
 

 
 

 

 

 
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 

 

SĒDES PROTOKOLS 
 

25.05.2017                                                                                                                    Nr. 10 

 

 

Tērvetes novads, Zelmeņi 

Sēde sasaukta plkst. 10:00 

Sēde atklāta plkst. 10:00 

 

DARBA KĀRTĪBĀ 

 

*Izpilddirektora ziņojums 

 

1. Par deklarētās dzīvesvietas anulēšanu 

2. Par deklarētās dzīvesvietas anulēšanu 

3. Par deklarētās dzīvesvietas anulēšanu 

4. Par deklarētās dzīvesvietas anulēšanu 

5. Par deklarētās dzīvesvietas anulēšanu 

6. Par deklarētās dzīvesvietas anulēšanas atteikumu 

7. Par nekustamā īpašuma „Riežas” sadalīšanu, nosaukuma un zemes lietošanas mērķa piešķiršanu 

8. Par nekustamā īpašuma „Virši” sadalīšanu, nosaukuma un zemes lietošanas mērķa piešķiršanu 

9. Par pašvaldībai piekritīgas zemes piešķiršanu nomā 

10. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu, nekustamā īpašuma „Brīvnieki” sadalīšanu, 

nosaukuma un lietošanas mērķa piešķiršanu 

11.  Par Augstkalnes vidusskolas attīstības plāna 2017.-2020. gadam apstiprināšanu 

12. Par Tērvetes novada kultūras nozares attīstības stratēģijas  2017.-2020. Gadam apstiprināšanu  

13. Par Tērvetes novada pašvaldības 2016. gada pārskata apstiprināšanu 

14. Par saistošo noteikumu Nr. 9 „ Grozījumi Tērvetes novada domes 2017. gada 7. februāra 

saistošajos noteikumos Nr. 3 „Tērvetes novada pašvaldības budžets 2017. gadam”” apstiprināšanu 

15. Par  SAC  “Tērvete” štatu saraksta  grozījuma  apstiprināšanu 

16. Par zemes nomas līguma slēgšanu 

17. Par nekustamā īpašuma “Avoti” izsoles rezultātu apstiprināšanu 

18. Par Tērvetes novada domes projektu konkursa „Mēs – Tērvetes novadam” vērtēšanas 

komisijas protokola apstiprināšanu 

19. Par līdzdalību projektā 

20. Par Tērvetes novada tūrisma attīstības analīzi un stratēģiju  2017.-2020. gadam  

21. Par aizņēmumu Valsts kasē  projekta „Pašvaldības ceļa Te5 pārbūve” realizēšanai 

 

 



 

 

Sēdi vada domes priekšsēdētāja Dace Reinika  

Sēdi protokolē lietvede Santa Hibšmane 

 

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

Anitra Skalbiņa, Indriķis Vēveris 

 

Sēdē nepiedalās: Dzintra Sirsone – slimības dēļ, Normunds Namnieks – atrodas seminārā 

 

Sēdē piedalās domes darbinieki: Domes izpilddirektors Māris Berlands, projektu koordinatore 

Dace Vācere, Augstkalnes pagasta pārvaldes vadītāja Jeļena Belova, sabiedrisko attiecību 

speciāliste Inita Roze, ekonomiste Sandra Latiša 

 

Piedalās: Laikraksta “Zemgale” korespondente Edīte Bēvalde 

 

Domes priekšsēdētāja ierosina iekļaut darba kārtībā 2 papildjautājumus 

 

22. Par līdzdalību projektā 

23. Par adreses maiņu  

 

     Atklāti vārdiski balsojot: PAR – 7 (D. Reinika, A. Bruss, S. Laizāns, I. Krūmiņa, L. Karloviča, 

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

Papildināt darba kārtību ar 2 papildjautājumiem 

22. Par līdzdalību projektā 

23. Par adreses maiņu  

 

Domes priekšsēdētāja aicina balsot par darba kārtību ar 23 jautājumiem 

 

     Atklāti vārdiski balsojot: PAR – 7 (D. Reinika, A. Bruss, S. Laizāns, I. Krūmiņa, L. Karloviča, 

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

Apstiprināt darba kārtību ar 23 jautājumiem 

 

DARBA KĀRTĪBĀ 

 

*Izpilddirektora ziņojums 

 

1. Par deklarētās dzīvesvietas anulēšanu 

2. Par deklarētās dzīvesvietas anulēšanu 

3. Par deklarētās dzīvesvietas anulēšanu 

4. Par deklarētās dzīvesvietas anulēšanu 

5. Par deklarētās dzīvesvietas anulēšanu 

6. Par deklarētās dzīvesvietas anulēšanas atteikumu 

7. Par nekustamā īpašuma „Riežas” sadalīšanu, nosaukuma un zemes lietošanas mērķa piešķiršanu 

8. Par nekustamā īpašuma „Virši” sadalīšanu, nosaukuma un zemes lietošanas mērķa piešķiršanu 

9. Par pašvaldībai piekritīgas zemes piešķiršanu nomā 

10. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu, nekustamā īpašuma „Brīvnieki” sadalīšanu, 

nosaukuma un lietošanas mērķa piešķiršanu 

11.  Par Augstkalnes vidusskolas attīstības plāna 2017.-2020. gadam apstiprināšanu 

12. Par Tērvetes novada kultūras nozares attīstības stratēģijas  2017.-2020. Gadam apstiprināšanu  

13. Par Tērvetes novada pašvaldības 2016. gada pārskata apstiprināšanu 

14. Par saistošo noteikumu Nr. 9 „ Grozījumi Tērvetes novada domes 2017. gada 7. februāra 

saistošajos noteikumos Nr. 3 „Tērvetes novada pašvaldības budžets 2017. gadam”” apstiprināšanu 



 

15. Par  SAC  “Tērvete” štatu saraksta  grozījuma  apstiprināšanu 

16. Par zemes nomas līguma slēgšanu 

17. Par nekustamā īpašuma “Avoti” izsoles rezultātu apstiprināšanu 

18. Par Tērvetes novada domes projektu konkursa „Mēs – Tērvetes novadam” vērtēšanas 

komisijas protokola apstiprināšanu 

19. Par līdzdalību projektā 

20. Par Tērvetes novada tūrisma attīstības analīzi un stratēģiju  2017.-2020. gadam  

21. Par aizņēmumu Valsts kasē  projekta „Pašvaldības ceļa Te5 pārbūve” realizēšanai 

22. Par līdzdalību projektā 

23. Par adreses maiņu  

 

 

Tērvetes novada pašvaldības izpilddirektora 

2017. gada 25. maija ziņojums par pašvaldības darbu 

 

*    12. maijā noslēdzās iepirkums TND2017/8 Publisko iepirkumu likuma 9.panta kārtībā  

"Tērvetes novada attīstības programmas 2018.-2024.gadam un Tērvetes novada teritorijas 

plānojuma 2018.-2030. gadam izstrāde".   

 Saņemti piecu pretendentu piedāvājumi. SIA "Ķemers Busines and Law Company" iesniedza 

piedāvājumu par 23 646 EUR, SIA "Reģionālie projekti" par 29 800 EUR, SIA "Grupa 93" par 

39 500 EUR, SIA "METRUM" par 33 600 EUR, bet personu grupa, ko veido SIA 

"Baltkonsults", IK "Plānošanas eksperti" un pašnodarbinātā persona Anrijs Straube piedāvāja 

darbus izpildīt par 18 100 EUR, neieskaitot PVN. 

  Iepirkumu komisija , izskatot  iepirkuma pretendentu iesniegtos piedāvājumus un konstatējot, 

ka piedāvājumu ar viszemāko cenu no piedāvājumiem, kas atbilst iepirkuma prasībām  ir 

iesniedzis iepirkuma pretendents  Personu grupa, ko veido SIA "Baltkonsults", IK "Plānošanas 

eksperti" un pašnodarbinātā persona Anrijs Straube , un pretendents nav izslēdzams no dalības 

iepirkumā, atzīst , ka par iepirkuma uzvarētāju ir atzīstams minētais iepirkuma pretendents. 

Šajā sakarā ir izsūtīts parakstīšanai iepirkuma līgums. Līguma izpildes laiks 14 mēneši no tā 

parakstīšanas. 

 

*   8. maijā trijām apsardzes firmām SIA"SECURITY.LV" , SIA "RIAP" un SIA "Mega Sargs" 

tika izsūtīti  piedāvājumi piedalīties cenu aptaujā "Veikt apsardzes un ugunsdzēsības 

signalizācijas iekārtu apkalpošanu un nodrošināt tehnisko apsardzi Tērvetes novada pašvaldības 

iestāžu ēkām", kas paredz apsardzes un ugunsdrošības signalizācijas iekārtu uzturēšanu, kā arī 

operatīvi rīkoties un nekavējoties izbraukt uz objektiem gadījumos, kad ir nostrādājusi 

signalizācija. Līdz 18. maija plkst. 10:00 saņemts tikai viens piedāvājums no SIA "Mega Sargs" 

par pakalpojuma sniegšanu 628,38 EUR/mēnesī, ieskaitot PVN. Līgumā iekļauti 15 pašvaldības 

apsargājamie objekti. Iepirkuma līgums noslēgts uz 24 mēnešiem. 

 

*    18. aprīlī noslēdzās iepirkums  "Ēkas  "Zelmeņi" siltumapgādes sistēmas modernizācija". 

Paredzēts, ka šajā pašvaldības multifunkcionālajā ēkā pirms plānoto ēkas siltināšanas darbu 

veikšanas tiks nomainīts malkas katls un uzstādīta granulu apkures iekārta ar Grandeg Eco 100 

kW apkures katlu. Tika saņemts viens piedāvājums no SIA "Ekom serviss"  par 47 984,00 EUR, 

tajā skaitā PVN. 

  Iepirkumu komisija, izskatot pretendenta iesniegto piedāvājumu un konstatējot, ka 

piedāvājums  atbilst iepirkuma prasībām, tādējādi pretendents nav izslēdzams no dalības 

iepirkumā saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 9. panta astoto daļu noteica, ka par iepirkuma 

uzvarētāju ir atzīstams iepirkuma pretendents SIA "Ekom serviss". Būvniecības finansēšanai 

tiks izmantoti pašvaldības budžeta līdzekļi. Būvdarbu līgums noslēgts 10. maijā, izpilde 

paredzēta trīs kalendāro mēnešu laikā. 

 



 

*   ELFLA Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.-2020. gadam pasākuma 

"Pamatpakalpojumi un ciematu atjaunošana lauku apvidos" projekta ietvaros 16. maijā ir 

izsludināts iepirkums TND2017/9 Publisko iepirkumu likuma 9. panta kārtībā "Autoceļa Au 49 

"Jaunzemji-ceļš Nr.1" pārbūve". Projekts paredz, saglabājot esošo ceļa trases novietojumu, 

pārbūvēt  ceļu 1,2 km garā posmā. Pretendentiem piedāvājumi jāiesniedz līdz 29. maija 

plkst.10:00. Darbi veicami saskaņā ar tehniskā projekta dokumentāciju četru mēnešu laikā no 

iepirkuma līguma noslēgšanas, neskaitot tehnoloģisko pārtraukumu. 

 

*   Šīs pašas programmas ietvaros 16.maijā tika izsludināts arī otrs iepirkums TND2017/10 

Publisko iepirkumu likuma 9. panta kārtībā " Piebraucamā ceļa izbūve A/S "Agrofirma 

Tērvete" birojam (no P103 gar pirmsskolas iestādi "Sprīdītis")". Projekts paredz jauna  grants 

ceļa izbūvi no šosejas Dobele - Bauska līdz PII "Sprīdītis" 100 m garā posmā, kas savienosies 

ar ceļu līdz A/S "Agrofirma Tērvete" birojam. Pretendentiem piedāvājumi jāiesniedz līdz 29. 

maija plkst.11:00. 

  Darbi veicami saskaņā ar tehniskā projekta dokumentāciju četru mēnešu laikā no iepirkuma 

līguma noslēgšanas, neskaitot tehnoloģisko pārtraukumu. 

 

*  Maija mēnesī paredzēts nodot ekspluatācijā pārbūvēto pašvaldības grants seguma ceļu Te-5 

"Dambīši-Kaijas", kurš tika īstenots projekta "Pašvaldības ceļa Te5 pārbūve" kā pirmais ar 

Eiropas lauksaimniecības fonda lauku attīstībai atbalsta  pasākuma "Pamatpakalpojumi un 

ciematu atjaunošana lauku apvidos" ietvaros. 

 Šomēnes tiks pabeigts arī Lauku atbalsta dienesta apstiprinātais Tērvetes novada domes 

projekts "Kroņauces stadiona pārbūve". Kārtības nodrošināšanai un teritorijas uzraudzīšanai 

tuvākajā laikā Kroņauces stadionā tiks ierīkota videonovērošana. 

 

* 24. aprīlī Bukaišu ciema centra teritorijā un pie pašvaldības sabiedriskajām ēkām, saskaņā  ar 

noteikto specifikāciju ir uzstādīta videonovērošana. Darbus veica SIA "Videoprojekts Baltija", 

kopējās izmaksas 5800,00 EUR. 

 

 

 

1. paragrāfs 

Par deklarētās dzīvesvietas anulēšanu  

D. Reinika 

 

     Atklāti vārdiski balsojot: PAR – 7 (D. Reinika, A. Bruss, S. Laizāns, I. Krūmiņa, L. Karloviča, 

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

 

     Pieņemt lēmumu Nr. 55 “Par deklarētās dzīvesvietas anulēšanu” 

 

 

 

2. paragrāfs 

Par deklarētās dzīvesvietas anulēšanu  

D. Reinika 

 

     Atklāti vārdiski balsojot: PAR – 7 (D. Reinika, A. Bruss, S. Laizāns, I. Krūmiņa, L. Karloviča, 

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

 

     Pieņemt lēmumu Nr. 56 “Par deklarētās dzīvesvietas anulēšanu” 

 

 



 

 

 

 

 

3. paragrāfs 

Par deklarētās dzīvesvietas anulēšanu  

D. Reinika 

 

     Atklāti vārdiski balsojot: PAR – 7 (D. Reinika, A. Bruss, S. Laizāns, I. Krūmiņa, L. Karloviča, 

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

 

     Pieņemt lēmumu Nr. 57 “Par deklarētās dzīvesvietas anulēšanu” 

 

 

 

 

4. paragrāfs 

Par deklarētās dzīvesvietas anulēšanu  

D. Reinika 

 

     Atklāti vārdiski balsojot: PAR – 7 (D. Reinika, A. Bruss, S. Laizāns, I. Krūmiņa, L. Karloviča, 

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

 

     Pieņemt lēmumu Nr. 58 “Par deklarētās dzīvesvietas anulēšanu” 

 

 

 

 

 

5. paragrāfs 

Par deklarētās dzīvesvietas anulēšanu  

D. Reinika 

 

     Atklāti vārdiski balsojot: PAR – 7 (D. Reinika, A. Bruss, S. Laizāns, I. Krūmiņa, L. Karloviča, 

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

 

     Pieņemt lēmumu Nr. 59 “Par deklarētās dzīvesvietas anulēšanu” 

 

 

 

 

 

6. paragrāfs 

Par deklarētās dzīvesvietas anulēšanas atteikumu  

D. Reinika 

 

 

     Atklāti vārdiski balsojot: PAR – 7 (D. Reinika, A. Bruss, S. Laizāns, I. Krūmiņa, L. Karloviča, 

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

 

     Pieņemt lēmumu Nr. 60 “Par deklarētās dzīvesvietas anulēšanas atteikumu” 

 



 

 

 

 

 

 

 

7. paragrāfs 

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

piešķiršanu 

        D. Reinika 

 

     Atklāti vārdiski balsojot: PAR – 7 (D. Reinika, A. Bruss, S. Laizāns, I. Krūmiņa, L. Karloviča, 

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

 

     Pieņemt lēmumu Nr. 61 “Par nekustamā īpašuma “Riežas” sadalīšanu, nosaukuma un zemes 

lietošanas mērķa piešķiršanu” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8. paragrāfs 

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

piešķiršanu 

D. Reinika 

 

    Atklāti vārdiski balsojot: PAR – 7 (D. Reinika, A. Bruss, S. Laizāns, I. Krūmiņa, L. Karloviča, 

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

 

     Pieņemt lēmumu Nr. 62 “Par nekustamā īpašuma “Virši” sadalīšanu, nosaukuma un zemes 

lietošanas mērķa piešķiršanu” 

 

 

 

9. paragrāfs 

Par pašvaldībai piekritīgas zemes piešķiršanu nomā 

D. Reinika 

 

    Atklāti vārdiski balsojot: PAR – 7 (D. Reinika, A. Bruss, S. Laizāns, I. Krūmiņa, L. Karloviča, 

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

 

     Pieņemt lēmumu Nr. 63 “Par pašvaldībai piekritīgas zemes piešķiršanu nomā” 

 

 

 

 



 

10. paragrāfs 

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

nosaukuma un lietošanas mērķa piešķiršanu 

D. Reinika 

 

 

     Atklāti vārdiski balsojot: PAR – 7 (D. Reinika, A. Bruss, S. Laizāns, I. Krūmiņa, L. Karloviča, 

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

 

     Pieņemt lēmumu Nr. 64 “Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu, nekustamā īpašuma 

“Brīvnieki” sadalīšanu, nosaukuma un lietošanas mērķa piešķiršanu” 

 

 

 

 

11. paragrāfs 

Par Augstkalnes vidusskolas attīstības plāna  2017. – 2020. gadam apstiprināšanu 
D. Reinika 

 

     Tērvetes novada dome ir izskatījusi Augstkalnes vidusskolas direktores Ievas Krūmiņas 

iesniegto  Augstkalnes vidusskolas attīstības plāna   2017. – 2020. gadam projektu. 

     Saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 15. panta 4. punktu Izglītības, kultūras un sociālo 

jautājumu komitejas lēmuma projektu, Tērvetes novada dome, atklāti vārdiski balsojot: PAR - 7 

(D. Reinika, A. Bruss, S. Laizāns, I. Krūmiņa, L. Karloviča, A. Skalbiņa, I. Vēveris), PRET - nav, 

ATTURAS - nav, NOLEMJ: 

 

     Apstiprināt Augstkalnes vidusskolas attīstības plānu  2017. – 2020. gadam. 

 

 

 

 

 

 

 

12. paragrāfs 

Par Tērvetes novada kultūras nozares attīstības stratēģiju 2017.-2020. gadam 

D. Reinika 

 

     Tērvetes novada dome ir izskatījusi Tērvetes novada kultūras nama direktora Viktora Strapcāna  

iesniegto Tērvetes novada kultūras nozares attīstības stratēģijas  2017.-2020. gadam projektu. 

     Saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 15. panta 4. punktu, Izglītības, kultūras un sociālo 

jautājumu komitejas lēmuma projektu, Tērvetes novada dome,  atklāti vārdiski balsojot: PAR - 7 

(D. Reinika, A. Bruss, S. Laizāns, I. Krūmiņa, L. Karloviča, A. Skalbiņa, I. Vēveris), PRET - nav, 

ATTURAS - nav, NOLEMJ: 

 

     Apstiprināt Tērvetes novada kultūras nozares attīstības stratēģiju  2017.-2020. gadam 

 

 

 

 

 

 



 

13. paragrāfs 

Par Tērvetes novada pašvaldības 2016. gada pārskata apstiprināšanu 
D. Reinika 

 

     Pamatojoties uz likuma "Par pašvaldībām" 21.panta pirmās daļas 2.punktu, 72. pantu, likuma 

"Par grāmatvedību" 13.panta trešo daļu,  Ministru kabineta 2013. gada 15. oktobra  Nr.1115. "Gada 

pārskata sagatavošanas kārtība", Finanšu komitejas lēmuma projektu, Tērvetes novada dome, 

atklāti  vārdiski balsojot:  PAR - 7 (D. Reinika, A. Bruss, S. Laizāns, I. Krūmiņa, L. Karloviča, A. 

Skalbiņa, I. Vēveris),  PRET - nav, ATTURAS - nav, NOLEMJ: 

 

     1. Apstiprināt Tērvetes novada pašvaldības gada pārskatu par 2016.gadu, kas iekļauj sevī: 

        1.1.   Finanšu pārskatu; 

        1.2.   Vadības ziņojumu. 

     2. Apstiprināt finanšu pārskatu, kas sastāv no: 

        2.1.  Tērvetes novada pašvaldības bilance uz 2016.gada 31.decembri (veidlapa Nr.1); 

        2.2.  Tērvetes novada pašvaldības naudas plūsmas pārskats (veidlapa Nr.4-3); 

        2.3. Tērvetes novada pašvaldības pašu kapitāla (neto aktīva) izmaiņu pārskats (veidlapa Nr.4-

1); 

        2.4. Tērvetes novada pašvaldības pārskats par darbības finansiālajiem rezultātiem (veidlapa 

Nr.2-NP). 

     3. Apstiprināt finanšu pārskata pielikumus: 

        3.1. Tērvetes novada pašvaldības naudas līdzekļu atlikuma izvietojums (veidlapa Nr.1-1); 

        3.2. Tērvetes novada pašvaldības nemateriālo ieguldījumu un pamatlīdzekļu izmaiņu pārskats 

(veidlapa Nr.5); 

        3.3.  Tērvetes novada pašvaldības krājumu izmaiņu pārskats (veidlapa Nr.6); 

        3.4. Tērvetes novada pašvaldības līdzdalības radniecīgo kapitālsabiedrību kapitāla izmaiņu 

pārskats (veidlapa Nr.7-1 RADN); 

        3.5. Tērvetes novada pašvaldības pārskatu par nākamo periodu izdevumiem un avansa 

maksājumiem (veidlapa Nr.8-AV); 

        3.6.  Tērvetes novada pašvaldības pārskats par prasībām (veidlapa Nr.8-1); 

        3.7.  Tērvetes novada pašvaldības pārskats par saistībām (veidlapa Nr.8-2); 

        3.8.  Tērvetes novada pašvaldības pārskats par aizņēmumiem (veidlapa Nr.9-1); 

        3.9.  Tērvetes novada pašvaldības informācija par nomu (veidlapa Nr.-1, Nr.-2); 

        3.10. Tērvetes novada pašvaldības pārskats par budžeta izpildi (veidlapa Nr.2); 

        3.11. Tērvetes novada pašvaldības pārskats par dažādiem ieņēmumiem un izdevumiem 

(veidlapa Nr.2-DII); 

        3.12. Tērvetes novada pašvaldības gada pārskata skaidrojumi; 

        3.13. Grāmatvedības uzskaites pamatprincipu apraksts. 

 

 

 

 

 

14. paragrāfs 

Par saistošo noteikumu Nr. 9 „ Grozījumi Tērvetes novada domes 2017. gada 7.februāra 

saistošajos noteikumos Nr. 3 „Tērvetes novada pašvaldības budžets 2017. gadam”” 

apstiprināšanu 

 

    Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21. pantu un 46. pantu, Finanšu komitejas 

lēmuma projektu, domes priekšsēdētājas ierosinātos precizējumus,  Tērvetes novada dome, atklāti 

vārdiski balsojot: PAR - 7 (D. Reinika, A. Bruss, S. Laizāns, I. Krūmiņa, L. Karloviča, A. Skalbiņa, 

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



 

 

    Apstiprināt Tērvetes novada pašvaldības saistošos noteikumus Nr. 9 „Grozījumi Tērvetes 

novada domes 2017.gada 7.februāra  saistošajos noteikumos Nr. 3 „Tērvetes novada pašvaldības 

budžets 2017. gadam” (Noteikumi pielikumā). 

 

 

APSTIPRINĀTI 

ar Tērvetes novada domes 

2017.gada 25.maija  

sēdes lēmumu (prot.Nr.10, 14.§ ) 

 

       

Saistošie noteikumi Nr. 9 

„Grozījumi Tērvetes novada domes 2017.gada 7.februāra saistošajos noteikumos Nr. 3 

„Tērvetes novada pašvaldības budžets 2017.gadam”” 

 

Izdoti saskaņā ar  

likuma „Par pašvaldībām” 21.panta 2.punktu 

un likumu „Par pašvaldību budžetiem” 

 

Izdarīt Tērvetes novada domes 2017.gada 7.februāra saistošajos noteikumos Nr. 3 „Tērvetes 

novada pašvaldības budžets 2017.gadam” šādus grozījumus: 

 

1. Izteikt saistošo noteikumu 1.punktu šādā redakcijā: 

„1. Noteikt Tērvetes novada pašvaldības pamatbudžeta plānotos ieņēmumus 4 598 072 euro 

apmērā”. 

 

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

 

3. Izteikt saistošo noteikumu 2. punktu šādā redakcijā: 

„2. Noteikt Tērvetes novada pašvaldības pamatbudžeta plānotos izdevumus 5 030 233 euro 

apmērā.” 

 

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

 

 

 

Domes priekšsēdētāja                    D. Reinika 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

15. paragrāfs 

Par  SAC  “Tērvete” štatu saraksta  grozījuma  apstiprināšanu 

D. Reinika 

 

      Tērvetes novada dome ir izskatījusi SAC ”Tērvete” direktores S. Vinteres 2017. gada 27. aprīļa  

iesniegumu  Nr.1-09/246  “Par šatu sarakstu”, ar  kuru direktore lūdz apstiprināt izmaiņas sociālās 

aprūpes centra “Tērvete” štatu sarakstā,   samazinot grāmatvedes štatu par vienu vienību ar 2017. 

gada 1. jūniju.    

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

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

Laizāns, I. Krūmiņa, L. Karloviča, A. Skalbiņa, I. Vēveris), PRET – nav, ATTURAS – nav, 

NOLEMJ: 

 

     1.   Noteikt, ka ar 2017. gada 1. jūniju  SAC ”Tērvete”   veco ļaužu nodaļai  ir viena štata 

vienība “Grāmatvedis”.  

     2.  Apstiprināt grozījumu  Tērvetes novada domes 2017. gada  26. janvāra sēdē apstiprinātajā 

SAC ”Tērvete” štatu sarakstā veco ļaužu nodaļai, štatu saraksta  “Administratīvais personāls” 

sadaļā “Grāmatvedis”  štata vienību skaita  skaitli  “2”  aizstājot ar skaitli “1”.  

 

 

 

 

 

16.  paragrāfs 

Par zemes nomas līguma slēgšanu 
D. Reinika 

 

 

     Atklāti vārdiski balsojot: PAR – 7 (D. Reinika, A. Bruss, S. Laizāns, I. Krūmiņa, L. Karloviča, 

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

 

     Pieņemt lēmumu Nr. 65 “Par zemes nomas līguma slēgšanu” 

 

 

 

 

17. paragrāfs 

Par nekustamā īpašuma “Avoti” izsoles rezultātu apstiprināšanu 

D. Reinika 

 

     Izskatot Tērvetes novada domes izsoles komisijas iesniegto izsoles protokolu un tam 

pievienotos dokumentus par Tērvetes novada pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma “Avoti”, 

Bukaišu pagasts, Tērvetes novads, /kadastra numurs/, atsavināšanu, un konstatējot, ka izsoles 

procedūra ir veikta atbilstoši normatīvo aktu prasībām, par izsoles procedūras veikšanu nav 

saņemta neviena sūdzība, izsoles rezultātā ir sasniegta pieņemama cena nekustamā īpašuma 

atsavināšanai un pirkuma maksa ir pilnā apmērā nomaksāta, pamatojoties uz Publiskas personas 

mantas atsavināšanas likuma 34.pantu un likuma Par pašvaldībām 21.pantu, Finanšu komitejas 

lēmuma projektu, atklāti vārdiski balsojot: PAR -  7 (D. Reinika, A. Bruss, S. Laizāns, I. Krūmiņa, 

L. Karloviča, A. Skalbiņa, I. Vēveris), PRET - nav, ATTURAS - nav, Tērvetes novada dome 

NOLEMJ: 

 



 

    Apstiprināt 2017. gada 30. martā notikušās izsoles protokolu un Tērvetes novada pašvaldībai 

piederošā nekustamā īpašuma “Avoti”, Bukaišu pagasts, Tērvetes novads, izsoles rezultātu – 

atsavināt Tērvetes novada pašvaldībai piederošo nekustamo īpašumu “Avoti”, Bukaišu pagasts, 

Tērvetes novads, /kadastra numurs/, mantas nosolītājam N. D. zemnieku saimniecībai „Arāji”, 

/reģistrācijas numurs/,  par tā nosolīto cenu 16 750 EUR (sešpadsmit tūkstoši septiņi simti 

piecdesmit euro 00 centi).  

 

                                                                                                                 

 

 

 

18. paragrāfs 

Par Tērvetes novada domes projektu konkursa „Mēs – Tērvetes novadam”  

vērtēšanas komisijas protokola apstiprināšanu 

D. Reinika 

 

       Tērvetes novada dome  ir izskatījusi Finanšu  komitejas  iesniegto lēmuma projektu par 

Tērvetes novada  domes projektu konkursa „Mēs - Tērvetes novadam” vērtēšanas komisijas 

protokola apstiprināšanu.  Komisija tika  izveidota  ar domes priekšsēdētājas 2017. gada  8.  marta 

rīkojumu   Nr. 3-3/7.  

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

Tērvetes novada dome, atklāti vārdiski balsojot: PAR - 7 (D. Reinika, A. Bruss, S. Laizāns, I. 

Krūmiņa, L. Karloviča, A. Skalbiņa, I. Vēveris), PRET - nav, ATTURAS - nav, NOLEMJ: 

 

     Tērvetes novada domes projektu konkursa „Mēs – Tērvetes novadam” ietvaros finansiāli 

atbalstīt iesniegto projektu realizāciju saskaņā ar vērtēšanas komisijas ieteikumu (vērtēšanas 

komisijas protokols lēmuma pielikumā) ar kopējo Tērvetes novada pašvaldības finansējumu EUR 

3384,57  (trīs tūkstoši trīs simti astoņdesmit četri  euro  57 centi) apmērā. 

 

 

 

 

 

 

19. paragrāfs 

Par līdzdalību projektā 

D. Reinika 

 

       Tērvetes novada dome ir izskatījusi Finanšu komitejas  iesniegto lēmuma projektu par 

Tērvetes novada pašvaldības dalību Zemgales Plānošanas reģiona sagatavotajā projektā “Vietējo 

publisko drošības pakalpojumu efektivitātes un pieejamības uzlabošana Latvijas un Lietuvas 

pierobežā”/ Improvement of effiency and availability of local public security services in cross 

border regions of Latvia and Lithuania (Safe borderlands)”, kas tiek iesniegts Latvijas-Lietuvas 

pārrobežu sadarbības programmā 2014.-2020. gadam  4.prioritātē: Uzlabota dzīves kvalitāte 

efektīvu publisko pakalpojumu un pārvaldes rezultātā. Tērvetes novada domes finansējuma daļa 

projektā sastāda EUR 95 855,73 (deviņdesmit pieci tūkstoši astoņi simti piecdesmit pieci euro  73 

centi), tai skaitā Tērvetes novada domes līdzfinansējums EUR 14 378,36 (četrpadsmit tūkstoši trīs 

simti septiņdesmit astoņi euro  36 centi). 

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

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

Krūmiņa, L. Karloviča, A. Skalbiņa, I. Vēveris), PRET –  nav, ATTURAS –  nav, NOLEMJ: 

 



 

      Piedalīties kā sadarbības partnerim Zemgales Plānošanas reģiona sagatavotajā projektā 

“Vietējo publisko drošības pakalpojumu efektivitātes un pieejamības uzlabošana Latvijas un 

Lietuvas pierobežā”/ Improvement of effiency and availability of local public security services in 

cross border regions of Latvia and Lithuania (Safe borderlands)”. Projekta apstiprināšanas 

gadījumā garantēt pašvaldības līdzfinansējumu EUR 14 378,36 (četrpadsmit tūkstoši trīs simti 

septiņdesmit astoņi euro 36 centi). 

 

 

 

 

 

20. paragrāfs 

Par Tērvetes novada tūrisma attīstības analīzi un stratēģiju 2017.-2020. gadam 

D. Reinika 

 

    Tērvetes novada dome ir izskatījusi  tūrisma informācijas centra   vadītājas  Ilonas Līdumas 

iesniegto Tērvetes novada tūrisma attīstības analīzes un stratēģijas 2017.-2020. gadam projektu.  

      Ievērojot minēto un pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.pantu, Finanšu komitejas 

lēmuma projektu, Tērvetes novada dome, atklāti vārdiski balsojot: PAR – 7 (D. Reinika, A. Bruss, 

S. Laizāns, I. Krūmiņa, L. Karloviča, A. Skalbiņa, I. Vēveris), PRET – nav, ATTURAS -  nav, 

NOLEMJ: 

     Apstiprināt Tērvetes novada tūrisma attīstības analīzi un stratēģiju 2017.-2020. gadam 

(pielikumā)  

 

 

 

21. paragrāfs 

Par aizņēmumu Valsts kasē  projekta „Pašvaldības ceļa Te5 pārbūve” realizēšanai 

D. Reinika 

 

     Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 19.punktu, likuma „Par 

pašvaldību budžetiem” 22., 22.1 un 24.pantu, likuma "Likums par budžetu un finanšu vadību" 

45.pantu un LR MK 25.03.2008. noteikumiem Nr. 196 „Noteikumi par pašvaldību aizņēmumiem 

un galvojumiem”, Lauku atbalsta dienesta Zemgales reģionālās pārvaldes 2017. gada 26. aprīļa 

lēmumu par projekta  iesnieguma Nr.17-06-A00702-000012" Pašvaldības ceļa Te5 pārbūve"   

apstiprināšanu,   Tērvetes novada domes Finanšu komitejas lēmuma projektu, Tērvetes novada 

dome,  atklāti vārdiski balsojot: PAR - 7 (D. Reinika, A. Bruss, S. Laizāns, I. Krūmiņa, L. 

Karloviča, A. Skalbiņa, I. Vēveris), PRET - nav, ATTURAS - nav, NOLEMJ: 

 

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

ņemt aizņēmumu Valsts kasē līdz EUR 215 110,00  (divi simti piecpadsmit tūkstoši viens simts 

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

attīstības programmas 2014.-2020. gadam pasākuma „Pamatpakalpojumi un ciematu atjaunošana 

lauku apvidos” projekta Nr.17-06-A00702-000012 „Pašvaldības ceļa Te5 pārbūve” īstenošanai ar 

aizņēmuma izņemšanas laiku līdz 2017. gada 15. decembrim. Aizņēmumu ņemt uz 20 gadiem  ar 

atlikto pamatsummas maksājumu uz 1 gadu no līguma noslēgšanas brīža, aizņēmuma atmaksu 

garantējot no Tērvetes novada pašvaldības budžeta līdzekļiem. 

 

 

 



 

 

 

22. paragrāfs 

Par līdzdalību projektā 

D. Reinika 

 

       Tērvetes novada dome ir izskatījusi projektu koordinatores Daces Vāceres iesniegumu par 

Tērvetes novada domes līdzdalību Žagares reģionālā parka (Žagarės regioninis parkas) 

sagatavotajā projektā “Explore Semigalia by Bicycle”, Nr. LLI-264, kas tiek iesniegts Latvijas-

Lietuvas pārrobežu sadarbības programmā 2014.-2020. gadam. Tērvetes novada domes 

finansējuma daļa projektā sastāda EUR 7 100,00 (septiņi tūkstoši viens simts euro 00 centi), tai 

skaitā Tērvetes novada domes līdzfinansējums EUR 1 065,00 (viens tūkstotis sešdesmit pieci euro 

00 centi). 

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

balsojot: PAR – 7 (D. Reinika, A. Bruss, S. Laizāns, I. Krūmiņa, L. Karloviča, A. Skalbiņa, I. 

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

 

      Piedalīties kā sadarbības partnerim Žagares reģionālā parka (Žagarės regioninis parkas) 

sagatavotajā projektā “Explore Semigalia by Bicycle”. Projekta apstiprināšanas gadījumā garantēt 

pašvaldības līdzfinansējumu EUR 1 065,00 (viens tūkstotis sešdesmit pieci euro 00 centi). 

 

 

 

 

 

23. paragrāfs 

Par adreses maiņu  

 D. Reinika 

 

       

      Atklāti vārdiski balsojot: PAR – 7 (D. Reinika, A. Bruss, S. Laizāns, I. Krūmiņa, L. Karloviča, 

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

 

     Pieņemt lēmumu Nr. 66 “Par adreses maiņu” 

 

 

 

 

Sēdi slēdz plkst. 10:45 

 

 

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 25. maijā                                                                                               Nr. 55 

                                                                                                                        (prot. Nr.10, 1.§) 

 

Par deklarētās dzīvesvietas anulēšanu  

 

Tērvetes novada dome ir izskatījusi iesniegto lēmuma projektu anulēt ziņas par V. P. deklarēto 

dzīvesvietu dzīvoklī „Blāzmas” - 9, Bukaiši, Bukaišu pagasts, Tērvetes novads, jo minētajai 

personai nav tiesiska pamata dzīvot deklarētajā dzīvesvietā. 

Izvērtējot Tērvetes novada domes rīcībā esošo informāciju un ar lietu saistītos juridiskos 

apstākļus, tika konstatēts: 

2017. gada 14. martā Tērvetes novada dome ir saņēmusi nekustamā īpašuma „Blāzmas” - 9, 

Bukaiši, Bukaišu pagasts, Tērvetes novads, īpašnieka V. D. iesniegumu ar lūgumu anulēt ziņas par 

V. P., /personas kods/, deklarēto dzīvesvietu adresē „Blāzmas” - 9, Bukaiši, Bukaišu pagasts, 

Tērvetes novads, jo minētai personai nav tiesiska pamata dzīvot deklarētajā adresē un viņa nedzīvo 

minētajā adresē. 

Saskaņā ar Dzīvesvietas deklarēšanas likuma 11.panta pirmo daļu, iestādei ir tiesības pēc savas 

iniciatīvas, bet pienākums pēc citu personu iesnieguma pārbaudīt deklarēto ziņu patiesumu, tai 

skaitā atbilstību valsts reģistros iekļautajām ziņām, kā arī to, vai deklarētājam ir tiesisks pamats 

deklarēt dzīvesvietu attiecīgajā  adresē. 

Saskaņā ar Dzīvesvietas deklarēšanas likuma 11.panta trešo daļu, rakstveida iesniegumu, kurā 

ietverts motivēts lūgums pārbaudīt ziņas par deklarēto dzīvesvietu, var iesniegt attiecīgā 

nekustamā īpašuma īpašnieks vai cita ieinteresēta persona. Par iesniegumu iestāde paziņo 

dzīvesvietas deklarētājam un uzaicina viņu sniegt paskaidrojumu. 

V. P., saskaņā ar Dzīvesvietas deklarēšanas likuma 11.panta trešo daļu, tika informēts par V. 

D. iesniegto iesniegumu un uzaicināts uz Tērvetes novada domi, lai sniegtu paskaidrojumu un 

iesniegtu dokumentus, kas apliecina tiesisko pamatu dzīvot deklarētajā dzīvesvietā, nosūtot 

ierakstītu vēstuli uz viņa deklarēto dzīvesvietu 07.04.2017.  

Dzīvesvietas deklarēšanas likuma 3.panta otrās daļas noteikumi nosaka, ka personai ir tiesisks 

pamats apmesties uz dzīvi noteiktā nekustamā īpašumā, ja tai pieder šis nekustamais īpašums, 

attiecībā uz to ir noslēgts īres vai nomas līgums vai šā īpašuma lietošanas tiesības tā ieguvusi uz 

laulības, radniecības, svainības vai cita likumiska vai līgumiska pamata.  

Saskaņā ar LR MK 11.02.2003 noteikumu Nr. 72 „Kārtība, kādā anulējamas ziņas par deklarēto 

dzīvesvietu” 2. un 3.punktu, iestāde personas deklarācijā sniegtās ziņas par deklarēto dzīvesvietu 

anulē, pamatojoties uz iestādes rīcībā esošajiem dokumentiem, pēc šo ziņu pārbaudes normatīvajos 

aktos noteiktajā kārtībā un motivēta lēmuma pieņemšanas par deklarētās dzīvesvietas ziņu 

anulēšanu, līdz lēmuma pieņemšanai personai ir tiesības iesniegt dokumentus, kas apliecina citu 

tiesisko pamatu dzīvot deklarētajā dzīvesvietā. 



 

     Noteiktajā termiņā nekādus dokumentus, kas apliecinātu tiesisko pamatu dzīvot deklarētajā 

dzīvesvietā vai paskaidrojumus V. P. nav sniedzis. 2017. gada 11. aprīlī Tērvetes novada dome ir 

saņēmusi atpakaļ sūtītu V. P. adresēto vēstuli ar aicinājumu sniegt paskaidrojumu un iesniegt 

dokumentus, kas apliecina tiesisko pamatu dzīvot deklarētajā dzīvesvietā, ar norādi, ka adresāts 

norādītajā adresē nedzīvo. 

     Saskaņā ar Dzīvesvietas deklarēšanas likuma 12.panta pirmās daļas 2.punktu, ziņas par 

dzīvesvietu iestāde anulē, ja attiecīgajai personai nav tiesiska pamata dzīvot deklarētajā 

dzīvesvietā. 

     Ņemot vērā iepriekš minēto tiesisko regulējumu un konstatētos apstākļus, ka V. P. nepieder 

nekustamais īpašums “Blāzmas” - 9, Bukaiši, Bukaišu pagasts, Tērvetes novads, kā arī nav 

konstatēti apstākļi, ka attiecībā uz minētā nekustamā īpašuma lietošanu būtu noslēgts īres vai 

nomas līgums, vai arī šā īpašuma lietošanas tiesības viņš būtu ieguvis uz laulības, radniecības, 

svainības vai cita likumiska vai līgumiska pamata, kā arī V. P. faktiski minētajā īpašumā nedzīvo, 

ziņas par V. P. deklarēto dzīvesvietu adresē “Blāzmas” - 9, Bukaiši, Bukaišu pagasts, Tērvetes 

novads, ir anulējamas.  

     Pēc Iedzīvotāju reģistra datiem V. P. citu dzīvesvietu nav deklarējis.  

     Ņemot vērā iepriekš minēto un pamatojoties uz Dzīvesvietas deklarēšanas likuma 12.panta 

pirmās daļas 2.punktu, Tautsaimniecības un attīstības komitejas lēmuma projektu, atklāti vārdiski 

balsojot: PAR – 7(D. Reinika, A. Bruss, S. Laizāns, I. Krūmiņa, L. Karloviča, A. Skalbiņa, I. 

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

 

     1. Anulēt ziņas par V. P., /personas kods/, deklarēto dzīvesvietu adresē “Blāzmas” - 9, Bukaiši, 

Bukaišu pagasts, Tērvetes novads. 

     2. Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas brīdi. Lēmumu var pārsūdzēt viena mēneša laikā no 

tā spēkā stāšanās brīža 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 25. maijā                                                                                             Nr. 56 

                                                                                                                    (prot. Nr.10, 2.§) 

 

Par deklarētās dzīvesvietas anulēšanu  

 

Tērvetes novada dome ir izskatījusi iesniegto lēmuma projektu anulēt ziņas par V. P. deklarēto 

dzīvesvietu dzīvoklī „Blāzmas” - 9, Bukaiši, Bukaišu pagasts, Tērvetes novads, jo minētajai 

personai nav tiesiska pamata dzīvot deklarētajā dzīvesvietā. 

Izvērtējot Tērvetes novada domes rīcībā esošo informāciju un ar lietu saistītos juridiskos 

apstākļus, tika konstatēts: 

2017. gada 14. martā Tērvetes novada dome ir saņēmusi nekustamā īpašuma  „Blāzmas” - 9, 

Bukaiši, Bukaišu pagasts, Tērvetes novads, īpašnieka V. D. iesniegumu ar lūgumu anulēt ziņas par 

V. P., /personas kods/, deklarēto dzīvesvietu adresē „Blāzmas” - 9, Bukaiši, Bukaišu pagasts, 

Tērvetes novads, jo minētai personai nav tiesiska pamata dzīvot deklarētajā adresē un viņa nedzīvo 

minētajā adresē. 

Saskaņā ar Dzīvesvietas deklarēšanas likuma 11.panta pirmo daļu, iestādei ir tiesības pēc savas 

iniciatīvas, bet pienākums pēc citu personu iesnieguma pārbaudīt deklarēto ziņu patiesumu, tai 

skaitā atbilstību valsts reģistros iekļautajām ziņām, kā arī to, vai deklarētājam ir tiesisks pamats 

deklarēt dzīvesvietu attiecīgajā  adresē. 

Saskaņā ar Dzīvesvietas deklarēšanas likuma 11.panta trešo daļu, rakstveida iesniegumu, kurā 

ietverts motivēts lūgums pārbaudīt ziņas par deklarēto dzīvesvietu, var iesniegt attiecīgā 

nekustamā īpašuma īpašnieks vai cita ieinteresēta persona. Par iesniegumu iestāde paziņo 

dzīvesvietas deklarētājam un uzaicina viņu sniegt paskaidrojumu. 

V. P., saskaņā ar Dzīvesvietas deklarēšanas likuma 11.panta trešo daļu, tika informēts par V. 

D. iesniegto iesniegumu un uzaicināts uz Tērvetes novada domi, lai sniegtu paskaidrojumu un 

iesniegtu dokumentus, kas apliecina tiesisko pamatu dzīvot deklarētajā dzīvesvietā, nosūtot 

ierakstītu vēstuli uz viņa deklarēto dzīvesvietu 07.04.2017.  

Dzīvesvietas deklarēšanas likuma 3.panta otrās daļas noteikumi nosaka, ka personai ir tiesisks 

pamats apmesties uz dzīvi noteiktā nekustamā īpašumā, ja tai pieder šis nekustamais īpašums, 

attiecībā uz to ir noslēgts īres vai nomas līgums vai šā īpašuma lietošanas tiesības tā ieguvusi uz 

laulības, radniecības, svainības vai cita likumiska vai līgumiska pamata.  

Saskaņā ar LR MK 11.02.2003 noteikumu Nr. 72 „Kārtība, kādā anulējamas ziņas par deklarēto 

dzīvesvietu” 2. un 3.punktu, iestāde personas deklarācijā sniegtās ziņas par deklarēto dzīvesvietu 

anulē, pamatojoties uz iestādes rīcībā esošajiem dokumentiem, pēc šo ziņu pārbaudes normatīvajos 

aktos noteiktajā kārtībā un motivēta lēmuma pieņemšanas par deklarētās dzīvesvietas ziņu 

anulēšanu, līdz lēmuma pieņemšanai personai ir tiesības iesniegt dokumentus, kas apliecina citu 

tiesisko pamatu dzīvot deklarētajā dzīvesvietā. 



 

Noteiktajā termiņā nekādus dokumentus, kas apliecinātu tiesisko pamatu dzīvot deklarētajā 

dzīvesvietā vai paskaidrojumus V. P. nav sniedzis. 2017. gada 11. aprīlī Tērvetes novada dome ir 

saņēmusi atpakaļ sūtītu V. P. adresēto vēstuli ar aicinājumu sniegt paskaidrojumu un iesniegt 

dokumentus, kas apliecina tiesisko pamatu dzīvot deklarētajā dzīvesvietā, ar norādi, ka adresāts 

norādītajā adresē nedzīvo. 

Saskaņā ar Dzīvesvietas deklarēšanas likuma 12.panta pirmās daļas 2.punktu, ziņas par 

dzīvesvietu iestāde anulē, ja attiecīgajai personai nav tiesiska pamata dzīvot deklarētajā 

dzīvesvietā. 

Ņemot vērā iepriekš minēto tiesisko regulējumu un konstatētos apstākļus, ka V. P. nepieder 

nekustamais īpašums “Blāzmas” - 9, Bukaiši, Bukaišu pagasts, Tērvetes novads, kā arī nav 

konstatēti apstākļi, ka attiecībā uz minētā nekustamā īpašuma lietošanu būtu noslēgts īres vai 

nomas līgums, vai arī šā īpašuma lietošanas tiesības viņš būtu ieguvis uz laulības, radniecības, 

svainības vai cita likumiska vai līgumiska pamata, kā arī V. P. faktiski minētajā īpašumā nedzīvo, 

ziņas par V. P. deklarēto dzīvesvietu adresē “Blāzmas” - 9, Bukaiši, Bukaišu pagasts, Tērvetes 

novads, ir anulējamas.  

Pēc Iedzīvotāju reģistra datiem V. P. citu dzīvesvietu nav deklarējis.  

Ņemot vērā iepriekš minēto un pamatojoties uz Dzīvesvietas deklarēšanas likuma 12.panta 

pirmās daļas 2.punktu, Tautsaimniecības un attīstības komitejas lēmuma projektu, atklāti vārdiski 

balsojot: PAR - 7 (D. Reinika, A. Bruss, S. Laizāns, I. Krūmiņa, L. Karloviča, A. Skalbiņa, I. 

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

 

1. Anulēt ziņas par V. P., /personas kods/, deklarēto dzīvesvietu adresē “Blāzmas” - 9, Bukaiši, 

Bukaišu pagasts, Tērvetes novads. 

2. Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas brīdi. Lēmumu var pārsūdzēt viena mēneša laikā no 

tā spēkā stāšanās brīža 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 25. maijā                                                                                                  Nr. 57 

                                                                                                                           (prot. Nr.10, 3.§) 

 

Par deklarētās dzīvesvietas anulēšanu  

 

 

Tērvetes novada dome ir izskatījusi iesniegto lēmuma projektu anulēt ziņas par A. P. deklarēto 

dzīvesvietu dzīvoklī „Blāzmas” - 9, Bukaiši, Bukaišu pagasts, Tērvetes novads, jo minētajai 

personai nav tiesiska pamata dzīvot deklarētajā dzīvesvietā. 

Izvērtējot Tērvetes novada domes rīcībā esošo informāciju un ar lietu saistītos juridiskos 

apstākļus tika konstatēts: 

2017. gada 14. martā Tērvetes novada dome ir saņēmusi nekustamā īpašuma „Blāzmas” - 9, 

Bukaiši, Bukaišu pagasts, Tērvetes novads, īpašnieka V. D. iesniegumu ar lūgumu anulēt ziņas par 

A. P., /personas kods/, deklarēto dzīvesvietu adresē „Blāzmas” - 9, Bukaiši, Bukaišu pagasts, 

Tērvetes novads, jo minētai personai nav tiesiska pamata dzīvot deklarētajā adresē un viņa nedzīvo 

minētajā adresē. 

Saskaņā ar Dzīvesvietas deklarēšanas likuma 11.panta pirmo daļu, iestādei ir tiesības pēc savas 

iniciatīvas, bet pienākums pēc citu personu iesnieguma pārbaudīt deklarēto ziņu patiesumu, tai 

skaitā atbilstību valsts reģistros iekļautajām ziņām, kā arī to, vai deklarētājam ir tiesisks pamats 

deklarēt dzīvesvietu attiecīgajā adresē. 

Saskaņā ar Dzīvesvietas deklarēšanas likuma 11.panta trešo daļu, rakstveida iesniegumu, kurā 

ietverts motivēts lūgums pārbaudīt ziņas par deklarēto dzīvesvietu, var iesniegt attiecīgā 

nekustamā īpašuma īpašnieks vai cita ieinteresēta persona. Par iesniegumu iestāde paziņo 

dzīvesvietas deklarētājam un uzaicina viņu sniegt paskaidrojumu. 

A. P., saskaņā ar Dzīvesvietas deklarēšanas likuma 11.panta trešo daļu, tika informēts par V. 

D. iesniegto iesniegumu un uzaicināts uz Tērvetes novada domi, lai sniegtu paskaidrojumu un 

iesniegtu dokumentus, kas apliecina tiesisko pamatu dzīvot deklarētajā dzīvesvietā, nosūtot 

ierakstītu vēstuli uz viņa deklarēto dzīvesvietu 07.04.2017.  

Dzīvesvietas deklarēšanas likuma 3.panta otrās daļas noteikumi nosaka, ka personai ir tiesisks 

pamats apmesties uz dzīvi noteiktā nekustamā īpašumā, ja tai pieder šis nekustamais īpašums, 

attiecībā uz to ir noslēgts īres vai nomas līgums vai šā īpašuma lietošanas tiesības tā ieguvusi uz 

laulības, radniecības, svainības vai cita likumiska vai līgumiska pamata.  

Saskaņā ar LR MK 11.02.2003 noteikumu Nr. 72 „Kārtība, kādā anulējamas ziņas par deklarēto 

dzīvesvietu” 2. un 3.punktu, iestāde personas deklarācijā sniegtās ziņas par deklarēto dzīvesvietu 

anulē, pamatojoties uz iestādes rīcībā esošajiem dokumentiem, pēc šo ziņu pārbaudes normatīvajos 

aktos noteiktajā kārtībā un motivēta lēmuma pieņemšanas par deklarētās dzīvesvietas ziņu 



 

anulēšanu, līdz lēmuma pieņemšanai personai ir tiesības iesniegt dokumentus, kas apliecina citu 

tiesisko pamatu dzīvot deklarētajā dzīvesvietā. 

Noteiktajā termiņā nekādus dokumentus, kas apliecinātu tiesisko pamatu dzīvot deklarētajā 

dzīvesvietā vai paskaidrojumus A. P. nav sniedzis. 2017. gada 11. aprīlī Tērvetes novada dome ir 

saņēmusi atpakaļ sūtītu A. P. adresēto vēstuli ar aicinājumu sniegt paskaidrojumu un iesniegt 

dokumentus, kas apliecina tiesisko pamatu dzīvot deklarētajā dzīvesvietā, ar norādi, ka adresāts 

norādītajā adresē nedzīvo. 

Saskaņā ar Dzīvesvietas deklarēšanas likuma 12.panta pirmās daļas 2.punktu, ziņas par 

dzīvesvietu iestāde anulē, ja attiecīgajai personai nav tiesiska pamata dzīvot deklarētajā 

dzīvesvietā. 

Ņemot vērā iepriekš minēto tiesisko regulējumu un konstatētos apstākļus, ka A. P. nepieder 

nekustamais īpašums “Blāzmas” - 9, Bukaiši, Bukaišu pagasts, Tērvetes novads, kā arī nav 

konstatēti apstākļi, ka attiecībā uz minētā nekustamā īpašuma lietošanu būtu noslēgts īres vai 

nomas līgums, vai arī šā īpašuma lietošanas tiesības viņš būtu ieguvusi uz laulības, radniecības, 

svainības vai cita likumiska vai līgumiska pamata, kā arī A. P. faktiski minētajā īpašumā nedzīvo, 

ziņas par A. P. deklarēto dzīvesvietu adresē “Blāzmas” - 9, Bukaiši, Bukaišu pagasts, Tērvetes 

novads, ir anulējamas.  

Pēc Iedzīvotāju reģistra datiem A. P. citu dzīvesvietu nav deklarējis.  

Ņemot vērā iepriekš minēto un pamatojoties uz Dzīvesvietas deklarēšanas likuma 12.panta 

pirmās daļas 2.punktu, Tautsaimniecības un attīstības komitejas lēmuma projektu,  atklāti vārdiski 

balsojot: PAR - 7 (D. Reinika, A. Bruss, S. Laizāns, I. Krūmiņa, L. Karloviča, A. Skalbiņa, I. 

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

 

1. Anulēt ziņas par A. P., /personas kods/, deklarēto dzīvesvietu adresē “Blāzmas” - 9, Bukaiši, 

Bukaišu pagasts, Tērvetes novads. 

2. Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas brīdi. Lēmumu var pārsūdzēt viena mēneša laikā no 

tā spēkā stāšanās brīža 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 25. maijā                                                                                                  Nr. 58 

                                                                                                                            (prot. Nr.10, 4.§) 

 

Par deklarētās dzīvesvietas anulēšanu  

 

 

Tērvetes novada dome ir izskatījusi iesniegto lēmuma projektu anulēt ziņas par A. R. deklarēto 

dzīvesvietu ēkā „Lielbērtulaiši”, Bukaišu pagasts, Tērvetes novads, jo minētajai personai nav 

tiesiska pamata dzīvot deklarētajā dzīvesvietā. 

Izvērtējot Tērvetes novada domes rīcībā esošo informāciju un ar lietu saistītos juridiskos 

apstākļus tika konstatēts: 

2017. gada 15. martā Tērvetes novada dome ir saņēmusi nekustamā īpašuma  „Lielbērtulaiši”, 

Bukaišu pagasts, Tērvetes novads, īpašnieka G. M. iesniegumu ar lūgumu anulēt ziņas par A. R., 

/personas kods/, deklarēto dzīvesvietu adresē „Lielbērtulaiši”, Bukaišu pagasts, Tērvetes novads, 

jo minētai personai nav tiesiska pamata dzīvot deklarētajā adresē un viņš nedzīvo minētajā adresē. 

Saskaņā ar Dzīvesvietas deklarēšanas likuma 11.panta pirmo daļu, iestādei ir tiesības pēc savas 

iniciatīvas, bet pienākums pēc citu personu iesnieguma pārbaudīt deklarēto ziņu patiesumu, tai 

skaitā atbilstību valsts reģistros iekļautajām ziņām, kā arī to, vai deklarētājam ir tiesisks pamats 

deklarēt dzīvesvietu attiecīgajā  adresē. 

Saskaņā ar Dzīvesvietas deklarēšanas likuma 11.panta trešo daļu, rakstveida iesniegumu, kurā 

ietverts motivēts lūgums pārbaudīt ziņas par deklarēto dzīvesvietu, var iesniegt attiecīgā 

nekustamā īpašuma īpašnieks vai cita ieinteresēta persona. Par iesniegumu iestāde paziņo 

dzīvesvietas deklarētājam un uzaicina viņu sniegt paskaidrojumu. 

A. R., saskaņā ar Dzīvesvietas deklarēšanas likuma 11.panta trešo daļu, tika informēts par G. 

M. iesniegto iesniegumu un uzaicināts uz Tērvetes novada domi, lai sniegtu paskaidrojumu un 

iesniegtu dokumentus, kas apliecina tiesisko pamatu dzīvot deklarētajā dzīvesvietā, nosūtot 

ierakstītu vēstuli uz viņa deklarēto dzīvesvietu 07.04.2017.  

Dzīvesvietas deklarēšanas likuma 3.panta otrās daļas noteikumi nosaka, ka personai ir tiesisks 

pamats apmesties uz dzīvi noteiktā nekustamā īpašumā, ja tai pieder šis nekustamais īpašums, 

attiecībā uz to ir noslēgts īres vai nomas līgums vai šā īpašuma lietošanas tiesības tā ieguvusi uz 

laulības, radniecības, svainības vai cita likumiska vai līgumiska pamata.  

Saskaņā ar LR MK 11.02.2003 noteikumu Nr. 72 „Kārtība, kādā anulējamas ziņas par deklarēto 

dzīvesvietu” 2. un 3.punktu, iestāde personas deklarācijā sniegtās ziņas par deklarēto dzīvesvietu 

anulē, pamatojoties uz iestādes rīcībā esošajiem dokumentiem, pēc šo ziņu pārbaudes normatīvajos 

aktos noteiktajā kārtībā un motivēta lēmuma pieņemšanas par deklarētās dzīvesvietas ziņu 

anulēšanu, līdz lēmuma pieņemšanai personai ir tiesības iesniegt dokumentus, kas apliecina citu 

tiesisko pamatu dzīvot deklarētajā dzīvesvietā. 



 

Noteiktajā termiņā nekādus dokumentus, kas apliecinātu tiesisko pamatu dzīvot deklarētajā 

dzīvesvietā vai paskaidrojumus A. R. nav sniedzis. 2017. gada 11. aprīlī Tērvetes novada dome ir 

saņēmusi atpakaļ sūtītu A. R. adresēto vēstuli ar aicinājumu sniegt paskaidrojumu un iesniegt 

dokumentus, kas apliecina tiesisko pamatu dzīvot deklarētajā dzīvesvietā, ar norādi, ka adresāts 

norādītajā adresē nedzīvo. 

Saskaņā ar Dzīvesvietas deklarēšanas likuma 12.panta pirmās daļas 2.punktu, ziņas par 

dzīvesvietu iestāde anulē, ja attiecīgajai personai nav tiesiska pamata dzīvot deklarētajā 

dzīvesvietā. 

Ņemot vērā iepriekš minēto tiesisko regulējumu un konstatētos apstākļus, ka A. R. nepieder 

nekustamais īpašums „Lielbērtulaiši”, Bukaišu pagasts, Tērvetes novads, kā arī nav konstatēti 

apstākļi, ka attiecībā uz minētā nekustamā īpašuma lietošanu būtu noslēgts īres vai nomas līgums, 

vai arī šā īpašuma lietošanas tiesības viņš būtu ieguvusi uz laulības, radniecības, svainības vai cita 

likumiska vai līgumiska pamata, kā arī A. R. faktiski minētajā īpašumā nedzīvo, ziņas par A. R. 

deklarēto dzīvesvietu adresē „Lielbērtulaiši”, Bukaišu pagasts, Tērvetes novads, ir anulējamas.  

Pēc Iedzīvotāju reģistra datiem A. R. citu dzīvesvietu nav deklarējis.  

Ņemot vērā iepriekš minēto un pamatojoties uz Dzīvesvietas deklarēšanas likuma 12.panta 

pirmās daļas 2.punktu, Tautsaimniecības un attīstības komitejas lēmuma projektu, atklāti vārdiski  

balsojot: PAR - 7 (D. Reinika, A. Bruss, S. Laizāns, I. Krūmiņa, L. Karloviča, A. Skalbiņa, I. 

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

 

1. Anulēt ziņas par A. R., /personas kods/, deklarēto dzīvesvietu adresē „Lielbērtulaiši”, 

Bukaišu pagasts, Tērvetes novads. 

2. Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas brīdi. Lēmumu var pārsūdzēt viena mēneša laikā no 

tā spēkā stāšanās brīža 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 25. maijā                                                                                                  Nr. 59 

                                                                                                                            (prot. Nr.10, 5.§) 

 

Par deklarētās dzīvesvietas anulēšanu  

 

 

Tērvetes novada dome ir izskatījusi Tērvetes novada domes Tautsaimniecības un attīstības 

komitejas iesniegto lēmuma projektu anulēt ziņas par Z. V. deklarēto dzīvesvietu ēkā 

„Lielbērtulaiši”, Bukaišu pagasts, Tērvetes novads, jo minētajai personai nav tiesiska pamata 

dzīvot deklarētajā dzīvesvietā. 

Izvērtējot Tērvetes novada domes rīcībā esošo informāciju un ar lietu saistītos juridiskos 

apstākļus tika konstatēts: 

2017. gada 15. martā Tērvetes novada dome ir saņēmusi nekustamā īpašuma  „Lielbērtulaiši”, 

Bukaišu pagasts, Tērvetes novads, īpašnieka G. M. iesniegumu ar lūgumu anulēt ziņas par Z. V., 

/personas kods/, deklarēto dzīvesvietu adresē „Lielbērtulaiši”, Bukaišu pagasts, Tērvetes novads, 

jo minētai personai nav tiesiska pamata dzīvot deklarētajā adresē un viņa nedzīvo minētajā adresē. 

Saskaņā ar Dzīvesvietas deklarēšanas likuma 11.panta pirmo daļu, iestādei ir tiesības pēc savas 

iniciatīvas, bet pienākums pēc citu personu iesnieguma pārbaudīt deklarēto ziņu patiesumu, tai 

skaitā atbilstību valsts reģistros iekļautajām ziņām, kā arī to, vai deklarētājam ir tiesisks pamats 

deklarēt dzīvesvietu attiecīgajā  adresē. 

Saskaņā ar Dzīvesvietas deklarēšanas likuma 11.panta trešo daļu, rakstveida iesniegumu, kurā 

ietverts motivēts lūgums pārbaudīt ziņas par deklarēto dzīvesvietu, var iesniegt attiecīgā 

nekustamā īpašuma īpašnieks vai cita ieinteresēta persona. Par iesniegumu iestāde paziņo 

dzīvesvietas deklarētājam un uzaicina viņu sniegt paskaidrojumu. 

Z. V., saskaņā ar Dzīvesvietas deklarēšanas likuma 11.panta trešo daļu, tika informēta par G. 

M. iesniegto iesniegumu un uzaicināta uz Tērvetes novada domi, lai sniegtu paskaidrojumu un 

iesniegtu dokumentus, kas apliecina tiesisko pamatu dzīvot deklarētajā dzīvesvietā, nosūtot 

ierakstītu vēstuli uz viņas deklarēto dzīvesvietu 07.04.2017.  

Dzīvesvietas deklarēšanas likuma 3.panta otrās daļas noteikumi nosaka, ka personai ir tiesisks 

pamats apmesties uz dzīvi noteiktā nekustamā īpašumā, ja tai pieder šis nekustamais īpašums, 

attiecībā uz to ir noslēgts īres vai nomas līgums vai šā īpašuma lietošanas tiesības tā ieguvusi uz 

laulības, radniecības, svainības vai cita likumiska vai līgumiska pamata.  

Saskaņā ar LR MK 11.02.2003 noteikumu Nr. 72 „Kārtība, kādā anulējamas ziņas par deklarēto 

dzīvesvietu” 2. un 3.punktu, iestāde personas deklarācijā sniegtās ziņas par deklarēto dzīvesvietu 

anulē, pamatojoties uz iestādes rīcībā esošajiem dokumentiem, pēc šo ziņu pārbaudes normatīvajos 

aktos noteiktajā kārtībā un motivēta lēmuma pieņemšanas par deklarētās dzīvesvietas ziņu 



 

anulēšanu, līdz lēmuma pieņemšanai personai ir tiesības iesniegt dokumentus, kas apliecina citu 

tiesisko pamatu dzīvot deklarētajā dzīvesvietā. 

Noteiktajā termiņā nekādus dokumentus, kas apliecinātu tiesisko pamatu dzīvot deklarētajā 

dzīvesvietā vai paskaidrojumus Z. V. nav sniegusi. 2017. gada 11. aprīlī Tērvetes novada dome ir 

saņēmusi atpakaļ sūtītu Z. V. adresēto vēstuli ar aicinājumu sniegt paskaidrojumu un iesniegt 

dokumentus, kas apliecina tiesisko pamatu dzīvot deklarētajā dzīvesvietā, ar norādi, ka adresāts 

norādītajā adresē nedzīvo. 

Saskaņā ar Dzīvesvietas deklarēšanas likuma 12.panta pirmās daļas 2.punktu, ziņas par 

dzīvesvietu iestāde anulē, ja attiecīgajai personai nav tiesiska pamata dzīvot deklarētajā 

dzīvesvietā. 

Ņemot vērā iepriekš minēto tiesisko regulējumu un konstatētos apstākļus, ka Z. V. nepieder 

nekustamais īpašums „Lielbērtulaiši”, Bukaišu pagasts, Tērvetes novads, kā arī nav konstatēti 

apstākļi, ka attiecībā uz minētā nekustamā īpašuma lietošanu būtu noslēgts īres vai nomas līgums, 

vai arī šā īpašuma lietošanas tiesības viņa būtu ieguvusi uz laulības, radniecības, svainības vai cita 

likumiska vai līgumiska pamata, kā arī Z. V. faktiski minētajā īpašumā nedzīvo, ziņas par Z. V. 

deklarēto dzīvesvietu adresē „Lielbērtulaiši”, Bukaišu pagasts, Tērvetes novads, ir anulējamas.  

Pēc Iedzīvotāju reģistra datiem Z. V. citu dzīvesvietu nav deklarējusi.  

Ņemot vērā iepriekš minēto un pamatojoties uz Dzīvesvietas deklarēšanas likuma 12.panta 

pirmās daļas 2.punktu, Tautsaimniecības un attīstības komitejas lēmuma projektu, atklāti vārdiski 

balsojot: PAR - 7 (D. Reinika, A. Bruss, S. Laizāns, I. Krūmiņa, L. Karloviča, A. Skalbiņa, I. 

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

 

1. Anulēt ziņas par Z. V., /personas kods/, deklarēto dzīvesvietu adresē „Lielbērtulaiši”, 

Bukaišu pagasts, Tērvetes novads. 

2. Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas brīdi. Lēmumu var pārsūdzēt viena mēneša laikā no 

tā spēkā stāšanās brīža 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 25. maijā                                                                                                  Nr. 60 

                                                                                                                             (prot. Nr.10, 6.§) 

 

Par deklarētās dzīvesvietas anulēšanas atteikumu  

 

 

Tērvetes novada dome ir izskatījusi iesniegto lēmuma projektu atteikt anulēt ziņas par V. V. 

deklarēto dzīvesvietu ēkā „Lejasstēguļi”, Tērvetes pagasts, Tērvetes novads. 

Izvērtējot Tērvetes novada domes rīcībā esošo informāciju un ar lietu saistītos juridiskos 

apstākļus tika konstatēts: 

2017. gada 01. februārī Tērvetes novada dome ir saņēmusi nekustamā īpašuma „Lejasstēguļi”, 

Tērvetes pagasts, Tērvetes novads, īpašnieces M. U. iesniegumu ar lūgumu anulēt ziņas par V. V. 

deklarēto dzīvesvietu adresē „Lejasstēguļi”, Tērvetes pagasts, Tērvetes novads, jo minētai 

personai ir zudis tiesiskais pamats dzīvot deklarētajā adresē un viņš nedzīvo minētajā adresē. 

Saskaņā ar Dzīvesvietas deklarēšanas likuma 11.panta pirmo daļu, iestādei ir tiesības pēc savas 

iniciatīvas, bet pienākums pēc citu personu iesnieguma pārbaudīt deklarēto ziņu patiesumu, tai 

skaitā atbilstību valsts reģistros iekļautajām ziņām, kā arī to, vai deklarētājam ir tiesisks pamats 

deklarēt dzīvesvietu attiecīgajā adresē. 

Saskaņā ar Dzīvesvietas deklarēšanas likuma 11.panta trešo daļu, rakstveida iesniegumu, kurā 

ietverts motivēts lūgums pārbaudīt ziņas par deklarēto dzīvesvietu, var iesniegt attiecīgā 

nekustamā īpašuma īpašnieks vai cita ieinteresēta persona. Par iesniegumu iestāde paziņo 

dzīvesvietas deklarētājam un uzaicina viņu sniegt paskaidrojumu. 

V. V., saskaņā ar Dzīvesvietas deklarēšanas likuma 11.panta trešo daļu, tika informēts par M. 

U. iesniegto iesniegumu un uzaicināts uz Tērvetes novada domi, lai sniegtu paskaidrojumu un 

iesniegtu dokumentus, kas apliecina tiesisko pamatu dzīvot deklarētajā dzīvesvietā, nosūtot 

ierakstītu vēstuli uz viņa deklarēto dzīvesvietu 02.02.2017.  

2017. gada 09. februārī Tērvetes novada dome ir saņēmusi V. V. iesniegumu, kurā viņš apstrīd 

M. U. apgalvojumu, ka viņam ir zudis tiesiskais pamats dzīvot deklarētajā adresē. 

No Dzīvesvietas deklarēšanas likuma 7.pantā noteiktās dzīvesvietas deklarēšanas iestādes 

kompetences izriet, ka iestādei jāreģistrē ziņas par deklarēto dzīvesvietu un jānodrošina personas 

sniegto ziņu datorizēta apstrāde, aizsardzību, saglabāšanu, kā arī aktualizēšanu Iedzīvotāju 

reģistrā; jāpārbauda deklarētais ziņu patiesums, kā arī pēc savas iniciatīvas jāveic dzīvesvietas 

reģistrācija.  

Tas nozīmē, ka pašvaldībai ir pienākums, saņemot iesniegumu par deklarētās dzīvesvietas 

anulēšanu, pārbaudīt deklarētās dzīvesvietas tiesisko pamatojumu. Taču likumdevējs iestādes 

kompetenci ir aprobežojis ar pārbaudes apjomu, kas aptver informācijas iegūšanas un apstrādes 



 

funkciju, taču nav piešķīris kompetenci izvērtēt ieinteresēto personu pretējos viedokļus un izšķirt 

to savstarpējos strīdus. 

Dzīvesvietas deklarēšanas likuma 1.pantā noteikts, ka likuma mērķis ir panākt, lai ikviena 

persona būtu sasniedzama tiesiskajās attiecībās ar valsti un pašvaldību. Mērķis tiek īstenots, 

personai brīvi izraugoties savu dzīvesvietu. Persona pati deklarē savu dzīvesvietu un dzīvesvietas 

deklarēšanas iestāde iesaistās tikai tad, ja persona nepilda likumā noteiktos pienākumus. Šāds 

secinājums atbilst likumdevēja mērķim akcentēt personas iniciatīvu dzīvesvietas deklarēšanā 

(skat. Augstākās tiesas Senāta Administratīvo lietu departamenta 2006. gada 10. oktobra 

sprieduma lietā Nr.SKA-311 [8] punktu). Dzīvesvietas deklarēšana vai nedeklarēšana (ziņu par 

deklarēto dzīvesvietu anulēšana) nekādi neietekmē nekustamā īpašuma lietošanas tiesības, proti, 

minētās darbības nedz rada, nedz izbeidz tās. Dzīvesvietas deklarēšanas jēga atbilstoši 

Dzīvesvietas deklarēšanas likuma 3.panta pirmajai daļai ir nodrošināt, lai valstij būtu zināma 

adrese, kurā persona ir sasniedzama tiesiskajās attiecībās ar valsti un pašvaldību. Līdz ar to 

reģistrētajām ziņām par personas dzīvesvietu maksimāli jāatbilst reālajai situācijai (skat. 

Augstākās tiesas Senāta Administratīvo lietu departamenta 2008. gada 14. februāra sprieduma lietā 

Nr.SKA-31 [12] punktu).  

Tā kā dzīvesvietas deklarēšana balstās uz personas pašas iniciatīvu, nevis iestādes represīvām 

funkcijām, uzklausot V. V. viedokli, Tērvetes novada domei nerodas šaubas par tā ieinteresētību 

būt deklarētam īpašumā. Papildus tam Tērvetes novada dome ņem vērā apstākli, ka V. V. ir 

sasniedzams minētajā adresē – saņem pasta korespondenci. 

Pie šādiem apstākļiem M. U. atbilstošā kārtībā būtu jāpierāda, ka V. V. tiesiskais pamats dzīvot 

deklarētajā dzīvesvietā ir zudis. Šāda rakstura strīdi par personas tiesisko pamatu dzīvot 

deklarētajā dzīvesvietā ir risināmi civilprocesuālā kārtībā vispārējās jurisdikcijas tiesā. Šobrīd M. 

U. un V. V. starpā nav atrisināts strīds par dzīvojamās telpas lietošanas tiesībām. Tā kā pašvaldības 

kompetence aprobežojas vien ar deklarēto ziņu patiesuma un dzīvesvietas deklarēšanas tiesiskā 

pamata pārbaudi, Tērvetes novada dome secina, ka M. U. prasītā labvēlīgā administratīvā akta 

izdošanai nepieciešamie priekšnoteikumi nepastāv.  

Tērvetes novada dome vērš M. U. uzmanību, ka ziņu anulēšana par deklarēto dzīvesvietu nav 

izmantojama, lai risinātu jautājumu par trešās personas tiesībām dzīvot īpašumā. 

Ja pašvaldība šādā gadījumā anulētu ziņas par deklarēto dzīvesvietu, tā iejauktos privāttiesiskā 

strīdā un pretēji normatīvajos aktos noteiktajam atrisinātu to ar administratīviem līdzekļiem.  

Pašvaldībai būs pamats anulēt ziņas par trešās personas deklarēto dzīvesvietu tikai tad, kad ar 

spēkā stājušos spriedumu civillietā būs atzīts, ka V. V. nav tiesiska pamata dzīvot deklarētajā 

dzīvesvietā. 

Ņemot vērā iepriekš minēto un pamatojoties uz Dzīvesvietas deklarēšanas likumu un 

Administratīvā procesa likumu, Tautsaimniecības un attīstības komitejas lēmuma projektu, atklāti  

vārdiski balsojot: PAR - 7 (D. Reinika, A. Bruss, S. Laizāns, I. Krūmiņa, L. Karloviča, A. Skalbiņa, 

I. Vēveris), PRET - nav, ATTURAS - nav,Tērvetes novada dome NOLEMJ: 

 

1. Atteikt anulēt ziņas par V. V. deklarēto dzīvesvietu adresē „Lejasstēguļi”, Tērvetes pagasts, 

Tērvetes novads. 

2. Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas brīdi. Lēmumu var pārsūdzēt viena mēneša laikā no 

tā spēkā stāšanās brīža 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 25. maijā                                                                                                  Nr. 61 

                                                                                                                             (prot. Nr.10, 7.§) 

 

Par nekustamā  īpašuma „Riežas” sadalīšanu, nosaukuma un zemes  

lietošanas mērķa piešķiršanu 

 

 

   Tērvetes novada dome ir izskatījusi L. Z., /personas kods/, iesniegumu par zemes īpašuma 

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

mērķa piešķiršanu. 

Izskatot iepriekš minēto ierosinājumu, Tērvetes novada dome konstatēja: 

Nekustamais īpašums „Riežas”, Augstkalnes pagasts, Tērvetes novads, pieder L. Z. un sastāv 

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

ar to kopējo platību 4,93 ha.  

L. Z. īpašuma tiesības uz nekustamo īpašumu „Riežas”, Augstkalnes pagasts, Tērvetes novads, 

reģistrētas Dobeles zemesgrāmatu nodaļas Augstkalnes pagasta /zemesgrāmatas nodalījuma 

numurs/.  

Savā iesniegumā L. Z. norāda, ka vēlas no tai piederošā zemes īpašuma „Riežas”, Augstkalnes 

pagasts, Tērvetes novads, atdalīt zemes vienību ar /kadastra apzīmējums/ 0,85 ha un zemes vienību 

ar /kadastra apzīmējums/ 0,28 ha, kā arī piešķirt jaunus nosaukumus un zemes lietošanas mērķus. 

Ņemot vērā minētos lietas faktiskos apstākļus konstatējam, ka,  vadoties no Zemes ierīcības 

likuma 8.panta nosacījumiem, zemes ierīcības projekta izstrāde zemes vienības, ar /kadastra 

apzīmējums/ 0,85 ha un zemes vienības ar /kadastra apzīmējums/ 0,28 ha, atdalīšanai no 

nekustamā īpašuma „Riežas” nav nepieciešama. 

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

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

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

atklāti vārdiski balsojot: PAR - 7 (D. Reinika, A. Bruss, S. Laizāns, I. Krūmiņa, L. Karloviča, A. 

Skalbiņa, I. Vēveris), PRET - nav, ATTURAS - nav, Tērvetes novada dome NOLEMJ: 

 

      1. Atdalīt no nekustamā īpašuma „Riežas”, Augstkalnes pagasts, Tērvetes novads, /kadastra 

numurs/, zemes vienību ar /kadastra apzīmējums/ – 0,85 ha platībā un zemes vienību ar /kadastra 

apzīmējums/ – 0,28 ha platībā. 

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

numurs/, atdalāmajai zemes vienībai ar /kadastra apzīmējums/ 0,85 ha platībā, piešķirt jaunu 

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



 

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

(NĪLM kods – 0101).    

     3. No nekustamā īpašuma „Riežas”, Augstkalnes pagasts, Tērvetes novads, /kadastra 

numurs/, atdalāmajai zemes vienībai ar /kadastra apzīmējums/ 0,28 ha platībā, piešķirt jaunu 

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

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

(NĪLM kods – 0101).       

  4. 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 25. maijā                                                                                                  Nr. 62 

                                                                                                                           (prot. Nr.10, 8.§) 

 

Par nekustamā  īpašuma „Virši” sadalīšanu, nosaukuma un zemes  

lietošanas mērķa piešķiršanu 

 

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

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

piešķiršanu. 

Izskatot iepriekš minēto ierosinājumu, Tērvetes novada dome konstatēja: 

Nekustamais īpašums „Virši”, Augstkalnes pagasts, Tērvetes novads, pieder R. J. un sastāv no 

trīs zemes vienībām ar /kadastra apzīmējums/, /kadastra apzīmējums/, /kadastra apzīmējums/, ar 

to kopējo platību 1,34 ha. 

R. J. īpašuma tiesības uz nekustamo īpašumu „Virši”, Augstkalnes pagasts, Tērvetes novads, 

reģistrētas Dobeles zemesgrāmatu nodaļas Augstkalnes pagasta /zemesgrāmatas nodalījuma 

numurs/. 

Savā iesniegumā R. J. norāda, ka vēlas no tai piederošā zemes īpašuma „Virši”, Augstkalnes 

pagasts, Tērvetes novads, atdalīt zemes vienību ar /kadastra apzīmējums/ 0,54 ha un zemes vienību 

ar /kadastra apzīmējums/ 0,34 ha, kā arī piešķirt jaunus nosaukumus un zemes lietošanas mērķus. 

Ņemot vērā minētos lietas faktiskos apstākļus konstatējam, ka vadoties no Zemes ierīcības 

likuma 8.panta nosacījumiem, zemes ierīcības projekta izstrāde zemes vienības, ar /kadastra 

apzīmējums/  0,54 ha un zemes vienības ar /kadastra apzīmējums/ 0,34 ha, atdalīšanai no 

nekustamā īpašuma „Virši” nav nepieciešama. 

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

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

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

atklāti vārdiski balsojot: PAR - 7 (D. Reinika, A. Bruss, S. Laizāns, I. Krūmiņa, L. Karloviča, A. 

Skalbiņa, I. Vēveris), PRET - nav, ATTURAS - nav, Tērvetes novada dome NOLEMJ: 

 

      1. Atdalīt no nekustamā īpašuma „Virši”, Augstkalnes pagasts, Tērvetes novads, /kadastra 

numurs/, zemes vienību ar /kadastra apzīmējums/ – 0,54 ha platībā un zemes vienību ar /kadastra 

apzīmējums/ – 0,34 ha platībā. 

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

numurs/, atdalāmajai zemes vienībai ar /kadastra apzīmējums/   0,54 ha platībā, piešķirt jaunu 

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

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

(NĪLM kods – 0101).    



 

   3.  No nekustamā īpašuma „Virši”, Augstkalnes pagasts, Tērvetes novads, /kadastra numurs/, 

atdalāmajai zemes vienībai ar /kadastra apzīmējums/ 0,34 ha platībā, piešķirt jaunu nosaukumu – 

„Ieviņas”, Augstkalnes pagasts, Tērvetes novads, un noteikt nekustamā īpašuma lietošanas mērķi 

visā platībā – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība (NĪLM kods – 

0101).       

    4. 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 25. maijā                                                                                                  Nr. 63 

                                                                                                                            (prot. Nr.10, 9.§) 

 

Par pašvaldībai piekritīgas zemes piešķiršanu nomā 

 

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

pašvaldībai iznomāt lauksaimniecībā izmantojamo zemi 0,05 ha platībā palīgsaimniecības 

vajadzībām pašvaldībai piekritīgā zemes īpašumā ”Centra mazdārziņi”, Augstkalnes 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, Tērvetes novada domes Tautsaimniecības un attīstības komitejas lēmuma 

projektu, Tērvetes novada dome, atklāti vārdiski balsojot: PAR - 7 (D. Reinika, A. Bruss, S. 

Laizāns, I. Krūmiņa, L. Karloviča, A. Skalbiņa, I. Vēveris), PRET - nav, ATTURAS - nav, 

NOLEMJ: 

 

1. Sākot ar 2017. gada 1. jūniju iznomāt V. Č., /personas kods/, Tērvetes novada pašvaldības 

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

saimniecības vajadzībām pašvaldības zemes īpašumā ”Centra mazdārziņi”, 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 01. 

jūlijam.  

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, 
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TĒRVETES NOVADA TĒRVETES PAGASTĀ 

 

LĒMUMS 
 

2017. gada 25. maijā                                                                                                  Nr. 64 

                                                                                                                          (prot. Nr.10, 10.§) 

 

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

nosaukuma un lietošanas mērķa piešķiršanu 

 

 

Tērvetes novada dome ir izskatījusi SIA „Dobeles Mērnieks” sertificēta mērnieka Igora Lepeta 

iesniegumu par izstrādātā zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamā īpašuma „Brīvnieki”, 

Bukaišu pagasts, Tērvetes novads, /kadastra numurs/, sadalīšanai, nosaukuma un lietošanas mērķu 

piešķiršanu sadalītajiem zemes gabaliem.  

Izskatot iepriekš minēto iesniegumu un izstrādāto zemes ierīcības projektu, Tērvetes novada 

dome konstatēja: 

Nekustamais īpašums „Brīvnieki”, Bukaišu pagasts, Tērvetes novads, /kadastra numurs/, 

pieder Dz. R. un sastāv no vienas zemes vienības ar kopējo platību 3,44 ha.  

Dz. R. īpašuma tiesības uz nekustamo īpašumu „Brīvnieki”, Bukaišu pagasts, Tērvetes novads, 

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

    Tērvetes novada Būvvalde, 2017. gada 09. martā ir izsniegusi zemes ierīcības projekta 

izstrādes nosacījumus Nr. 4/17-14-2017,  zemes ierīcības projekta izstrādāšanai nekustamā 

īpašuma „Brīvnieki”, Bukaišu pagasts, Tērvetes novads, sadalīšanai.   

Nekustamā īpašuma „Brīvnieki” īpašniece Dz. R. vēlas sadalīt nekustamā īpašuma sastāvā 

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

ierīcības projektam.  

  Zemes ierīcības projektu ir izstrādājis SIA „Dobeles Mērnieks”, sertificēts mērnieks Igors 

Lepets sertifikāta sērija BB Nr. 24, atbilstoši normatīvo aktu un Tērvetes novada būvvaldes  

nosacījumiem.  

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

Tērvetes novads, zemes vienību ar /kadastra apzīmējums/ divās atsevišķās zemes vienībās, 1,22 

ha un 2,22 ha platībā un konkretizē nekustamā īpašuma apgrūtinājumus. Zemes ierīcības projektā 

paredzētie pasākumi atbilst Tērvetes novada teritorijas plānojumam.   

   Zemes ierīcības projekts paredz  atdalāmajai zemes vienībai  piešķirt jaunu nosaukumu – 

„Lielbrīvnieki”, Bukaišu pagasts, Tērvetes novads. 

Saskaņā ar LR MK 2016. gada 05. augusta noteikumu Nr. 505 „Zemes ierīcības projekta 

izstrādes noteikumi” 28.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 05.08.2016. noteikumu Nr. 505 

„Zemes ierīcības projekta izstrādes noteikumi” 26. un 28. punktu un LR MK 20.06.2006. 

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

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

lēmuma projektu, Tērvetes novada dome, atklāti vārdiski balsojot: PAR - 7 (D. Reinika, A. Bruss, 

S. Laizāns, I. Krūmiņa, L. Karloviča, A. Skalbiņa, I. Vēveris), PRET - nav, ATTURAS - nav, 

NOLEMJ: 

 

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

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

apzīmējums/ divās atsevišķās zemes vienībās, 1,22 ha un 2,22 ha platībā; 

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

novads, sekojošus nosaukumus un lietošanas mērķus: 

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

1,22 ha atstāt iepriekšējo nosaukumu – „Brīvnieki”, Bukaišu  pagasts, Tērvetes novads,  un visā tā 

platībā (1,22 ha ) nosakot nekustamā īpašuma lietošanas mērķi – zeme, uz kuras galvenā 

saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība (NĪLM kods – 0101).  

    2.2. atdalītajai zemes vienībai no /kadastra apzīmējums/ ar kopējo platību 2,22 ha piešķirt 

nosaukumu – „Lielbrīvnieki”, Bukaišu pagasts, Tērvetes novads, un visā tās platībā (2,22 ha) 

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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

 
LATVIJAS REPUBLIKA 

TĒRVETES NOVADA DOME 
Reģ.Nr.90001465562 

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

 

LĒMUMS 
 

2017. gada 25. maijā                                                                                                  Nr. 65 

                                                                                                                         (prot. Nr.10, 16.§) 

 

Par zemes nomas līguma slēgšanu 

 

   Tērvetes novada dome, izskatot Finanšu komitejas iesniegto lēmuma projektu “Par zemes 

nomas līguma slēgšanu” un tam pievienoto nomas līguma projektu, konstatēja: 

Uz privātpersonai piederošas zemes vienības „Līči”, Augstkalnes pagasts, Tērvetes novads, 

/kadastra apzīmējums/, atrodas Tērvetes novada pašvaldībai piederošas attīrīšanas iekārtu būve ar 

/kadastra apzīmējums/ un attīrīšanas notekūdeņu nosēddīķi,  kamdēļ šī zemes īpašuma vienības 

daļa 0,8 ha platībā ir nepieciešama Tērvetes novada pašvaldībai tai piederošo būvju uzturēšanai 

un lietošanai. 

Tērvetes novada dome ir saskaņojusi ar zemes vienības „ Līči”, Augstkalnes pagasts, Tērvetes 

novads, īpašnieku iespējamā zemes nomas līguma projektu (lēmuma pielikumā). 

Saskaņā ar Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanas likuma 6.3 

panta pirmās daļas nosacījumiem, publiska persona nomā no privātpersonas vai kapitālsabiedrības 

nekustamo īpašumu, kas nepieciešams publiskas personas darbības nodrošināšanai saskaņā ar šā 

likuma un citu likumu noteikumiem, kā arī nodrošina informācijas publisku pieejamību, ievērojot 

normatīvajos aktos paredzētos informācijas pieejamības ierobežojumus. Savukārt saskaņā ar šī 

paša panta otrās daļas nosacījumiem, kārtību, kādā publiska persona nomā nekustamo īpašumu no 

privātpersonas vai kapitālsabiedrības un publicē informāciju par nomātajiem un nomāt 

paredzētajiem nekustamajiem īpašumiem, nosaka Ministru kabinets. 

Saskaņā ar LR MK 2013. gada 29. oktobra noteikumu Nr. 1191 “Kārtība, kādā publiska persona 

nomā nekustamo īpašumu no privātpersonas vai kapitālsabiedrības un publicē informāciju par 

nomātajiem un nomāt paredzētajiem nekustamajiem īpašumiem” 2.1.apakšpunkta nosacījumiem, 

šos ministru kabineta noteikumus nepiemēro, izņemot šo noteikumu 17. un 18. punktu, ja nomā 

zemi, lai uzturētu uz tās esošu publiskai personai piederošu ēku (būvi). 

Saskaņā ar minēto noteikumu 18.punktu, nomnieks – atvasināta publiska persona – nodrošina 

šo noteikumu 17.punktā minētās informācijas publicēšanu savā mājaslapā internetā, kā arī izvieto 

to publiski pieejamā vietā attiecīgās atvasinātās publiskās personas adresē. 

Vadoties no minētā, izvērtējot  zemes nomas līguma projekta nosacījumus un konstatējot, ka 

zemes nomas līguma nosacījumi atbilst Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas 

izšķērdēšanas novēršanas likuma 3.panta noteikumiem, papildus pamatojoties uz likuma „Par 

pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2.punktu un 21.panta pirmās daļas 27.punktu, Finanšu 

komitejas lēmuma projektu, Tērvetes novada dome, atklāti vārdiski balsojot: PAR - 7 (D. Reinika, 

A. Bruss, S. Laizāns, I. Krūmiņa, L. Karloviča, A. Skalbiņa, I. Vēveris),PRET – nav, ATTURAS 

- nav, NOLEMJ: 

https://likumi.lv/doc.php?id=261500#p17
https://likumi.lv/doc.php?id=261500#p18
https://likumi.lv/doc.php?id=261500#p17


 

 

1. Iznomāt no nekustamā īpašuma „Līči”, Augstkalnes pagasts, Tērvetes novads, /kadastra 

numurs/, īpašnieka R. R. zemes vienības „Līči”, Augstkalnes pagasts, Tērvetes novads, /kadastra 

apzīmējums/, daļu 0,80 ha platībā, kas nepieciešama Tērvetes novada pašvaldībai attīrīšanas 

iekārtu būves ar /kadastra apzīmējums/ un attīrīšanas notekūdeņu nosēddīķu uzturēšanai un 

lietošanai; 

2. Pilnvarot Tērvetes novada domes priekšsēdētāju Daci Reiniku noslēgt zemes nomas līgumu 

saskaņā ar apstiprināto zemes nomas līguma projektu (lēmuma pielikumā); 

3. Uzdot nekustamā īpašuma speciālistei A. Šafarei  10 darbdienu laikā pēc nomas līguma 

noslēgšanas nodrošināt informācijas par noslēgto zemes nomas līgumu publicēšanu pašvaldības 

tīmekļa vietnē www.tervetesnovads.lv kā arī tās izvietošanu publiski pieejamā vietā pašvaldības 

juridiskajā adresē, publikācijā norādot nekustamā īpašuma adresi; kadastra numuru; platību; 

lietošanas mērķi; iznomātāju; nomas maksas apmēru; nomas līguma darbības termiņu; 

4. Kontroli par lēmuma 3.punkta izpildi uzdot Tērvetes novada pašvaldības izpilddirektoram 

M. Berlandam. 

 

 

Domes priekšsēdētāja                                                                                 D. Reinika 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.tervetesnovads.lv/


 

 

 

 
 

 

 

 
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 25. maijā                                                                                                  Nr. 66 

                                                                                                                          (prot. Nr.10, 23.§) 

Par adreses maiņu  

 

   

     Tērvetes novada dome, izskatot R. G. iesniegumu par adreses maiņu nekustamajam īpašumam 

„Stuļģi”, Augstkalne, Augstkalnes pagasts, Tērvetes novads, konstatēja: 

     Tērvetes novada domē saņemts R. G. iesniegums par adreses maiņu nekustamajam īpašumam 

„Stuļģi”, Augstkalne, Augstkalnes pagasts, Tērvetes novads, lūdzot mainīt minētā īpašuma sastāvā 

esošai zemes vienībai ar /kadastra apzīmējums/ un uz tās atrodošai ēkai jaunu adresi „Gustiņi”, 

Augstkalne, Augstkalnes pagasts, Tērvetes novads. 

     Nekustamais īpašums „Stuļģi”, Augstkalne, Augstkalnes pagasts, Tērvetes novads, /kadastra 

numurs/, saskaņā ar 2016. gada  19. septembra  Dobeles rajona tiesas zemesgrāmatu nodaļas 

/lēmuma lietas numurs/ pieder R. G. un sastāv no apbūvei paredzētas zemes vienības 0,273 ha 

kopplatībā, /kadastra apzīmējums/  uz kuras atrodas funkcionāli saistīta ēka ar /kadastra 

apzīmējums/ un zemes vienības 0,2906 ha kopplatībā, /kadastra apzīmējums/. 

     Saskaņā ar Ministru kabineta 2015. gada 8. decembra noteikumu Nr. 698 „Adresācijas 

noteikumi” (turpmāk tekstā  - Noteikumi) 2.8. un 2.9.apakšpunktu nosacījumiem, zemes vienība 

„Stuļģi”, Augstkalne, Augstkalnes pagasts, Tērvetes novads, kadastra apzīmējums un tās atrodošā 

ēka ir atzīstama par adresācijas objektu, kam piešķirama adrese. 

    Nekustamais īpašums „Stuļģi”, Augstkalne, Augstkalnes pagasts, Tērvetes novads, atrodas 

Augstkalnes ciema teritoriju daļā, kur nav ielu, kamdēļ, saskaņā ar Noteikumu 14.punkta 

nosacījumiem, līdz ielu izbūvei, nekustamajam īpašumam kā adresi var piešķirt nosaukumu. 

    Tērvetes pagasta Augstkalnes ciema teritorijā neeksistē nekustamai īpašums ar adresi „Gustiņi”. 

Ņemot vērā minētos lietas faktiskos apstākļus, pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 

21.pantu, Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likumu un Ministru kabineta 2015. gada 8. 

decembra noteikumiem Nr.698 „Adresācijas noteikumi”, Tērvetes novada dome, atklāti, vārdiski 

balsojot: PAR - 7 (D. Reinika, A. Bruss, S. Laizāns, I. Krūmiņa, L. Karloviča, A. Skalbiņa, I. 

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

 

      1.  Piešķirt zemes vienībai „Stuļģi”, Augstkalne, Augstkalnes pagasts, Tērvetes novads, 

/kadastra apzīmējums/, un uz tās atrodošai ēkai „Stuļģi”, Augstkalne, Augstkalnes pagasts, 

Tērvetes novads, /kadastra apzīmējums/, jaunu adresi - „Gustiņi”, Augstkalne, Augstkalnes 

pagasts, Tērvetes novads. Adresācijas objekta kods adrešu klasifikatorā 103082083. 

https://www.kadastrs.lv/varis/103082083?type=house


 

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

rajona tiesas Jelgavas tiesu namā, Atmodas ielā 19, Jelgava, LV – 3007 . 

 

 

Domes priekšsēdētāja                                                                                     D. Reinika 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

1.pielikums 
Tērvetes novada domes saistošajiem  noteikumiem Nr. 9 

„Grozījumi Tērvetes novada domes 2017. gada 7. februāra  

saistošajos noteikumos Nr. 3 „Tērvetes novada pašvaldības  

budžets 2017. gadam”” 

 

PAMATBUDŽETA IEŅĒMUMU TĀMES GROZĪJUMI 2017. gadam 

 

Rādītāju nosaukumi 

Budžeta 

kategoriju 

kodi 

Apstiprināts 

2017. 

gadam uz 

07.02.2017 

Grozījumi 

(+/-) 

Precizēts 

2017. 

gadam 

EUR EUR EUR 

I IEŅĒMUMI - kopā 
 4551070,00 47002,00 4598072,0 

1 2 3 4 5 

IENĀKUMA NODOKĻI 1.0.0.0. 1659867,00 0,00 1659867,00 

  Ieņēmumi no iedzīvotāju ienākuma nodokļa 1.1.0.0. 1659867,00 0,00 1659867,00 

    Iedzīvotāju ienākuma nodoklis 1.1.1.0. 1659867,00 0,00 1659867,00 

ĪPAŠUMA NODOKĻI 4.0.0.0. 466694,00 0,00 466694,00 

  Nekustamā īpašuma nodoklis 4.1.0.0. 466694,00 0,00 466694,00 

    Nekustamā īpašuma nodoklis par zemi 4.1.1.0. 448816,00 0,00 448816,00 

    Nekustamā īpašuma nodoklis par ēkām 4.1.2.0. 9767,00 0,00 9767,00 

    Nekustamā īpašuma nodoklis par mājokļiem 4.1.3.0. 8111,00 0,00 8111,00 

IEŅĒMUMI NO UZŅĒMĒJDARBĪBAS UN 

ĪPAŠUMA 
8.0.0.0. 2000,00 0,00 2000,00 

  Procentu ieņēmumi par depozītiem, kontu 

atlikumiem, valsts parāda vērtspapīriem un 

atlikto maksājumu 

8.6.0.0. 2000,00 0,00 2000,00 

    Procentu ieņēmumi par atlikto maksājumu no 

vēl nesamaksātās pirkuma maksas daļas 
8.6.4.0. 2000,00 0,00 2000,00 

VALSTS (PAŠVALDĪBU) NODEVAS UN 

KANCELEJAS NODEVAS 
9.0.0.0. 3460,00 0,00 3460,00 

  Valsts nodevas, kuras ieskaita pašvaldību 

budžetā 
9.4.0.0. 1650,00 0,00 1650,00 

    Valsts nodeva par apliecinājumiem un citu 

funkciju pildīšanu bāriņtiesās 
9.4.2.0. 1200,00 0,00 1200,00 

    Valsts nodevas par laulības reģistrāciju, 

civilstāvokļa akta reģistra ieraksta aktualizēšanu 

vai atjaunošanu un atkārtotas civilstāvokļa aktu 

reģistrācijas apliecības izsniegšanu 

9.4.5.0. 100,00 0,00 100,00 

    Pārējās valsts nodevas, kuras ieskaita 

pašvaldību budžetā 
9.4.9.0. 350,00 0,00 350,00 

  Pašvaldību nodevas 9.5.0.0. 1810,00 0,00 1810,00 

    Pašvaldības nodeva par domes izstrādāto 

oficiālo dokumentu un apliecinātu to kopiju 

saņemšanu 

9.5.1.1. 130,00 0,00 130,00 

    Pašvaldības nodeva par tirdzniecību 

publiskās vietās 
9.5.1.4. 1000,00 0,00 1000,00 

    Pašvaldības nodeva par būvatļaujas 

saņemšanu 
9.5.2.1. 600,00 0,00 600,00 

    Pārējās nodevas, ko uzliek pašvaldības 9.5.2.9. 80,00 0,00 80,00 

NAUDAS SODI UN SANKCIJAS 10.0.0.0. 8000,00 0,00 8000,00 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

2.pielikums 



 

  Naudas sodi 10.1.0.0. 8000,00 0,00 8000,00 

    Naudas sodi, ko uzliek pašvaldības 10.1.4.0. 8000,00 0,00 8000,00 

PĀRĒJIE NENODOKĻU IEŅĒMUMI 12.0.0.0. 2400,00 0,00 2400,00 

  Dažādi nenodokļu ieņēmumi 12.3.0.0. 2400,00 0,00 2400,00 

    Citi dažādi nenodokļu ieņēmumi 12.3.9.0. 2400,00 0,00 2400,00 

Ieņēmumi no valsts (pašvaldību) īpašuma 

iznomāšanas, pārdošanas un no nodokļu 

pamatparāda kapitalizācijas 

13.0.0.0. 72300,00 0,00 72300,00 

  Ieņēmumi no ēku un būvju īpašuma 

pārdošanas 
13.1.0.0. 2000,00 0,00 2000,00 

  Ieņēmumi no zemes, meža īpašuma 

pārdošanas 
13.2.0.0. 70000,00 0,00 70000,00 

    Ieņēmumi no zemes īpašuma pārdošanas 13.2.1.0. 70000,00 0,00 70000,00 

  Ieņēmumi no valsts un pašvaldību kustamā 

īpašuma un mantas realizācijas 
13.4.0.0. 300,00 0,00 300,00 

Valsts budžeta transferti 18.0.0.0. 774745,00 47002,00 821747,00 

  Pašvaldību saņemtie transferti no valsts 

budžeta 
18.6.0.0. 774745,00 47002,00 821747,00 

    Pašvaldību saņemtie valsts budžeta transferti 

noteiktam mērķim 
18.6.2.0. 390916,00 47002,00 437918,00 

    Pašvaldību no valsts budžeta iestādēm 

saņemtie transferti Eiropas Savienības politiku 

instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu 

palīdzības līdzfinansētajiem projektiem 

(pasākumiem) 

18.6.3.0. 29502,00 0,00 29502,00 

    Pašvaldību budžetā saņemtā dotācija no 

pašvaldību finanšu izlīdzināšanas fonda 
18.6.4.0. 337247,00 0,00 337247,00 

    Pārējie pašvaldību saņemtie valsts budžeta 

iestāžu transferti- SAC iemītnieki 
18.6.9.0.1 17080,00 0,00 17080,00 

Pašvaldību budžetu transferti 19.0.0.0. 546214,00 0,00 546214,00 

  Pašvaldību saņemtie transferti no citām 

pašvaldībām 
19.2.0.0. 546214,00 0,00 546214,00 

Iestādes ieņēmumi 21.0.0.0. 1015390,00 0,00 1015390,00 

  Ieņēmumi no iestāžu sniegtajiem maksas 

pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi 
21.3.0.0. 1015390,00 0,00 1015390,00 

    Maksa par izglītības pakalpojumiem 21.3.5.0. 1000,00 0,00 1000,00 

    Ieņēmumi par nomu un īri 21.3.8.0. 35900,00 0,00 35900,00 

    Ieņēmumi par pārējiem sniegtajiem maksas 

pakalpojumiem 
21.3.9.0. 978490,00 0,00 978490,00 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

2.pielikums 
Tērvetes novada domes saistošajiem  noteikumiem Nr. 9 

„Grozījumi Tērvetes novada domes 2017. gada 7. februāra  

saistošajos noteikumos Nr. 3 „Tērvetes novada pašvaldības  

budžets 2017. gadam”” 

 

PAMATBUDŽETA IZDEVUMU TĀMES GROZĪJUMI 2017. gadam  
 

Rādītāju nosaukumi 

Budžeta 

kategoriju 

kodi 

Apstiprināts 

2017. 

gadam uz 

07.02.2017 

Grozījumi 

(+/-) 

Precizēts 

2017. 

gadam 

EUR EUR EUR 

II IZDEVUMI - kopā   4983231,00 47002,00 5030233,00 

1 2 3 4 5 

Atlīdzība 1000 2521334,00 10000,00 2531334,00 

  Atalgojums   1100 1994700,00 8091,00 2002791,00 

    Mēnešalga     1110 1912586,00 8091,00 1920677,00 

    Piemaksas, prēmijas un naudas balvas     1140 60894,00 0,00 60894,00 

    Atalgojums fiziskajām personām uz 

tiesiskās attiecības regulējošu dokumentu 

pamata     1150 21220,00 0,00 21220,00 

  Darba devēja valsts sociālās 

apdrošināšanas obligātās iemaksas, 

pabalsti un kompensācijas   1200 526634,00 1909,00 528543,00 

    Darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas 

obligātās iemaksas     1210 490358,00 1909,00 492267,00 

    Darba devēja pabalsti, kompensācijas un 

citi maksājumi     1220 36276,00 0,00 36276,00 

Preces un pakalpojumi 2000 1972397,00 -17714,00 1954683,00 

  Mācību, darba un dienesta komandējumi, 

darba braucieni   2100 14674,00 0,00 14674,00 

    Iekšzemes mācību, darba un dienesta 

komandējumi, darba braucieni     2110 3030,00 0,00 3030,00 

    Ārvalstu mācību, darba un dienesta 

komandējumi, darba braucieni     2120 11644,00 0,00 11644,00 

  Pakalpojumi   2200 1153218,00 -20600,00 1132618,00 

    Pasta, telefona un citi sakaru pakalpojumi     2210 10799,00 0,00 10799,00 

    Izdevumi par komunālajiem 

pakalpojumiem     2220 304332,00 0,00 304332,00 

    Iestādes administratīvie izdevumi un ar 

iestādes darbības nodrošināšanu     2230 93518,00 0,00 93518,00 

    Remontdarbi un iestāžu uzturēšanas 

pakalpojumi (izņemot kapitālo remontu)     2240 574623,00 4659,00 579282,00 

    Informācijas tehnoloģiju pakalpojumi     2250 13028,00 0,00 13028,00 

    Īre un noma     2260 15971,00 300,00 16271,00 

    Citi pakalpojumi     2270 135447,00 -25559,00 109888,00 

    Maksājumi par saņemtajiem finanšu 

pakalpojumiem     2280 5500,00 0,00 5500,00 

  Krājumi, materiāli, energoresursi, preces, 

biroja preces un inventārs, kurus 

neuzskaita kodā 5000   2300 759416,00 2886,00 762302,00 



 

    Izdevumi par precēm iestādes darbības 

nodrošināšanai     2310 79405,00 0,00 79405,00 

    Kurināmais un enerģētiskie materiāli     2320 152488,00 0,00 152488,00 

    Zāles, ķimikālijas, laboratorijas preces, 

medicīniskās ierīces, medicīniskie 

instrumenti, laboratorijas dzīvnieki un to 

uzturēšana     2340 23481,00 0,00 23481,00 

    Kārtējā remonta un iestāžu uzturēšanas 

materiāli     2350 69392,00 0,00 69392,00 

    Valsts un pašvaldību aprūpē un apgādē 

esošo personu uzturēšana     2360 427485,00 0,00 427485,00 

    Mācību līdzekļi un materiāli     2370 4695,00 2886,00 7581,00 

    Pārējās preces     2390 2470,00 0,00 2470,00 

  Izdevumi periodikas iegādei   2400 4956,00 0,00 4956,00 

  Budžeta iestāžu nodokļu, nodevu un 

naudas sodu maksājumi   2500 39633,00 0,00 39633,00 

    Budžeta iestāžu nodokļu maksājumi     2510 39633,00 0,00 39633,00 

  Pakalpojumi, kurus budžeta iestādes 

apmaksā noteikto funkciju ietvaros, kas 

nav iestādes administratīvie izdevumi   2800 500,00 0,00 500,00 

Subsīdijas un dotācijas 3000 14000,00 0,00 14000,00 

  Subsīdijas un dotācijas komersantiem, 

biedrībām un nodibinājumiem   3200 14000,00 0,00 14000,00 

    Valsts un pašvaldību budžeta dotācija 

komersantiem, biedrībām, nodibinājumiem un 

fiziskām personām     3260 14000,00 0,00 14000,00 

Procentu izdevumi 4000 2000,00 0,00 2000,00 

  Pārējie procentu maksājumi   4300 2000,00 0,00 2000,00 

    Budžeta iestāžu procentu maksājumi Valsts 

kasei     4310 2000,00 0,00 2000,00 

Pamatkapitāla veidošana 5000 260560,00 54716,00 315276,00 

  Nemateriālie ieguldījumi   5100 19000,00 0,00 19000,00 

    Attīstības pasākumi un programmas     5110 19000,00 0,00 19000,00 

  Pamatlīdzekļi   5200 241560,00 54716,00 296276,00 

    Zeme, ēkas un būves     5210 6400,00 0,00 6400,00 

    Tehnoloģiskās iekārtas un mašīnas     5220 2050,00 0,00 2050,00 

    Pārējie pamatlīdzekļi     5230 111341,00 -2886,00 108455,00 

    Pamatlīdzekļu izveidošana un nepabeigtā 

būvniecība     5240 52200,00 0,00 52200,00 

    Kapitālais remonts un rekonstrukcija     5250 69569,00 57602,00 127171,00 

Sociālie pabalsti 6000 84029,00 0,00 84029,00 

  Pensijas un sociālie pabalsti naudā   6200 62734,00 0,00 62734,00 

    Pašvaldību sociālā palīdzība iedzīvotājiem 

naudā     6250 13584,00 0,00 13584,00 

    Pabalsts garantētā minimālā ienākumu 

līmeņa nodrošināšanai naudā     6260 4500,00 0,00 4500,00 

    Dzīvokļa pabalsts naudā     6270 5800,00 0,00 5800,00 

    Valsts un pašvaldību budžeta maksājumi     6290 38850,00 0,00 38850,00 

  Sociālie pabalsti natūrā   6300 795,00 0,00 795,00 

    Pašvaldību sociālā palīdzība iedzīvotājiem 

natūrā     6320 510,00 0,00 510,00 

    Dzīvokļa pabalsts natūrā     6360 285,00 0,00 285,00 



 

  Pārējie klasifikācijā neminētie maksājumi 

iedzīvotājiem natūrā un kompensācijas   6400 20500,00 0,00 20500,00 

    Pašvaldības pirktie sociālie pakalpojumi 

iedzīvotājiem     6410 500,00 0,00 500,00 

    Maksājumi iedzīvotājiem natūrā, naudas 

balvas, izdevumi pašvaldību brīvprātīgo 

iniciatīvu izpildei     6420 20000,00 0,00 20000,00 

Uzturēšanas izdevumu transferti, pašu 

resursu maksājumi, starptautiskā 

sadarbība 7000 128911,00 0,00 128911,00 

  Pašvaldību uzturēšanas izdevumu 

transferti   7200 128911,00 0,00 128911,00 

    Pašvaldību uzturēšanas izdevumu transferti 

citām pašvaldībām     7210 126411,00 0,00 126411,00 

    Pašvaldību uzturēšanas izdevumu transferti 

valsts budžeta daļēji finansētām atvasinātajām 

publiskajām personām, budžeta nefinansētām 

iestādēm     7270 2500,00 0,00 2500,00 

 

 

 

Domes priekšsēdētāja                                                                         Dace Reinika 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

PASKAIDROJUMA RAKSTS 

 

Tērvetes novada pašvaldības 2017.gada 25.maija saistošajiem noteikumiem Nr.9 

 

„Grozījumi Tērvetes novada domes 2017.gada 7.februāra saistošajos noteikumos Nr. 3 

„Tērvetes novada pašvaldības budžets 2017.gadam”” 

 

 

Pamatojoties uz Tērvetes novada pašvaldības (turpmāk - Pašvaldība) budžeta izpildes 

analīzi, Pašvaldības 2017.gada budžeta grozījumos apkopoti sekojoši grozījumu priekšlikumi: 

 precizēti Pašvaldības saņemtie valsts budžeta transferti noteiktam mērķim; 

 precizēti izdevumi pamatbudžetā atbilstoši funkcionālajām un ekonomiskajām 

kategorijām; 

 

1. Pamatbudžets 

 

1.1. Ieņēmumi 
Ieņēmumu prognoze kopumā palielināta par 47 002 euro. 

 

Tabula nr.1.1.1. Pašvaldības ieņēmumu izmaiņas 2017.gada 25. maija grozījumos. 

Rādītāju nosaukumi 

Budžeta 

kategoriju 

kodi 

Apstiprināts 

2017. 

gadam uz 

07.02.2017 

Grozījumi 

(+/-) 

Precizēts 

2017. 

gadam 

EUR EUR EUR 

I IEŅĒMUMI - kopā   4551070,00 47002,00 4598072,00 

Valsts budžeta transferti 18.0.0.0. 774745,00 47002,00 821747,00 

  Pašvaldību saņemtie transferti no 

valsts budžeta   18.6.0.0. 774745,00 47002,00 821747,00 

    Pašvaldību saņemtie valsts 

budžeta transferti noteiktam mērķim     18.6.2.0. 390916,00 47002,00 437918,00 

    Pašvaldību saņemtie valsts 

budžeta transferti noteiktam mērķim- 

Dambīši - Kaijas 

      

18.6.2.0.16 0,00 47002,00 47002,00 

 

Kopējo ieņēmumu prognoze Pašvaldības funkciju finansēšanai palielināta par 47 002 

euro, ko veido dotācija autoceļam Te5 Dambīši - Kaijas.  

 

 

1.2. Izdevumi 

Budžeta izdevumu daļā precizēti izdevumi un Pašvaldības finansējums pa 

funkcionālajām kategorijām un ekonomiskās klasifikācijas kodiem, kopumā izdevumus 

palielinot par 47 002 euro. Izdevumu finansēšana paredzēta ar papildus saņemtajiem 

ieņēmumiem. 

 

 

Tabula nr.1.2.1. Pašvaldības izdevumu izmaiņas 2017.gada 25.maija grozījumos. 

  



 

Rādītāju nosaukumi 

Budžeta 

kategoriju 

kodi 

Apstiprināts 

2017. 

gadam uz 

07.02.2017 

Grozījumi 

(+/-) 

Precizēts 

2017. 

gadam 

EUR EUR EUR 

II IZDEVUMI - kopā   4983231,00 47002,00 5030233,00 

Atlīdzība 1000 2521334,00 10000,00 2531334,00 

  Atalgojums   1100 1994700,00 8091,00 2002791,00 

    Mēnešalga     1110 1912586,00 8091,00 1920677,00 

  Darba devēja valsts sociālās 

apdrošināšanas obligātās iemaksas, 

pabalsti un kompensācijas 

1200 526634,00 1909,00 528543,00 

    Darba devēja valsts sociālās 

apdrošināšanas obligātās iemaksas 
1210 490358,00 1909,00 492267,00 

Preces un pakalpojumi 2000 1972397,00 -17714,00 1964683,00 

  Pakalpojumi 2200 1153218,00 -20600,00 1142618,00 

    Remontdarbi un iestāžu 

uzturēšanas pakalpojumi (izņemot 

kapitālo remontu) 

2240 574623,00 4659,00 579282,00 

    Ēku, būvju un telpu kārtējais 

remonts 
2241 447893,00 4659,00 452552,00 

    Īre un noma 2260 15971,00 300,00 16271,00 

    Ēku, telpu īre un noma 2261 2170,00 300,00 2470,00 

    Citi pakalpojumi 2270 135447,00 -25559,00 119888,00 

    Pašvaldību līdzekļi 

neparedzētiem gadījumiem 
2275 80587,00 -25559,00 65028,00 

  Krājumi, materiāli, energoresursi, 

preces, biroja preces un inventārs, 

kurus neuzskaita kodā 5000 

2300 759416,00 2886,00 762302,00 

    Mācību līdzekļi un materiāli     2370 4695,00 2886,00 7581,00 

Pamatkapitāla veidošana 5000 260560,00 54716,00 315276,00 

  Pamatlīdzekļi   5200 241560,00 54716,00 296276,00 

    Pārējie pamatlīdzekļi     5230 111341,00 -2886,00 108455,00 

    Bibliotēku krājumi       5233 12679,00 -2886,00 9793,00 

    Kapitālais remonts un 

rekonstrukcija 
5250 69569,00 57602,00 127171,00 

 

1.2.1. Vispārējie valdība dienesti - izdevumi samazināti līdzekļiem neparedzētiem 

gadījumiem no pašvaldības budžeta par 25 559 euro. 

 

1.2.2. Pašvaldības teritoriju un mājokļu apsaimniekošanai izdevumi palielināti par 58 231 

euro, tajā skaitā: 

 47 002 euro autoceļa Te5 Dambīši – Kaijas rekonstrukcijai; 

 2008 euro projektēšanas izmaksas piebraucamajam ceļam pie PIG Sprīdītis; 

 4562 euro projektēšanas izmaksas autoceļam Au 49; 

 4659 euro  izmaksu ieguvumu analīzes izstrāde projektam”Atbalsts uzņēmējdarbības attīstībai 

Tērvetes novadā”  

 

Veikta izdevumu pārdale starp ekonomiskās klasifikācijas kodiem. 

 



 

1.2.3.    Atpūta, kultūra un reliģija – izdevumi palielināti par 4330 euro, tajā skaitā: 

 

 4030 euro Tērvetes estrādes atjaunošanas tāmes palielinājuma nosegšanai; 

 300 euro sporta zāles nomai florbola spēlēm. 

 

1.2.4.  Izglītība – izdevumi palielināti par 10 000 euro Augstkalnes vidusskolai pedagogu               

atlaišanas pabalstiem. 

 

Domes priekšsēdētāja      D.Reinika 

 

  



 

 

 

 

ZEMES NOMAS LĪGUMS 

 
Tērvetes pagastā, 2017. gada ____. jūnijā 

 

   Ruta Reste, personas kods 081255-12234,dzīvo “Līči”, Augstkalnes pagasts, Tērvetes novads, 

turpmāk šai līguma tekstā saukta arī - Iznomātājs, no vienas puses,  

un 

  Tērvetes novada dome, reģ. nr. 90001465562, juridiskā adrese: "Zelmeņi", Tērvetes pagasts, Tērvetes 

novads, turpmāk šai līguma tekstā saukta arī - Nomnieks, kuras vārdā amata pilnvaru robežās un 

pamatojoties uz Tērvetes novada domes 2017.gada 25. maija sēdes lēmumu Nr. 65 rīkojas tās 

priekšsēdētāja Dace Reinika, no otras puses, abas līgumslēdzējas puses kopā un katra atsevišķi turpmāk 

šai līguma tekstā sauktas arī – Puses un Puse, savstarpēji vienojoties, noslēdz savā starpā sekojoša satura 

zemes nomas līgumu, turpmāk tekstā sauktu – Līgums, ar saistošu spēku pašām Pusēm, viņu 

mantiniekiem un tiesību pārņēmējiem: 

 

1. LĪGUMA PRIEKŠMETS 

1.1. Iznomātājs  nodod bet Nomnieks pieņem atlīdzības lietošanā zemes vienības daļu 0,80 ha 

platībā no Iznomātājam piederošās zemes vienības „Līči”, Augstkalnes pagasts, Tērvetes novads, 

kadastra apzīmējums 4644 005 0621, kas nepieciešams Nomniekam attīrīšanas iekārtu būves ar 

kadastra apzīmējumu 4644 005 0072 005 un attīrīšanas notekūdeņu nosēddīķu uzturēšanai un lietošanai, 

turpmāk šai līguma tekstā saukts - Zemes gabals. 

1.2. Zemes gabals tiek nodots Nomnieka lietošanā ar tā izmantošanas mērķi – attīrīšanas iekārtu 

būves un attīrīšanas notekūdeņu nosēddīķu uzturēšana. 

 

2. PUŠU TIESĪBAS UN PIENĀKUMI 

2.1. Zemes gabals ir nodots Nomniekam lietošanā pirms šī līguma noslēgšanas dienas un 

Nomniekam ir tiesības to lietot (Zemes gabals tiek nodots nomā uz termiņu) līdz brīdim, kamēr 

Nomniekam uz Zemes gabala atrodas Nomniekam piederošas būves. 

2.2. Nomniekam nav tiesības izmantot Zemes gabalu citiem mērķiem bez iepriekšējas Iznomātāju 

rakstiskas piekrišanas. 

2.3. Nomnieks apņemas pildīt normatīvos aktus par zemju aizsardzību un izmantošanu. 

2.4. Nomniekam ir tiesības uz Zemes gabala ar saviem spēkiem un materiāltehniskiem līdzekļiem, 

saskaņā ar noteiktā kārtībā apstiprinātu projekta dokumentāciju, ievērojot celtniecības normas un 

noteikumus, izmantojot materiālus, konstrukcijas un izstrādājumus, kas atbilst normatīvo tehnisko 

dokumentu prasībām, būvēt būves un reģistrēt tās zemesgrāmatā kā patstāvīgus īpašuma objektus, kas 

nepieciešamas, lai Zemes gabalu izmantotu saskaņā ar šī līguma noteikumiem. 

2.5. Nomniekam ir tiesības pēc saviem ieskatiem reģistrēt šo Līgumu un tā nosacījumus 

Zemesgrāmatā. Šajā sakarā Iznomātājs apņemas pēc Nomnieka uzaicinājuma parakstīt nostiprinājuma 

lūgumu Zemesgrāmatai par šī Līguma un/vai noteikumu reģistrāciju Zemesgrāmatā atbilstoši Latvijas 

Republikas spēkā esošajiem likumdošanas aktiem.  

 

3. NOMAS MAKSA 

3.1. Par Zemes gabalu lietošanu Nomnieks maksā Iznomātājam nomas maksu 6 % (seši procenti) 

gadā no attiecīgā kalendārā gada Zemes gabala kadastrālās vērtības. Nomas maksas aprēķins un 

maksājumi ir uzsākami ar 2017.gada 01.janvāri. 

3.2.  Puses vienojas, ka atrunātā nomas maksa maksājama ar pārskaitījumu uz Iznomātāja bankas 

norēķinu kontu ………………………………., AS Swedbank, vienu reizi kalendārā gadā līdz attiecīgā 

kalendārā gada 01.oktobrim. 

 

4.  GARANTIJAS 

4.1. Iznomātājs garantē, ka ir vienīgais Līgumā minētā Zemes gabala īpašnieks, kuram ir tiesības 

slēgt šo Līgumu un uzņemties tajā noteiktās saistības. 



 

4.2.  Iznomātājs apliecina un garantē, ka Zemes gabals līdz šī Līguma noslēgšanai nav nevienam 

citam atsavināts, nav apgrūtināts ar lietu un saistību tiesībām, par to nepastāv strīdi un tam nav uzlikts 

atsavināšanas aizliegums .  

4.3. Nomniekam ir tiesības uz nomas termiņa pagarināšanu. 

 

5. PUŠU ATBILDĪBA 

Gadījumā, ja kāda Puse neizpilda vai nepienācīgi izpilda šī Līguma nosacījumus, vainīgā Puse 

atlīdzina otrai Pusei visus tai radītus zaudējumus. 

 

6. LĪGUMA DARBĪBA 

6.1. Līgums stājas spēkā no brīža, kad to parakstījušas abas Puses  un  darbojas līdz Pušu uzņemto 

saistību pilnīgai izpildei..  

6.2. Šā Līguma  nosacījumus var grozīt tikai Pusēm savstarpēji rakstiski vienojoties. 

6.3. Iznomātājam un Nomniekam ir tiesības pārtraukt Līgumu pirms termiņa tikai normatīvajos 

aktos tieši paredzētos gadījumos un kārtībā. 

 

7. NOSLĒGUMA NOLIKUMI 

7.1. No šī Līguma abpusējas parakstīšanas brīža visas agrāk sasniegtās mutiskās un rakstiskās 

vienošanās par šī Līguma priekšmetu un nosacījumiem zaudē savu spēku. 

7.2. Strīdus, kas rodas šī līguma izpildes gaitā, Puses risina pārrunu ceļā. Ja strīdu                     

neiespējams noregulēt pārrunās, tas tiek nodots tiesas izskatīšanai. 

7.3. Līgums sastādīts un parakstīts divos eksemplāros latviešu valodā, kuriem ir vienāds juridiskais 

spēks. 

Katras Puses rīcībā ir viens šī līguma eksemplārs. 

 

 

Pušu paraksti: 

 

 

Iznomātājs:                                                          Nomnieka vārdā: 

 

 

 

___________________                                         ___________________ 

      (R. Reste)                                                                    (D. Reinika) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Tērvetes novada domes projektu konkursa 

„Mēs - Tērvetes novadam”  vērtēšanas komisijas  

protokols 

 

03.05.2017., Zelmeņi 

 

Komisijas sēdē piedalās: 

 

Linda Mierlauka – komisijas priekšsēdētāja; 

Inita Roze – komisijas locekle; 

Jeļena Belova – komisijas locekle; 

Māris Berlands – komisijas loceklis. 

 

Vērtēšanas komisijai tika iesniegti četri projektu konkursa „Mēs - Tērvetes novadam” 

pieteikumi: 

1. Biedrība „Labrenči” – „Aktīvs sportists liels un mazs”  ( futbola vārti ar tīklu, 

volejbola tīkls, basketbola grozs, sols) pie „Labrenču” mājas Tērvetē ) (823,22 

EUR); 

2. Biedrība „Tērvetes mājražotāji un amatnieki” – „Materiāltehniskās bāzes 

papildinājums biedrībai” ( reklāmas brošūras, baneris, audums galdautiem )    

3. ( 892,65 EUR ); 

4. Biedrība „Mežmuižas Mežrozītes” – „Baltu vienības dienas tradīciju saglabāšana”  

5. ( videokamera un diktofons)” ( 395,- EUR ); 

6. Iedzīvotāju iniciatīvu grupa „Dzeguzēni” – “Bērnu un jauniešu rotaļu laukuma 

izveide Augstkalnes pagastā, Dzeguzēnos”  ( 1273,70 EUR ). 

 

   Komisijas locekļi, izvērtējot iesniegtos projektus, nosaka tiem sekojošas vietas: 

 

Nr. Iesniedzējs Projekta nosaukums Finansējums 

EUR 

Vieta  

1. Biedrība 

„Labrenči” 

„ Aktīvs sportists liels un mazs”  

(futbola vārti ar tīklu, volejbola tīkls, 

basketbola grozs, sols pie „Labrenču” 

mājas Tērvetē) 

823,22  2. 

2. Biedrība 

„Tērvetes 

mājražotāji un 

amatnieki” 

„ Materiāltehniskās bāzes 

papildinājums biedrībai” (reklāmas 

brošūras, baneris, audums 

galdautiem) 

892,65 4. 

3. Biedrība 

„Mežmuižas 

mežrozītes” 

„ Baltu vienības dienas tradīciju 

saglabāšana” 

(videokamera un diktofons) 

395,00 

 

3. 

4. Iedzīvotāju 

iniciatīvas 

grupa 

“Dzeguzēni” 

“Bērnu un jauniešu rotaļu laukuma 

izveide Augstkalnes pagastā, 

Dzeguzēnos” 

1273,70 1. 

 

    Ievērojot minēto, Tērvetes novada konkursa „Mēs - Tērvetes novadam” vērtēšanas komisija 

nolemj : 

Tērvetes novada domes projektu konkursa  „Mēs – Tērvetes novadam” ietvaros ieteikt 

Tērvetes novada domei finansiāli atbalstīt sekojošu projektu realizāciju ar kopējo Tērvetes 



 

novada pašvaldības finansējumu 3384,57  (trīs tūkstoši trīs simti astoņdesmit četri  eiro un 57 

centi) : 

1. Biedrība „Labrenči” – „Aktīvs sportists liels un mazs”  (futbola vārti ar tīklu, 

volejbola tīkls, basketbola grozs, sols pie „Labrenču” mājas Tērvetē)  (823,22 

EUR); 

2. Biedrība „Tērvetes mājražotāji un amatnieki” – „Materiāltehniskās bāzes 

papildinājums biedrībai” ( reklāmas brošūras, baneris, audums galdautiem )   ( 

892,65 EUR ); 

3. Biedrība „Mežmuižas Mežrozītes” – „Baltu vienības dienas tradīciju saglabāšana”  

(videokamera un diktofons)” ( 395,- EUR ); 

4. Iedzīvotāju iniciatīvu grupa „Dzeguzēni” – “Bērnu un jauniešu rotaļu laukuma 

izveide Augstkalnes pagastā, Dzeguzēnos”  ( 1273,70 EUR ). 

 

 

Komisijas priekšsēdētāja      L. Mierlauka 

 

Komisijas locekļi                                                                               J. Belova  

                                                                                  

                                                                                           M. Berlands 

 

      I. Roze  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Vadības ziņojums  

par Tērvetes  novada pašvaldības 2016.gada pārskatu 
 

Sagatavots pamatojoties uz 15.10.2013. 

Ministru kabineta noteikumu Nr.1115 

„Gada pārskata sagatavošanas kārtība” 

21.punktu 

 

         Vietējās pašvaldības uzdevums ir sekmīga vietējās pārvaldes darbības nodrošināšana un 

pakalpojumu sniegšana iedzīvotājiem.  Tērvetes novada pašvaldība ir izveidota 2002.gada     

9.decembrī , apvienojot  Tērvetes, Bukaišu un Augstkalnes pagastus. 

       Tērvetes novadā darba organizāciju nosaka 2009.gada 17.septembra saistošie noteikumi 

Nr.8 ”Tērvetes pašvaldības nolikums”. 

Tērvetes novada domē  atbilstoši likumam „Republikas pilsētas domes un novada domes 

vēlēšanu likums” 2013.gadā  1. jūnijā ievēlēti 9 deputāti.  Lai nodrošinātu savu darbību un 

izstrādātu Domes lēmumprojektus, Dome no deputātiem ievēlējusi pastāvīgās komitejas: 

   -Izglītības , kultūras un sociālo jautājumu komiteja 4 (četru) locekļu sastāvā;  

   -Tautsaimniecības un attīstības komiteja 4 (četru) locekļu sastāvā;  

  - Finanšu komiteja  9 ( deviņu) locekļu sastāvā. 

Atsevišķu pašvaldības funkciju pildīšanai dome no deputātiem un attiecīgās pašvaldības 

iedzīvotājiem ir izveidojusi sekojošas komisijas: 

 vēlēšanu komisiju; 

 administratīvo komisiju; 

 administratīvo aktu strīdu komisiju; 

 iepirkuma komisiju; 

 dzīvojamo māju privatizācijas komisiju; 

 komunālo, dzīvokļu jautājumu  un parādu piedziņas komisiju; 

 inventarizācijas komisiju; 

 apbalvošanas komisiju; 

 stādījumu rekonstrukcijas komisiju; 

 pedagoģisko komisiju 

 Tērvetes novada domes darījumu ar lauksaimniecības zemi tiesiskuma 

uzraudzības komisiju 

Iestādes struktūrvienības, konsolidācijā iesaistītās iestādes un padotībā esošās iestādes 
 

 Lai nodrošinātu pašvaldības sniegto pakalpojumu pieejamību Tērvetes novada 

teritoriālajās vienībās, dome ir izveidojusi šādas iestādes: 

 

1. Pašvaldības centrālā administrācija; 

2. Augstkalnes vidusskola; 

3. Annas Brigaderes pamatskola; 

4. Augstkalnes bibliotēka; 

5. Bites bibliotēka; 

6. Bukaišu bibliotēka; 

7. Tērvetes bibliotēka; 

8. Tērvetes novada kultūras nams; 



 

9. Tērvetes novada bāriņtiesa; 

10. Tērvetes novada sociālais dienests; 

11. Sociālās aprūpes centrs „ Tērvete”; 

12. Tērvetes novada pašvaldības policija. 

 

 

    Pašvaldības centrālā administrācija ir pašvaldības iestāde, kas nodrošina domes pieņemto 

lēmumu izpildi, kā arī darba organizatorisko un tehnisko apkalpošanu, un tā sastāv no: 

I    Pašvaldības centrālās administrācijas struktūrvienībām: 

1. Augstkalnes pagasta pārvaldes; 

2. Bukaišu pagasta pārvaldes; 

3. grāmatvedības nodaļas; 

4. komunālā dienesta nodaļas; 

5. būvvaldes; 

6. dzimtsarakstu nodaļas; 

7. ugunsdzēsības dienesta; 

8. Attīstības nodaļas; 

9. Tērvetes pagasta pārvaldes; 

10. Sporta nodaļas. 

II    Pašvaldības centrālās administrācijas amatpersonām un darbiniekiem.  

     Domes administrācijas darba vadīšanu un koordināciju veic izpilddirektors. 

 

Pašvaldība ir 100% kapitāldaļu turētāja SIA „Rehabilitācijas centrs „Tērvete””. 

 

Pašvaldība ir dalībnieks šādās biedrībās (nodibinājumos): 

               biedrībā „Latvijas Pašvaldību savienība”; 

   biedrībā „Dobeles rajona lauku partnerība”; 

              biedrībā  ”Zemgales tūrisma asociācija”. 

 

Uz 2017. gada 1. janvāri Tērvetes novadā reģistrēto iedzīvotāju skaits bija 3582 cilvēki, kas ir 

par 113  mazāk nekā iepriekšējā gadā un norāda uz pakāpenisku iedzīvotāju skaita 

samazinājumu (salīdzinājumam - uz 2016. gada 1. janvāri – 3695, uz  2015. gada 1. janvāri - 

3743) 

2016. gadā dzimuši – 41,    miruši  57 iedzīvotāji  (salīdzinājumam – 2015. gadā  attiecīgi  34 

un  57). 

Tērvetes  novada domes darbs noritēja domes, komiteju un komisiju sēdēs. 2016. gada laikā 

notika 18 domes sēdes (tai skaitā 6  ārkārtas sēdes), 28  komiteju sēdes. 

 

 

 

Galvenie notikumi, kas ietekmējuši darbības pārskata gadu. 

Tērvetes novada domē (turpmāk- Dome)  atbilstoši likumam „Republikas pilsētas domes un 

novada domes vēlēšanu likums” 2013.gadā  1. jūnijā ievēlēti 9 deputāti.  

2016. gada  28.  aprīlī  mirušā deputāta Edvīna Upīša  vietā stājās deputāts Indriķis Vēveris 

(vēlētāju apvienība “Mūsu mājas ir te”), par domes priekšsēdētājas vietnieku 2016. gada 28. 

aprīlī  tiek ievēlēts Sandris Laizāns (vēlētāju apvienība “Nākotnes vārdā”). 2016. gada 31. maijā  



 

deputāta pilnvaras nolika Inese Deņisova, 2016. gada 22. jūnijā  Ineses Deņisovas vietā stājās 

deputāte Anitra Skalbiņa  (vēlētāju apvienība “Jumis”).    

 2016.gadā ir nostabilizējies sociālās aprūpes centra “Tērvete” (turpmāk-SAC „Tērvete”) veco 

ļaužu nodaļas klientu skaits     (palielinājies par 6 %) , kas ietekmējis iestādes finansiālo 

situāciju.  

Būtiskās pārmaiņas pašvaldības darbībā un to ietekme uz finanšu rezultātiem 

Finanšu rezultāti būtiski nav ietekmēti. Salīdzinot ar 2015.gadu, 2016.gadā Tērvetes novada 

budžeta ieņēmumi palielinājušies par 8,76%.  

Iestāžu un struktūrvienību darbībā tika nodrošināta stingrāka  finanšu disciplīna un veicināti 

taupības pasākumi. 

Paredzamie notikumi, kas varētu būtiski ietekmēt pašvaldības darbību 

Tērvetes  novada pašvaldība veic funkcijas, ko nosaka likums „Par pašvaldībām” un citi 

likumdošanas akti: 

- sociālā aprūpe un sociālā palīdzība - informē pašvaldības iedzīvotājus par iespējām saņemt 

sociālās rehabilitācijas pakalpojumus, par šo pakalpojumu saņemšanas nosacījumiem un 

kārtību, veic to personu uzskaiti, kurām nepieciešams sociālās rehabilitācijas pakalpojums, un, 

rindai pienākot, informē personu par iespēju saņemt konkrētu pakalpojumu, kā arī par 

nepieciešamajiem dokumentiem, nosūta personu uz attiecīgo sociālās rehabilitācijas institūciju;  

- izglītība - saskaņojot ar Izglītības un zinātnes ministriju reorganizē skolas, organizē 

pedagoģisko darbinieku tālākizglītību un izglītības metodisko darbu; 

- teritorijas attīstības plānošana - nodrošina novada teritorijas attīstības plāna izstrādi, apstiprina 

novada teritorijas attīstības plānu; 

- ugunsnelaimju novēršana – sadarbībā ar Dobeles novadu; 

- piedalās Zemgales  plānošanas reģiona darbā. 

Tērvetes  novada pašvaldība brīvprātīgi realizē savas iniciatīvas, veicot arī šādas 

funkcijas : 

-  uztur pašvaldības Interneta mājas lapu  www.tervetesnovads.lv;  

- izdod Tērvetes novada domes informatīvo izdevumu „Laikam līdzi”; 

- uztur publiskos interneta pieejas punktus iedzīvotājiem novada bibliotēkās; 

- veic starptautisko un pārrobežu sadarbību;  

- veicina uzņēmējdarbību un tūrisma darbību;  

- veic kultūras un sporta darba koordināciju novadā, sniedz finansiālu atbalstu kultūras un sporta 

darbam;  

- sniedz finansiālu atbalstu skolas un ārpusskolas izglītības pasākumiem novadā;  

- organizatoriski un finansiāli atbalsta sabiedriskās organizācijas;  

- organizē veselības veicināšanas pasākumus novada teritorijā.  

Informācija par būtiskiem riskiem un neskaidriem apstākļiem, ar kuriem pašvaldība 

saskaras 

Liels risks ir  cilvēku aizbraukšana no novada-  gan uz pilsētām, gan ārzemēm. Tas pasliktina 

vispārējo sociālekonomisko situāciju novadā.  Arvien lielāka problēma  pašvaldības iestādei 

SAC “Tērvete” ir piesaistīt darbā kvalificētus speciālistus, apkopējas un  aprūpētājus. 

Problēmas rodas arī saistībā ar nepietiekamu sabiedriskā transporta pieejamību, lai nokļūtu 

SAC “Tērvete”.    Joprojām saglabājas zema dzimstība, lai gan 2016.gadā, salīdzinot ar 

2015.gadu, dzimstība ir palielinājusies.  

2017.gada 1. ceturkšņa ieņēmumu daļas izpilde atbilst plānotajam finansējumam no valsts 

budžeta, līdz ar to nepastāv bažas, ka valsts budžeta ieņēmumu daļas neizpildes gadījumā būs 

apdraudēts novada iestāžu plānotais finansējums, kā arī finanšu plūsmas nodrošinājums 

kreditoru norēķiniem.  



 

 

Pētniecības darbi 

2016.gadā netika veikti pētniecības darbi. 

 

Finanšu instrumenti un finanšu riska vadības mērķi un politika 

 

Tērvetes novada pašvaldība, prognozējot nākotnes darījumus – investīcijas un 

kapitālieguldījumus, piesaistot ES un citus finanšu instrumentus, seko līdzi finanšu politikas 

prognozēm un kontrolē esošo situāciju, norobežojot finanšu riskus, izvērtējot katras savas 

iestādes, struktūrvienības un kapitālsabiedrības maksātspēju un ieguldījumu efektivitāti.  

2016. gadā no valsts kases pašvaldības projektu īstenošanai ir saņemts aizņēmums  Euro 43337   

apmērā. 2016. gadā veikta aizņēmumu no Valsts kases pamatsummas atmaksa Euro 103 302 

apmērā. 

 

Tērvetes novada dome realizē mērķtiecīgu un stingru pašvaldības finanšu politiku, nodrošinot 

gan budžeta izstrādes procesa pārskatāmību, gan savlaicīgu tā plānošanu. 

2016. budžeta gads bija pietiekami labs. Finanses pietika pamatvajadzībām, varēja veikt 

nelielus remontdarbus un finansēt nelielus projektus.   Tika pabeigti arī lielāki projekti.  2016. 

gadā tika veikta Augstkalnes vidusskolas apkures sistēmas rekonstrukcija- Euro 132556,67,   

daudzdzīvokļu mājas “Labrenči” apkures sistēmas rekonstrukcija- Euro 70738,50  un 

pirmsskolas izglītības grupas  „Zvaniņi” telpu  remonts. Šie projekti tika īstenoti, piesaistot 

pašvaldības budžeta līdzekļus.  

2016. gadā tika uzsākts projekts „Kroņauces stadiona pārbūve”. Kopējais plānotais projekta 

finansējums EUR 125563, t.sk. LAD finansējums EUR 45000. 

2016. gadā projekta īstenošanai no Valsts kases  veikts aizņēmums  Euro 43337 apmērā.   

SAC ”Tērvete” 2016. gadā veica ēku jumta remontdarbus, saules kolektoru remontu, ierīkoja  

ugunsdrošības signalizāciju. Tika uzsākts darbs pie SAC ”Tērvete” ēku tehniskās apsekošanas. 

Tērvetes novada domes budžetu 2016.gadā nedaudz ietekmēja nepietiekamais finansējums 

pašvaldības iestādes SAC  “Tērvete” darbībā. Iestādei ir parādi saistībā ar sniegtajiem maksas 

pakalpojumiem privātajām personām. Valsts finansējums par ievietotajiem iemītniekiem līdz 

1989.gadam ar katru gadu sarūk. 2016.gadā pašvaldība no sava pamatbudžeta  kā dotāciju 

piešķīra SAC ”Tērvete” darbības nodrošināšanai (ēku uzturēšanai) Euro 20 000 eiro. SAC 

„Tērvete” ir   veikusi visas iespējamās darbības, lai piesaistītu jaunus klientus, tādējādi ar katru 

gadu samazinot  pašvaldības dotāciju iestādes darbības nodrošināšanai. 2016. gada dotācija ir 

par 43%  mazāka kā  2015. gadā. 2016. gadā SAC „Tērvete” par 6 %  ir palielinājies klientu 

skaits. 

 Pašvaldība veicina iedzīvotāju pašiniciatīvas - darbošanos biedrībās, atbalsta  projektu 

īstenošanu, sniedzot līdzfinansējumu.  

 Pārskata gadā nav notikuši nekādi svarīgi notikumi, kas varētu būtiski ietekmēt gada pārskata 

novērtējumu. 

2017. gadā turpināsim apgūt ES struktūrfondu finansējumu, nodrošinot pašvaldības teritorijas 

ilgtspējīgu attīstību. 

 Nodrošinot novada pašvaldības attīstību kopumā, atrodot labāko un ekonomiski izdevīgāko 

risinājumu strauji mainīgajos apstākļos, ievērojam konkrētās teritorijas īpatnības, esošo 

infrastruktūru un iedzīvotāju intereses.  

Domes priekšsēdētāja                                                                       D. Reinika 

 

 



 

 

 

 

 

 



 

 


