 

 

 

 



Tērvetes novada pašvaldības izpilddirektora 

2017. gada 23. februāra  ziņojums par pašvaldības darbu 

 

 

 

*     31. janvārī tika izsludināts atklāts konkurss Nr. TND 2017/1 " Atkritumu apsaimniekošanas 

pakalpojuma nodrošināšana Tērvetes novadā" . Pretendenti piedāvājumus var iesniegt līdz 30. 

marta plkst. 10:00. Konkursa noteikumi nosaka, ka pakalpojuma  līgums tiks slēgts uz pieciem 

gadiem.  Esošajam atkritumu apsaimniekotājam pakalpojums jānodrošina līdz jauna iepirkuma 

līguma noslēgšanai. 

 

*     10. februārī noslēdzās iepirkums Nr. TND 2017/3 "Vienas jaunas automašīnas iegāde 

pašvaldības policijas vajadzībām". Iepirkums paredz piegādāt  vienu pašvaldības policijas 

vajadzībām aprīkotu apvidus vieglo automašīnu.  Tika saņemts viens piedāvājums no SIA " 

Forum Auto", kas apņēmās piegādāt automašīnu KIA SPORTAGE par 24 695,00 EUR, tajā 

skaitā PVN. 

   Iepirkumu komisija, izvērtējot iesniegto dokumentāciju, atzina to par atbilstošu iepirkuma 

prasībām un nolēma slēgt iepirkuma līgumu par augstākminēto cenu. 

   Iepirkuma līgums ir saskaņots un izsūtīts parakstīšanai. Paredzētais piegādes termiņš nedrīkst 

pārsniegt 3 kalendāros mēnešus. 

 

*      16. februārī  izsludināts iepirkums Nr. TND 2017/4 " Tērvetes pašvaldības ceļu ikdienas 

uzturēšanas darbu veikšana" . Paredzēti šādi veicamo darbu apjomi -  iesēdumu un bedru 

labošanu grants segumos un uzlabotos grunts ceļos ar smilti 300 m3 , ar grants šķembu 

maisījumu 900 m3 apjomā,  ceļu seguma atjaunošanu ar grants - šķembu maisījumu 7 cm 

biezumā 17 000 m2 un 10 cm biezumā 10 000 m2, kā arī melnā seguma remontdarbi , bedrītes 

aizpildot ar karsto asfaltbetonu, izmantojot nepilno tehnoloģiju 2150 m2 lielā apjomā.   

    Pretendentiem jāiesniedz smilts, grants-šķembu maisījuma un asfaltbetona masas atbilstības 

sertifikāta kopijas , kā arī darbos izmantojamo materiālu izcelsmes vieta un ražotāja/ ieguvēja 

apliecinājums par gatavību piegādāt nepieciešamos materiālus vajadzīgajā daudzumā.       

Iepirkuma noteikumos paredzēts, ka darbi jāpabeidz līdz 30. oktobrim. Pretendentiem 

piedāvājumi jāiesniedz līdz 28. februārim. 

 

 

*    20. februārī  noslēgts līgums ar SIA "Cemety" par "Gaiļu" kapsētas Augstkalnes pagastā un 

"Priežu" kapsētas Bukaišu pagastā digitalizāciju. Kopējās abu kapsētu digitalizācijas izmaksas 

ir 3813,92 EUR, tajā skaitā PVN.  Datu sistēmas uzturēšana par katru kapsētu mēnesī izmaksās 

22,99 EUR, tajā skaitā PVN.  Abu kapsētu uzmērīšana  tiks uzsākta tuvākajā laikā. Darbus 

plānots pabeigt līdz 30. jūnijam. 

 

*    17. janvārī Būvniecības valsts kontroles biroja pārstāvis, saskaņā ar Būvniecības likuma 6.1 

panta pirmās daļas 2.punktu (par ēkām, kurās vienlaikus uzturas vairāk nekā 100 cilvēki) veica  

SAC "Tērvete" ēkas "Mežmalieši" ekspluatācijas pārbaudi un 13. februārī sagatavoja atzinumu, 

kurā norādīti trūkumi, kas ietekmē ēkas vai tās lietošanas drošumu. Birojs lūdza iepazīties ar 

atzinumu un aicina ēkas īpašnieci- Tērvetes novada domi divu nedēļu laikā sniegt viedokli un 

argumentus par atzinumā konstatētajiem apstākļiem, tos iesniedzot birojā. 

    Uzsākts darbs pie atzinuma par SAC "Tērvete" ēkas "Mežmalieši" izvērtējuma, kā arī pie 

rīcības plāna izstrādes neatbilstību novēršanai. Ir lietas, kas jānovērš nekavējoties. Domes 

priekšsēdētāja ar rīkojumu ir uzdevusi direktorei sakārtot būvniecības biroja atzinumā minēto, 

kas iespējams varētu ietekmēt klientu un darbinieku drošību. Šīs Neatbilstības pamatā jau ir 

novērstas (rezerves izeju iespējamā atvēršana 3 sekundēs, evakuācijas plānu un ugunsdzēšamo 

aparātu izvietojums, norobežojumi trepju margām, marķējumi pakāpieniem, skatuves malai 

u.tml.). Ir lietas, kuras ir veicamas ilgākā termiņā, piemēram, ēkas fasādes tehniskā stāvokļa 



novērtēšana, kas prasīs laiku un arī finanšu resursus. Šīs neatbilstības neapdraud iestādes darbību 

un klientu drošību. Informēju, ka ēkas tehnisko apsekošanu pašvaldība jau ir uzsākusi pirms 

būvniecības valsts kontroles apmeklējuma- jau 2016. gadā. Šī gada SAC "Tērvete" budžetā 

neatkarīgi no kontroles atzinuma ir plānoti līdzekļi ēkas pilnīgai tehniskai apsekošanai. 

 
 

Tūrisma organizatores Ilonas Līdumas ziņojums par 2016. gadu 

 

 

* Tērveti gadā apmeklē aptuveni 150000 tūristu – 30 % no tiem ir ārzemnieki, lielākoties 

lietuvieši un viesi no Eiropas 

 

* Novadā ir 14 apskates objekti, t.sk. 3 muzeji un 2 baznīcas, 9 aktīvās atpūtas un dabas objekti, 

8 apskates saimniecības un uzņēmums, 11 naktsmītnes, 6 kafejnīcas un  1 restorāns, no kuriem 

ziemas sezonā darbojas 4 

 

*Tūrisma informācijas centrā informācija sniegta aptuveni 8120 apmeklētājiem, no tiem 40 % 

ārzemniekiem 

 

* Visapmeklētākais apskates objekts Tērvetes novadā – Tērvetes dabas parks (145 000 

apmeklētāji), tam seko Tērvetes vēstures muzejs-pils (7200 apmeklētāji), Tērvetes alusdarītava 

(2100 apmeklētāji), A. Brigaderes muzejs “Sprīdīši” (1560) 

 

* Izdoti dažādi informatīvie materiāli – tūrisma kartes, tūrisma maršruti latviešu, lietuviešu, 

angļu un krievu valodās 

 

* Uzstādītas 5 jaunas un atjaunotas 3 informatīvās kartes – planšetes   

 

* TIC reklamējot Tērvetes novadu, sadarbojās ar citiem novadiem, piedalījās tūrisma izstādēs 

Rīgā (Balttour 2016), Tallinā (Tourset 2016), tūrisma informatīvajā dienā Pokaiņos, Šauļu 

(Lietuva)  pilsētas svētkos, gadatirgū Brīvdabas muzejā un Uzņēmēju dienās Jelgavā 

 

* Tērvetes dabas parkā norisinājās Igaunijas TV žurnālistu vizīte, kuras laikā tika izveidots 

videosižets par Tērveti 

 

* Tika izveidots jauns apskates objekts -  Tauriņu māja, kuru apmeklēja  10 000 apmeklētāju 

 

* Tērvetes novads pieejams aktīvai atpūtai arī ziemas sezonā – Gaisa takās (8100 apmeklētāji), 

slidotava, izjādes ar zirgiem un zirgu pajūgā vai vienkāršas pastaigas pa izgaismoto dabas parku 

 

* Tūristu piesaistē aktīvi līdzdarbojusies novada “Mājražotāju un amatnieku biedrība” 

 

* Restorāns un viesnīca “Zoltners” palicis atmiņā gan žurnāla “Santa” un Martell jauno pavāru 

konkursa “Uzlecošā zvaigzne”, gan mākslinieces Annas Gricmanes personālizstādes un 

atmosfēriskā restorāna gada jubilejas, gan Tērvetes novada Lūgšanu brokastu rīkotājiem un 

4253 apmeklētājiem, kuri atzīmējušies facebook  

 

* Kultūrtūrisma pasākumi Tērvetes novadā: 

   - pasākumi LVM dabas parkā – 18 

   - tradicionālie Zemga;lu svētki – 13. reizi 

   - Tulpju svētki 

   - Traktordiena 2016. 

   - Tērvetes novada svētki 



   - Bērnu operas svētki Tērvetē 

   - II Pasaules kara kauju rekonstrukcija 

 

 

 

 

Bāriņtiesas priekšsēdētājas Baibas Opmanes ziņojums par 2016. gada darbu 

 

 

* Bāriņtiesa ir Tērvetes novada pašvaldības 2003. gada janvārī izveidota aizbildnības un 

aizgādnības iestāde, kuras darbības teritorijā ir: 

     - Tērvetes pagasts, 

     - Augstkalnes pagasts, 

     - Bukaišu pagasts 

 

* Galvenie pamatprincipi: 

- Bāriņtiesa savā darbībā pamatojas uz normatīvajiem aktiem un publisko tiesību 

principiem. 

      - Bāriņtiesa prioritāri nodrošina bērna vai aizgādnībā esošās personas tiesību un tiesisko 

interešu aizsardzību.  

      - Civillikumā noteiktajos gadījumos sniedzam palīdzību mantojuma lietu kārtošanā, gādājot 

par mantojuma apsardzību. 

 

 * Tērvetes novada bāriņtiesa izdara arī notariālos apliecinājumus Tērvetes novada teritorijā 

deklarētajām personām 

 

* Pārskati 

      - 2016. gadā bāriņtiesā tika ierosinātas 20 dažādas jaunas lietas 

      - Kopīgais lietu skaits, kuras nav nodotas arhīvā pārskata periodā uz 31. decembri bija 153 

 

* Darbības 

      - Bāriņtiesa lēmumus pieņem koleģiāli 

      - atsevišķos gadījumos bāriņtiesas priekšsēdētājs un bāriņtiesas locekļi var pieņemt    

vienpersoniskus lēmumus, kurus pieņem mutvārdos un 24 stundu laikā noformē rakstiski. Šie 

lēmumi izpildāmi nekavējoties. Bāriņtiesa ne vēlāk kā 15 dienu laikā pēc vienpersoniska 

lēmuma pieņemšanas sasauc sēdi, lai pieņemtu tālāku koleģiālo lēmumu 

 

* Kopējo un aizgādības lēmumu izpilde 2016. gadā 

      - Kopā lēmumi – 33 

      - Vienpersoniski lēmumi – 4 

      - Pārtrauktas bērnu aizgādības tiesības – 8 personām 

      - Aizgādības tiesību atņemšana – 1 personai 

      - Aizgādības pārtraukšana – vardarbība pret bērniem ģimenē – 1 personai 

 

* Uzskaite par bērna atrašanos ārpus ģimenes aprūpē pārskata period uz 31. decembri 

      - audžuģimenē – 1 

      - aizbildnībā – 17 

      - sociālās aprūpes un audzināšanas iestādēs – 2 

 

* 2016. gadā ir pieņemti 5 lēmumi par aizbildņu iecelšanu, viens no tiem ir vecvecāks, pārējie 

– personas, kas nav bērnu radinieki 

 

http://likumi.lv/ta/id/225418-civillikums


* 2016. gadā no aizbildņu pienākumu pildīšanas atstādināti 3 aizbildņi, no tiem 1 par pienākumu 

nepildīšanu, 2 bērniem ir lemts par aizbildņu maiņu 

 

* Citu bāriņtiesas lēmumu uzskaite 2016. gadā: 

- uzturēšanāsaudžuģimenē izbeigšana 1 bērnam  

- mantas pārvaldība 1 bērnam 

- atļauja ārpus ģimenes esošiem 5 bērniem ciemoties bioloģiskajā ģimenē (3 lēmumi) 

      - atzinums tiesai par saskarsmes tiesību izmantošanu vecākiem 1 bērnam 

      - atzinums adopcijai 1 bērnam 

      - 4 bērnu ievietošana ilgstošas sociālās aprūpes institūcijā (2 lēmumi) 

      - par uzturēšanās izbeigšanu ilgstošā sociālās aprūpes institūcijā 3 bērniem (1 lēmums) 

      - aizbildnības dibināšana 7 bērniem (5 lēmumi) 

      - aizbildņa atlaišana un maiņa 4 bērniem (5 lēmumi) 

      - personas ar rīcībspēju ierobežošanu interešu pārstāvība 1 personai 

      - aizgādņa atlaišana no aizgādņa mantojuma pienākumu pildīšanas 1 personai 

      - mantojuma apsardzība 1 gadījumā 

 

* Bāriņtiesa pēc nepieciešamības ir pārstāvējusi nepilngadīgo un aizgādībā esošo personu 

intereses rajonu tiesās 

 

* 2016. gadā Tērvetes novadā nav nevienas audžuģimenes, divas ģimenes ir izteikušas vēlmi 

kļūt par aizbildņiem, ja tas būtu nepieciešams 

 

* Bāriņtiesa sadarbojas ar dažādām institūcijām gan mūsu, gan citās pašvaldībās 

 

* 2016. gadā bāriņtiesa aktīvi līdzdarbojās projektā ģimenēm ar bērniem “Tava roka manējā” 

 

* 2016. gadā bāriņtiesa ir veikusi 143 notariālās darbības un iekasējusi valsts nodevu EUR 

1148,82 apmērā 

 

 

 

Sociālā dienesta vadītājas Daigas Freidenfeldes ziņojums par 2016. gadu 

 

* Saskaņā ar  SPSP likuma 9.pantu Pašvaldība  pienākumu nodrošināt iespēju saņemt 

personas vajadzībām atbilstošus sociālos pakalpojumus un sociālo palīdzību ir  

deleģējusi Sociālajam dienestam. 

 

* Sociālā dienesta funkcija ir nodrošināt pašvaldībā deklarēto iedzīvotāju sociālo vajadzību 

izvērtēšanu un sociālās palīdzības un sociālo pakalpojumu sniegšanu tām personām, kurām, 

atbilstoši normatīvajiem aktiem, uz to ir tiesības.  

 

* Tērvetes novada domes Sociālais dienests  kā sociālo pakalpojumu  un sociālās palīdzības 

sniedzējs  reģistrēts 2009.gadā ar  Nr. 393 

 

* Sociālā dienesta darbību nosaka:  

  - Latvijas Republikas likumi 

  - Ministru kabineta noteikumi 

  - Tērvetes  novada pašvaldības saistošie noteikumi 

  - Tērvetes  novada domes  Sociālā dienesta nolikums 

 



* Lēmumus Sociālais dienests  pieņem sēdēs, kuras notiek 2x mēnesī. 2016. gadā sociālajam 

dienestam notikusi 31 sēde. 

- SOPA sistēmā reģistrēti 464 iesniegumi saistībā ar  sociālās palīdzības saņemšanu un 16 

iesniegumi saistībā ar  sociālo pakalpojumu saņemšanu. 

 

* Atbilstoši Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likumam sociālo palīdzību var saņemt 

tikai trūcīgas personas.  

Sociālā palīdzība — naudas vai mantiskais pabalsts, kura piešķiršana balstās uz materiālo 

resursu novērtēšanu personām (ģimenēm), kurām trūkst līdzekļu pamatvajadzību 

apmierināšanai.Šo personu materiālajam stāvoklim jāatbilst  noteiktiem kritērijiem  un naudas 

līdzekļi uz vienu ģimenes locekli nedrīkst būt  lielāki par EUR 128,06. 

Ja sociālais dienests konstatē, ka persona spēj nodrošināt savas pamatvajadzības minimālā 

apmērā, dienestam ir tiesības atteikt personai sociālās palīdzības pabalstu. 

 

* Saņemto iesniegumu par trūcīgas mājsaimniecības statusu dinamika: 

   - 2013. gadā  - 278 

   - 2014. gadā – 230 

   - 2015. gadā – 190 

   - 2016. gadā - 187 

 

* Tērvetes pašvaldības sociālās palīdzības pabalstu veidi izvērtējot personu materiālo 

stāvokli (testēti):  

• Garantētais minimālo ienākumu pabalsts  

• Dzīvokļa pabalsts 

• Pabalsts izglītībai 

• Pabalsts „Aprūpei mājās” 

• Vienreizējs pabalsts pamatvajadzību nodrošināšanai 

• Vienreizējs pabalsts dokumentu noformēšanai 

* Tērvetes pašvaldības pabalstu veidi neizvērtējot personu materiālo stāvokli (netestēti): 

• Vienreizējs pabalsts ārkārtas situācijā 

• Pabalsts audžuģimenei 

• Pabalsts aizbildnim 

• Apbedīšanas pabalsts 

• Pabalsts Ziemassvētku paciņām 

• Pabalsts politiski represētām personām 

• Pabalsts atgriežoties no ieslodzījuma 

• Pabalsts svētkos „Mazais Tērvetnieks” 

• Pabalsts dzīves jubilejā 

• Pabalsts par īpašiem nopelniem un ieguldījumu Tērvetes novada attīstībā  

• Pabalsts sakarā ar bērna piedzimšanu                                                                        
 

* Sociālās palīdzības sniegšanai un citos pabalstos, ko nosaka pašvaldības saistošie noteikumi 

autonomo funkciju un brīvprātīgo iniciatīvu izpildei no Tērvetes pašvaldības budžeta 2016. 

gadā izlietoti EUR 34405,24 

Pašvaldībām ar likumu ir uzlikts pienākums finansēt GMI pabalstu (Garantētais iztikas 

minimums), kura apmēru (EUR 49.80) un piešķiršanas kārtību nosaka  Ministru kabineta 

noteikumi un dzīvokļa pabalstu.  

                        GMI pabalstam  izlietoti   EUR 3931,34, 

                        Dzīvokļu pabalstam izlietoti   EUR 5734,87, 

                        Pārējā sociālā  palīdzība  EUR 9747,85 (tai skaitā  par norēķiniem  

audžuģimenēm un bērniem bāreņiem – EUR 6011,08. Sociālajai palīdzībai atsevišķu situāciju 

risināšanai – EUR  3483,15).  



Pabalstiem, ko nosaka pašvaldības saistošie noteikumi autonomo funkciju un brīvprātīgo 

iniciatīvu izpildei izlietoti   EUR 14991,18 (tai skaitā  pabalsts jaundzimušajiem - EUR  

5100,00 un  pabalsts apbedīšanai – EUR 7754,00). 

Šeit nav ieskaitīti līdzekļi savstarpējiem norēķiniem  par pakalpojumiem  ilgstošas aprūpes 

institūcijās, kas satāda EUR 61477,50.  

 

* 2016. gadā GMI pabalsts izmaksāts 34 personām – Bukaišos – 16, Augstkalnē – 14, Tērvetē 

– 4. 

 

* 2016. gadā izmaksātais dzīvokļa pabalsts sastāda EUR 5734,87. 

 

* Trūcīgajām personām sadarbībā ar Latvijas Sarkanā Krusta Tērvetes nodaļu  tika dalītas 

Eiropas Atbalsta fonda pārtikas preču komplekti: 

• pārtikas komplekts - 1x 2mēn. izdalītas  635 pakas (1 pakas vērtība  7,99 EUR); 

• higiēnas un saimniecības preču komplekts – 1x3 mēn. izdalītas 96 pakas (1 pakas 

vērtība  3.84 EUR); 

• individuālo mācību piederumu komplekts – izdalītas 58 pakas (1 pakas vērtība ~ 17,40 

EUR). 

 

* NVA reģistrēto bezdarbnieku skaits Tērvetes novadā: 

• 2013. gadā – 226, 

• 2014. gadā – 186, 

• 2015. gadā – 156, 

• 2016. gadā – 164 

 

* Sociālajā dienestā reģistrēto trūcīgo personu skaita salīdzinājums ar iedzīvotāju skaitu 

pagastos  2016. gadā sastāda Augstkalnes pagastā – 7 %, Bukaišu pagastā – 8 % un Tērvetes 

pagastā – 2 %. 

 

* 2016. gadā saistošajos noteikumos Nr.8 „Par pabalstiem ārkārtas situācijā, autonomo funkciju 

un  brīvprātīgo iniciatīvu izpildei”, stājās  spēkā  jauninājumi :  

• tika  uzsākta pabalsta izmaksa  aizbildņiem (6 personas); 

• ieviesta senioru sveikšana 85;90;95;100 gados pasniedzot  naudas balviņu.  

Kopā ar Domes priekšsēdētāju 2016. gadā  apciemojām 14 personas. 

 

* Pasākumā «Mazais Tērvetnieks»  sveicām 33 mazuļus. 

  

* Politiski represētās personas apmeklēja pasākumu Ikšķilē un pašvaldību Valsts svētkos (25 

personas). 

 

* Tērvetes un Bukaišu pensionāriem bija iespēja aizbraukt ekskursijā uz Kurzemes pusi , bet  

augstkalnieki  devās uz  Rīgu - Nacionālo bibliotēku un Botānisko dārzu. 

 

* Septembra pēdējā dienā bija iespēja  izdejoties pensionāru ballē. 

 

* 2016. gadā Sociālajā dienestā strādāja 9 darbinieki:  

• sociālais darbinieks Tērvetes pagastā, 

• sociālais darbinieks Augstkalnes pagastā, 

• sociālās palīdzības organizators Bukaišu pagastā, 

• audzinātāja ģimenes aprūpes centrā Bērnu pasaule Tērvetes pagastā; 

• audzinātāja bērnu pieskatīšanas istabā Saule Bukaišu pagastā, 

• ģimenes atbalsta centra administratore Augstkalnes pagastā, 

• ģimenes atbalsta centra administratore Bukaišu pagastā, 



• šoferis-kurjers, 

• sociālā dienesta vadītāja 

 

* Ģimenes atbalsta centrs Augstkalnē  nodrošina dušas pakalpojumus un veļas mazgāšanu 

 

* Centriņu pamatfunkcija - brīvā laika aktivitāšu nodrošināšana 

bērniem un jauniešiem. Darbs virzīts uz to, lai klientiem pilnveidotu sociālās prasmes, 

paplašinātu   viņu redzesloku un mazinātu sociālo atstumtību. 

 

 

 

1. paragrāfs 

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

nosaukuma un zemes lietošanas mērķa piešķiršanu 

D. Reinika 

 

       Atklāti vārdiski balsojot: PAR – 6 (D. Reinika, A. Bruss, S. Laizāns, L. Karloviča, A. 

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

 

       Pieņemt lēmumu Nr.12 ”Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu, nekustamā īpašuma 

“Bebrīši” sadalīšanu, nosaukuma un zemes lietošanas mērķa piešķiršanu” 

 

 

2. paragrāfs 

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

nosaukuma un zemes lietošanas mērķa  piešķiršanu 

D. Reinika 

 

      Atklāti vārdiski balsojot: PAR – 6 (D. Reinika, A. Bruss, S. Laizāns, L. Karloviča, A. 

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

 

      Pieņemt lēmumu Nr.13 ” Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu, nekustamā 

īpašuma„Skujas” sadalīšanu , nosaukuma un zemes lietošanas mērķa  piešķiršanu” 

 

 

3. paragrāfs 

Par pašvaldībai piekritīgas zemes piešķiršanu nomā 

D. Reinika 

       

      Atklāti vārdiski balsojot: PAR – 6 (D. Reinika, A. Bruss, S. Laizāns, L. Karloviča, A. 

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

 

      Pieņemt lēmumu Nr.14 ” Par pašvaldībai piekritīgas zemes piešķiršanu nomā” 

    

 

4. paragrāfs 

Par pašvaldībai piekritīgas zemes piešķiršanu nomā 

D. Reinika 

 

      Atklāti vārdiski balsojot: PAR – 6 (D. Reinika, A. Bruss, S. Laizāns, L. Karloviča, A. 

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

 

      Pieņemt lēmumu Nr.15 ” Par pašvaldībai piekritīgas zemes piešķiršanu nomā” 



 

 

5. paragrāfs 

Par pašvaldībai piekritīgas zemes piešķiršanu nomā 

D. Reinika 

 

      Atklāti vārdiski balsojot: PAR – 6 (D. Reinika, A. Bruss, S. Laizāns, L. Karloviča, A. 

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

 

      Pieņemt lēmumu Nr.16 ” Par pašvaldībai piekritīgas zemes piešķiršanu nomā” 

 

 

 

6. paragrāfs 

Par pašvaldībai piekritīgas zemes piešķiršanu nomā 

D. Reinika 

 

      Atklāti vārdiski balsojot: PAR – 6 (D. Reinika, A. Bruss, S. Laizāns, L. Karloviča, A. 

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

 

      Pieņemt lēmumu Nr.17 ” Par pašvaldībai piekritīgas zemes piešķiršanu nomā” 

 

 

 

7. paragrāfs 

Par pašvaldībai piekritīgas zemes piešķiršanu nomā 

D. Reinika 

 

      Atklāti vārdiski balsojot: PAR – 6 (D. Reinika, A. Bruss, S. Laizāns, L. Karloviča, A. 

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

 

      Pieņemt lēmumu Nr.18 ” Par pašvaldībai piekritīgas zemes piešķiršanu nomā” 

 

 

8. paragrāfs 

Par pašvaldībai piekritīgas zemes piešķiršanu nomā 

D. Reinika 

 

      Atklāti vārdiski balsojot: PAR – 6 (D. Reinika, A. Bruss, S. Laizāns, L. Karloviča, A. 

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

 

      Pieņemt lēmumu Nr.19 ” Par pašvaldībai piekritīgas zemes piešķiršanu nomā” 

 

 

9. paragrāfs 

Par pašvaldībai piekritīgas zemes piešķiršanu nomā 

D. Reinika 

 

      Atklāti vārdiski balsojot: PAR – 6 (D. Reinika, A. Bruss, S. Laizāns, L. Karloviča, A. 

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

 

      Pieņemt lēmumu Nr.20 ” Par pašvaldībai piekritīgas zemes piešķiršanu nomā” 

 



 

10. paragrāfs 

Par pašvaldībai piekritīgas zemes piešķiršanu nomā 

D. Reinika 

 

      Atklāti vārdiski balsojot: PAR – 6 (D. Reinika, A. Bruss, S. Laizāns, L. Karloviča, A. 

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

 

      Pieņemt lēmumu Nr.21 ” Par pašvaldībai piekritīgas zemes piešķiršanu nomā” 

 

 

11. paragrāfs 

Par pašvaldībai piekritīgas zemes piešķiršanu nomā 

D. Reinika 

 

     Atklāti vārdiski balsojot: PAR – 6 (D. Reinika, A. Bruss, S. Laizāns, L. Karloviča, A. 

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

 

      Pieņemt lēmumu Nr.22 ” Par pašvaldībai piekritīgas zemes piešķiršanu nomā” 

 

12. paragrāfs 

Par pašvaldībai piekritīgas zemes piešķiršanu nomā 

D. Reinika 

 

     Atklāti vārdiski balsojot: PAR – 6 (D. Reinika, A. Bruss, S. Laizāns, L. Karloviča, A. 

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

 

      Pieņemt lēmumu Nr.23 ” Par pašvaldībai piekritīgas zemes piešķiršanu nomā” 

 

13. paragrāfs 

Par pašvaldībai piekritīgas zemes piešķiršanu nomā 

D. Reinika 

 

      Atklāti vārdiski balsojot: PAR – 6 (D. Reinika, A. Bruss, S. Laizāns, L. Karloviča, A. 

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

 

      Pieņemt lēmumu Nr.24 ” Par pašvaldībai piekritīgas zemes piešķiršanu nomā” 

 

14. paragrāfs 

Par pašvaldībai piekritīgas zemes piešķiršanu nomā 

D. Reinika 

 

      Atklāti vārdiski balsojot: PAR – 6 (D. Reinika, A. Bruss, S. Laizāns, L. Karloviča, A. 

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

 

      Pieņemt lēmumu Nr.25 ” Par pašvaldībai piekritīgas zemes piešķiršanu nomā” 

 

 

 

 

 

 

 



15. paragrāfs 

Par Augstkalnes vidusskolas struktūrvienību Bukaišu skola 

D. Reinika, I. Roze 

 

       2013. gada 24. oktobrī Tērvetes novada dome apstiprināja „Tērvetes novada izglītības 

iestāžu attīstības stratēģiju un izglītības iestāžu optimizācijas plānu” (sēdes lēmums Nr. 13/28). 

„Tērvetes novada izglītības iestāžu attīstības stratēģijas un izglītības iestāžu optimizācijas 

plāna” 8.sadaļa- „Optimizācijas plāna laika grafiks” paredzēja, ka tuvāko triju gadu perspektīvā 

optimizācijas plāna ietvaros nepieciešams īstenot divus optimizācijas projektus: vispārējo 

izglītības iestāžu Tērvetes pamatskolas un Annas Brigaderes pamatskolas optimizācija līdz 

2014. gada 1. jūlijam un vispārējo izglītības iestāžu Bukaišu pamatskolas un Augstkalnes 

vidussskolas optimizācija līdz 2014. gada 1. jūlijam. 

      2013. gada 7. novembrī Tērvetes novada dome, īstenojot „Tērvetes novada izglītības iestāžu 

attīstības stratēģijā un izglītības iestāžu optimizācijas plānā” noteikto, nolēma reorganizēt 

Tērvetes novada pašvaldības vispārējās izglītības iestādes, apvienojot Bukaišu pamatskolu un 

Augstkalnes vidusskolau, un uz reorganizēto skolu materiāli tehniskās bāzes izveidot vispārējās 

izglītības iestādi – Augstkalnes vidusskolu (lēmums „Par Bukaišu pamatskolas un Augstkalnes 

vidusskolas optimizāciju”, protokols Nr. 14, 2.paragrāfs). 

      2014. gada 22. maijā Tērvetes novada dome nolēma ar 2014. gada 1. septembri izveidot 

Augstkalnes vidusskolas struktūrvienību Bukaišu pagastā ( lēmums „Par Augstkalnes 

vidusskolas struktūrvienības izveidošanu Bukaišu pagastā”, protokols Nr. 9, 29.paragrāfs). 

      „Tērvetes novada izglītības iestāžu attīstības stratēģija un izglītības iestāžu optimizācijas 

plāns” attiecībā uz Augstkalnes un Bukaišu pagastu izglītības iestādēm paredz samazināt skolu 

skaitu, funkcionāli apvienojot Augstkalnes un Bukaišu pagastu skolas, tādējādi attīstot kopīgu 

infrastruktūru un pedagoģiskā personāla resursus, kas uzlabotu kopējo izglītības kvalitāti un 

sistēmas efektivitāti. 

 Augstkalnes vidusskolas struktūrvienībā Bukaišu skola laika posmā no 2015. gada 

konsekventi samazinās skolēnu skaits, proti, 2015./2016.mācību gadā Bukaišu skolā mācījās 

29 skolēni, savukārt 2016./2017.mācību gadā Bukaišu skolā mācās 24 skolēni (no kuriem 8 

skolēniem pastāvīgā dzīvesvieta ir deklarēta Auces novada pašvaldības administratīvajā 

teritorijā), 2017./2018.mācību gadā skolēnu skaits Bukaišu skolā tiek prognozēts 20 skolēnu 

robežās. Pastāvot šādiem apstākļiem, 2017./2018.mācību gadā bez pašvaldības atļaujas nebūs 

iespējams nokomplektēt apvienotās klases, kurās mācīsies pašvaldības noteiktais minimālais 

skolēnu skaits 8 (atbilstoši Tērvetes novada domes 2016. gada 25. augusta noteikumu „Kārtība, 

kādā Tērvetes novada pašvaldība sadala valsts piešķirto mērķdotāciju izglītības iestādēm bērnu 

no piecu gadu vecuma, vispārējās pamatizglītības un vispārējās vidējās izglītības pedagogu 

darba samaksai” 8.punktam pamatizglītības un vidējās izglītības programmas apguvei vienā 

klasē minimālais skolēnu skaits ir 8.), jo 1. un 2. apvienotajā klasē prognozējamais skolēnu 

skaits būs 6,  3. un 4. apvienotajā klasē prognozējamais skolēnu skaits būs 7. 2005. gada 27. 

septembra Ministru kabineta noteikumu Nr. 735 „Noteikumi par minimālo un maksimālo 

izglītojamo skaitu valsts un pašvaldību vispārējās izglītības iestādes klasēs, pirmsskolas 

izglītības iestādes grupās, speciālās izglītības iestādēs un sociālās un pedagoģiskās korekcijas 

klasēs” 2.2.punkts nosaka, ka apvienoto klasi veido, apvienojot ne vairāk kā divas klases ar 

nepietiekamu izglītojamo skaitu, līdz ar to struktūrvienībā Bukaišu skola nav iespējams atvērt 

apvienoto klasi ar lielāku skolēnu skaitu.  Slēdzot Augstkalnes vidusskolas struktūrvienību  

Bukaišu skola  un pārceļot pirmās līdz ceturtās klases skolēnus uz Augstkalnes vidusskolu,  tiks 

paaugstināta izglītības iestādē sniegtās izglītības kvalitāte, jo nebūs nepieciešamības veidot 

apvienotās klases. 

 Slēdzot Augstkalnes vidusskolas struktūrvienību Bukaišu skola,  tiks nodrošināta 

pašvaldības finanšu līdzekļu  racionāla un efektīva izmantošana, optimizēts izglītības iestāžu 

darbs un mācību process, tajā skaitā konsolidēti pedagoģiskā personāla resursi. 

 Valsts pārvaldes iekārtas likuma  15.panta trešā daļa nosaka, ka iestādi reorganizē 

nododot to atvasinātām publiskām personām, apvienojot to ar citu iestādi vai vairākām citām 



iestādēm, nododot tās struktūrvienību vai vairākas struktūrvienības citai iestādei vai vairākām 

citām iestādēm vai nododot pārvaldes uzdevuma izpildi privātpersonai, nododot atsevišķus 

valsts pārvaldes uzdevumus citai iestādei. Savukārt minētā panta ceturtā daļa nosaka, ka iestādi 

likvidē, pievienojot citai iestādei,  deleģējot valsts pārvaldes uzdevumus kapitālsabiedrībai, 

kuras visas kapitāla daļas (akcijas) pieder vienai vai vairākām publiskām personām,  atsakoties 

no valsts pārvaldes uzdevuma izpildes,  sadalot visas tās struktūrvienības starp citām iestādēm 

vai sadalot visas tās struktūrvienības starp citām iestādēm un deleģējot atsevišķu pārvaldes 

uzdevumu izpildi privātpersonai,  vai nododot tās pārvaldes uzdevumus citai iestādei. No 

citētajām tiesību normām nepārprotami izriet, ka izglītības iestādes struktūrvienības slēgšana 

nav uzskatāma par iestādes reorganizāciju vai likvidāciju Valsts pārvaldes iekārtas likuma 

15.panta izpratnē,  līdz ar to uz šādām izmaiņām mācību procesā nav attiecināma Izglītības 

likuma 17.panta trešās daļas 1.punktā noteiktā vispārējās izglītības iestāžu reorganizācijas un 

likvidācijas kārtība. 

Ievērojot augstāk teikto un vadoties no likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 

4.punktu, 21.panta pirmās daļas 8.punktu, Finanšu komitejas lēmuma projektu,   Tērvetes  

novada dome,  atklāti vārdiski balsojot: PAR - 6 (D. Reinika, A. Bruss, S. Laizāns, L. Karloviča, 

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

 

1.  Ar 2017. gada 15. jūniju pārtraukt mācību procesa organizēšanu Augstkalnes vidusskolas 

struktūrvienībā Bukaišu skola; 

 

2.  Noteikt, ka ar 2017. gada 1. septembri Augstkalnes vidusskolas  pirmsskolas un 

pamatizglītības programmas tiek īstenotas Augstkalnes vidusskolā, „Ezerpils”, Augstkalnes 

pagasts, Tērvetes novads; 

 

3. Informēt Izglītības un zinātnes ministriju par lēmumu slēgt Augstkalnes vidusskolas 

struktūrvienību Bukaišu skolu; 

  

4. Augstkalnes vidusskolas direktorei līdz 2017. gada 1. jūnijam sagatavot grozījumus 

Augstkalnes vidusskolas nolikumā, svītrojot no nolikuma Augstkalnes vidusskolas 

struktūrvienību Bukaišu skola  un iesniegt nolikuma grozījumus apstiprināšanai Tērvetes 

novada domei; 

 

5. Augstkalnes vidusskolas direktorei līdz 2017. gada 15. maijam  izvērtēt darbinieku skaita  

atbilstību izglītības iestādes funkciju nodrošināšanai  un nepieciešamības gadījumā veikt 

darbinieku skaita samazināšanu atbilstoši Darba likumā noteiktajām normām.  

 

6. Par pašvaldības lēmumu slēgt Augstkalnes vidusskolas struktūrvienību Bukaišu skola 

informēt novada iedzīvotājus, ievietojot attiecīga satura informāciju Tērvetes novada domes 

informatīvajā izdevumā „Laikam līdzi”. 

 

 

 

 

16. paragrāfs 

Par  Tērvetes novada domes Grāmatvedības nodaļas   

nolikuma apstiprināšanu 

D. Reinika 

  

     Saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām”  41.panta pirmās daļas 2.punktu,    Finanšu  komitejas 

lēmuma projektu, Tērvetes novada dome,  atklāti  vārdiski balsojot: PAR – 6 (D. Reinika, A. 

Bruss, S. Laizāns, L. Karloviča, A. Skalbiņa, N. Namnieks), PRET - nav, ATTURAS - nav, 

NOLEMJ:  



 

     Apstiprināt Tērvetes novada domes  Grāmatvedības  nodaļas nolikumu ( pielikumā). 

 
 

 

 

17. paragrāfs 

Par precizējumiem Tērvetes novada domes  saistošajos  noteikumus Nr. 1  

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

„Nekustamo īpašumu uzturēšanas un sabiedriskās kārtības noteikumi Tērvetes 

novadā””” 

D. Reinika 

 

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

attīstības ministrijas 2017. gada 7. februāra   atzinumā Nr.11-18/1070 “Par saistošajiem 

noteikumiem”  norādītos  iebildumus, Finanšu komitejas lēmuma projektu, Tērvetes novada 

dome,  atklāti vārdiski balsojot:  PAR  - 6 (D. Reinika, A. Bruss, S. Laizāns, L. Karloviča, A. 

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

 

1. Precizēt 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””un apstiprināt tos galīgajā redakcijā  

(pielikumā). 

2. 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”triju darba dienu laikā pēc to parakstīšanas nosūtīt Vides 

aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai. 

  3. 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”pilnu tekstu:  

   3.1. publicēt Tērvetes novada pašvaldības bezmaksas informatīvajā izdevumā „Laikam 

          Līdzi”; 

   3.2. publicēt Tērvetes novada domes tīmekļa vietnē internetā www. tervetesnovads.lv;  

   3.3. izvietot redzamā vietā Tērvetes novada domes un pagastu pārvalžu telpās.  

 

 

. 

APSTIPRINĀTI  

ar Tērvetes novada domes  

2017. gada 26. janvāra 

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

ar precizējumiem 2017. gada 23. februāra sēdē 

(protokols Nr. 3, 17. §),   

 

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.”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

18. paragrāfs 

Par nekustamā īpašuma “Avoti”, Bukaišu pagastā, Tērvetes novadā, atsavināšanu 

D. Reinika 

 

Tērvetes novada dome ir izskatījusi Attīstības nodaļas iesniegto ierosinājumu atsavināt 

Tērvetes novada pašvaldībai piederošo nekustamo īpašumu „Avoti”, Bukaišu pagasts, Tērvetes 

novads, kadastra Nr.4656 006 0418. 

Izskatot minēto ierosinājumu, Tērvetes novada dome  konstatēja: 

Tērvetes novada pašvaldībai ir nostiprinātas īpašuma tiesības uz nekustamo īpašumu 

„Avoti”, Bukaišu pagasts, Tērvetes novads, kadastra numurs 4656 006 0418, sastāvošu no 

vienas zemes vienības ar kopējo platību ir 5,47 ha, tai skaitā 5,41 ha lauksaimniecībā 

izmantojamā zeme, par ko izsniegta Zemesgrāmatu apliecība (Bukaišu pagasta zemesgrāmatas 

nodalījums Nr.100000562699). 

Minētais īpašums pašreiz nav nodots nomā un nav nepieciešams Tērvetes novada 

pašvaldībai tās patstāvīgo funkciju izpildei. 

Ņemot vērā augstāk minētos apstākļus, lai lietderīgāk apsaimniekotu pašvaldības nekustamo 

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

atsavināšana.  

Saskaņā ar 2017. gada 25. janvāra nekustamā īpašuma „Avoti”, Bukaišu pagasts, Tērvetes 

novads, tirgus novērtējumu, ko, atbilstoši Standartizācijas likumā paredzētajā kārtībā 

apstiprinātajiem Latvijas īpašuma vērtēšanas standartiem, veica sertificēts vērtētājs Guntars 

Pugejs (īpašumu vērtētāja profesionālās kvalifikācijas sertifikāts Nr. 79), tā tirgus vērtība ir 

noteikta EUR 16 600,00 (sešpadsmit tūkstoši seši simti euro 00 centi) apmērā. Mantas 

http://pro.nais.lv/naiser/text.cfm?Ref=0103012002103132796&Req=0103012002103132796&Key=0103011998101432772&Hash=


atsavināšanas izdevumu apmērs sastāda EUR 140,00 (viens simts četrdesmit euro 00 centi), kas 

ņemams vērā nosakot izsoles nosacīto sākumcenu.  

     Ņemot vērā augstāk minētos lietas faktiskos apstākļus un pamatojoties uz Publiskas 

personas mantas atsavināšanas likuma 4., 5.; 8.; 9. 10. Un 11.pantu, likuma „Par pašvaldībām” 

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

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

vārdiski balsojot: PAR – 6 (D. Reinika, A. Bruss, S. Laizāns, L. Karloviča, A. Skalbiņa, N. 

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

 

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

nekustamo īpašumu „Avoti”, Bukaišu pagasts, Tērvetes novads, kadastra numurs  4656 006 

0418, sastāvošu no vienas zemes vienības ar kadastra apzīmējumu  4644 006 0418, platība 5,47 

ha; 

2. Apstiprināt nekustamā īpašuma „Avoti”, Bukaišu pagasts, Tērvetes novads, izsoles 

noteikumus (lēmuma pielikumā), nosakot  izsoles nosacīto sākumcenu EUR 16740,00 

(sešpadsmit tūkstoši septiņi simti četrdesmit euro 00 centi). 

3. Apstiprināt nekustamā īpašuma „Avoti”, Bukaišu  pagasts, Tērvetes novads, izsoles 

komisiju šādā sastāvā:  

1) izsoles komisijas priekšsēdētājs – Tērvetes novada pašvaldības izpilddirektors Māris 

Berlands, 

2) izsoles komisijas locekļi –  

  Tērvetes novada pašvaldības juriskonsults Ivars Gorskis 

  Tērvetes novada domes ekonomiste Sandra Latiša 

4. Publicēt sludinājumu par Tērvetes novada pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma 

„Avoti”, Bukaišu pagasts, Tērvetes novads, izsoli Tērvetes novada pašvaldības tīmekļa vietnē 

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

izdevumā „Laikam līdzi”. 

 

 

19. paragrāfs 

Par nokavēto nodokļa maksājumu piedziņu  

par nekustamo īpašumu ”Lejas”  

D. Reinika 

 

      Atklāti vārdiski balsojot: PAR – 6 (D. Reinika, A. Bruss, S. Laizāns, L. Karloviča, A. 

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

 

      Pieņemt lēmumu Nr.26 ” Par nokavēto nodokļa maksājumu piedziņu par nekustamo 

īpašumu “Lejas”” 

 

 

 

 

20. paragrāfs 

Par nokavēto nodokļa maksājumu piedziņu  

par nekustamo īpašumu ”Piduļi ”  

D. Reinika 

 

     Atklāti vārdiski balsojot: PAR – 6 (D. Reinika, A. Bruss, S. Laizāns, L. Karloviča, A. 

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

 

      Pieņemt lēmumu Nr.27 ” Par nokavēto nodokļa maksājumu piedziņu par nekustamo 

īpašumu “Piduļi”” 



 

21. paragrāfs 

Par nokavēto nodokļa maksājumu piedziņu  

par nekustamo īpašumu ”Māras”  

D. Reinika 

 

      Atklāti vārdiski balsojot: PAR – 6 (D. Reinika, A. Bruss, S. Laizāns, L. Karloviča, A. 

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

 

      Pieņemt lēmumu Nr.28 ” Par nokavēto nodokļa maksājumu piedziņu par nekustamo 

īpašumu “Māras”” 

 

 

 

 

22. paragrāfs 

Par nokavēto nodokļa maksājumu piedziņu  

par nekustamo īpašumu ”Jaunsmiļģi”  

D. Reinika 

 

     Atklāti vārdiski balsojot: PAR – 6 (D. Reinika, A. Bruss, S. Laizāns, L. Karloviča, A. 

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

 

      Pieņemt lēmumu Nr.29 ” Par nokavēto nodokļa maksājumu piedziņu par nekustamo 

īpašumu “Jaunsmiļģi”” 

 

 

23. paragrāfs 

Par nokavēto nodokļa maksājumu piedziņu  

par nekustamo īpašumu ”Sanatorija 2”  

D. Reinika 

 

     Atklāti vārdiski balsojot: PAR – 6 (D. Reinika, A. Bruss, S. Laizāns, L. Karloviča, A. 

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

 

      Pieņemt lēmumu Nr.30 ” Par nokavēto nodokļa maksājumu piedziņu par nekustamo 

īpašumu “Sanatorija 2”” 

 

24. paragrāfs 

Par nokavēto nodokļa maksājumu piedziņu  

par nekustamo īpašumu ”Sarmas pagasta zeme”  

D. Reinika 

 

      Atklāti vārdiski balsojot: PAR – 6 (D. Reinika, A. Bruss, S. Laizāns, L. Karloviča, A. 

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

 

      Pieņemt lēmumu Nr.31 ” Par nokavēto nodokļa maksājumu piedziņu par nekustamo 

īpašumu “Sarmas pagasta zeme”” 
 

 

 

 

 



25. paragrāfs 

Par nokavēto nodokļa maksājumu piedziņu 

par nekustamo īpašumu ”Lielāķi”  

D. Reinika 

 

      Atklāti vārdiski balsojot: PAR – 6 (D. Reinika, A. Bruss, S. Laizāns, L. Karloviča, A. 

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

 

      Pieņemt lēmumu Nr.32 ” Par nokavēto nodokļa maksājumu piedziņu par nekustamo 

īpašumu “Lielāķi”” 

 

 

 

 

 

 

 

 

26. paragrāfs 

Par nokavēto nodokļa maksājumu piedziņu  

par nekustamo īpašumu ”Zundas”  

D. Reinika 

 

      Atklāti vārdiski balsojot: PAR – 6 (D. Reinika, A. Bruss, S. Laizāns, L. Karloviča, A. 

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

 

      Pieņemt lēmumu Nr.33 ” Par nokavēto nodokļa maksājumu piedziņu par nekustamo 

īpašumu “Zundas”” 

 

 

 

 

 

27. paragrāfs 

Par nokavēto nodokļa maksājumu piedziņu  

par nekustamo īpašumu ”Labrenči  ”-26  

D. Reinika 

 

      Atklāti vārdiski balsojot: PAR – 6 (D. Reinika, A. Bruss, S. Laizāns, L. Karloviča, A. 

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

 

      Pieņemt lēmumu Nr.34 ” Par nokavēto nodokļa maksājumu piedziņu par nekustamo 

īpašumu “Labrenči” - 26” 

 

 

 

28. paragrāfs 

Par nokavēto nodokļa maksājumu piedziņu  

par nekustamo īpašumu ”Labrenči  ”- 39  

D. Reinika 

 

      Atklāti vārdiski balsojot: PAR – 6 (D. Reinika, A. Bruss, S. Laizāns, L. Karloviča, A. 

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



 

      Pieņemt lēmumu Nr.35 ” Par nokavēto nodokļa maksājumu piedziņu par nekustamo 

īpašumu “Labrenči” - 39” 

 

 

29. paragrāfs 

Par nokavēto nodokļa maksājumu piedziņu  

par nekustamo īpašumu ”Jumtiņi ”  

D. Reinika 

 

      Atklāti vārdiski balsojot: PAR – 6 (D. Reinika, A. Bruss, S. Laizāns, L. Karloviča, A. 

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

 

      Pieņemt lēmumu Nr.36 ” Par nokavēto nodokļa maksājumu piedziņu par nekustamo 

īpašumu “Jumtiņi”” 

 

 

 

 

30. paragrāfs 

Par nokavēto nodokļa maksājumu piedziņu 

par nekustamo īpašumu ”Krasta – Avotiņi  ”  

D. Reinika 

 

      Atklāti vārdiski balsojot: PAR – 6 (D. Reinika, A. Bruss, S. Laizāns, L. Karloviča, A. 

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

 

      Pieņemt lēmumu Nr.37 ” Par nokavēto nodokļa maksājumu piedziņu par nekustamo 

īpašumu “Krasta-Avotiņi”” 

 

 

 

 

 

 

31. paragrāfs 

   Par Tērvetes novada izglītojamo izmaksu apstiprināšanu uz 2017. gada 1. janvāri 

D. Reinika 

      

       Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 15. panta 4. punktu, 2016. gada 28. jūnija  

Ministru kabineta noteikumiem Nr. 418  „Kārtība, kādā veicami pašvaldību savstarpējie 

norēķini par izglītības iestāžu sniegtajiem pakalpojumiem”, Finanšu komitejas lēmuma 

projektu, Tērvetes novada dome, atklāti vārdiski balsojot: PAR – 6 (D. Reinika, A. Bruss, S. 

Laizāns, L. Karloviča, A. Skalbiņa, N. Namnieks), PRET - nav, ATTURAS – nav, NOLEMJ: 

 

Apstiprināt viena skolēna izmaksas Tērvetes novada  izglītības iestādēs  uz  2017. gada   1. 

janvāri:  

       1. Augstkalnes vidusskolā ar struktūrvienību Bukaišu skola – 106,12 euro 

             2. Annas Brigaderes pamatskolā ar pirmsskolas grupu „Sprīdītis”-  116,18 euro  

 

 

 

 



Izdevumu tāme Tērvetes novada vispārizglītojošās skolās  

uz  2017. gada 1. janvāri /EUR/  

Izmaksu veids A.Brigaderes 

pamatskola ar 

pirmsskolas 

grupu 

Augstkalnes 

vidusskola ar 

struktūrvirnību 

Bukaišu skolu 

Atalgojums                                          

EKK 1110 

156797 129196 

Sociālās apdrošināšanas maksājums  

                                                               

EKK 1210 

36933 29395 

Komandējumi un darba braucieni   

EKK 2110 

89 438 

Pakalpojumu apmaksa                       

EKK 2210 

EKK 2220 

EKK 2230 

EKK 2240 

EKK 2250 

EKK 2260 

718 

21642 

2940 

22615 

485 

298 

 

980 

14212 

3273 

85858 

723 

0 

 

Materiālu, energoresursu iegāde, 

inventārs līdz 213 EUR                                         

EKK 2310 

EKK 2320 

EKK 2350 

EKK 2370  

 

11628 

0 

9007 

2564 

 

8055 

6511 

6802 

445 

Preses abonēšana                               EKK 

2400 

208 308 

Mācību grāmatas                                

EKK 5233 

366 334 

Kopā gadā izmaksas 266290 286530 

Vidējais skolēnu skaits 191 225 

1 skolēna izmaksas mēnesī EUR 116.18 106.12 

  

 

 

32. paragrāfs 

Par Tērvetes novada domes 2017. gada  projektu konkursa  

„Mēs- Tērvetes novadam”   nolikuma apstiprināšanu 
D. Reinika 

 

Tērvetes novada dome ir izskatījusi iesniegto lēmuma projektu par Tērvetes novada domes 

2017. gada projektu konkursa „Mēs – Tērvetes novadam” nolikumu.  

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

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

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

  

Apstiprināt Tērvetes novada domes 2017. gada projektu konkursa „Mēs – Tērvetes 

novadam”  nolikumu   (pielikumā). 

 

 

 



33. paragrāfs 

Par funkciju izpildes deleģēšanu Dobeles novada pašvaldībai 

D. Reinika, I. Roze 

 

        Tērvetes novada dome ir izskatījusi iesniegto lēmuma projektu par atsevišķu likuma “Par 

pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 21.punktā, Izglītības likuma 17.pantā un Vispārējās 

izglītības likuma 54.pantā noteikto pašvaldības funkciju izglītības jomā deleģēšanu Dobeles 

novada pašvaldības Izglītības pārvaldei.  

Izskatot iesniegto lēmuma projektu, Tērvetes novada dome konstatēja:  

Izglītības likuma 17.panta trešā daļa nosaka, ka novada pašvaldība:  

19.punkts - nodrošina pašvaldības pedagoģiski medicīniskās komisijas darbību un pieejamību 

bērniem ar speciālām vajadzībām;  

24.punkts - organizē pedagogu profesionālās meistarības pilnveidi, koordinē un nodrošina 

metodisko darbu;  

27.punkts - atbalsta izglītojamo piedalīšanos mācību priekšmetu olimpiādēs, konkursos, skatēs, 

projektos un sporta sacensībās.  

Izglītības likuma 18.panta trešā daļa nosaka, ka novadu pašvaldības var apvienoties vienas vai 

vairāku funkciju īstenošanai izglītības jomā, savstarpēji vienojoties par finansēšanas kārtību.  

Vispārējās izglītības likuma 54.pants nosaka, ka ir Valsts pedagoģiski medicīniskā komisija un 

pašvaldību pedagoģiski medicīniskās komisijas. Valsts pedagoģiski medicīnisko komisiju 

izveido izglītības un zinātnes ministrs. Pašvaldību pedagoģiski medicīniskās komisijas izveido 

pašvaldības. Valsts pedagoģiski medicīniskās komisijas un pašvaldību pedagoģiski 

medicīnisko komisiju kompetenci nosaka Ministru kabinets.  

Valsts pārvaldes iekārtas likuma 40.pants nosaka, ka publiska persona var deleģēt 

privātpersonai un citai publiskai personai (turpmāk — pilnvarotā persona) tādu pārvaldes 

uzdevumu, kas ietver pārvaldes lēmumu pieņemšanu. Šādu pārvaldes uzdevumu var deleģēt 

vienīgi tad, ja pilnvarotā persona attiecīgo uzdevumu var veikt efektīvāk un 41.pants - publiska 

persona var deleģēt pārvaldes uzdevumus, kuru izpilde ietilpst šīs publiskās personas vai tās 

iestādes kompetencē. Nevar deleģēt šādus pārvaldes uzdevumus:  

1) nozares politikas un attīstības stratēģijas plānošanu un apstiprināšanu;  

2) nozares darbības koordināciju;  

3) iestāžu un pārvaldes amatpersonu uzraudzību;  

4) publisku personu budžeta apstiprināšanu, finansu resursu sadali programmu un 

apakšprogrammu līmenī, finansu resursu kontroli.  

Savukārt Valsts pārvaldes iekārtas likuma 45.pants nosaka, ka par pastarpinātās pārvaldes 

iestādes uzdevumu deleģēšanu lemj attiecīgās atvasinātās publiskās personas orgāns, kas 

informē tiešās pārvaldes iestādi, kurai attiecīgā atvasinātā publiskā persona ir padota. Lēmumā 

par deleģēšanu konstatē deleģēšanas pieļaujamību un reglamentē deleģēšanas noteikumus.  

Likuma „Par pašvaldībām” 10.pants nosaka, ka pašvaldības pēc savstarpējas vienošanās var 

nodot cita citai atsevišķu to kompetencē esošo funkciju izpildi. Lēmumu par funkciju izpildes 

nodošanu pieņem attiecīgās pašvaldības dome.  

Likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 23.punkts nosaka, ka pašvaldības dome lemj 

par kārtību, kādā izpildāmas šā likuma 15.pantā minētās funkcijas.  

         Ņemot vērā iepriekš minēto un to, ka iepriekš minētās Izglītības likumā un Vispārējās 

izglītības likumā noteiktās Tērvetes novada pašvaldības funkcijas var efektīvāk veikt un 

nodrošināt Dobeles novada pašvaldība, kas šīs funkcijas ir veikusi arī iepriekš, kā arī to, ka LR 

spēkā esošie normatīvie akti neaizliedz iepriekš minēto funkciju deleģēšanu, un, pamatojoties 

uz iepriekš minētajām tiesību normām, Tērvetes novada domes Izglītības, kultūras un sociālo 

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

6 (D. Reinika, A. Bruss, S. Laizāns, L. Karloviča, A. Skalbiņa, N. Namnieks),  PRET- nav, 

ATTURAS - nav, NOLEMJ:  

 



1. Deleģēt Dobeles novada pašvaldības Izglītības pārvaldei veikt sekojošas Izglītības likuma 

17.panta trešajā daļā un Vispārējās izglītības likuma 54.pantā noteiktās Tērvetes novada 

pašvaldības funkcijas līdz 2017. gada 31. decembrim:  

    1.1. sniegt informāciju un nodrošināt iespēju Tērvetes pašvaldības izglītības iestāžu 

audzēkņiem piedalīties Dobeles novada pašvaldības organizētajās izglītojamo mācību 

priekšmetu olimpiādēs, centralizētajos eksāmenos, konkursos, skatēs, projektos un sporta 

sacensībās;  

    1.2. nodrošināt Dobeles novada pašvaldības pedagoģiski medicīniskās komisijas darbību un 

pieejamību Tērvetes pašvaldības bērniem;  

    1.3. organizēt Tērvetes pašvaldības vidējās izglītības iestāžu pedagogu profesionālās 

meistarības pilnveidi, koordinēt un nodrošināt metodisko darbu, piedāvājot un nodrošinot 

izglītības iestāžu administrācijas un pedagogu profesionālās meistarības un tālākizglītības 

kursus un seminārus, pieredzes apmaiņu.  

2. Noteikt, ka savstarpējie norēķini saistībā ar deleģēto funkciju veikšanu tiek veikti no 2017. 

gada 1. janvāra. 

3. Pilnvarot domes priekšsēdētāju parakstīt deleģēšanas līgumu ar Dobeles novada pašvaldības 

Izglītības pārvaldi saskaņā ar lēmumam pievienoto līguma projektu (pielikumā). 

 

 

 

 

34. paragrāfs 

Par zemes vienības daļas atdalīšanu  un  

atsavināšanu  sabiedriskajām vajadzībām 

D. Reinika 

 

 Tērvetes novada dome saņēmusi SIA „Polyroad” vēstuli „Par zemes ierīcības projekta 

izstrādi”, kurā norādīts, ka tiek izstrādāts būvprojekts „Valsts reģionālā autoceļa P95 Jelgava- 

Tērvete-Lietuvas robeža (Žagare) posma km 28,36- km 43,55 pārbūve”. Izstrādājamie projekta 

risinājumi skar Tērvetes novada domei piederošo īpašumu SIA „Rehabilitācijas centrs 

„Tērvete”, īpašuma kadastra Nr. 4688 003 0040, zemes vienības kadastra apzīmējums 4688 003 

0043, aptuveni 0,017 ha platībā. 

 Iepazīstoties ar „Valsts reģionālā autoceļa P95 Jelgava-Tērvete-Lietuvas robeža 

(Žagare) posma km 28,36 - km 43,55 pārbūve” būvprojekta projektēšanas uzdevumu un tā 

grafisko pielikumu, Tērvetes novada dome konstatē, ka valsts reģionālā autoceļa P95 Jelgava- 

Tērvete-Lietuvas robeža (Žagare) posma km 28,36 - km 43,55 pārbūve atbilst Tērvetes novada 

iedzīvotāju interesēm, respektīvi sabiedrības interesēm, līdz ar to apstiprināms projekta 

risinājums un sniedzama piekrišana Satiksmes ministrijas īpašumā iegūstamās zemes vienības 

daļas apmēram. 

 Sabiedrības vajadzībām nepieciešamā nekustamā īpašuma atsavināšanas likuma 2.pants 

nosaka, ka nekustamo īpašumu atsavina valsts aizsardzības, vides aizsardzības, veselības 

aizsardzības vai sociālās nodrošināšanas vajadzībām, sabiedrībai nepieciešamu kultūras, 

izglītības un sporta objektu, inženierbūvju un inženierkomunikāciju būvniecībai vai transporta 

infrastruktūras attīstībai, kā arī citu sabiedrības vajadzību nodrošināšanai, ja šis mērķis nav 

sasniedzams ar citiem līdzekļiem. 

 Ievērojot iepriekš teikto un vadoties no likuma Par pašvaldībām 21.panta pirmās daļas 

17.punkta, Sabiedrības vajadzībām nepieciešamā nekustamā īpašuma atsavināšanas likuma 2. 

un 3.panta, Tērvetes novada dome,  atklāti vārdiski balsojot: PAR - 6 (D. Reinika, A. Bruss, S. 

Laizāns, L. Karloviča, A. Skalbiņa, N. Namnieks),  PRET - nav, ATTURAS - nav, NOLEMJ:  

 

1. Saskaņot valsts reģionālā autoceļa P95 Jelgava-Tērvete-Lietuvas robeža (Žagare) posma km 

28,36 - km 43,55 segas pārbūves būvprojekta risinājumus nekustamā īpašuma SIA 



"Rehabilitācijas centrs "Tērvete" daļā  (īpašuma kadastra Nr. 4688 003 0040, zemes vienības 

kadastra apzīmējums 4688 003 0043) atbilstoši grafiskajam pielikumam Nr. 1. 

2. Piekrist zemes vienības daļas aptuveni 0,017 ha platībā atdalīšanai no nekustamā īpašuma 

SIA "Rehabilitācijas centrs "Tērvete" (īpašuma kadastra Nr. 4688 003 0040, zemes vienības 

kadastra apzīmējums 4688 003 0043) un atsavināšanai LR Satiksmes ministrijai. 

3.  Piekrist, ka tiks izstrādāts zemes ierīcības projekts, lai atdalītu atsavināmo zemes gabalu.  

 

 

35. paragrāfs 

Par Tērvetes novada  autoceļu finansēšanai paredzētās mērķdotācijas vidējā termiņa 

izlietošanas programmas 2017.-2019. gadam  apstiprināšanu 
D. Reinika 

 

     Tērvetes novada dome ir izskatījusi iesniegto Tērvetes novada autoceļu finansēšanai 

paredzētās mērķdotācijas vidējā termiņa izlietošanas programmas trīs gadiem projektu. 

      Saskaņā ar Ministru kabineta 2008. gada 11. marta noteikumiem Nr. 173 “Valsts 

pamatbudžeta valsts autoceļu fonda programmai piešķirto līdzekļu izlietošanas kārtība” un 

pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.pantu un 41.panta pirmās daļas 2.punktu, 

Tērvetes novada dome,  atklāti vārdiski balsojot: PAR – 6 (D. Reinika, A. Bruss, S. Laizāns, L. 

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

       Apstiprināt Tērvetes novada autoceļu finansēšanai paredzētās mērķdotācijas vidējā termiņa 

izlietošanas programmu 2017.-2019. gadam (pielikumā).   

 

 

Sēdi slēdz plkst.11:30 

Nākošā domes sēde 2017. gada 30. martā 

 

 

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 23. februārī                                                                                               Nr. 12 

                                                                                                                             (prot. Nr.3, 1.§) 

 

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

nosaukuma un zemes lietošanas mērķa piešķiršanu 

 

Tērvetes novada dome ir izskatījusi sertificēta mērnieka V. M. iesniegumu par izstrādātā 

zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamā īpašuma „Bebrīši”, Tērvetes pagasts, 

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

sadalītajam zemes gabalam.  

 Izskatot augstāk minēto iesniegumu, Tērvetes novada dome konstatēja: 

 Īpašnieki Z. M. un L., Dobeles rajona Tērvetes pagasta zemnieku saimniecība vēlas sadalīt 

nekustamā īpašuma „Bebrīši”, Tērvetes pagasts, Tērvetes novads, /kadastra numurs/, sastāvā 

esošo zemes vienību ar /kadastra apzīmējums/  divās daļās atbilstoši izstrādātajam zemes 

ierīcības projektam. 

    Nekustamais īpašums „Bebrīši” pieder Z. M. un L., Dobeles rajona Tērvetes pagasta 

zemnieku saimniecībai un sastāv no vienas zemes vienības ar kopējo platību 15,6 ha. Z.M.un 

L., Dobeles rajona Tērvetes pagasta zemnieku saimniecībai īpašuma tiesības uz nekustamo 

īpašumu „Bebrīši”, Tērvetes pagasts, Tērvetes novads, reģistrētas Dobeles zemesgrāmatu 

nodaļā Tērvetes pagasta /zemesgrāmatas nodalījuma numurs/.   

    Tērvetes novada Būvvalde, ar 2016. gada 3. novembrī ir izsniegusi zemes ierīcības projekta 

izstrādes nosacījumus Nr.2/17-14-2016,izstrādāt zemes ierīcības projektu nekustamā īpašuma 

„Bebrīši”, Tērvetes pagasts, Tērvetes novads, sadalīšanai. 

  Zemes ierīcības projektu ir izstrādājusi firma SIA „Mikrometrs”, zemes ierīkotājs V. M., 

sertifikāta Nr. BA-360, atbilstoši normatīvo aktu un Tērvetes novada būvvaldes nosacījumiem. 

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

Tērvetes novads, zemes vienību ar /kadastra apzīmējums/  divās atsevišķās zemes vienībās, 

10,0 ha un 5,6 ha platībā un konkretizē nekustamā īpašuma apgrūtinājumus. Zemes ierīcības 

projektā paredzētie pasākumi atbilst Tērvetes novada teritorijas plānojumam.  

    Z. M. un L., Dobeles rajona Tērvetes pagasta zemnieku saimniecība vēlas atdalāmajam 

nekustamajam īpašumam piešķirt jaunu nosaukumu – „Miķeli”, Tērvetes pagasts, Tērvetes 

novads. 

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

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

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



ierīcības darbiem paredzēts izveidot jaunu adresācijas objektu un nekustamā īpašuma lietošanas 

mērķu noteikšanu vai maiņu. 

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

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

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

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

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

īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība”, Finanšu komitejas lēmuma projektu, 

Tērvetes novada dome, atklāti vārdiski balsojot: PAR – 6 (D. Reinika, A. Bruss, S. Laizāns, L. 

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

 

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

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

apzīmējums/  divās atsevišķās zemes vienībās, 10,0 ha un 5,6 ha platībā; 

2. Piešķirot sadalītajam nekustamajam īpašumam „Bebrīši”, Tērvetes pagasts, Tērvetes 

novads, sekojošus nosaukumus un lietošanas mērķus: 

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

5,6 ha atstāt iepriekšējo nosaukumu – „Bebrīši”, Tērvetes 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 10,0 ha piešķirt nosaukumu – „Miķeļi”, Tērvetes 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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LĒMUMS 
 

2017. gada 23. februārī                                                                                               Nr. 13 

                                                                                                                             (prot. Nr.3, 2.§) 

 

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

nosaukuma un zemes lietošanas mērķa  piešķiršanu 

 

Tērvetes novada dome ir izskatījusi sertificēta mērnieka M. P. iesniegumu par izstrādātā 

zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamā īpašuma „Skujas ”, Bukaišu pagasts, 

Tērvetes novads, /kadastra numurs/, sadalīšanai, nosaukuma un zemes lietošanas mērķa  

piešķiršanu sadalītajam zemes gabalam.  

Izskatot augstāk minēto iesniegumu, Tērvetes novada dome konstatēja: 

Īpašnieks M. E. vēlas sadalīt nekustamo īpašumu „Skujas ”, Bukaišu pagasts, Tērvetes 

novads, /kadastra numurs/, divās daļās atbilstoši izstrādātajam zemes ierīcības projektam. 

   Nekustamais īpašums „Skujas” pieder M. E. un sastāv no viena zemes gabala ar kopējo 

platību 9,26 ha. M. E. īpašuma tiesības uz nekustamo īpašumu „Skujas”, Bukaišu pagasts, 

Tērvetes novads, reģistrētas Dobeles zemesgrāmatu nodaļā Bukaišu pagasta /zemesgrāmatas 

nodalījuma numurs/.  

  Tērvetes novada dome, ar 2016. gada 25. augusta sēdes lēmumu Nr. 45 (prot.Nr.12,1. 

paragrāfs), ir pieņēmusi lēmumu izstrādāt zemes ierīcības projektu nekustamā īpašuma 

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

  Zemes ierīcības projektu ir izstrādājusi firma SIA „Latvijasmernieks.lv”, zemes ierīkotāja 

sertifikāta Nr. AA000000089 atbilstoši normatīvo aktu un Tērvetes novada domes lēmuma 

nosacījumiem. 

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

Tērvetes novads, zemes vienību ar /kadastra apzīmējums/ divos atsevišķos zemes gabalos, 5,80 

ha un 3,46 ha platībā un konkretizē nekustamā īpašuma apgrūtinājumus. Zemes ierīcības 

projektā paredzētie pasākumi atbilst Tērvetes novada teritorijas plānojumam.  

   M. E. vēlas atdalāmajam zemes gabalam piešķirt jaunu nosaukumu – „Alvari”. 

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

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

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

ierīcības darbiem paredzēts izveidot jaunu adresācijas objektu un nekustamā īpašuma lietošanas 

mērķu noteikšanu vai maiņu. 

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

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

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

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



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

īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība”, Finanšu komitejas lēmuma projektu, 

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

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

 

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

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

apzīmējums/ divās atsevišķās zemes vienībās, 5,80 ha un 3,46 ha platībā un piešķirot 

sadalītajam nekustamajam īpašumam sekojošus nosaukumus un lietošanas mērķus: 

1.1. zemes vienībai ar kopējo platību 5,80 ha, /kadastra apzīmējums/  atstāt iepriekšējo 

nosaukumu – „Skujas”, Bukaišu pagasts, Tērvetes novads, un visā tā platībā noteikt nekustamā 

īpašuma lietošanas mērķi – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība 

(NĪLM kods – 0101). 

1.2. atdalītajai zemes vienībai ar kopējo platību 3,46 ha, /kadastra apzīmējums/, piešķirt 

nosaukumu – „Alvari”, 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. 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 23. februārī                                                                                               Nr. 14 

                                                                                                                             (prot. Nr.3, 3.§) 

 

Par pašvaldībai piekritīgas zemes piešķiršanu nomā 

 

Tērvetes novada dome, izskatot z/s ‘Dārziņi”, /reģistrācijas numurs/, juridiskā adrese 

„Dārziņi”, Augstkalnes pag., Tērvetes novads, iesniegumu ar lūgumu Tērvetes novada 

pašvaldībai iznomāt lauksaimniecībā izmantojamo zemi 0,14 ha platībā saimnieciskās darbības 

vajadzībām pašvaldības zemes īpašumu ”Krasti”, Augstkalnes pagasts, Tērvetes novads, 

/kadastra numurs/,  konstatēja:  

Tērvetes novada pašvaldības zemes īpašumā ”Krasti” ar /kadastra numurs/ ir neiznomāta, 

Tērvetes novada pašvaldībai piekritīga lauksaimniecībā izmantojamās zemes vienības daļa 0,14 

ha platībā, kas atbilstoši likuma “Par zemes reformu Latvijas Republikas lauku apvidos” 

7.pantam, paredzēta personisko palīgsaimniecību vajadzībām.  

Citas personas uz minētās zemes vienības daļas nomu nav pieteikušās. 

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

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

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

personisko palīgsaimniecību vajadzībām atbilstoši likuma “Par zemes reformu Latvijas 

Republikas lauku apvidos” 7.pantam. 

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

„Tērvetes novada pašvaldībai piekrītošo un piederošo neapbūvētu zemesgabalu nomas maksas 

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

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

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

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

zemes nomas līgumi bez apbūves tiesībām tiek slēgti uz laiku līdz 5 (pieciem) gadiem. 

Ņemot vērā iepriekš minēto un papildus pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta 

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

vārdiski balsojot: PAR - 6 (D. Reinika, A. Bruss, S. Laizāns, L. Karloviča, A. Skalbiņa, N. 

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

 

1. Sākot ar 2017. gada 1.martu iznomāt z/s Dārziņi, /reģistrācijas numurs/, Tērvetes novada 

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

palīgsaimniecības vajadzībām pašvaldības zemes īpašumā ”Krasti”, Augstkalnes pagasts, 

Tērvetes novads, /kadastra numurs/, nosakot: 

1.1. nomas termiņu uz 5 (pieciem) gadiem; 



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

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

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

noteikumiem; 

  1.3. zemes nomas līgums ar Tērvetes novada pašvaldību ir jānoslēdz līdz 2017. gada 31.  

martam.  

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 23. februārī                                                                                               Nr. 15 

                                                                                                                             (prot. Nr.3, 4.§) 

 

Par pašvaldībai piekritīgas zemes piešķiršanu nomā 

 

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

novada pašvaldībai iznomāt lauksaimniecībā izmantojamo zemi 0,025 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 0,025 ha platībā, kas atbilstoši likuma “Par zemes reformu Latvijas 

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

Citas personas uz minētās zemes vienības daļas nomu nav pieteikušās. 

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

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

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

personisko palīgsaimniecību vajadzībām atbilstoši likuma “Par zemes reformu Latvijas 

Republikas lauku apvidos” 7.pantam. 

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

„Tērvetes novada pašvaldībai piekrītošo un piederošo neapbūvētu zemesgabalu nomas maksas 

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

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

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

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

zemes nomas līgumi bez apbūves tiesībām tiek slēgti uz laiku līdz 5 (pieciem) gadiem. 

Ņemot vērā iepriekš minēto un papildus pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta 

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

vārdiski balsojot: PAR - 6 (D. Reinika, A. Bruss, S. Laizāns, L. Karloviča, A. Skalbiņa, N. 

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

 

1. Sākot ar 2017. gada 1. martu iznomāt J. B., /personas kods/,  Tērvetes novada pašvaldības 

lauksaimniecībā izmantojamo zemes vienības daļu 0,025 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 31. 

martam.  

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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 
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 23. februārī                                                                                               Nr. 16 

                                                                                                                             (prot. Nr.3, 5.§) 

 

Par pašvaldībai piekritīgas zemes piešķiršanu nomā 

 

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

novada pašvaldībai iznomāt lauksaimniecībā izmantojamo zemi 0,02 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 0,02 ha platībā, kas atbilstoši likuma “Par zemes reformu Latvijas 

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

Citas personas uz minētās zemes vienības daļas nomu nav pieteikušās. 

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

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

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

personisko palīgsaimniecību vajadzībām atbilstoši likuma “Par zemes reformu Latvijas 

Republikas lauku apvidos” 7.pantam. 

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

„Tērvetes novada pašvaldībai piekrītošo un piederošo neapbūvētu zemesgabalu nomas maksas 

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

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

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

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

zemes nomas līgumi bez apbūves tiesībām tiek slēgti uz laiku līdz 5 (pieciem) gadiem. 

Ņemot vērā iepriekš minēto un papildus pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta 

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

vārdiski balsojot: PAR - 6 (D. Reinika, A. Bruss, S. Laizāns, L. Karloviča, A. Skalbiņa, N. 

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

 

1. Sākot ar 2017. gada 1. martu iznomāt A. D., /personas kods/, Tērvetes novada 

pašvaldības lauksaimniecībā izmantojamo zemes vienības daļu 0,02 ha kopplatībā personiskās 

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

Tērvetes novads, /kadastra numurs/,  nosakot: 

 1.1. nomas termiņu uz 5 (pieciem) gadiem; 



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

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

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

noteikumiem; 

   1.3. zemes nomas līgums ar Tērvetes novada pašvaldību ir jānoslēdz līdz 2017. gada 31. 

martam.  

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 23. februārī                                                                                               Nr. 17 

                                                                                                                             (prot. Nr.3, 6.§) 

 

Par pašvaldībai piekritīgas zemes piešķiršanu nomā 

 

 

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

novada pašvaldībai iznomāt lauksaimniecībā izmantojamo zemi 0,02 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 0,02 ha platībā, kas atbilstoši likuma “Par zemes reformu Latvijas 

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

Citas personas uz minētās zemes vienības daļas nomu nav pieteikušās. 

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

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

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

personisko palīgsaimniecību vajadzībām atbilstoši likuma “Par zemes reformu Latvijas 

Republikas lauku apvidos” 7.pantam. 

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

„Tērvetes novada pašvaldībai piekrītošo un piederošo neapbūvētu zemesgabalu nomas maksas 

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

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

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

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

zemes nomas līgumi bez apbūves tiesībām tiek slēgti uz laiku līdz 5 (pieciem) gadiem. 

Ņemot vērā iepriekš minēto un papildus pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta 

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

vārdiski balsojot: PAR - 6 (D. Reinika, A. Bruss, S. Laizāns, L. Karloviča, A. Skalbiņa, N. 

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

 

1. Sākot ar 2017. gada 1. martu iznomāt R. D., /personas kods/, Tērvetes novada pašvaldības 

lauksaimniecībā izmantojamo zemes vienības daļu 0,02 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 31. 

martam.  

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 23. februārī                                                                                               Nr. 18 

                                                                                                                             (prot. Nr.3, 7.§) 

 

Par pašvaldībai piekritīgas zemes piešķiršanu nomā 

 

 

Tērvetes novada dome, izskatot N. I., /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, Finanšu komitejas lēmuma projektu, Tērvetes novada dome, atklāti 

vārdiski  balsojot:  PAR - 6 (D. Reinika, A. Bruss, S. Laizāns, L. Karloviča, A. Skalbiņa, N. 

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

 

1. Sākot ar 2017. gada 1. martu iznomāt N. I., /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 Nr. 4656 006 0492, 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 31. 

martam.  

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. 
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2017. gada 23. februārī                                                                                               Nr. 19 

                                                                                                                             (prot. Nr.3, 8.§) 

 

Par pašvaldībai piekritīgas zemes piešķiršanu nomā 

 

 

 

 

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

novada pašvaldībai iznomāt lauksaimniecībā izmantojamo zemi 0,04 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 0,04 ha platībā, kas atbilstoši likuma “Par zemes reformu Latvijas 

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

Citas personas uz minētās zemes vienības daļas nomu nav pieteikušās. 

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

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

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

personisko palīgsaimniecību vajadzībām atbilstoši likuma “Par zemes reformu Latvijas 

Republikas lauku apvidos” 7.pantam. 

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

„Tērvetes novada pašvaldībai piekrītošo un piederošo neapbūvētu zemesgabalu nomas maksas 

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

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

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

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

zemes nomas līgumi bez apbūves tiesībām tiek slēgti uz laiku līdz 5 (pieciem) gadiem. 

Ņemot vērā iepriekš minēto un papildus pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta 

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

vārdiski balsojot: PAR - 6 (D. Reinika, A. Bruss, S. Laizāns, L. Karloviča, A. Skalbiņa, N. 

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

 

1. Sākot ar 2017. gada 1. martu iznomāt A. O., /personas kods/, Tērvetes novada 

pašvaldības lauksaimniecībā izmantojamo zemes vienības daļu 0,04 ha kopplatībā personiskās 



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

Tērvetes novads, kadastra Nr. 4656 006 0492, 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 

31.martam.  

    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. 
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2017. gada 23. februārī                                                                                               Nr. 20 

                                                                                                                             (prot. Nr.3, 9.§) 

 

 

Par pašvaldībai piekritīgas zemes piešķiršanu nomā 

 

 

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

novada pašvaldībai iznomāt lauksaimniecībā izmantojamo zemi 0,06 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 0,06 ha platībā, kas atbilstoši likuma “Par zemes reformu Latvijas 

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

Citas personas uz minētās zemes vienības daļas nomu nav pieteikušās. 

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

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

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

personisko palīgsaimniecību vajadzībām atbilstoši likuma “Par zemes reformu Latvijas 

Republikas lauku apvidos” 7.pantam. 

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

„Tērvetes novada pašvaldībai piekrītošo un piederošo neapbūvētu zemesgabalu nomas maksas 

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

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

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

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

zemes nomas līgumi bez apbūves tiesībām tiek slēgti uz laiku līdz 5 (pieciem) gadiem. 

Ņemot vērā iepriekš minēto un papildus pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta 

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

vārdiski balsojot: PAR - 6 (D. Reinika, A. Bruss, S. Laizāns, L. Karloviča, A. Skalbiņa, N. 

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

 

1. Sākot ar 2017. gada 1. martu iznomāt J. P., /personas kods/, Tērvetes novada pašvaldības 

lauksaimniecībā izmantojamo zemes vienības daļu 0,06 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 31. 

martam.  

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 23. februārī                                                                                               Nr. 21 

                                                                                                                            (prot. Nr.3, 10.§) 

 

 

Par pašvaldībai piekritīgas zemes piešķiršanu nomā 

 

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

novada pašvaldībai iznomāt lauksaimniecībā izmantojamo zemi 0,25 ha platībā 

palīgsaimniecības vajadzībām pašvaldībai piekritīgā zemes īpašumā ”Pašvaldības Vanagi”, 

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

Tērvetes novada pašvaldībai piekritīgā zemes īpašumā ”Pašvaldības Vanagi” ar /kadastra 

numurs/ ir neiznomāta, Tērvetes novada pašvaldībai piekritīga lauksaimniecībā izmantojamās 

zemes vienības daļa 0, 25 ha platībā, kas atbilstoši likuma “Par zemes reformu Latvijas 

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

Citas personas uz minētās zemes vienības daļas nomu nav pieteikušās. 

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

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

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

personisko palīgsaimniecību vajadzībām atbilstoši likuma “Par zemes reformu Latvijas 

Republikas lauku apvidos” 7.pantam. 

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

„Tērvetes novada pašvaldībai piekrītošo un piederošo neapbūvētu zemesgabalu nomas maksas 

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

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

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

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

zemes nomas līgumi bez apbūves tiesībām tiek slēgti uz laiku līdz 5 (pieciem) gadiem. 

Ņemot vērā iepriekš minēto un papildus pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta 

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

vārdiski balsojot: PAR - 6 (D. Reinika, A. Bruss, S. Laizāns, L. Karloviča, A. Skalbiņa, N. 

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

 

1. Sākot ar 2017. gada 1. martu iznomāt S. Š., /personas kods/, Tērvetes novada pašvaldības 

lauksaimniecībā izmantojamo zemes vienības daļu 0,25 ha kopplatībā personiskās palīg-

saimniecības vajadzībām pašvaldības zemes īpašumā ”Pašvaldības Vanagi”, Augstkalnes 

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

 1.1. nomas termiņu uz 5 (pieciem) gadiem; 



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

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

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

noteikumiem; 

 1.3. zemes nomas līgums ar Tērvetes novada pašvaldību ir jānoslēdz līdz 2017. gada 31. 

martam.  

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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 
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 23. februārī                                                                                               Nr. 22 

                                                                                                                            (prot. Nr.3, 11.§) 

 

 

Par pašvaldībai piekritīgas zemes piešķiršanu nomā 

 

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

novada pašvaldībai iznomāt lauksaimniecībā izmantojamo zemi 0,022 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 0,022 ha platībā, kas atbilstoši likuma “Par zemes reformu Latvijas 

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

Citas personas uz minētās zemes vienības daļas nomu nav pieteikušās. 

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

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

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

personisko palīgsaimniecību vajadzībām atbilstoši likuma “Par zemes reformu Latvijas 

Republikas lauku apvidos” 7.pantam. 

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

„Tērvetes novada pašvaldībai piekrītošo un piederošo neapbūvētu zemesgabalu nomas maksas 

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

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

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

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

zemes nomas līgumi bez apbūves tiesībām tiek slēgti uz laiku līdz 5 (pieciem) gadiem. 

Ņemot vērā iepriekš minēto un papildus pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta 

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

vārdiski balsojot: PAR  - 6 (D. Reinika, A. Bruss, S. Laizāns, L. Karloviča, A. Skalbiņa, N. 

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

 

1. Sākot ar 2017. gada 1. martu iznomāt L. V., /personas kods/, Tērvetes novada pašvaldības 

lauksaimniecībā izmantojamo zemes vienības daļu 0,022 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 31. 

martam.  

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 23. februārī                                                                                               Nr. 23 

                                                                                                                            (prot. Nr.3, 12.§) 

 

 

Par pašvaldībai piekritīgas zemes piešķiršanu nomā 

 

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

novada pašvaldībai iznomāt lauksaimniecībā izmantojamo zemi 0,07 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 0,07 ha platībā, kas atbilstoši likuma “Par zemes reformu Latvijas 

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

Citas personas uz minētās zemes vienības daļas nomu nav pieteikušās. 

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

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

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

personisko palīgsaimniecību vajadzībām atbilstoši likuma “Par zemes reformu Latvijas 

Republikas lauku apvidos” 7.pantam. 

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

„Tērvetes novada pašvaldībai piekrītošo un piederošo neapbūvētu zemesgabalu nomas maksas 

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

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

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

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

zemes nomas līgumi bez apbūves tiesībām tiek slēgti uz laiku līdz 5 (pieciem) gadiem. 

Ņemot vērā iepriekš minēto un papildus pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta 

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

vārdiski balsojot: PAR - 6 (D. Reinika, A. Bruss, S. Laizāns, L. Karloviča, A. Skalbiņa, N. 

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

 

1. Sākot ar 2017. gada 1. martu iznomāt Z. D., /personas kods/, Tērvetes novada pašvaldības 

lauksaimniecībā izmantojamo zemes vienības daļu 0,07 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 31. 

martam.  

    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 23. februārī                                                                                               Nr. 24 

                                                                                                                            (prot. Nr.3, 13.§) 

 

 

Par pašvaldībai piekritīgas zemes piešķiršanu nomā 

 

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

novada pašvaldībai iznomāt lauksaimniecībā izmantojamo zemi 0,05 ha platībā 

palīgsaimniecības vajadzībām pašvaldībai piekritīgā zemes īpašumā ”Centra mazdārziņi”, 

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

Tērvetes novada pašvaldībai piekritīgā zemes īpašumā ”Centra mazdārziņi” ar /kadastra 

numurs/ ir neiznomāta, Tērvetes novada pašvaldībai piekritīga lauksaimniecībā izmantojamās 

zemes vienības daļa 0,05 ha platībā, kas atbilstoši likuma “Par zemes reformu Latvijas 

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

Citas personas uz minētās zemes vienības daļas nomu nav pieteikušās. 

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

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

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

personisko palīgsaimniecību vajadzībām atbilstoši likuma “Par zemes reformu Latvijas 

Republikas lauku apvidos” 7.pantam. 

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

„Tērvetes novada pašvaldībai piekrītošo un piederošo neapbūvētu zemesgabalu nomas maksas 

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

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

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

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

zemes nomas līgumi bez apbūves tiesībām tiek slēgti uz laiku līdz 5 (pieciem) gadiem. 

Ņemot vērā iepriekš minēto un papildus pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta 

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

vārdiski balsojot: PAR - 6 (D. Reinika, A. Bruss, S. Laizāns, L. Karloviča, A. Skalbiņa, N. 

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

 

1. Sākot ar 2017. gada 1. martu iznomāt I. J., /personas kods/  , Tērvetes novada pašvaldības 

lauksaimniecībā izmantojamo zemes vienības daļu 0,05 ha kopplatībā personiskās palīg-

saimniecības vajadzībām pašvaldības zemes īpašumā ”Centra mazdārziņi”, 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 31. 

martam.  

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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 
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 23. februārī                                                                                               Nr. 25 

                                                                                                                            (prot. Nr.3, 14.§) 

 

 

Par pašvaldībai piekritīgas zemes piešķiršanu nomā 

 

 

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

novada pašvaldībai iznomāt lauksaimniecībā izmantojamo zemi 0,145 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 0,145 ha platībā, kas atbilstoši likuma “Par zemes reformu Latvijas 

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

Citas personas uz minētās zemes vienības daļas nomu nav pieteikušās. 

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

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

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

personisko palīgsaimniecību vajadzībām atbilstoši likuma “Par zemes reformu Latvijas 

Republikas lauku apvidos” 7.pantam. 

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

„Tērvetes novada pašvaldībai piekrītošo un piederošo neapbūvētu zemesgabalu nomas maksas 

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

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

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

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

zemes nomas līgumi bez apbūves tiesībām tiek slēgti uz laiku līdz 5 (pieciem) gadiem. 

Ņemot vērā iepriekš minēto un papildus pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta 

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

vārdiski balsojot: PAR - 6 (D. Reinika, A. Bruss, S. Laizāns, L. Karloviča, A. Skalbiņa, N. 

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

 

1. Sākot ar 2017. gada 1. martu iznomāt L. P., /personas kods/, Tērvetes novada pašvaldības 

lauksaimniecībā izmantojamo zemes vienības daļu 0,145 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 31. 

martam.  

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 23. februārī                                                                                               Nr. 26 

                                                                                                                            (prot. Nr.3, 19.§) 

 

Par nokavēto nodokļa maksājumu piedziņu  

par nekustamo īpašumu ”Lejas”  

 

Tērvetes novada dome, izskatot Tērvetes novada pašvaldības Nekustamo īpašumu 

speciālistes iesniegto lēmuma projektu par nokavēto nodokļu maksājumu piedziņu no A. M. 

par nekustamo īpašumu ”Lejas”,   Augstkalnes pagasts, Tērvetes novads, konstatēja: 

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

daļu A. M., /personas kods/, ir atbildīgs par pilnīgu un savlaicīgu nekustamā īpašuma nodokļa 

nomaksu par nekustamo īpašumu ”Lejas”,  Augstkalnes pagasts, Tērvetes novads, /kadastra 

numurs/. 

Ņemot vērā to, ka A. M. nav savlaicīgi veicis nekustamā īpašuma nodokļa maksājumus par 

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

nodokļa maksājumu piedziņas process par nokavēto nodokļa maksājumu piedziņu bezstrīda 

kārtībā.  

2016. gada 21. decembrī A. M. ir brīdināts par nokavētā nodokļa maksājuma piedziņu 

bezstrīda kārtībā, bet nekustamā īpašuma nodokļa parāds  nav nomaksāts. 

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

”Lejas”, Augstkalnes pagasts, Tērvetes novads, ir EUR 381,72, t.sk. pamatparāds par zemi EUR 

308,95, nokavējuma nauda par zemi EUR 72,77. 

    Tā kā uz A. M. 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 – 6 (D. 

Reinika, A. Bruss, S. Laizāns, L. Karloviča, A. Skalbiņa, N. Namnieks), PRET - nav, 

ATTURAS – nav, NOLEMJ: 

 

   1. Piedzīt no A. M., /personas kods/, nekustamā īpašuma nodokļa parādu par nekustamo 

īpašumu ”Lejas”, Augstkalnes pagasts,  Tērvetes  novads, EUR 381,72 (trīs simti astoņdesmit 

viens euro 72 centi) apmērā. 

   2. Parādu piedzīt : 

  2.1. norakstot līdzekļus no A. M. kontiem kredītiestādēs, veicot ieturējumus no A. M.  

pienākošajiem maksājumiem no trešajām personām; 



  2.2. vēršot piedziņu uz A. M. 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 23. februārī                                                                                               Nr. 27 

                                                                                                                            (prot. Nr.3, 20.§) 

 

Par nokavēto nodokļa maksājumu piedziņu  

par nekustamo īpašumu ”Piduļi”  

 

Tērvetes novada dome, izskatot Tērvetes novada pašvaldības Nekustamo īpašumu 

speciālistes iesniegto lēmuma projektu par nokavēto nodokļu maksājumu piedziņu no A. M. 

par nekustamo īpašumu ”Piduļi”,   Augstkalnes pagasts, Tērvetes novads, konstatēja: 

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

daļu A. M., /personas kods/, ir atbildīgs par pilnīgu un savlaicīgu nekustamā īpašuma nodokļa 

nomaksu par nekustamo īpašumu ”Piduļi”,  Augstkalnes pagasts, Tērvetes novads, /kadastra 

numurs/. 

Ņemot vērā to, ka A. M. nav savlaicīgi veicis nekustamā īpašuma nodokļa maksājumus par 

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

nodokļa maksājumu piedziņas process par nokavēto nodokļa maksājumu piedziņu bezstrīda 

kārtībā.  

2016. gada 21. decembrī A. M. ir brīdināts par nokavētā nodokļa maksājuma piedziņu 

bezstrīda kārtībā, bet nekustamā īpašuma nodokļa parāds  nav nomaksāts. 

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

”Piduļi”, Augstkalnes pagasts, Tērvetes novads, ir EUR 2153,36, t.sk. pamatparāds par zemi 

EUR 1691,34, pamatparāds par ēkām EUR 11,37, nokavējuma nauda par zemi EUR 449,41, 

un nokavējuma nauda par ēkām EUR 1,24. 

    Tā kā uz A. M. 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 – 6 (D. 

Reinika, A. Bruss, S. Laizāns, L. Karloviča, A. Skalbiņa, N. Namnieks), PRET - nav, 

ATTURAS – nav, NOLEMJ: 

 

1. Piedzīt no A. M., /personas kods/, nekustamā īpašuma nodokļa parādu par nekustamo 

īpašumu ”Piduļi”, Augstkalnes  pagasts,  Tērvetes  novads, EUR 2153,36 (divi tūkstoši viens 

simts piecdesmit trīs euro 36 centi) apmērā. 

2. Parādu piedzīt : 

       2.1. norakstot līdzekļus no A. M.  kontiem kredītiestādēs, veicot ieturējumus no A. M.  

pienākošajiem maksājumiem no trešajām personām; 



       2.2. vēršot piedziņu uz A. M. 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 23. februārī                                                                                               Nr. 28 

                                                                                                                            (prot. Nr.3, 21.§) 

 

Par nokavēto nodokļa maksājumu piedziņu  

par nekustamo īpašumu ”Māras”  

 

Tērvetes novada dome, izskatot Tērvetes novada pašvaldības Nekustamo īpašumu 

speciālistes iesniegto lēmuma projektu par nokavēto nodokļu maksājumu piedziņu no A. L. par 

nekustamo īpašumu ”Māras”,   Bukaišu pagasts, Tērvetes novads, konstatēja: 

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

daļu A. L., /personas kods/, ir atbildīgs par pilnīgu un savlaicīgu nekustamā īpašuma nodokļa 

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

numurs/. 

Ņemot vērā to, ka A. L. nav savlaicīgi veicis nekustamā īpašuma nodokļa maksājumus par 

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

maksājumu piedziņas process par nokavēto nodokļa maksājumu piedziņu bezstrīda kārtībā.  

2017. gada 11. janvārī A. L. ir brīdināts par nokavētā nodokļa maksājuma piedziņu bezstrīda 

kārtībā, bet nekustamā īpašuma nodokļa parāds  nav nomaksāts. 

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

”Māras”, Bukaišu pagasts, Tērvetes novads, ir EUR 3820,17, t.sk. pamatparāds par zemi EUR 

2973,18, nokavējuma nauda par zemi EUR 846,99. 

     Tā kā uz A. L. 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 – 6 (D. 

Reinika, A. Bruss, S. Laizāns, L. Karloviča, A. Skalbiņa, N. Namnieks), PRET - nav, 

ATTURAS – nav, NOLEMJ: 

 

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

īpašumu ”Māras”, Bukaišu pagasts,  Tērvetes  novads, EUR 3820,17 (trīs tūkstoši astoņi simti 

divdesmit euro 17 centi) apmērā. 

     2. Parādu piedzīt : 

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

pienākošajiem maksājumiem no trešajām personām; 

     2.2. vēršot piedziņu uz A. L. 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 23. februārī                                                                                               Nr. 29 

                                                                                                                            (prot. Nr.3, 22.§) 

 

Par nokavēto nodokļa maksājumu piedziņu  

par nekustamo īpašumu ”Jaunsmiļģi”  

 

Tērvetes novada dome, izskatot Tērvetes novada pašvaldības Nekustamo īpašumu 

speciālistes iesniegto lēmuma projektu par nokavēto nodokļu maksājumu piedziņu no A. L. par 

nekustamo īpašumu ”Jaunsmiļģi”,   Bukaišu pagasts, Tērvetes novads, konstatēja: 

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

daļu A. L., /personas kods/, ir atbildīgs par pilnīgu un savlaicīgu nekustamā īpašuma nodokļa 

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

numurs/. 

Ņemot vērā to, ka A. L. nav savlaicīgi veicis nekustamā īpašuma nodokļa maksājumus par 

nekustamo īpašumu ”Jaunsmiļģi”, Bukaišu pagasts,  Tērvetes novads, ir uzsākts nokavēto 

nodokļa maksājumu piedziņas process par nokavēto nodokļa maksājumu piedziņu bezstrīda 

kārtībā.  

2017. gada 11. janvārī A. L. ir brīdināts par nokavētā nodokļa maksājuma piedziņu bezstrīda 

kārtībā, bet nekustamā īpašuma nodokļa parāds  nav nomaksāts. 

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

”Jaunsmiļģi”, Bukaišu pagasts, Tērvetes novads, ir EUR 581,59, t.sk. pamatparāds par zemi 

EUR 520,31, nokavējuma nauda par zemi EUR 61,28. 

     Tā kā uz A. L. 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 – 6 (D. 

Reinika, A. Bruss, S. Laizāns, L. Karloviča, A. Skalbiņa, N. Namnieks), PRET - nav, 

ATTURAS – nav, NOLEMJ: 

 

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

īpašumu ”Jaunsmiļģi”, Bukaišu pagasts,  Tērvetes  novads, EUR 581,59 (pieci simti 

astoņdesmit viens euro 59 centi) apmērā. 

     2. Parādu piedzīt : 

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

pienākošajiem maksājumiem no trešajām personām; 



    2.2. vēršot piedziņu uz A. L. 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 23. februārī                                                                                               Nr. 30 

                                                                                                                            (prot. Nr.3, 23.§) 

 

Par nokavēto nodokļa maksājumu piedziņu  

par nekustamo īpašumu ”Sanatorija 2”  

 

Tērvetes novada dome, izskatot Tērvetes novada pašvaldības Nekustamo īpašumu 

speciālistes iesniegto lēmuma projektu par nokavēto nodokļu maksājumu piedziņu no V. G. par 

nekustamo īpašumu ”Sanatorija 2”,   Tērvetes  pagasts, Tērvetes novads, konstatēja: 

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

daļu V. G., /personas kods/, ir daļēji atbildīga par pilnīgu un savlaicīgu nekustamā īpašuma 

nodokļa nomaksu par nekustamo īpašumu ”Sanatorija 2”,  Tērvetes pagasts, Tērvetes novads, 

/kadastra numurs/. 

Ņemot vērā to, ka V. G. nav savlaicīgi veikusi nekustamā īpašuma nodokļa maksājumus par 

nekustamo īpašumu ”Sanatorija 2”, Tērvetes pagasts,  Tērvetes novads, ir uzsākts nokavēto 

nodokļa maksājumu piedziņas process par nokavēto nodokļa maksājumu piedziņu bezstrīda 

kārtībā.  

2017. gada 4. janvārī V. G. ir brīdināta par nokavētā nodokļa maksājuma piedziņu bezstrīda 

kārtībā, bet nekustamā īpašuma nodokļa parāds  nav nomaksāts. 

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

”Sanatorija 2”, Tērvetes pagasts, Tērvetes novads, ir EUR 23,63, t.sk. pamatparāds par zemi 

EUR 7,15, pamatparāds par ēku EUR 5,41, nokavējuma nauda par zemi EUR 6,09, nokavējuma 

nauda par ēkām EUR 4,98. 

     Tā kā uz V. G. 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 – 6 (D. 

Reinika, A. Bruss, S. Laizāns, L. Karloviča, A. Skalbiņa, N. Namnieks), PRET - nav, 

ATTURAS – nav, NOLEMJ: 

 

     1. Piedzīt no V. G., /personas kods, nekustamā īpašuma nodokļa parādu par nekustamo 

īpašumu ”Sanatorija 2”, Tērvetes pagasts,  Tērvetes  novads, EUR 23,63 (divdesmit trīs euro 

63 centi) apmērā. 

2. Parādu piedzīt : 

    2.1. norakstot līdzekļus no V. G. kontiem kredītiestādēs, veicot ieturējumus no V.G. 

pienākošajiem maksājumiem no trešajām personām; 



    2.2. vēršot piedziņu uz V. G. 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 23. februārī                                                                                               Nr. 31 

                                                                                                                            (prot. Nr.3, 24.§) 

 

Par nokavēto nodokļa maksājumu piedziņu  

par nekustamo īpašumu ”Sarmas pagasta zeme”  

 

Tērvetes novada dome, izskatot Tērvetes novada pašvaldības Nekustamo īpašumu 

speciālistes iesniegto lēmuma projektu par nokavēto nodokļu maksājumu piedziņu no L. B. par 

nekustamo īpašumu ”Sarmas pagasta zeme”,   Tērvetes  pagasts, Tērvetes novads, konstatēja: 

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

daļu L. B. , /personas kods/, ir daļēji atbildīgs par pilnīgu un savlaicīgu nekustamā īpašuma 

nodokļa nomaksu par nekustamo īpašumu ”Sarmas pagasta zeme”,  Tērvetes pagasts, Tērvetes 

novads, /kadastra numurs/. 

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

nekustamo īpašumu ”Sarmas pagasta zeme”, Tērvetes pagasts,  Tērvetes novads, ir uzsākts 

nokavēto nodokļa maksājumu piedziņas process par nokavēto nodokļa maksājumu piedziņu 

bezstrīda kārtībā.  

2017. gada 4. janvārī L. B. ir brīdināts par nokavētā nodokļa maksājuma piedziņu bezstrīda 

kārtībā, bet nekustamā īpašuma nodokļa parāds  nav nomaksāts. 

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

”Sarmas pagasta zeme”, Tērvetes pagasts, Tērvetes novads, ir EUR 69,66, t.sk. pamatparāds 

par zemi EUR 17,86, pamatparāds par ēku EUR 28,37, nokavējuma nauda par zemi EUR 10,83, 

nokavējuma nauda par ēkām EUR 13,44. 

     Tā kā uz L. 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 – 6 (D. 

Reinika, A. Bruss, S. Laizāns, L. Karloviča, A. Skalbiņa, N. Namnieks), PRET - nav, 

ATTURAS – nav, NOLEMJ: 

 

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

īpašumu ”Sarmas pagasta zeme”, Tērvetes pagasts,  Tērvetes  novads, EUR 69,66 (sešdesmit 

deviņi euro 66 centi) apmērā. 

2. Parādu piedzīt : 

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

pienākošajiem maksājumiem no trešajām personām; 



    2.2. vēršot piedziņu uz L. 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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 
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 23. februārī                                                                                               Nr. 32 

                                                                                                                            (prot. Nr.3, 25.§) 

 

Par nokavēto nodokļa maksājumu piedziņu  

par nekustamo īpašumu ”Lielāķi”  

 

Tērvetes novada dome, izskatot Tērvetes novada pašvaldības Nekustamo īpašumu 

speciālistes iesniegto lēmuma projektu par nokavēto nodokļu maksājumu piedziņu no V. C. par 

nekustamo īpašumu ”Lielāķi”,   Tērvetes pagasts, Tērvetes novads, konstatēja: 

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

daļu V. C., /personas kods/, ir atbildīgs par pilnīgu un savlaicīgu nekustamā īpašuma nodokļa 

nomaksu par nekustamo īpašumu ”Lielāķi”,  Tērvetes pagasts, Tērvetes novads, /kadastra 

numurs/. 

Ņemot vērā to, ka V. C. nav savlaicīgi veicis nekustamā īpašuma nodokļa maksājumus par 

nekustamo īpašumu ”Lielāķi”, Tērvetes pagasts,  Tērvetes novads, ir uzsākts nokavēto nodokļa 

maksājumu piedziņas process par nokavēto nodokļa maksājumu piedziņu bezstrīda kārtībā.  

2017. gada 4. janvārī V. C. ir brīdināts par nokavētā nodokļa maksājuma piedziņu bezstrīda 

kārtībā, bet nekustamā īpašuma nodokļa parāds  nav nomaksāts. 

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

”Lielāķi”, Tērvetes pagasts, Tērvetes novads, ir 881,44 EUR, t.sk. pamatparāds par zemi EUR 

799,97, nokavējuma nauda par zemi EUR 81,47. 

     Tā kā uz V. C. 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 – 6 (D. 

Reinika, A. Bruss, S. Laizāns, L. Karloviča, A. Skalbiņa, N. Namnieks), PRET - nav, 

ATTURAS – nav, NOLEMJ: 

 

     1. Piedzīt no V. C., /personas kods/, nekustamā īpašuma nodokļa parādu par nekustamo 

īpašumu ”Lielāķi”, Tērvetes  pagasts,  Tērvetes  novads, EUR 881,44 (astoņi simti 

astoņdesmit viens  euro 44 centi) apmērā. 

     2. Parādu piedzīt : 

    2.1. norakstot līdzekļus no V. C. kontiem kredītiestādēs, veicot ieturējumus no V. C.  

pienākošajiem maksājumiem no trešajām personām; 

    2.2. vēršot piedziņu uz V. C. 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 23. februārī                                                                                               Nr. 33 

                                                                                                                            (prot. Nr.3, 26.§) 

 

Par nokavēto nodokļa maksājumu piedziņu  

par nekustamo īpašumu ”Zundas”  

 

 

Tērvetes novada dome, izskatot Tērvetes novada pašvaldības Nekustamo īpašumu 

speciālistes iesniegto lēmuma projektu par nokavēto nodokļu maksājumu piedziņu no J. U. par 

nekustamo īpašumu ”Zundas”,   Tērvetes pagasts, Tērvetes novads, konstatēja: 

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

daļu J. U., /personas kods/, ir atbildīgs par pilnīgu un savlaicīgu nekustamā īpašuma nodokļa 

nomaksu par nekustamo īpašumu ”Zundas”,  Tērvetes pagasts, Tērvetes novads, /kadastra 

numurs/. 

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

nekustamo īpašumu ”Zundas”, Tērvetes pagasts,  Tērvetes novads, ir uzsākts nokavēto nodokļa 

maksājumu piedziņas process par nokavēto nodokļa maksājumu piedziņu bezstrīda kārtībā.  

2017. gada 5. janvārī J. U. ir brīdināts par nokavētā nodokļa maksājuma piedziņu bezstrīda 

kārtībā, bet nekustamā īpašuma nodokļa parāds  nav nomaksāts. 

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

”Zundas”, Tērvetes pagasts, Tērvetes novads, ir EUR 103,20, t.sk. pamatparāds par zemi EUR 

86,52, nokavējuma nauda par zemi EUR 16,68 . 

     Tā kā uz J. U. 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 – 6 (D. 

Reinika, A. Bruss, S. Laizāns, L. Karloviča, A. Skalbiņa, N. Namnieks), PRET - nav, 

ATTURAS – nav, NOLEMJ: 

 

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

īpašumu ”Zundas”, Tērvetes pagasts,  Tērvetes  novads, EUR 103,20 (viens simts trīs  euro 

20 centi) apmērā. 

     2. Parādu piedzīt : 

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

pienākošajiem maksājumiem no trešajām personām; 



    2.2. vēršot piedziņu uz J. U. 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 23. februārī                                                                                               Nr. 34 

                                                                                                                            (prot. Nr.3, 27.§) 

 

Par nokavēto nodokļa maksājumu piedziņu  

par nekustamo īpašumu ”Labrenči” - 26 

 

 

Tērvetes novada dome, izskatot Tērvetes novada pašvaldības Nekustamo īpašumu 

speciālistes iesniegto lēmuma projektu par nokavēto nodokļu maksājumu piedziņu no G. G. par 

nekustamo īpašumu ”Labrenči”- 26, Tērvete, Tērvetes pagasts, Tērvetes novads, konstatēja: 

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

daļu G. G., /personas kods/, ir atbildīgs par pilnīgu un savlaicīgu nekustamā īpašuma nodokļa 

nomaksu par nekustamo īpašumu ”Labrenči”- 26, Tērvete,  Tērvetes pagasts, Tērvetes novads, 

/kadastra numurs/. 

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

nekustamo īpašumu ”Labrenči”- 26, Tērvete, Tērvetes pagasts,  Tērvetes novads, ir uzsākts 

nokavēto nodokļa maksājumu piedziņas process par nokavēto nodokļa maksājumu piedziņu 

bezstrīda kārtībā.  

2017. gada 4. janvārī G. G. ir brīdināts par nokavētā nodokļa maksājuma piedziņu bezstrīda 

kārtībā, bet nekustamā īpašuma nodokļa parāds  nav nomaksāts. 

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

”Labrenči”- 26, Tērvete, Tērvetes pagasts, Tērvetes novads, ir EUR 27,13, t.sk. pamatparāds 

par zemi EUR 6,72, pamatparāds par ēkām EUR 14,28, nokavējuma nauda par zemi EUR 1,93 

un nokavējuma nauda par ēkām EUR 4,20. 

     Tā kā uz G. G. 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 – 6 (D. 

Reinika, A. Bruss, S. Laizāns, L. Karloviča, A. Skalbiņa, N. Namnieks), PRET - nav, 

ATTURAS – nav, NOLEMJ: 

 

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

īpašumu ”Labrenči”-26, Tērvete,  Tērvetes  pagasts,  Tērvetes  novads, EUR 27,13 (divdesmit 

septiņi euro 13 centi) apmērā. 

2. Parādu piedzīt : 



       2.1. norakstot līdzekļus no G. G. kontiem kredītiestādēs, veicot ieturējumus no G. G.  

pienākošajiem maksājumiem no trešajām personām; 

       2.2. vēršot piedziņu uz G. G. 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 
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LĒMUMS 
 

2017. gada 23. februārī                                                                                               Nr. 35 

                                                                                                                            (prot. Nr.3, 28.§) 

 

Par nokavēto nodokļa maksājumu piedziņu  

par nekustamo īpašumu ”Labrenči” - 39 

 

Tērvetes novada dome, izskatot Tērvetes novada pašvaldības Nekustamo īpašumu 

speciālistes iesniegto lēmuma projektu par nokavēto nodokļu maksājumu piedziņu no N. S. par 

nekustamo īpašumu ”Labrenči”- 39, Tērvete, Tērvetes pagasts, Tērvetes novads, konstatēja: 

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

daļu N. S., /personas kods/, ir atbildīgs par pilnīgu un savlaicīgu nekustamā īpašuma nodokļa 

nomaksu par nekustamo īpašumu ”Labrenči”- 39, Tērvete,  Tērvetes pagasts, Tērvetes novads, 

kadastra numurs 4688 900 0351. 

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

nekustamo īpašumu ”Labrenči”- 39, Tērvete, Tērvetes pagasts,  Tērvetes novads, ir uzsākts 

nokavēto nodokļa maksājumu piedziņas process par nokavēto nodokļa maksājumu piedziņu 

bezstrīda kārtībā.  

2017. gada 4. janvārī N. S. ir brīdināts par nokavētā nodokļa maksājuma piedziņu bezstrīda 

kārtībā, bet nekustamā īpašuma nodokļa parāds  nav nomaksāts. 

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

”Labrenči”- 39, Tērvete, Tērvetes pagasts, Tērvetes novads, ir EUR 38,91, t.sk. pamatparāds 

par zemi EUR 8,61, pamatparāds par ēkām EUR 19,50, nokavējuma nauda par zemi EUR 3,16 

un nokavējuma nauda par ēkām EUR 7,64. 

     Tā kā uz N. 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 – 6 (D. 

Reinika, A. Bruss, S. Laizāns, L. Karloviča, A. Skalbiņa, N. Namnieks), PRET - nav, 

ATTURAS – nav, NOLEMJ: 

 

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

īpašumu ”Labrenči”-39, Tērvete,  Tērvetes  pagasts,  Tērvetes  novads, EUR 38,91 (trīsdesmit 

astoņi euro 91 cents) apmērā. 

     2. Parādu piedzīt : 

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

pienākošajiem maksājumiem no trešajām personām; 



    2.2. vēršot piedziņu uz N. 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 23. februārī                                                                                               Nr. 36 

                                                                                                                            (prot. Nr.3, 29.§) 

 

Par nokavēto nodokļa maksājumu piedziņu  

par nekustamo īpašumu ”Jumtiņi”  

 

Tērvetes novada dome, izskatot Tērvetes novada pašvaldības Nekustamo īpašumu 

speciālistes iesniegto lēmuma projektu par nokavēto nodokļu maksājumu piedziņu no L. R. par 

nekustamo īpašumu ”Jumtiņi”,   Tērvetes pagasts, Tērvetes novads, konstatēja: 

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

daļu L. R., /personas kods/, ir atbildīga par pilnīgu un savlaicīgu nekustamā īpašuma nodokļa 

nomaksu par nekustamo īpašumu ”Jumtiņi”,  Tērvetes pagasts, Tērvetes novads, /kadastra 

numurs/. 

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

nekustamo īpašumu ”Jumtiņi”, Tērvetes pagasts,  Tērvetes novads, ir uzsākts nokavēto nodokļa 

maksājumu piedziņas process par nokavēto nodokļa maksājumu piedziņu bezstrīda kārtībā.  

2017. gada 4. janvārī L. R. ir brīdināta par nokavētā nodokļa maksājuma piedziņu bezstrīda 

kārtībā, bet nekustamā īpašuma nodokļa parāds  nav nomaksāts. 

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

”Jumtiņi”, Tērvetes pagasts, Tērvetes novads, ir EUR 156,21, t.sk. pamatparāds par zemi EUR 

71,99, pamatparāds par ēkām EUR 44,29, nokavējuma nauda par zemi EUR 23,00 un 

nokavējuma nauda par ēkām EUR 16,93. 

     Tā kā uz L. R. 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 –  6 (D. 

Reinika, A. Bruss, S. Laizāns, L. Karloviča, A. Skalbiņa, N. Namnieks), PRET - nav, 

ATTURAS – nav, NOLEMJ: 

 

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

īpašumu ”Jumtiņi”, Tērvetes  pagasts,  Tērvetes  novads, EUR 156,21 (viens simts piecdesmit 

seši euro 21 cents) apmērā. 

     2. Parādu piedzīt : 

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

pienākošajiem maksājumiem no trešajām personām; 



    2.2. vēršot piedziņu uz L. R. 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 23. februārī                                                                                               Nr. 37 

                                                                                                                           (prot. Nr.3, 30.§) 

 

Par nokavēto nodokļa maksājumu piedziņu  

par nekustamo īpašumu ”Krasta-Avotiņi”  

 

Tērvetes novada dome, izskatot Tērvetes novada pašvaldības Nekustamo īpašumu 

speciālistes iesniegto lēmuma projektu par nokavēto nodokļu maksājumu piedziņu no I. K. par 

nekustamo īpašumu ”Krasta – Avotiņi”, Tērvetes pagasts, Tērvetes novads, konstatēja: 

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

daļu I. K., /personas kods/, ir atbildīga par pilnīgu un savlaicīgu nekustamā īpašuma nodokļa 

nomaksu par nekustamo īpašumu ”Krasta – Avotiņi”,  Tērvetes pagasts, Tērvetes novads, 

/kadastra numurs/. 

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

nekustamo īpašumu ”Krasta- Avotiņi”, Tērvetes pagasts,  Tērvetes novads, ir uzsākts nokavēto 

nodokļa maksājumu piedziņas process par nokavēto nodokļa maksājumu piedziņu bezstrīda 

kārtībā.  

2017. gada 4. janvārī I. K. ir brīdināta par nokavētā nodokļa maksājuma piedziņu bezstrīda 

kārtībā, bet nekustamā īpašuma nodokļa parāds  nav nomaksāts. 

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

”Krasta – Avotiņi”, Tērvetes pagasts, Tērvetes novads, ir EUR 242,82, t.sk. pamatparāds par 

zemi EUR 193,22, pamatparāds par ēkām EUR 18,33, nokavējuma nauda par zemi EUR 27,84 

un nokavējuma nauda par ēkām EUR 3,43. 

     Tā kā uz I. K. 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 – 6 (D. 

Reinika, A. Bruss, S. Laizāns, L. Karloviča, A. Skalbiņa, N. Namnieks), PRET - nav, 

ATTURAS – nav, NOLEMJ: 

 

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

īpašumu ”Krasta – Avotiņi”, Tērvetes  pagasts,  Tērvetes  novads, EUR 242,82 ( divi simti 

četrdesmit divi euro 82 centi) apmērā. 

     2. Parādu piedzīt : 

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

pienākošajiem maksājumiem no trešajām personām; 



    2.2. vēršot piedziņu uz I. K. 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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



APSTIPRINĀTS  

Ar Tērvetes novada domes  

2017. gada 23. februāra  sēdes lēmumu 

(protokols Nr. 3, 16.§) 

 

TĒRVETES NOVADA DOMES 

GRĀMATVEDĪBAS NODAĻAS NOLIKUMS 

Izdots saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām" 

41.panta pirmās daļas 2.punktu  

I. VISPĀRĪGIE NOTEIKUMI 

1. Tērvetes  novada domes Grāmatvedības  nodaļa (turpmāk – nodaļa) ir Tērvetes novada 

pašvaldības centrālās administrācijas (turpmāk - Administrācija)  struktūrvienība, kura 

nodrošina tai noteikto funkciju veikšanu centrālajā administrācijā, kā arī Tērvetes novada 

pašvaldības iestādēs, izņemot sociālās aprūpes centru “Tērvete”, kurai  nodaļa nodrošina 

metodisko vadību un pārraudzību.   

2. Nodaļa savā  darbā ievēro Latvijas Republikas (LR) Satversmi, likumus, Ministru 

kabineta noteikumus un citus spēkā esošos normatīvos aktus, domes saistošos noteikumus, 

lēmumus, domes priekšsēdētāja, priekšsēdētāja vietnieka un pašvaldības izpilddirektora 

rīkojumus, kā arī šo nolikumu. 

3. Nodaļa ir tiešā strukturālā Tērvetes novada pašvaldības izpilddirektora pakļautībā. 

4. Nodaļa savus uzdevumus veic sadarbojoties ar citām administrācijas struktūrvienībām, 

atsevišķām amatpersonām, Tērvetes novada pašvaldības (turpmāk – pašvaldība) institūcijām 

(t.sk. iestādēm, izglītības iestādēm, pašvaldības kapitālsabiedrību), kā arī citām juridiskām 

personām, savas kompetences ietvaros. 

5. Nodaļu izveido, reorganizē un likvidē, kā arī nodaļas sākotnējo darbinieku amatu sarakstu 

un nodaļas nolikumu apstiprina Tērvetes novada dome (turpmāk tekstā – dome). 

 6. Nodaļas nolikums ir saistošs visiem nodaļas darbiniekiem. 

 

7. Nodaļu finansē no Administrācijas budžeta līdzekļiem 

II. NODAĻAS DARBA ORGANIZĀCIJA 

8. Nodaļas darbu organizē un vada galvenais grāmatvedis (turpmāk - nodaļas vadītājs), kuru 

pieņem darbā pašvaldības izpilddirektors, slēdzot darba līgumu. 

9. Nodaļas vadītājs administratīvi ir pakļauts pašvaldības izpilddirektoram. 

10. Nodaļas vadītājs: 

10.1. plāno, organizē un vada nodaļas darbu gadskārtējā darbības plānā noteikto prioritāšu 

un uzdevumu ietvaros, atbilstoši likumu un citu normatīvo aktu prasībām; 

10.2. izstrādā nodaļas darbinieku amatu aprakstus, atbild par to aktualizāciju un 

pārskatīšanu atbilstoši pašvaldības reglamentējošiem dokumentiem; 



10.3. kontrolē nodaļas darbinieku amatu aprakstos paredzēto pienākumu, uzdoto konkrēto 

uzdevumu izpildi un pašvaldības darba kārtības noteikumu  ievērošanu; 

10.4. organizē un vada nodaļas darbinieku novērtēšanu un sniedz vadībai priekšlikumus 

par efektīvāku nodaļas darbinieku nodarbināšanu; 

10.5. nodrošina savu un citu nodaļas darbinieku pieņemto lēmumu, ieteikumu un 

sagatavoto dokumentu atbilstību spēkā esošajām tiesību normām un pašvaldības iekšējiem 

normatīvajiem aktiem; 

10.6. sagatavo apstiprināšanai nodaļas darbinieku atvaļinājumu grafiku, nodrošinot 

nodaļas netraucētu darbu darbinieku atvaļinājumu laikā; 

10.7. saskaņo un vīzē darbinieku iesniegumus saistītus ar darbinieku prombūtnēm (t.i. 

atvaļinājumiem, komandējumiem, apmācībām u.tml.); 

10.8. regulāri organizē nodaļas darbinieku sanāksmes; 

10.9. piedalās regulārajās vadības sanāksmēs; 

10.10. koordinē un kontrolē nodaļas darbinieku sadarbību ar pašvaldības institūcijām un  

struktūrvienībām nodaļas kompetencē esošajos jautājumos; 

10.11. iesniedz pašvaldības izpilddirektoram motivētus priekšlikumus par nodaļas 

struktūru un personālu, tai skaitā, amatu aprakstiem, darba samaksu, karjeras virzību, 

apmācības iespējām, disciplināro atbildību, iecelšanu amatā, pārcelšanu citā amatā un 

atbrīvošanu no amata; 

10.12. saskaņo savas prombūtnes ar tiešo vadītāju; 

10.13. veic citus amata aprakstā norādītos pienākumus.  

11. Nodaļas vadītāja atlīdzību ar rīkojumu nosaka pašvaldības izpilddirektors atbilstoši 

domes apstiprinātajiem atlīdzību reglamentējošiem normatīvajiem aktiem. 

12. Nodaļas vadītāja prombūtnes laikā tā pienākumus pilda galvenā grāmatveža vietnieks.  

13. Nodaļas darbinieku skaitu, amatus un atlīdzību ar rīkojumu nosaka pašvaldības 

izpilddirektors saskaņā ar atbilstošiem domes lēmumiem un atbilstoši atlīdzību 

reglamentējošiem normatīvajiem aktiem. 

14. Nodaļas darbiniekus pieņem darbā vai atbrīvo no darba pašvaldības izpilddirektors, 

slēdzot darba līgumu vai izbeidzot darba tiesiskās attiecības. 

15. Nodaļas darbinieki administratīvi ir pakļauti pašvaldības izpilddirektoram. 

16. Nodaļas darbinieki veic pienākumus saskaņā ar pašvaldības izpilddirektora 

apstiprinātajiem amatu aprakstiem. 

17. Nodaļas darbinieki saskaņo savas prombūtnes ar nodaļas vadītāju. 

III. NODAĻAS FUNKCIJAS UN  PIENĀKUMI 

18. Nodaļai, sekmējot domes pieņemto lēmumu izpildi, kā arī tās darba organizatorisko un 

tehnisko apkalpošanu, ir šādas funkcijas: 

18.1. Nodrošināt pašvaldības budžeta plānošanu, sagatavošanu un kontroli; 

18.2. Nodrošināt pašvaldības grāmatvedības uzskaiti; 

18.3. Nodrošināt nodokļu, nodevu, maksas pakalpojumu iekasēšanu. 

19. Nodrošinot pašvaldības budžeta plānošanu, sagatavošanu un kontroli, nodaļa: 

19.1. Sadarbībā ar pašvaldības ekonomistu izstrādā un sagatavo sabalansētu pašvaldības 

konsolidētā pamatbudžeta un speciālā budžeta  projektu nākamajam saimnieciskajam gadam 

un iesniedz to izskatīšanai Finanšu komitejai ; 



19.2. Sagatavo  ikgadējos  saistošo noteikumu projektus par pamatbudžeta un speciālā 

budžeta apstiprināšanu;  

19.2. Kontrolē apstiprinātā budžeta izpildi un nepieciešamības gadījumā gatavo budžeta 

grozījumu projektus;  

19.3. Analizē pamatbudžeta un speciālā budžeta ieņēmumu  un izdevumu izpildes gaitu 

un regulāri par to informē domes priekšsēdētāju, izpilddirektoru,  un reizi ceturksnī iesniedz 

informāciju par budžeta izpildi uz domes sēdi.  

19.5. Sagatavo un iesniedz nepieciešamo dokumentāciju aizņēmumu saņemšanai; 

19.6. Piedalās no novada pašvaldības budžeta līdzekļiem finansējamo investīciju projektu 

izvērtēšanā. 

19.7. Organizē Tērvetes novada pašvaldības centralizētās grāmatvedības darbu atbilstoši 

spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem. 

20. Nodrošinot pašvaldības grāmatvedības uzskaiti, nodaļa: 

20.1. Izstrādā Tērvetes novada pašvaldības grāmatvedības politiku un grāmatvedības 

metodiskos materiālus; 

20.2. Nodrošina vienotu grāmatvedības uzskaiti pašvaldībā un pakļautībā esošām 

iestādēm; 

20.3. Nodrošina pašvaldībā realizējamiem projektiem finanšu uzskaiti; 

20.4. Sagatavo  pašvaldības konsolidētā budžeta, tai skaitā sociālās aprūpes centra  

    “Tērvete” budžeta,  ieņēmumu un izdevumu  ikmēneša atskaites, ceturkšņa atskaites 

un  gada pārskata   iesniegšanu Valsts kasē; 

20.5. Sagatavo un iesniedz nepieciešamos pārskatus VID EDS sistēmā un valsts 

statistikas pārvaldē. 

20.5. Organizē un nodrošina visa veida inventarizācijas. 

21. Nodrošinot pašvaldības nodokļu , nodevu, maksas pakalpojumu iekasēšanu, nodaļa: 

21.1. Iekasē Tērvetes novada  pašvaldības nodokļus un nodevas, pašvaldības iestāžu 

maksas pakalpojumus; 

21.2. Iekasē komunālos maksājumus no iedzīvotājiem, pamatojoties uz noslēgtajiem 

līgumiem. 

IV. NODAĻAS TIESĪBAS UN ATBILDĪBA 

22. Pildot nodaļai noteiktās funkcijas un veicot uzdotos pienākumus, nodaļai šajā nolikumā 

noteiktajā kārtībā ir šādas tiesības: 

22.1. pieprasīt un saņemt nodaļas darba nodrošināšanai nepieciešamo informāciju, 

dokumentus no valsts un pašvaldību institūcijām, kā arī citām personām un iestādēm, ievērojot 

attiecīgās institūcijas / iestādes iekšējo kārtību, atbilstoši spēkā esošo normatīvo aktu prasībām; 

22.2. nodaļai noteikto uzdevumu risināšanai un domes interešu aizsardzībai sarežģītos vai 

specifiskos jautājumos pieaicināt, konsultēties un sadarboties ar juristiem un citiem 

speciālistiem;  

22.3. atbilstoši nodaļas kompetencei  pārstāvēt pašvaldību vietējās iestādēs, institūcijās 

un organizācijās; 

22.4. piedalīties domes un domes pastāvīgo komiteju sēdēs ar padomdevēja tiesībām; 

22.5. nepieņemt no pašvaldības struktūrvienībām un iestādēm nodaļas uzdevumu 

veikšanai nepieciešamos dokumentus, kuri neatbilst lietvedību reglamentējošo normatīvo aktu 

prasībām;  

22.6. veidot komisijas, darba grupas un konsultatīvās padomes, pieaicinot nozaru 

speciālistus lēmumu pieņemšanai; 

22.7. izteikt viedokli un rosināt izmaiņas nodaļas kompetencē esošajās jomās; 

22.8. ierosināt grozījumus nodaļas nolikumā; 



22.9. izstrādāt priekšlikumus, kas saistīti ar pašvaldības darba procesu organizēšanu un 

vadību; 

22.10. plānot un pieprasīt nodaļas darba efektīvai organizēšanai nepieciešamo tehnisko 

nodrošinājumu; 

22.11. atteikties sniegt konsultācijas darbiniekiem un apmeklētājiem par jautājumiem, kas 

nav pašvaldības kompetencē. 

23. Pildot nodaļai noteiktās funkcijas un veicot uzdotos pienākumus, nodaļai ir atbildība: 

23.1. par šajā nolikumā noteikto funkciju nodrošināšanu pašvaldībā; 

23.2. par šajā nolikumā uzdoto pienākumu savlaicīgu un kvalitatīvu izpildi; 

23.3. par nodaļas darbinieku personīgi pieņemto lēmumu izpildes procesu un lēmuma 

izpildes rezultāta radītajām sekām; 

23.4. par nodaļas darbinieku rīcības atbilstību normatīvajiem aktiem; 

23.5. par sagatavotās informācijas precizitāti un pareizību un izstrādāto atzinumu un 

priekšlikumu kvalitāti; 

23.6. par konfidenciālas vai jebkuras citas informācijas neizplatīšanu, kura var nest 

morālu vai materiālu kaitējumu pašvaldībai. 

24. Nodaļas vadītājs atbild par nodaļas darba nodrošināšanu atbilstoši LR spēkā esošajiem 

normatīvajiem aktiem, pašvaldības saistošajiem noteikumiem, domes lēmumiem, pašvaldības 

nolikumam, nodaļas nolikumam, pašvaldības vadības rīkojumiem. 

25. Katrs nodaļas darbinieks atbild par: 

25.1. amata pienākumu un darba uzdevumu savlaicīgu, precīzu un godprātīgu izpildi, kā 

arī par uzticēto darba priekšmetu un līdzekļu saglabāšanu un ekspluatēšanu atbilstoši lietošanas 

noteikumiem; 

25.2. iegūtās informācijas konfidencialitātes nodrošināšanu saskaņā ar spēkā esošo 

normatīvo aktu prasībām. 

 

V. NODAĻAS DARBĪBAS TIESISKUMA NODROŠINĀŠANAS MEHĀNISMS 

UN PĀRSKATI PAR DARBĪBU 

26. Nodaļas darbības tiesiskumu nodrošina nodaļas vadītājs. Nodaļas vadītājs ir atbildīgs par 

nodaļas iekšējās kontroles sistēmas izveidošanu un darbību. 

27. Nodaļas darbības tiesiskuma nodrošinājuma mehānisms: 

27.1. darbinieka faktisko rīcību var apstrīdēt, iesniedzot attiecīgu iesniegumu Nodaļas 

vadītājam; 

27.2. nodaļas vadītāja lēmumu par darbinieka faktisko rīcību var apstrīdēt, iesniedzot 

attiecīgu iesniegumu pašvaldības izpilddirektoram; 

27.3. nodaļas vadītāja faktisko rīcību var apstrīdēt, iesniedzot attiecīgu iesniegumu 

pašvaldības izpilddirektoram; 

28. Domes priekšsēdētājam, priekšsēdētāja vietniekiem, deputātiem, pašvaldības 

izpilddirektoram ir tiesības jebkurā laikā pieprasīt pārskatus par nodaļas darbu. 

 

 

Domes priekšsēdētāja                                                   D. 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.” 
 

 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 vajadzībo 

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. 

          
 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.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.  

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 23. februāra sēdes 

lēmumu (protokols Nr.3, 18. §) 

 

 

Tērvetes novada pašvaldības nekustamā īpašuma  

„Avoti”, Bukaišu pagastā,  Tērvetes  novadā, 

IZSOLES NOTEIKUMI 
 

1. Vispārīgie noteikumi 

 

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

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

valsts un pašvaldības mantas atsavināšanas veikšanu, prasībām. 

1.2. Noteikumi nosaka Tērvetes novada pašvaldības nekustamā īpašuma „Avoti”, Bukaišu 

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

atbildību, ciktāl to neregulē LR spēkā esošie normatīvie akti. 

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

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

„Zelmeņi”, Zelmeņi, Tērvetes pagasts, Tērvetes novads, 2017. gada 30. martā plkst. 

14.00. 
1.5. Izsolē var piedalīties jebkura rīcībspējīga fiziska vai juridiska persona, kas Noteikumu 

noteiktajā kārtībā ir reģistrējusies kā izsoles dalībnieks. 

 

2. Informācija par izsoles priekšmetu 

 

2.1. Izsoles priekšmets – nekustamais īpašums „Avoti”, Bukaišu pagasts, Tērvetes novads, 

kadastra numurs 4656 006 0418, sastāvošs no vienas zemes vienības ar kadastra 

apzīmējumu  4656 006 0418, platība 5,47 ha. 

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

2.3. Nosacītā sākumcena – EUR 16 740,00 (sešpadsmit tūkstoši septiņi simti četrdesmit euro 

00 centi). 

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

 

3. Izsoles dalībnieku reģistrācijas kārtība 

 

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

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

Tērvetes novadā, ēkas 2.stāvā, darba laikā no 2017. gada 09. marta līdz 2017. gada 29. 

martam plkst. 16.00. 

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

       3.2.1. jāiesniedz : 

1) Juridiskai personai, arī personālsabiedrībai: 

 iesniegums; 

 attiecīgās pārvaldes institūcijas lēmums par nekustamā īpašuma iegādi, ja tāds 

nepieciešams; 

 attiecīgās institūcijas pilnvarojums, ja personu pārstāv pārstāvis, kura 

pārstāvības tiesības nav reģistrētas Uzņēmumu reģistrā.  

2) Fiziskai personai: 



 iesniegums; 

 pilnvarojums, ja attiecīgās personas vārdā rīkojas pilnvarots pārstāvis. 

3.2.2. jāuzrāda : 

1) Juridiskai personai : 

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

nekustamā īpašuma izsoles nosacītās sākumcenas. 

2) Fiziskai personai : 

 personu apliecinošs dokuments; 

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

nekustamā īpašuma izsoles nosacītās sākumcenas. 

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

Nr.90001465562, norēķinu kontos: 

AS SEB banka, UNLALV2X, konta Nr.LV98UNLA0006011130654; 

AS Swedbank, HABALV22, konta Nr.LV55HABA0551020477861; 

ar norādi - izsoles nodrošinājums „Avoti”, Bukaišu pagasts. 

 

4. Izsoles norises procedūra 

 

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

izsoles vietā izlemj izsoles komisijas priekšsēdētājs. 

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

Noteikumi, nosaka izsoles komisijas priekšsēdētājs. Nepakļaušanās izsoles komisijas 

priekšsēdētāja rīkojumiem var būt par iemeslu izsoles pārtraukšanai. 

4.3. Pirms izsoles sākšanās izsoles dalībnieki paraksta Noteikumus. 

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

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

īpašuma nosacītās sākumcenas, nosakot to noteiktas summas veidā. 

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

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

atzīmēšana ir jāturpina, kamēr izsoles dalībnieks to paaugstina. 

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

dalībnieku reģistrācijas sarakstā jāapstiprina sava pēdējā solītā cena. 

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

cenu. 

4.8. Izsoles uzvarētājam divu nedēļu laikā no izsoles dienas jāveic piedāvātās summas, 

atrēķinot naudā iemaksāto nodrošinājumu, nomaksu. 

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

jāparaksta pirkuma līgums.  

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

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

naudu un tiesības uz nosolītā īpašuma izpirkšanu. 

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

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

 

5. Izsoles dalībnieku tiesības un pienākumi 

 

5.1. Izsoles dalībniekam rūpīgi jāiepazīstas ar Noteikumos ietvertajiem norādījumiem un 

jāievēro Noteikumos ietvertās prasības. 

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

minētos nosacījumus un akceptē tā noteikumus. 

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

un gaitu. 



 

Domes priekšsēdētāja                                                                                          D. Reinika 

 

 

APSTIPRINĀTS  

ar Tērvetes novada domes  

2017. gada 23. februāra sēdes lēmumu 

(protokols Nr.3, 32. §)  

 

TĒRVETES NOVADA DOMES  2017. GADA PROJEKTU KONKURSA 

„MĒS - TĒRVETES NOVADAM”  

NOLIKUMS 

 

1. VISPĀRĪGIE NOTEIKUMI 
 

1.1. Šis nolikums nosaka kārtību, kādā Tērvetes novada dome (turpmāk - dome) 

piešķir finansējumu nevalstisko organizāciju – biedrību vai nodibinājumu (turpmāk - NVO) vai 

iedzīvotāju iniciatīvu grupu projektiem. 

1.2. Dome līdzekļus projektiem piešķir konkursa kārtībā. Līdzekļi projektu 

līdzfinansēšanai tiek plānoti Domes kārtējā gada budžetā. 

1.3. Projektu pieteikumus savu mērķprogrammu īstenošanai var iesniegt Tērvetes 

novadā reģistrētas nevalstiskas organizācijas vai iedzīvotāju iniciatīvu grupas, kas darbojas 

Tērvetes novadā. 

1.4. Projektu pieteikumu iesniegšanas termiņš – 2017.gada 13. aprīlim. 

1.5. Paziņojumu par konkursu publicē Tērvetes novada domes informatīvajā 

izdevumā "Laikam Līdzi" un pašvaldības mājas lapā - www.tervetesnovads.lv sadaļas 

„PROJEKTI” apakšsadaļā „Aktuālie projekti un projektu konkursi”. 

 

2. KONKURSA MĒRĶI 
 

2.1. Veicināt iedzīvotāju aktivitāti un līdzdalību viņiem svarīgu jautājumu risināšanā, 

sekmējot viņu dzīves kvalitātes uzlabošanos. 

2.2. Veicināt sadarbību starp pašvaldību, iedzīvotāju iniciatīvu grupām un 

nevalstiskām organizācijām. 

2.3. Veicināt jaunu nevalstisko organizāciju rašanos novadā. 

2.4. Atbalstīt sabiedriski nozīmīgu aktivitāšu īstenošanu Tērvetes novadā. 

 

3. FINANSĒJUMA PIEŠĶIRŠANAS NOSACĪJUMI 
 

3.1. Pašvaldība finansējumu piešķir: brīvā laika pavadīšanas dažādošanai un dzīves 

kvalitātes uzlabošanai (teritoriju labiekārtošanai, telpu aprīkojuma un inventāra iegādei, 

pasākumu un apmācību organizēšanai). 

3.2. Novada projektu konkursa kopējais finansējums – atbilstoši kalendārajā gadā 

apstiprinātājam Tērvetes novada domes budžetam. 

                 3.3. Vienam projektam pieprasītā finansējuma apmērs nedrīkst pārsniegt 

EUR 1000,00. 

3.4. Projekta aktivitātes jāīsteno Tērvetes novadā un projekta rezultātu ieguvējiem 

jābūt Tērvetes novada iedzīvotājiem. 

3.5. Projekta aktivitātes jāīsteno līdz 2017. gada 30. novembrim. 

3.6. Iesniegtais projekts var būt iepriekš atbalstīta projekta turpinājums. 

3.7. Pašvaldības finansējumu nepiešķir: 

       3.7.1. nekustamā īpašuma iegādei; 

       3.7.2. ārvalstu braucieniem; 

       3.7.3. pabalstiem un citiem līdzīgiem maksājumiem privātpersonām; 

       3.7.4.nevalstisko organizāciju pamatdarbības nodrošināšanai, administrācijas un 

http://www.tervetesnovads.lv/


darbinieku atalgojumam un maksājumiem par komunālajiem pakalpojumiem; 

       3.7.5. īstenotiem pabeigtiem projektiem; 

       3.7.6. politiskiem, militāriem vai reliģiskiem pasākumiem; 

       3.7.7. projektiem, kuru rezultātā īstenošanā tiek gūta peļņa; 

       3.7.8. projektiem, kuri netiek iesniegti projektu konkursa noteiktajā termiņā. 

3.8. Projekta pieteikums netiks vērtēts, ja pretendents iepriekš ir saņēmis Tērvetes 

novada domes līdzfinansējumu, bet nav izpildījis noteiktās prasības pret domi. 

3.9. Projekta pieteikums netiks vērtēts, ja projekts neatbilst izvirzītajai 3.4.punktā 

minētajai prioritātei. 

3.10. Visas izmaksas, kas saistītas ar projekta pieteikuma sagatavošanu un 

iesniegšanu, sedz projekta iesniedzējs. 

 
 

4. PROJEKTA IESNIEGŠANA 

 

4.1. Pretendents, iesniedzot projekta pieteikumu, apņemas ievērot šā konkursa 

nolikuma noteikumus. 

4.2. Projektu konkursa nolikums un pieteikuma veidlapas ir pieejamas pašvaldības 

mājas lapā - www.tervetesnovads.lv sadaļā Projekti/Aktuālie projekti un projektu konkursi, kā 

arī novada domē pie sekretāres. 

4.3. Projekta pieteikums sastāv no: 

       4.3.1. projekta vadītāja parakstītas projekta pieteikuma veidlapas (1.pielikums); 

       4.3.2. projekta izmaksu tāmes (2.pielikums)  

       4.3.3. cenu izpētes dokumentiem (vismaz 2 piedāvājumi) (3.pielikums), izņemot 

pasākumu un apmācību organizēšanai; 

       4.3.4. nevalstiskajām organizācijām - Latvijas Republikas Tieslietu ministrijas 

Uzņēmumu reģistra izsniegtas reģistrācijas apliecības kopijas; 

       4.3.5. rekomendācijas vēstulēm vai citiem dokumentiem, kurus pretendents 

uzskata par būtiskiem projekta izvērtēšanai. 

4.4. Projekta pieteikuma dokumentus jāiesniedz konkursa nolikuma noteiktajā 

termiņā – līdz 2017.gada 13. aprīlim, ieskaitot, Tērvetes novada domē pie sekretāres, 

„Zelmeņos”, Tērvetes pagastā, Tērvetes novadā, LV-3730, iesniedzot personīgi vai ar pasta 

sūtījumu, vai elektroniski (ar drošu elektronisko parakstu). 

4.5. Ja projekta pieteikuma dokumenti tiek iesniegti personīgi vai pasta sūtījumā: 

      4.5.1. projekta iesniedzējs projekta dokumentu oriģinālus (1 eksemplāru) 

sagatavo datorrakstā latviešu valodā uz A4 formāta lapām; 

      4.5.2. projekta pieteikumam jābūt cauršūtam, sanumurētam un parakstītam. 

      4.5.3. ja projekta pieteikuma dokumenti tiek iesniegti pasta sūtījumā, tad par 

iesniegšanas laiku tiek uzskatīts sūtījuma pasta zīmogs. 

      4.5.4. Projekta pieteikumu, kas sagatavots atbilstoši normatīvajiem aktiem par 

elektronisko dokumentu noformēšanu (elektroniskais paraksts), nosūta uz Tērvetes novada 

domes pasta adresi tervetesnd@zemgale.lv ne vēlāk kā līdz norādītā termiņa plkst. 24:00. 

4.6. Pretendents ir atbildīgs par sniegto ziņu patiesumu. 

4.7. Projekta pieteikumu pēc tā iesniegšanas nav atļauts grozīt. 

4.8. Iesniegtos dokumentus pašvaldība atpakaļ neizsniedz. 

 

5. PROJEKTU PIETEIKUMU VĒRTĒŠANAS PAMATKRITĒRIJI 
 

5.1. Projekta aktualitāte, tā sabiedriskā nozīme, atbilstība konkursa mērķiem un 

noteiktajai prioritātei. 

5.2. Projekta īstenošanas gaitā sasniedzamie rezultāti. 

5.3. Piedāvāto ideju oriģinalitāte un ilgtspēja. 

5.4. Pieprasītā finansējuma samērīgums plānotajai aktivitātei. 

5.5. Ja pretendents iesniedzis vairākus projekta pieteikumus, projektu konkursa 

http://www.tervetesnovads.lv/
mailto:tervetesnd@zemgale.lv


finansējuma ietvaros tiks atbalstīts projekts, kas būs saņēmis lielāku punktu skaitu vērtēšanas 

kritērijos. 

5.6. Projektu vērtēšanā tiks ņemts vērā teritorijas līdzsvarotas attīstības princips. 

 

                      6. KONKURSA KOMISIJA UN PROJEKTU PIETEIKUMU 

IZVĒRTĒŠANAS KĀRTĪBA 

 

6.1. Pretendentu iesniegtos dokumentus izvērtē konkursa vērtēšanas komisija, 

pamatojoties uz Tērvetes novada domes projektu konkursa „Mēs – Tērvetes novadam” projektu 

vērtēšanas kritērijiem (5.pielikums). 

6.2. Konkursa vērtēšanas komisija tiek izveidota ar domes priekšsēdētāja rīkojumu. 

6.3. Konkursa rezultāti tiek publicēti Tērvetes novada domes informatīvajā izdevumā 

"Laikam Līdzi" un pašvaldības mājas lapā www.tervetesnovads.lv. 

 

7. PROJEKTA ĪSTENOŠANA 

7.1. Dome ar nevalstisko organizāciju slēdz līgumu par finansējuma piešķiršanu 

atbalstītā projekta īstenošanai, līgumā nosakot: 

       7.1.1. līgumslēdzēju tiesības un pienākumus; 

       7.1.2. finansēšanas un atskaišu par piešķirto līdzekļu izlietojumu iesniegšanas 

kārtību un termiņus; 

       7.1.3. projekta īstenošanas darbības pārraudzību un kontroli. 

7.2. Iedzīvotāju iniciatīvu grupas atbalstītā projekta īstenošanai finansējums tiek 

novirzīts Tērvetes novada domes iestādei vai struktūrvienībai, kuras jomas projekts ir 

apstiprināts: 

       7.2.1. iestāde vai struktūrvienība ir atbildīga par projekta īstenošanu, atbilstoši 

iniciatīvu grupas apstiprinātā projekta mērķiem; 

       7.2.2. iestāde vai struktūrvienība pārskatu par projekta īstenošanu iesniedz 

grāmatvedības nodaļā brīvā formā. 

 

8. PROJEKTA DARBĪBAS KONTROLE 

8.1. Projekta iesniedzējs – nevalstiskā organizācija pēc aktivitāšu īstenošanas 

norādījos termiņos pašvaldībā, grāmatvedības nodaļā iesniedz: projekta darbības, rezultātu un 

piešķirtā finansējuma izlietojuma pārskatu (4.pielikums). 

8.2. Konkursa vērtēšanas komisijai ir tiesības veikt projekta: 

       8.2.1. aktivitāšu norišu pārbaudi projekta īstenošanas laikā; 

       8.2.2. finanšu līdzekļu izlietojuma pārbaudi projekta īstenošanas laikā un piecu 

gadu laikā pēc projekta īstenošanas beigām. 

8.3. Ja projekta ietvaros tiek iegādāts mazvērtīgais inventārs vai pamatlīdzeklis, tas 

jāglabā ne mazāk kā 5 (pieci) gadi pēc projekta realizācijas. 

8.4. Ja projekts netiek īstenots noteiktajā termiņā un atbilstoši iesniegtajam 

projektam, piešķirtais finansējums netiek izlietots paredzētajiem mērķiem, tiek fiksēti finanšu 

pārkāpumi vai projekta īstenotājs nav iesniedzis projekta atskaiti līgumā noteiktajā termiņā, 

Dome var lemt par piešķirtā finansējuma atmaksas kārtību. 

 

 

Domes priekšsēdētāja Dace Reinika 

 

 

 

  



1.pielikums 

 
TĒRVETES NOVADA DOMES 2017.GADA PROJEKTU KONKURSA 

„MĒS - TĒRVETES NOVADAM”  

 

PROJEKTA PIETEIKUMS 

 
 

VISPĀRĒJA INFORMĀCIJA 

 

Projekta iesniedzējs (nosaukums)  

Organizācijas reģistrācijas numurs 

(ja attiecināms) 

 

Pasta adrese  

Organizācijas, iniciatīvu grupas vadītājs 

(vārds, uzvārds) 

 

Tālrunis; mob.tel.  

E-pasta adrese  

Kontaktpersona (vārds, uzvārds)  

Tālrunis; mob.tel.  

E-pasta adrese  

Projekta īstenošanas vieta  

(pagasts/ ciems) 

 

 

Nevalstiskām organizācijām: 

Banka 

 

Bankas konta Nr.  

 

PROJEKTA NOSAUKUMS 

 

 

 

 

 

 

 

PROJEKTA MĒRĶIS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ESOŠĀS SITUĀCIJAS ĪSS APRAKSTS 

 

 

 

 

 

 

 

 

APRAKSTIET, KO GRIBIET SASNIEGT (ne vairāk kā ½ lapa) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DZĪVES KVALITĀTES IZMAIŅAS 

Ko projekta īstenošana dos jūsu apdzīvotajai vietai/ciemam/pagastam un iedzīvotājiem 

kopumā? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kas gūs labumu no projekta īstenošanas? 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

PROJEKTĀ PAREDZĒTĀS AKTIVITĀTES, LAIKS, KAD TĀS TIKS ĪSTENOTAS UN 

ATBILDĪGĀS PERSONAS 

 

Aktivitāte 

(veicamais uzdevums) A
p
rī

li
s 

M
ai

js
 

Jū
n
ij

s 

Jū
li

js
 

A
u
g
u
st

s 

S
ep

te
m

-

b
ri

s 

O
k
to

-b
ri

s 

        

        

        

        

        

Piezīme: Vajadzības gadījumā pieteikumam var pievienot papildus informāciju pielikumu 

veidā (piem., fotogrāfijas, skice u.tml.). 

 

 

Datums: ______________________ Projekta iesniedzēja paraksttiesīgā persona: 

 

 

 

 (amats) 

 

 

 (vārds, uzvārds, paraksts) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



2.pielikums 

 

PROJEKTA IZMAKSU TĀME 

 

(Tērvetes novada domes finansējums, pašu finansējums, kā arī norādiet, ja ir plānots cits 

finansējuma avots) 

 

Nr. 
Izdevumu pozīcija 

(plānotie darbi, aktivitātes) 

Programmas 

finansējums 

euro 

Pašu 

finansējums 

euro 

Cits 

finansējuma 

avots 

(noradīt) 

euro 

Kopā  

euro 

1.      

2.      

3.      

  KOPĀ     

          

 

 

Projekta iesniedzēja paraksttiesīgā persona: 

 

 

 

Vārds, uzvārds      Datums    Paraksts 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

3. pielikums 

 

 

Cenu aptaujas rezultātu apkopojums 

 

Pasūtītājs: __________________________________ 
 

Iepirkuma priekšmets: ________________________ 
 

 

Informācija par piedāvājumiem 

Piegādātāja nosaukums     

Piedāvājuma cena eiro 

(visiem iekļaujot PVN) 

   

Citi piedāvājumu vērtēšanas 

kritēriji/ kritēriju īpatsvars/ 

kritēriju vērtējuma kopsumma 

(garantijas laiks, piegāde) 

   

Piezīmes (izdruka no mājas lapas, 

vēstule pa pastu, vēstule pa e pastu, 

u.c.) 

   

Izvēlētais piegādātājs  

Pamatojums piedāvājuma izvēlei  

 

 

Pielikumā _________ piedāvājumi 
  (skaits) 

 

 

 

_________________  ____________________ _____________________ 
(datums)    (paraksts)   (vārds, uzvārds) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



4.pielikums 
 

ATSKAITE  PAR  2017. GADĀ  

TĒRVETES  NOVADA DOMES  ATBALSTĪTĀ  PROJEKTA  ĪSTENOŠANU 

 

1. SATURISKĀ ATSKAITE 

1.1. PROJEKTA NOSAUKUMS 

 

 

1.2. PROJEKTA IESNIEDZĒJA ORGANIZĀCIJA 
ORGANIZĀCIJAS 

NOSAUKUMS 
 

ADRESE   

VADĪTĀJA VĀRDS, 

UZVĀRDS 
 

TĀLRUNIS, E-PASTA 

ADRESE 
 

 

1.3. PROJEKTA MĒRĶA GRUPA (tiešie un netiešie ieguvēji) 

 

 

 

 
 

1.4. AKTIVITĀTES / PASĀKUMI  UN  DALĪBNIEKU  SKAITS  (uzskaitīt: 

- kādas aktivitātes vai pasākumi un cik bieži tika īstenotas,  
- cik dalībnieki piedalījās) 

 

 

 

 

 

 

 
 

1.5. - PROJEKTA REZULTĀTI  - MĒRĶA AUDITORIJAS IEGUVUMI  

(aprakstīt atbilstību izvirzītajam projekta mērķim un sasniegtos rezultātus) 

 

 

 

 

 

 
 

1.6. PROJEKTA PARTNER-ORGANIZĀCIJA UN TĀS IEGULDĪJUMS PRPOJEKTA ĪSTENOŠANĀ 

 

 

 

 

 

 
 



 

 
1.7. KĀ TIKA NODROŠINĀTA PROJEKTA PUBLICITĀTE (uzskaitīt un norādīt kad) 

 

 

 

 

 

 

 
 

1.8. PROJEKTA TURPINĀJUMS UN ILGTSPĒJA 

 

 

 

 

 
 

 

 

1.9. JŪSUPRĀT NOZĪMĪGA INFORMĀCIJA PAR PROJEKTA ĪSTENOŠANAS GAITU VAI 

       REZULTĀTIEM 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

1.10. PIELIKUMI (pielikumā lūdzam pievienot projekta laikā tapušos drukas darbus, atsauksmes presē, 

reklāmas materiālus, fotogrāfijas u.c.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



2.  FINANŠU  ATSKAITE 
PAR  2015 .  GADĀ  ĪSTENOTO  PROJEKTU 

2.1. PROJEKTA NOSAUKUMS  

2.2. ORGANIZĀCIJAS  

NOSAUKUMS 
 

2.3. PAR FINANSĒM 

ATBILDĪGĀS PERSONAS 

VĀRDS, UZVĀRDS 
 

2.4. TĀLRUNIS, E-PASTA 

ADRESE 
 

 

 

2.5. PROJEKTA KOPĒJĀS IZMAKSAS 

Cits 

līdzfinansējums 

(EUR) 

Tērvetes novada domes piešķirtais līdzfinansējums Projekta kopējās 

izmaksas (EUR) 

 

Summa 

(EUR) 

Izdevumu pozīcija 

(atbilstoši līgumam) 

 

  

   

  

% %  100 % 
 

 

2.6. FINANŠU DOKUMENTU SARAKSTS 

Budžeta 

tāmes 

pozīcija 

(atbilstoši 

līgumam) 

Apmaksas 

dokumenta 

Nr.p.k. 

 

Par ko veikta apmaksa 

 

Izdevuma 

rašanās 

datums 

Attaisnojuma 

dokumenta 

veids un Nr. 

Summa  

(EUR) 

1.      
1.1.      

1.2.      

2.      

2.1.      

2.2.      

3.      

3.1.      

3.2.      

4.      

4.1.      

...      

Kopā:  

Tērvetes novada dome tiesīga pieprasīt visu minēto dokumentu kopijas. 

 
ATSKAITES IESNIEDZĒJS: 

 

VĀRDS, UZVĀRDS ___________________________________________________ 

 

 

AMATS ____________________________________________________________ 

 

 

____________________________    ______________________ 

(datums)      (paraksts) 

 

 



 

 

5. pielikums 

 

KONKURSA 

„MĒS - TĒRVETES NOVADAM”  

PROJEKTU VĒRTĒŠANAS KRITĒRIJI 

 

Katram no projektu vērtēšanas kritērijiem, kas nosaka projekta atbilstību vietējās 

attīstības stratēģijai, piešķir noteiktu punktu skaitu no 0 – 2,0:  

( 0= „neatbilst”, 0,5 = „vāji”, 1,0 = „apmierinoši”, 1,5 = „labi”, 2,0 = „ļoti labi”.  

 

Vispārējie vērtēšanas kritēriji:  

N.p.k. Kritērijs 
Maksimālais 

punktu skaits 

1.  
Projekta atbilstība konkursa mērķiem un noteiktajai 

prioritātei  
Atbilst/Neatbilst 

2.  Projekta aktualitāte, tā sabiedriskā nozīme 2 

3.  Projekta nepieciešamības pamatojums 2 

4.  Piedāvāto ideju novitāte un oriģinalitāte  2 

5.  
Projekta nozīmīgums izvēlēto mērķa grupu vajadzību 

risināšanā  
2 

6.  
Projekts aptvers pēc iespējas plašāku iedzīvotāju 

loku, būs brīvi pieejams jebkuram iedzīvotājam 
2 

7.  Projekta budžeta pārskatāmība 2 

8.  Projekta izmaksu atbilstība plānotajiem uzdevumiem 2 

9.  Projekta ilgtspēja 2 

 
Kopā:  16 

 

 

 

 

Papildus kritērijs vienādu punktu gadījumā: 
 

1. 

Projekta ieviesējs iepriekš nav īstenojis projektus – 2 

punkti, ieguvis atbalstu un īstenojis 1 projektu – 1 

punkts, ieguvis atbalstu un īstenojis 2 un vairāk 

projektus - 0 punkts. 

2 

 

 

Maksimālais punktu skaits - 16 punkti. 

Minimālais punktu skaits – 4 punkti. 

Vienādu punktu gadījumā tiek piemērots papildus kritērijs. Iegūstamais papildpunktu 

skaits – 2 punkti. 

Ja punktu skaits ir zemāks par minimālo punktu skaitu, projekta pieteikums tiek 

noraidīts. 

 

 

 

 

 

 



 

 

DELEĢĒŠANAS LĪGUMS Nr. __________  

 

Tērvetē,                                                     2017.gada 23. februārī                                                                 

 

Tērvetes novada dome, reģ.nr. 90001465562, turpmāk  tekstā saukta arī – PAŠVALDĪBA, 

kuras vārdā saskaņā ar Tērvetes pašvaldības nolikumu un Tērvetes novada domes 2017.gada 

23. februāra sēdes lēmumu Nr. ........ (prot.Nr............), rīkojas Tērvetes novada domes 

priekšsēdētāja Dace Reinika, no vienas puses,  

un 

Dobeles novada Izglītības pārvalde, reģ.Nr. 90009147276, turpmāk tekstā saukta arī – 

PILNVAROTĀ PERSONA, kuras vārdā saskaņā ar pārvaldes nolikumu rīkojas tās vadītāja 

Maruta Vaļko, abas līguma slēdzējas puses kopā un katra atsevišķi turpmāk tekstā sauktas arī 

– Puses un Puse, pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām’’ 10.panta pirmo un otro daļu, 

Izglītības likuma 18.panta trešo daļu, Valsts pārvaldes  iekārtas likuma V nodaļu,  noslēdz šo 

deleģēšanas līgumu (turpmāk tekstā – Līgums), vienojoties par sekojošo: 

 

1. Līguma priekšmets 

PAŠVALDĪBA deleģē un PILNVAROTĀ PERSONA apņemas veikt  atsevišķas  likuma 

“Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 21.punktā, Izglītības likuma 17.pantā trešajā daļā un 

Vispārējās izglītības likuma 54.pantā noteiktās PAŠVALDĪBAS funkcijas izglītības jomā 

(turpmāk tekstā – deleģētais pārvaldes uzdevums). 

 

2.    Pušu tiesības un pienākumi 

2.1. Realizējot deleģēto pārvaldes uzdevumu, PILNVAROTĀ PERSONA apņemas izpildīt 

sekojošas PAŠVALDĪBAI noteiktās funkcijas izglītības jomā: 

2.1.1. sniegt informāciju un nodrošināt iespēju Tērvetes novada pašvaldības izglītības 

iestāžu izglītojamajiem piedalīties Dobeles novada pašvaldības organizētajās 

izglītojamo mācību priekšmetu olimpiādēs, konkursos, skatēs, projektos un sporta 

sacensībās; 

2.1.2. nodrošināt Dobeles novada pašvaldības pedagoģiski medicīniskās komisijas darbību 

un pieejamību Tērvetes novada pašvaldības bērniem; 

2.1.3 organizēt Tērvetes novada pašvaldības izglītības iestāžu pedagogu profesionālās 

meistarības pilnveidi, koordinēt un nodrošināt metodisko darbu, piedāvājot un 

nodrošinot izglītības iestāžu administrācijas un pedagogu profesionālās meistarības un 

tālākizglītības kursus un seminārus, pieredzes apmaiņu; 

2.1.4 koordinēt centralizēto eksāmenu norises procesu Tērvetes novada Augstkalnes 

vidusskolā. 

2.2. Puses līguma saistību izpildei apņemas: 

2.3.1. pēc pieprasījuma nodrošināt deleģēto pārvaldes uzdevumu izpildei nepieciešamo 

informāciju vai dokumentāciju; 

2.3.2. izdarot grozījumus saistošajos noteikumos vai nolikumos par PILNVAROTĀS 

PERSONAS darbību un tās funkcijām, jautājumus par deleģēto pārvaldes uzdevuma 

izpildi risināt vienojoties. 

 

3.    Pušu padotība un atbildība 



3.1. PAŠVALDĪBA normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā nodrošina deleģēto pārvaldes 

uzdevumu izpildes pilnīgu uzraudzību. 

3.2. Puses atbild saskaņā ar spēkā esošajiem  normatīvajiem aktiem pilnā apmērā par savu 

līgumisko saistību izpildi. 

3.3. Ja deleģēto pārvaldes uzdevumu izpildes kvalitāte neatbilst šī Līguma noteikumiem, 

PAŠVALDĪBAS amatpersona/-s sastāda aktu, kurā nosaka, kādi trūkumi jānovērš un kādos 

termiņos tas jāveic. 

 

4.   Savstarpējo norēķinu un finanšu resursu piešķiršanas, pārskatu sniegšanas kārtība 

4.1. PAŠVALDĪBA veic norēķinus par deleģēto pārvaldes uzdevumu veikšanu atbilstoši Pušu 

iepriekš rakstveidā saskaņotam deleģēto pārvaldes uzdevumu plānam, kuru Puses saskaņo 

līdz kārtējā gada 15.novembrim. Norēķini tiek veikti atbilstoši deleģēto pārvaldes 

uzdevumu plānam sastādītajām un Pušu saskaņotajām izdevumu tāmēm, pēc 

PILNVAROTĀS PERSONAS piestādītajiem rēķiniem, rēķinu apmaksu veicot 10 (desmit) 

darba dienu laikā pēc attiecīgā rēķina saņemšanas dienas. 

4.2. Puses vienojas, ka savstarpējie norēķini tiek veikti par periodu sākot ar 2017.gada 1. 

janvāri, pēc iepriekš saskaņotām izdevumu tāmēm.  

4.3. PILNVAROTĀS PERSONAS darbības finanšu kontrole tiek veikta normatīvajos aktos 

paredzētajā kārtībā, šajā sakarā PAŠVALDĪBAI ir tiesības pieprasīt, bet 

PILNVAROTĀJAI PERSONAI pēc šāda pieprasījuma saņemšanas ir pienākums 

nekavējoties izsniegt PAŠVALDĪBAI visu nepieciešamo finansiālo dokumentāciju un 

informāciju. Gadījumā, ja piešķirtie finanšu līdzekļi pilnībā vai daļā nav izlietoti atbilstoši 

piešķiršanas mērķiem, PILNVAROTĀ PERSONA tos nekavējoties pilnībā vai daļā 

atmaksā PAŠVALDĪBAS budžetā. Skat. 1. pielikumu. 

 

5.    Līguma darbības termiņš 

5.1. Līgums stājas spēkā ar tā abpusējas parakstīšanas brīdi un ir spēkā līdz 2017.gada 

31.decembrim vai līdz uzņemto saistību pilnīgai izpildei. 

5.2. Līguma termiņš var tikt pagarināts pēc abu Pušu rakstveida vienošanās. PAŠVALDĪBA 

var atteikt līgumu pagarināt, ja līguma izpildes gaitā tiek konstatēti pārkāpumi un/vai šādu 

pagarinājumu nepieļauj spēkā esošie normatīvie akti.  

5.3. PAŠVALDĪBA var līgumu uzteikt nekavējoties, rakstiski informējot par to 

PILNVAROTO PERSONU, ja konstatē, ka: 

5.3.1. PILNVAROTĀ PERSONA rupji pārkāpusi Līguma noteikumus; 

5.3.2. pastāv svarīgi iemesli, kas neļauj turpināt līgumsaistības. 

5.4. PILNVAROTĀ PERSONA var uzteikt Līgumu, rakstiski brīdinot par to PAŠVALDĪBU 

vismaz 1 (vienu) mēnesi iepriekš tikai tādā gadījumā, ja PILNVAROTAI PERSONAI ir 

svarīgs iemesls, sedzot PAŠVALDĪBAI visus ar Līguma laušanu saistītos zaudējumus. 

 

6.    Strīdu atrisināšana 

Strīdus un nesaskaņas, kas var rasties šī Līguma izpildes gaitā vai saistībā ar šo Līgumu, Puses 

centīsies atrisināt pārrunu ceļā. Ja Puses nevar vienoties, tad domstarpības risināmas tiesā 

saskaņā ar spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem. 

 

Domes priekšsēdētāja                                                                        Dace Reinika 



Apstiprināta 

 ar Tērvetes novada domes  

2017. gada 23. februāra 

sēdes lēmumu (protokols Nr.3, 35.§) 

 

 

Tērvetes novada 

autoceļu finansēšanai paredzētās mērķdotācijas vidējā termiņas izlietošanas programma 2017. – 2019. gadam 

 

 

           Kopējais autoceļu garums – 179,672 km 

           Tai skaitā: 

           Melnais segums – 23,414 km 

           Grants segums – 107,323 km 

           Bez seguma – 48,935 km 

 Finansējums gadā – 149907,00  EUR  

 Atlikums no 2016. gada – 40 228.80 EUR 

           Kopējais finansējums  2017. gadā –  190 135.80 EUR  

 

 

 

 

N.p.k. Izdevuma veids 

2017.  

gadā plānotie 

izdevumi 

 (EUR) 

2018. 

 gadā plānotie 

izdevumi  

(EUR) 

2019. 

 gadā plānotie 

izdevumi  

(EUR) 

Piezīmes 

(aprēķini veikti ņemot vērā 2016.gada ceļu ziemas un 

vasaras ikdienas uzturēšanas darbu aptuvenās izmaksa ) 

1. Ceļu uzturēšana ziemā 11139,66 11499,00 11139,66 Sniega tīrīšana – 179,672 km x 2gāj.x vidēji  4 reizes 

sezonā(Dec. Janv. Febr. ½ Marts) x 7,75 EUR 

1033,20 1033,20 1033,20 Smilts kaisīšana – 60.00 km. gāj. x 17.22 EUR 



2. Satiksmes 

organizācija 
467,34  510,79  508,57 Ceļa zīmju un stabu iegāde – 5. gb.(vidēji gadā sabojāto un 

no jauna uzstādāmo zīmju skaits) x 93,47 EUR 

3. Seguma uzturēšana 18720,00 14748,85 20412,85 Ceļu klātnes greiderēšana(visi novada autoceļi ar grants 

segumu un bez seguma) 468 km.gāj. x 5 x 8.00 EUR 

37500,00  32500,00  36000,00 Ceļa seguma mehanizēta atjaunošana pavasarī ar grants 

šķembu maisījumu –1500 m3 x 25.00  EUR 

25000,00  22500,00  27000,00 Ceļa seguma mehanizēta atjaunošana rudenī ar grants 

šķembu maisījumu –1000 m3 x 25.00 EUR 

42500,00  38000,00  36354,36 Asfalta bedrīšu remonts pavasarī–1700 m2 x 25.00 EUR 

17500,00  18750,00  18750,00 Asfalta bedrīšu remonts rudenī–700 m2 x 25.00 EUR 

4. Ceļu kopšana 4600,00 4600,00 4600,00 Mehanizēta zāles pļaušana vidēji - 500 km 2 reizes x  4.60 

EUR sezonā ceļu malās 

1568,16 1568,16 1568,16 Mehanizēta krūmu pļaušana vidēji –36 km x1 reizi x 43.56 

EUR sezonā ceļu malās 

5. Autoceļu caurteku, 

tiltu uzturēšana 
8947,71   Tilta remonts- Augstkalnes pagasts ceļš Au 9 Rubeņu 

ferma-Vecās darbnīcas 

2146,15   Caurtekas remonts- Augstkalnes pagasta ceļš Au1Šalkas-

Lapsas-Klinti-Stūri   

6. Rezerves fonds 19013,58 16190,00 

 

17485,20 10% neplānotu, nekavējošu darbu veikšanai, ārkārtas vai 

avārijas seku likvidēšanai/novēršanai autoceļos 

 Kopā: 190135.80 161900,00 174852,00  

   

 
              Ja piešķirtais mērķdotācijas palielinās, vai tiek samazināts, tad autoceļu fonda izlietojuma  programmā tiek veiktas korekcijas to papildinot ar                    

              papildus darbiem, vai arī kādu no šajā programmā iekļautajiem darbiem finansējot no pašvaldības budžeta līdzekļiem. 

             Mērķdotāciju apjoma prognoze 2018.gadam(2017.gada finansējums +8%) EUR 161900 

             Mērķdotāciju apjoma prognoze 2019.gadam(2018.gada finansējums +8%) EUR 174852 

 

 

             Plānu sastādīja atbildīgais par autoceļiem:                                                                    /I. Ručevskis/ 
 

            Domes priekšsēdētāja                                                                                                                                      Dace Reinika 


