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DARBA KĀRTĪBĀ 

 

*  Uzņēmējdarbības speciālistes M. Mantrovas ziņojums  

*  Par Tērvetes novada  attīstības programmas 2012. - 2018.gadam uzraudzības pārskatu 

*  Izpilddirektora ziņojums 

 

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

     piešķiršanu 

2.  Par pašvaldībai piekritīgas zemes piešķiršanu nomā 

3.  Par pašvaldībai piekritīgas zemes piešķiršanu nomā 

4.  Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu, nekustamā īpašuma „Viesturi” sadalīšanu, 

     nosaukuma un lietošanas mērķa piešķiršanu 

5.  Par pašvaldībai piekritīgas zemes piešķiršanu nomā 

6.  Par pašvaldībai piekritīgas zemes piešķiršanu nomā 

7.  Par saistošo noteikumu  Nr.4   “Grozījumi Tērvetes novada domes 2014. gada 19. jūnija 

     saistošajos noteikumos Nr. 8 „Par pabalstiem ārkārtas situācijā, autonomo funkciju un  

     brīvprātīgo iniciatīvu izpildei”” apstiprināšanu 

8.  Par Tērvetes novada kultūras nama organizēto pasākumu ieejas maksas cenrāža 

     apstiprināšanu 

9.   Par  noteikumu „Tērvetes novada bāriņtiesas Ētikas normas”  apstiprināšanu 

10. Par pilna laika slodzes noteikšanu Annas Brigaderes pamatskolas pirmsskolas izglītības 

      grupas  ”Sprīdītis” skolas māsai 

11. Par zemes nomas līguma slēgšanu 

12. Par dzīvokļa īpašuma “Labrenči” dz. 69 atsavināšanu 

 

 

Sēdi vada domes priekšsēdētāja Dace Reinika  



Sēdi protokolē lietvede Santa Hibšmane 

 

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

Dzintra Sirsone, Anitra Skalbiņa, Normunds Namnieks, Indriķis Vēveris 

 

Sēdē piedalās: Domes izpilddirektors Māris Berlands, uzņēmējdarbības speciāliste Monta 

Mantrova, Ekonomiste Sandra Latiša, Augstkalnes pagasta pārvaldes vadītāja Jeļena Belova, 

izglītības darba speciāliste Inita Roze 

 

Domes priekšsēdētāja aicina balsot par darba kārtību ar 12 jautājumiem 

 

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

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

NOLEMJ: 
 

     Apstiprināt darba kārtību ar 12 jautājumiem 
 

 

Uzņēmējdarbības speciālistes Montas Mantrovas ziņojums par 2016. gadu 

  

 * Laika posmā no 1991. līdz  2017. gadam (pēc Lursoft datiem) Tērvetes novada teritorijā kopā 

bija reģistrētas:   

 26 biedrības, uz 26.04.2017. palikušas – 25; 

 2 nodibinājumi, uz 26.04.2017. – 1; 

 81 sabiedrība ar ierobežotu atbildību, uz 26.04.2017. – 70, t.sk. 2016. gadā reģistrētas 2 

jaunas”; 

 2 akciju sabiedrības; 

 14 individuālie komersanti, uz 26.04.2017. – 7; 

 20 individuālie uzņēmumi, uz 26.04.2017. – 12; 

 313 zemnieku saimniecības, uz 26.04.2017. – 200, brīvu lauksaimniecībā izmantojamo 

zemju nav. 

 5 kooperatīvās sabiedrības, uz 26.04.2017. – 3. 

 

   * Viena no aktīvākajām biedrībām, kas nodibināta 2014. gada nogalē,  ir Tērvetes novada 

mājražotāju un amatnieku biedrība, kas  devusi  arī savu artavu Tērvetes novada  vārda 

popularizēšanā  2016. gadā,  piedaloties dažādās aktivitātēs.  Sadarbībā ar Tērvetes novada 

aktīvajiem jauniešiem un BM studio BAUSKA izveidota  filma par biedrību "Tērvetes 

mājražotāji un  amatnieki".   

Biedrība iesaistījusies arī dažādu projektu realizēšanā.  Biedrības projekts  "Mēs esam šeit!", kas 

īstenots pašvaldības projektu “Mēs- Tērvetes novadam” ietvaros.  Tā rezultātā piecas  biedrībā 

iesaistījušās saimniecības ieguva vienotas ceļa norādes uz savu atrašanās un darbošanās vietu. 

Projekts ir atzinīgi novērtēts Latvijas Pašvaldību savienības konkursā "Sabiedrība ar dvēseli".  

   * Tērvetes novadā martā viesojās zemkopības ministrs J. Dūklavs un ZM parstāvji; 

   * Tika organizētas vairākas sanāksmes ar  novada uzņēmējiem, lai diskutētu par tiem 

pašvaldības grants ceļiem, kuriem nepieciešams remonts; 

   * Tika turpināta tradīcija doties vizītēs pie novada uzņēmējiem. 2016. gadā  kopā ar domes 

priekšsēdētāju apmeklējām: 

 SIA “SIGUS B”; 

 z/s “Blīkšķi”; 

 SIA HANSA UNI; 

 LKS “Dāmnieki” 

 



  

 * 2016. gadā uzņēmēji piedalījās izstādēs un svētkos: 

 Balttour 2016; 

 Riga Food 2016; 

 Uzņēmēju dienas Zemgalē; 

 Tulpju svētki “Viestardos”; 

 Traktordiena 2016; 

 Zemgaļu svētki 2016; 

 Tērvetes novada svētki 2016 

 

  *  Viesojoties pie  mūspuses uzņēmējiem,  ar karjeras iespējām laukos tika iepazīstināti  novada 

skolu 7.-9. klašu audzēkņi; 

  *  Pie Tērvetes lielākiem un mazākiem uzņēmējiem pieredzes apmaiņā ir viesojušies  

Daugavpils, Amatas, Jaunpils un Bauskas novadu uzņēmēji, kā arī amatnieku biedrība “Rūzele” 

no Rūjienas novada.  

  *  Tērvetes novadā viesojušies arī ārvalstu viesi-  no Moldovas un Ukrainas. 

  *  2016. gadā sevi pieteikuši 2 jauni uzņēmēji: 

 SIA Tērvetes tauriņi; 

 Aptieka Augstkalnes pagastā 

  *  A/S “Tērvetes AL”  ieguva balvu “Videi draudzīgākais uzņēmums”  nominācijā “Gada 

izaugsmes balva - gada veiksminieks” un  nominācijā   “Lielākais  alus tirdzniecības kāpums 

veikalu grupā” 

  *   A/S “Agrofirma Tērvete”  Rundāles pilī tika sumināta kā Gada uzņēmējs 2016  Zemgalē .  

  *  A/S “Agrofirma Tērvete” valdes priekšsēdētājs un novada domes priekšsēdētāja piedalījās 

Latvijas proklamēšanas 98. gadadienai veltītā pieņemšanā pie valsts prezidenta Rīgas pilī; 

*  2016. gada nogalē Latvijas Valsts prezidents Raimonds Vējonis ar kundzi Ivetu Vējoni 

viesojās pie Tērvetes novada uzņēmējiem 

 

Deputāti pieņem zināšanai uzņēmējdarbības speciālistes sniegto informāciju 

 

Par Tērvetes novada  attīstības programmas 2012. - 2018.gadam uzraudzības pārskatu 

 

      Domes priekšsēdētāja klātesošos informē par to, ka Finanšu komitejas sēdē  Attīstības 

nodaļas vadītāja Linda Mierlauka  detalizēti iepazīstināja deputātus ar Tērvetes novada  attīstības 

programmas 2012. - 2018.gadam uzraudzības pārskatu. Šobrīd L. Mierlauka ir komandējumā 

ārpus valsts.  D. Reinika   klātesošos iepazīstina ar Tērvetes novada attīstības programmas 2012. 

– 2018. gadam uzraudzības pārskata struktūru, norādot, ka tajā  ietverts Tērvetes novada 

vispārējs attīstības raksturojums, kā arī attīstības programmas ieviešanas rezultāti. Kopumā 

jāsecina, ka pēdējos trijos gados Tērvetes novada pašvaldība realizējusi daudzas uz iedzīvotājiem 

vērstas un sabiedrībai nozīmīgas rīcības, kā arī ievērojami uzlabojies darbs pie publicitātes.  

Tērvetes novada pašvaldība plānveidīgi realizē Attīstības programmā izvirzītās prioritātes un 

rīcības, iespēju robežās piesaistot gan ES fondu finansējumu, gan veicot aizņēmumus Valsts 

kasē.  

D. Reinika  informē, ka pilns šī dokumenta izklāsts būs pieejams Tērvetes novada pašvaldības 

mājas lapā www.tervetesnovads.lv._pašvaldība _attīstības plānošanas dokumenti.  

 

Deputāti pieņem zināšanai sniegto informāciju 

 

 

 

 

 



 

 

Tērvetes novada pašvaldības izpilddirektora 

2017. gada 27. aprīļa ziņojums par pašvaldības darbu 

 

 

Par Tērvetes novada budžeta izpildi 2017.gada 1. ceturksnī 

 

Pašvaldības pamatbudžeta ieņēmumu  plāna 4 551 070 EUR  izpilde uz 2017. gada 31. 

martu ir  1 190 711 EUR, kas sastāda  26.16 %.  

 

 Tai skaitā : 

 nodokļu ieņēmumu plāns 2 126 561 EUR, izpilde  575 638 EUR (27 %) 

 nenodokļu ieņēmumu plāns 88 160 EUR, izpilde 5804 EUR (6.6 %) 

 maksas pakalpojumu un citu pašu ieņēmumu plāns 1 015 390 EUR, izpilde 277 293 EUR 

(27.3 %) 

 valsts un pašvaldību budžeta transfertu plāns 1 320 959 EUR, izpilde  331 976 EUR (25.1 

%) 

      

Pamatbudžeta izdevumu plāns  izpildīts par 18.34%, jeb izlietoti 914 168 EUR no 

plānotiem 4 983 231 EUR. No šīs summas  uzturēšanas  izdevumiem   izlietoti 911 026 EUR jeb 

19.3%,  bet kapitāliem izdevumiem 3142 EUR, kas ir 1.2% no plānotiem izdevumiem. 

Naudas līdzekļu atlikums kasēs un pamatbudžeta banku kontos ir 1 200 941 EUR.  

 

Pašvaldības speciālā budžeta ieņēmumu plāns 2017. gadam ir 160 907 EUR, uz 31. martu   

izpildīts par 26.46 % jeb ieskaitīti  42 575 EUR.  

 Tai skaitā dabas resursu nodokļa ieņēmumu plāna 11 000 EUR izpilde ir 5099 EUR , kas ir 46,3 

%. No plānotiem autoceļu fonda līdzekļu ieņēmumiem      149 907  EUR saņemti 37 476 EUR 

t.i. 25%.  

Speciālā budžeta izdevumu plāns 2017.gadam ir 230 686 EUR, izpilde 1. ceturksnī 6 888 EUR, 

vai 3 % 

Naudas līdzekļu atlikums speciālā budžeta bankas kontā sastāda 105 465 EUR. 

 

Dāvinājumu un ziedojumu budžeta naudas līdzekļu atlikums ir  8047 EUR. 

 

Pašvaldības kredītsaistības valsts kasei uz 2017. gada 31. martu sastāda 1 983 339 EUR.  

1. ceturksnī veikta pamatsummas atmaksa 28 074 EUR apmērā. Aizņēmumu apkalpošanas 

izmaksas 1. ceturksnī sastāda 1322 EUR. 

Aizņēmuma atmaksājamā daļa līdz 2017. gada beigām sastāda 95 489 EUR. Pašvaldībai nav 

nodokļu parādu. 

Pašvaldības autoceļu fonda līdzekļu izlietojums 2017. gadā   
 

Darba pieņ. - nodoš. Cet. Augstkalnes Bukaišu Tērvetes Citi Kopā 

akta Nr. 

 

pagasts pagasts pagasts izdevumi 

 Akts Nr.1 sniega šķūrēš. I 

  

972.66 

 

972.66 

Akts Nr.1 sniega šķūrēš. I 1697.68 

   

1697.68 

Akts Nr.1-17 sniega        

šķūrēš. I 

  

1917.08 

 

1917.08 

Akts Nr.1 sniega šķūrēš. I 

 

568.58 

  

568.58 

Akts Nr.1 greiderēšana I 553.88 652.99 525.22 

 

1732.09 

KOPĀ I ceturksnī I 2251.56 1221.57 3414.96 

 

6888.09 



 

*    24. aprīlī tika izsludināts 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". Teritorijas plānojums un attīstības programma 

izstrādājama atbilstoši tehniskajai specifikācijai un darba uzdevumam.   

 Pretendentiem piedāvājumi jāiesniedz līdz 8. maija plkst.10:00. 

 

*   5. aprīlī cenu aptaujas rezultātā noslēgts būvdarbu līgums ar SIA "Skorpions VS" par Tērvetes 

brīvdabas estrādes vienkāršoto atjaunošanas darbu veikšanu. Būvdarbu izmaksas ir 24 028,75 

EUR, tajā skaitā PVN. Finansējums šim mērķim 20 000,00 EUR apmērā tika piešķirts no valsts 

budžeta programmas “Mērķdotācijas pašvaldību pasākumiem” 2017. gadā piešķirtā finansējuma 

pašvaldības pasākumam „Brīvdabas estrādes atjaunošana”. Atlikusī finansējuma daļa tiks segta 

no pašvaldības budžeta līdzekļiem. Darbus paredzēts pabeigt līdz 31. maijam.  

 

*  Saskaņā ar Tērvetes novada domes un AS "Latvijas valsts meži" 2017. gada 30. martā noslēgto 

Līgumu par tiesībām ierīkot Tērvetes novada mājražotāju pārtikas izstrādājumu tirdzniecības 

vietu Latvijas valsts mežu dabas parka teritorijā , 5.aprīlī tika noslēgts līgums ar SIA "Skorpions 

VS" par tirdzniecības vietas izbūvi. Tirdzniecības vietā varēs realizēt Tērvetes novada 

mājražotāju un vietējo lauksaimniecības produktu ražotāju ražotos pārtikas produktus.  

Būvniecība pabeigta 25. aprīlī, ievērojot līgumā noteiktos termiņus. Darbu izmaksas 5931,76 

EUR, tajā skaitā PVN. 

 

*    11. aprīlī noslēdzās iepirkums  "Notekūdeņu attīrīšanas iekārtu "Labrenči" pārbūve". Tika 

saņemti trīs pretendentu piedāvājumi.  SIA "GATE L" piedāvāja pārbūvi veikt par 48 358,86 

EUR, SIA "Siltumkomforts" par 49 605,87 EUR, bet SIA "Ekostandarts Tehnoloģijas" par 47 

682,58 EUR, tajā skaitā PVN. 

 Iepirkumu komisija, izskatot pretendentu iesniegtos piedāvājumus un konstatējot, ka 

piedāvājums ar viszemāko cenu, kas atbilst iepirkuma prasībām ir iesniedzis SIA "Ekostandarts 

Tehnoloģijas" un pretendents nav izslēdzams no dalības iepirkumā saskaņā ar Publisko 

iepirkumu likuma 9. panta astoto daļu, atzīst, ka par iepirkuma uzvarētāju ir atzīstams iepirkuma 

pretendents SIA "Ekostandarts Tehnoloģijas" par augstāk minēto cenu. Būvniecības finansēšanai 

tiks izmantoti pašvaldības speciālā budžeta dabas resursu līdzekļi, kā arī daļēji izmaksas tiks 

segtas no pašvaldības budžeta līdzekļiem. Būvdarbu izpilde paredzēta trīs kalendāro mēnešu 

laikā no iepirkuma līguma noslēgšanas. 

 

*   13. aprīlī cenu aptaujas rezultātā noslēgts būvdarbu līgums ar SIA "Skorpions VS" par 

Augstkalnes pagasta Mežmuižas pils ieejas kāpņu un terases atjaunošanas darbu veikšanu. 

Būvdarbu izmaksas ir 19 223,58 EUR, tajā skaitā PVN. Finansējums šim mērķim 8583,00 EUR 

tika piešķirts no valsts budžeta programmas “Mērķdotācijas pašvaldību pasākumiem” 2017. gadā 

piešķirtā finansējuma pašvaldības pasākumam “Augstkalnes pagasta Mežmuižas pils terases 

atjaunošana”. Atlikusī finansējuma daļa tiks segta no pašvaldības budžetā šim mērķim 

plānotajiem  līdzekļiem. Darbus paredzēts pabeigt līdz 31. maijam.   

 

  * 18. aprīlī ir saņemts  Valsts būvniecības kontroles atzinums par SAC “Tērvete” ēkas 

“Mežmalieši” ekspluatācijas pārbaudi. Atzinumā ir norādīti turpmāk veicamie pasākumi ēkas 

tehniskā  stāvokļa uzlabošanai.  

 

*       19. aprīlī notika SIA "Rehabilitācijas centrs "Tērvete"" dalībnieku sapulce. Sapulcē tika 

izskatīti vairāki ar SIA darbību saistīti jautājumi.   Kā būtiskākie  tika pieņemti lēmumi  par SIA  

"Rehabilitācijas centrs "Tērvete"" 2016. gada pārskata apstiprināšanu  un peļņas sadali.   

Atbilstoši Tērvetes novada domes 2016. gada 24. marta noteikumu "Kapitālsabiedrībā, kurā 

Tērvetes novada pašvaldībai ir izšķirošā ietekme, dividendēs izmaksājamās peļņas daļas 

noteikšanas un izmaksāšanas kārtība" nosacījumiem, dividendes nav nosakāmas un sabiedrības 



peļņa ir novirzāma sabiedrības attīstībai.  Tika nolemts 2016. gada peļņu 56 808,00 EUR  apmērā 

novirzīt sabiedrības attīstībai.     

Sapulces noslēgumā SIA" Rehabilitācijas centrs "Tērvete""  valdes priekšsēdētājs informēja par 

paveikto 2017. gada 1. ceturksnī.  Nozīmīgākie pasākumi: Ir noslēgts līgums ar Nacionālo 

veselības dienestu "Par sekundāro ambulatoro veselības aprūpes pakalpojumu sniegšanu un 

apmaksu" . Finansējuma apjoms 2017. gadam  626 716 EUR  un  noslēgts līgums ar Jelgavas 

Sociālo lietu pārvaldi par sociālās rehabilitācijas pakalpojumu sniegšanu Jelgavas pilsētas 

administratīvajā teritorijā mītošajiem klientiem. Plānotais apjoms - 42 pacientu rehabilitācija par 

kopējo summu      17 460 EUR.  2017. gada 1 ceturksnī ir  pabeigti iepirkuma "Rehabilitācijas 

centrs "Tērvete"" ēkas atjaunošanas otrās kārtas  darbi par kopējo summu 63 486, 34 EUR,  

pabeigti divi grāmatvedības telpu remonti par summu 16 923 EUR, kā arī vienas  zemūdens 

masāžas  vannas telpas atjaunošana par summu 10 285 EUR.   Informēju, ka uz šo brīdi centrā 

strādā 60 darbinieki. 

 

 

*    Informēju, ka no 26. - 30. aprīlim Attīstības nodaļas vadītāja Linda Mierlauka  pēc Zemgales 

plānošanas reģiona uzaicinājuma piedalās  pasākumā “Zemgales dienas Īrijā  2017”. Pasākums 

"Zemgales dienas Īrijā 2017"  tiek rīkots sadarbībā ar latviešu biedrības Īrijā "LatWest" un 

Latvijas vēstniecības Īrijā atbalstu, kā projekta "Reģionālās dienas Īrijā 2015-2018" aktivitāte. 

Pasākuma mērķis ir vērsts,  sagaidot Latvijas 100 gadi , stiprināt valsts gribu, piederības sajūtu 

un stimulēt sadarbību. Pasākuma laikā plānots tikties ar Īrijas pašvaldību pārstāvjiem, parādīt 

īriem, ko ražo Zemgalē- Tērvetē, izveidojot Zemgales stendu, veicinot attiecības starp Īriju un 

Latviju arī kultūras, izglītības un sporta jomās, kā arī piedalīties seminārā - diskusijā Dublinā ar 

Īrijas pašvaldību savienības pārstāvjiem. Pēc komandējuma uz komandējumu attiecināmos 

izdevumus 80% apmērā apmaksās Latvijas Investīciju attīstības aģentūra (LIAA).   

 

*   Pamatojoties uz Tērvetes novada domes izpilddirektora 2017. gada 6. aprīļa  rīkojumu Nr.3-

5/70, atkārtoti izsludināts konkurss uz jaunveidojamās iestādes "Tērvetes namsaimnieks" 

vadītāja amatu. Sludinājums par konkursu ir publicēts Tērvetes novada mājas lapā un 

Nodarbinātības Valsts aģentūras vakanču portālā. Pretendentu pieteikšanās termiņš līdz 2017. 

gada 8. maijam. 

 

*  Projektu izstrāde  

  

 Latvijas Pašvaldību savienības organizētā pasākuma ietvaros " Meža dienas 2016-2018. 

Idejas-pašvaldību labie darbi parkos Latvijas 100-gadei " ietvaros    Tērvetes novadā Augstkalnē 

Mežmuižas parkā tiks  uzstādīti divi koka soli un divas atkritumu urnas.  Soli un urnas tiks 

izgatavoti LVM galdniecībā par kopējo 2017. gadam piešķirto finansējumu   500,00 EUR, tajā 

skaitā PVN.    

 2017. gada 25. aprīlī noslēdzās iepirkums mentora pakalpojumam projekta 

Nr.8.3.3.0./15/I/001 „PROTI un DARI!” ietvaros. Piedalījās divi pretendenti, izvēlēta 

Liene Briedīte, kas piedāvāja zemākas izmaksas. Liene šajā projektā darbojās ka mentors arī 

2016.gadā. 

 Tiek gatavots projekta pieteikums VARAM izsludinātajā Eiropas Savienības fondu 

specifiskā atbalsta mērķa 3.3.1. “Palielināt privāto investīciju apjomu reģionos, veicot 

ieguldījumus uzņēmējdarbības attīstībai atbilstoši pašvaldību attīstības programmās noteiktajai 

teritoriju ekonomiskajai specializācijai un balstoties uz vietējo uzņēmēju vajadzībām” trešās 

projektu iesniegumu atlases kārtas “Ieguldījumi uzņēmējdarbībai nozīmīgā infrastruktūrā 

pašvaldībās, kuras nav nacionālas vai reģionālas nozīmes attīstības centru pašvaldība” projektu 



konkursam. Tērvetes novada domes projekta „Atbalsts uzņēmējdarbības attīstībai Tērvetes 

novadā” ietvaros tiek gatavota dokumentācija iepirkumam par izmaksu - ieguvumu analīzes 

izstrādi, kas ir projekta pieteikuma pielikums 

 
 

1. paragrāfs 

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

piešķiršanu 

D. Reinika 

 

         

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

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

NOLEMJ: 

 

      Pieņemt lēmumu Nr. 49 “Par nekustamā īpašuma “Godiņi” sadalīšanu, nosaukuma un zemes 

lietošanas mērķa piešķiršanu” 

 

 

 

2. paragrāfs 

Par pašvaldībai piekritīgas zemes piešķiršanu nomā 

D. Reinika 

 

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

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

NOLEMJ: 

 

      Pieņemt lēmumu Nr. 50 “Par pašvaldībai piekritīgas zemes piešķiršanu nomā”    

 

 

 

 

3. paragrāfs 

Par pašvaldībai piekritīgas zemes piešķiršanu nomā 
D. Reinika 

 

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

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

NOLEMJ: 

 

      Pieņemt lēmumu Nr. 51 “Par pašvaldībai piekritīgas zemes piešķiršanu nomā”    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4. paragrāfs 

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

nosaukuma un lietošanas mērķa piešķiršanu 
D. Reinika 

 

 

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

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

NOLEMJ: 

 

      Pieņemt lēmumu Nr. 52 “par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu, nekustamā īpašuma 

“Viesturi” sadalīšanu, nosaukuma un lietošanas mērķa piešķiršanu” 

 

 

 

5. paragrāfs 

Par pašvaldībai piekritīgas zemes piešķiršanu nomā 

D. Reinika 

 

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

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

NOLEMJ: 

 

      Pieņemt lēmumu Nr. 53 “Par pašvaldībai piekritīgas zemes piešķiršanu nomā”    

 

 

6. paragrāfs 

Par pašvaldībai piekritīgas zemes piešķiršanu nomā 

D. Reinika 

 

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

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

NOLEMJ: 

 

      Pieņemt lēmumu Nr. 54 “Par pašvaldībai piekritīgas zemes piešķiršanu nomā”    

 

 

 

7. paragrāfs 

Par saistošo noteikumu  Nr.4   “Grozījumi Tērvetes novada domes 2014.gada 19.jūnija 

saistošajos noteikumos Nr. 8 „Par pabalstiem ārkārtas situācijā, autonomo funkciju un 

brīvprātīgo iniciatīvu izpildei”” apstiprināšanu 
D. Reinika 

 

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

saistošo noteikumu Nr. 4   “Grozījumi Tērvetes novada domes 2014. gada 19. jūnija saistošajos 

noteikumos Nr. 8 „Par pabalstiem ārkārtas situācijā, autonomo funkciju un brīvprātīgo iniciatīvu 

izpildei”” apstiprināšanu. Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21. pantu, Finanšu 

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

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

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

 



     1. Apstiprināt Tērvetes novada domes saistošos noteikumus Nr. 4   “Grozījumi Tērvetes 

novada domes 2014. gada 19. jūnija saistošajos noteikumos Nr. 8 „Par pabalstiem ārkārtas 

situācijā, autonomo funkciju un brīvprātīgo iniciatīvu izpildei””;  

 

2. Nosūtīt saistošos noteikumus triju darba dienu laikā pēc to parakstīšanas Vides aizsardzības 

un reģionālās attīstības ministrijai atzinuma sniegšanai; 

 

3. Ja Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas atzinumā nav izteikti iebildumi par 

pieņemto saistošo noteikumu tiesiskumu, publicēt saistošos noteikumus informatīvajā izdevumā 

„Laikam līdzi” un izlikt  redzamā vietā Tērvetes novada domes ēkā; 

 

4. Kontroli par šī lēmuma izpildi veikt Tērvetes novada domes izpilddirektoram. 

 

 

 

 

 

APSTIPRINĀTI 

ar Tērvetes novada domes 

2017. gada 27. aprīļa 

sēdes lēmumu (protokols Nr.9, 7. §) 

 

 

     Saistošie noteikumi  Nr. 4   “Grozījumi Tērvetes novada domes 2014. gada 19. jūnija 

saistošajos noteikumos Nr. 8 „Par pabalstiem ārkārtas situācijā, autonomo funkciju un 

brīvprātīgo iniciatīvu izpildei”” 
                                                                                              

                                                                                             Izdoti saskaņā ar likuma  

                                             „Par pašvaldībām”  15. panta septīto daļu,  

43.panta trešo daļu,  

     „Sociālo pakalpojumu un  

sociālās palīdzības likuma” 35. panta otro daļu;  

LR MK 2006. gada 19. decembra noteikumu Nr. 1036   

 „Audžuģimenes noteikumi” 43. punktu 

 

 

      Izdarīt Tērvetes novada domes 2014. gada 19. jūnija saistošajos noteikumos Nr. 8  „Par 

pabalstiem ārkārtas situācijā, autonomo funkciju un brīvprātīgo iniciatīvu izpildei” (turpmāk – 

saistošie noteikumi) šādus grozījumus: 

 

   1.  Aizstāt visā saistošo noteikumu  tekstā un nosaukumā vārdu “ārkārtas” ar vārdu “krīzes”. 

  

   2.  Izteikt saistošo noteikumu  6.2.apakšpunktu  šādā redakcijā: 

          “6.2. Pabalsts tiek noteikts līdz EUR 5,00  par paciņu;” 

 

   3.  Izteikt saistošo noteikumu  7.2. apakšpunktu  šādā redakcijā: 

           “7.2.   Pabalsts tiek piešķirts EUR 35,00 apmērā;” 

            

 Domes priekšsēdētāja                                                                                        Dace Reinika 

 

 

 



 

 

 

8. paragrāfs 

Par Tērvetes novada kultūras nama organizēto pasākumu ieejas maksas cenrāža 

apstiprināšanu 

D. Reinika 

 

     Tērvetes novada dome ir izskatījusi Tērvetes novada kultūras nama direktora Viktora 

Strapcāna iesniegto  Tērvetes novada kultūras nama organizēto pasākumu ieejas maksas cenrāža 

projektu.  

     Pamatojoties uz likuma par pašvaldībām 21. panta pirmās daļas 27. punktu un 14. punkta g) 

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

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

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

NOLEMJ:  
     1. Apstiprināt  Tērvetes novada kultūras nama organizēto pasākumu ieejas maksas cenrādi  

(pielikumā).  

     2. Noteikt, ka biļetes cenu konkrētajam pasākumam apstiprinātajā diapazonā, ņemot vērā 

līgumā noteikto honorāru viesmāksliniekam/ pasākuma rīkotājam un prognozēto pasākuma 

apmeklētāju skaitu vai vienošanās nosacījumus ar pasākuma rīkotāju, nosaka kultūras iestādes 

vadītājs, saskaņojot ar izpilddirektoru.  

 

 

APSTIPRINĀTS 

ar Tērvetes novada domes 

2017. gada  27. aprīļa 

sēdes lēmumu (protokols Nr. 9,  8. §) 

 

Tērvetes novada kultūras nama organizēto pasākumu ieejas maksas cenrādis 

N.p.k. Pasākuma veids Ieejas maksa vienam 

apmeklētājam 

(EUR) 

PVN  

1. Maksa bērniem no 3 līdz 12.g.v. 

1.1. Kinofilmas, multfilmas  demonstrēšana 1,00 - 2,00 

(vai pēc vienošanās ar 

kinoizplatītāju  

nepiemēro  

1.2. Amatiermākslas kolektīvu koncerts vai izrāde 1,00 nepiemēro  

1.3. Profesionāla teātra izrāde, koncertprogramma 

bērniem   

1,00 -3,00 nepiemēro  

2. Maksa pieaugušajiem 

2.1. Kinofilmas demonstrēšana 1,00 -3,00 

(vai pēc vienošanās ar 

kinoizplatītāju) 

nepiemēro  

2.2 Atpūtas pasākums, balle, diskotēka 3,00 nepiemēro  

2.3 Atpūtas pasākums, balle ar mākslinieku 

piedalīšanos vai ar vakara vadītāju 

5,00 - 12,00 

 

nepiemēro  

2.4 Amatiermākslas kolektīvu koncerts vai izrāde  2,00 - 3,00 nepiemēro  

2.5 Profesionāla koncertprogramma, teātra izrāde 5,00 - 12,00 nepiemēro  



3. Maksa pensionāriem, personām ar invaliditāti  

3.1 Kinofilmas demonstrēšana 1,00 (vai pēc 

vienošanās ar 

kinoizplatītāju) 

nepiemēro  

3.2 Amatiermākslas kolektīvu koncerts vai izrāde 1,00 – 2,00 nepiemēro  

3.3 Profesionāla koncertprogramma, teātra izrāde 3,00- 10,00 nepiemēro  

 

 

4. Maksa par izbraukuma aktivitātēm 

 

 

4.1 Amatierteātra izrāde  Pēc vienošanās ar 

pasākuma rīkotāju, bet 

ne mazāk kā EUR 

80,00 un papildu 

transporta izmaksas 

vai  

1,00-3,00 par biļeti 

 

 

 

piemēro 

 

 

nepiemēro 

 

 

 

 

 

9. paragrāfs 

Par  noteikumu „Tērvetes novada bāriņtiesas Ētikas normas”  apstiprināšanu 

D. Reinika 

 

     Tērvetes novada dome ir izskatījusi Bāriņtiesas priekšsēdētājas Baibas Opmanes iesniegto 

Tērvetes novada domes noteikumu „Tērvetes novada bāriņtiesas Ētikas normas” projektu.  

Pamatojoties uz likuma par pašvaldībām 21. pantu, 41. panta 2.punktu, Finanšu komitejas 

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

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

PRET – nav, ATTURAS - nav, NOLEMJ:  

       

      1. Apstiprināt Tērvetes novada domes noteikumus  „Tērvetes novada bāriņtiesas Ētikas 

normas” (pielikumā). 

      2. Noteikt, ka noteikumi stājas spēkā pēc to apstiprināšanas domes sēdē.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



10. paragrāfs 

Par pilna laika slodzes noteikšanu Annas Brigaderes pamatskolas pirmsskolas grupas 

”Sprīdītis” skolas māsai 

D. Reinika 

 

   Tērvetes novada dome ir izskatījusi 2017. gada 4. aprīļa Annas Brigaderes pamatskolas 

pirmsskolas izglītības grupas ”Sprīdītis” vecāku padomes un vecāku iesniegumu ar lūgumu 

Tērvetes novada  domei rast iespēju noteikt pilna laika slodzi kvalificētai medmāsai bērnudārza 

vajadzībām.  

    Tērvetes novada dome, uzklausot skolas direktoru Aldi Tisenkopfu un pirmsskolas grupas 

metodiķi  Lindu Kuduli  par skolas māsas  pilna laika noslodzi, pamatojoties uz likuma par 

pašvaldībām 21. pantu, Finanšu komitejas lēmuma projektu, domes priekšsēdētājas ierosinājumu 

noteikt pilna laika slodzi kvalificētai skolas māsai Annas Brigaderes pamatskolas pirmsskolas 

grupā “Sprīdītis” ar 2017. gada 1. septembri, atklāti vārdiski balsojot: PAR - 9 (D. Reinika, A. 

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

PRET – nav, ATTURAS - nav, NOLEMJ:  

 

     1.  Noteikt  pilna laika slodzi kvalificētai skolas māsai  Annas Brigaderes pamatskolas 

pirmsskolas izglītības grupā “Sprīdītis”  ar 2017. gada  1. septembri. 

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

štatu sarakstā, štatu saraksta 7.sadaļā PIG Sprīdītis,  aizstājot vārdus un skaitli  “Skolas māsa  - 

0,5 “ ar  vārdiem un skaitli  “Skolas māsa - 1 “.   

 

 

 

 

11. paragrāfs 

Par zemes nomas līguma slēgšanu 

D. Reinika 

 

        Tērvetes novada dome, izskatot iesniegto lēmuma projektu “Par zemes nomas līguma 

slēgšanu” un tam pievienoto nomas līguma projektu, konstatēja: 

        Uz privātpersonai piederošas zemes vienības „Jaunzariņi”, Bukaišu pagasts, Tērvetes 

novads, /kadastra apzīmējums/, atrodas Tērvetes novada pašvaldībai piederošas būve „Bukaišu 

centra tornis”, Bukaišu pagasts, Tērvetes novads, /kadastra apzīmējums/, un pazemes ūdens 

ņemšanas urbums „Centrs”, Bukaiši, Bukaišu pagasts, Tērvetes novads, /identifikācijas numurs/,  

kamdēļ šī zemes īpašuma gabala daļa 0,28 ha platībā ir nepieciešama Tērvetes novada 

pašvaldībai tai piederošas būves uzturēšanai un lietošanai. 

        Tērvetes novada dome ir saskaņojusi ar zemes vienības „Jaunzariņi”, Bukaišu 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 - 9 (D. 

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

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

 

        1. Iznomāt no nekustamā īpašuma „Jaunzariņi”, Bukaišu pagasts, Tērvetes novads, 

/kadastra apzīmējums/, īpašnieka N. D. zemes īpašuma gabala daļu 0,28 ha platībā, kas 

nepieciešams Tērvetes novada pašvaldībai pazemes ūdens ņemšanas urbuma „Centrs”, Bukaiši, 

Bukaišu pagasts, Tērvetes novads, /identifikācijas numurs/  un būves „Bukaišu centra tornis”, 

Bukaišu pagasts, Tērvetes novads, /kadastra apzīmējums/, 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 Andrai 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. 

 

12. paragrāfs 

Par dzīvokļa īpašuma “Labrenči” dz. 69 atsavināšanu 

D. Reinika 

 

        Tērvetes novada dome ir izskatījusi D. B. 2016. gada 27. marta iesniegumu ar ierosinājumu 

pārdot viņam Tērvetes novada pašvaldībai piederošo dzīvokļa īpašumu, “Labrenči” dz.69, 

Tērvete, Tērvetes pagasts, Tērvetes novads.   

        Izskatot augstāk minēto ierosinājumu, Tērvetes novada dome konstatēja: 

        D. B. uz īres tiesisko attiecību pamata lieto Tērvetes novada pašvaldībai piederošo dzīvokļa 

īpašumu Nr. 69, “Labrenči”, Tērvete, Tērvetes pagasts, Tērvetes novads, sastāvošu no trīsistabu 

dzīvokļa ar kopējo platību 66,8 m2, ar pie dzīvokļa īpašuma piederošo kopīpašuma domājamo 

daļu no daudzdzīvokļu mājas /kadastra apzīmējums/ un zemes /kadastra apzīmējums/. 

        Saskaņā ar Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 4.panta noteikumiem, 

atsevišķos gadījumos valsts vai pašvaldības nekustamā īpašuma atsavināšanu var ierosināt 

īrnieks vai viņa ģimenes loceklis, ja viņš vēlas nopirkt dzīvojamo māju, tās domājamo daļu vai 

dzīvokļa īpašumu Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 45.pantā noteiktajā kārtībā. 

        Ņemot vērā augstāk minēto tiesisko reglamentāciju, D. B. ir tiesības ierosināt dzīvokļa 

īpašuma Nr. 69, “Labrenči”, Tērvete, Tērvetes pagasts, Tērvetes novads, atsavināšanu. 

        Saskaņā ar Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 45.panta trešās daļas 

noteikumiem, atsavinot valsts vai pašvaldības īpašumā esošu viendzīvokļa māju vai dzīvokļa 

īpašumu, par kuru lietošanu likumā "Par dzīvojamo telpu īri" noteiktajā kārtībā ir noslēgts 

dzīvojamās telpas īres līgums, to vispirms rakstveidā piedāvā pirkt īrniekam un viņa ģimenes 

locekļiem.  

https://likumi.lv/doc.php?id=261500#p17
https://likumi.lv/doc.php?id=261500#p18
https://likumi.lv/doc.php?id=261500#p17
http://www.tervetesnovads.lv/
http://pro.nais.lv/naiser/text.cfm?Ref=0103012002103132796&Req=0103012002103132796&Key=0127011993021632769&Hash=


        Saskaņā ar Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 45.panta ceturtās daļas 

noteikumiem, īrnieks vai viņa ģimenes locekļi var pirkt īrēto viendzīvokļa māju vai dzīvokļa 

īpašumu, ja: 

             1) īrnieks un viņa ģimenes locekļi ir noslēguši notariāli apliecinātu vienošanos par to, 

kurš vai kuri no viņiem iegūs īpašumā īrēto viendzīvokļa māju vai dzīvokļa īpašumu; 

             2) tiesā nav celta prasība par īres līguma izbeigšanu. 

        Pret D. B. nav celta prasība par īres līguma izbeigšanu.  

        Saskaņā ar Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 37.panta pirmās daļas 

noteikumiem pārdot valsts vai pašvaldības mantu par brīvu cenu var, ja nekustamo īpašumu 

iegūst likuma 4.panta ceturtajā daļā minētā persona. Šajā gadījumā pārdošanas cena ir vienāda ar 

nosacīto cenu. 

        Saskaņā ar Publiskas personas mantas atsavināšanas likumā doto jēdziena “nosacītā cena” 

skaidrojumu, nosacītā cena ir nekustamā īpašuma vērtība, kas noteikta atbilstoši Standartizācijas 

likumā paredzētajā kārtībā apstiprinātajiem Latvijas īpašuma vērtēšanas standartiem jeb tirgus 

cena, ko noteicis sertificēts vērtētājs . 

        Dzīvokļa īpašuma Nr. 69, “Labrenči”, Tērvete, Tērvetes pagasts, Tērvetes novads, tirgus 

cena, saskaņā ar veikto tirgus novērtējumu, ko veicis sertificēts nekustamo īpašumu vērtētājs  

Guntars Pugejs, profesionālās kvalifikācijas sertifikāts Nr. 79, ir noteikta EUR 2800,00 (divi 

tūkstoši astoņi simti euro 00 centi) apmērā, bet aktuālā kadastrālā vērtība ir EUR 3015,00 (trīs 

tūkstoši piecpadsmit euro 00 centi) apmērā. 

        Ņemot vērā augstāk minētos lietas faktiskos apstākļus un pamatojoties uz Publiskas 

personas mantas atsavināšanas likuma 1.pantu, 4.panta ceturto daļu, 5.; 8.; 37. un 45.pantu 

likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 17.punktu, Finanšu komitejas lēmuma projektu, 

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

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

ATTURAS - nav, NOLEMJ: 

 

        1. Atsavināt Tērvetes novada pašvaldībai piederošo nekustamo īpašumu – dzīvokļa īpašumu 

Nr. 69, “Labrenči”, Tērvete, Tērvetes pagasts, Tērvetes novads, pārdodot to par cenu EUR 

3015,00  (trīs tūkstoši piecpadsmit  euro 00 centi) D. B., /personas kods/; 

        2. Noteikt, ka šis lēmums zaudē spēku, ja D. B. līdz 2017. gada 01. jūnijam nav veicis 

pirkuma maksas nomaksu vai noslēdzis pirkuma līgumu ar Tērvetes novada pašvaldību saskaņā 

ar šī lēmuma 1.punkta noteikumiem. 

 

 

Sēdi slēdz plkst. 11:00 

 

Nākošā domes sēde 2017. gada 25. maijā 

 

 

Sēdes vadītāja                                                                                                    D. Reinika 

 

Protokoliste                                                                                                        S. Hibšmane 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://pro.nais.lv/naiser/text.cfm?Ref=0103012002103132796&Req=0103012002103132796&Key=0103011998101432772&Hash=
http://pro.nais.lv/naiser/text.cfm?Ref=0103012002103132796&Req=0103012002103132796&Key=0103011998101432772&Hash=
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2017. gada 27. aprīlī                                                                                                  Nr. 49 

                                                                                                                             (prot. Nr.9, 1.§) 

 

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

piešķiršanu 

 

 

        Tērvetes novada dome ir izskatījusi SIA T. U., /reģistrācijas numurs/, iesniegumu par 

zemes īpašuma „Godiņi”, Bukaišu pagasts, Tērvetes novads, sadalīšanu, nosaukuma un zemes 

lietošanas mērķa piešķiršanu. 

Izskatot iepriekš minēto ierosinājumu, Tērvetes novada dome konstatēja: 

        Nekustamais īpašums „Godiņi”, Bukaišu pagasts, Tērvetes novads, pieder SIA T. U. un 

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

apzīmējums/, /kadastra apzīmējums/, /kadastra apzimējums/, /kadastra apzimējums/, /kadastra 

apzimējums/, /kadastra apzimējums/, ar to kopējo platību 78,2240 ha. SIA T. U. īpašuma tiesības 

uz nekustamo īpašumu „Godiņi”, Bukaišu pagasts, Tērvetes novads, reģistrētas Dobeles 

zemesgrāmatu nodaļas Bukaišu pagasta /zemesgrāmatas nodalījuma numurs/.  

        Savā iesniegumā SIA T. U. norāda, ka vēlas no tam piederošā zemes īpašuma „Godiņi”, 

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

0,654 ha, kā arī piešķirt jaunu nosaukumu un zemes lietošanas mērķi. 

        Ņemot vērā minētos lietas faktiskos apstākļus konstatējam, ka pēc Zemes ierīcības likuma 

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

apzīmējums/, kopplatībā 0,654 ha, atdalīšanai no nekustamā īpašuma „Godiņi” nav 

nepieciešama. 

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

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

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

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

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

dome, NOLEMJ: 

 

        1. Atdalīt no nekustamā īpašuma „Godiņi”, Bukaišu pagasts, Tērvetes novads, /kadastra 

numurs/, zemes vienību ar /kadastra apzīmējums/ – 0,654 ha platībā. 

        2. No nekustamā īpašuma „Godiņi”, Bukaišu pagasts, Tērvetes novads, /kadastra numurs/, 

atdalāmajai zemes vienībai ar /kadastra apzīmējums/ 0,654 ha platībā, piešķirt jaunu nosaukumu 

– „Odiņi”, Bukaišu pagasts, Tērvetes novads, un noteikt nekustamā īpašuma lietošanas mērķi 



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

0101).           

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

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

namā Atmodas ielā 19, Jelgava, LV - 3007. 

 

 

Domes priekšsēdētāja                                                                                                  D. Reinika 
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2017. gada 27. aprīlī                                                                                                  Nr. 50 

                                                                                                                             (prot. Nr.9, 2.§) 

 

Par pašvaldībai piekritīgas zemes piešķiršanu nomā 

 

 

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

novada pašvaldībai iznomāt lauksaimniecībā izmantojamo zemi 0,02 ha platībā 

palīgsaimniecības vajadzībām pašvaldībai piekritīgā zemes īpašumā ”Bukaišu centrs”, Bukaišu 

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

        Tērvetes novada pašvaldībai piekritīgā zemes īpašumā ”Bukaišu centrs” ar /kadastra 

numurs/ ir neiznomāta, Tērvetes novada pašvaldībai piekritīga lauksaimniecībā izmantojamās 

zemes vienības daļa 0,02 ha platībā, kas atbilstoši likuma "Par zemes reformu Latvijas 

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

        Citas personas uz minētās zemes vienības daļas nomu nav pieteikušās. 

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

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

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

personisko palīgsaimniecību vajadzībām atbilstoši likuma "Par zemes reformu Latvijas 

Republikas lauku apvidos" 7.pantam. 

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

„Tērvetes novada pašvaldībai piekrītošo un piederošo neapbūvētu zemesgabalu nomas maksas 

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

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

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

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

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

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

14.panta otrās daļas 3.punktu, Tautsaimniecības un attīstības komitejas lēmuma projektu, 

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

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

ATTURAS - nav, NOLEMJ: 

 

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

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



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

Tērvetes novads, /kadastra numurs/, nosakot: 

            1.1. nomas termiņu uz 5 (pieciem) gadiem; 

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

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

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

noteikumiem; 

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

maijam.  

        2. Pilnvarot Tērvetes novada pašvaldības izpilddirektoru Māri Berlandu noslēgt lēmumam 

atbilstošu zemes nomas līgumu un veikt lēmuma izpildes kontroli. 

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

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

namā Atmodas ielā 19, Jelgava, LV - 3007. 

  

 

Domes priekšsēdētāja                                                                                                D. Reinika 
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2017. gada 27. aprīlī                                                                                                  Nr. 51 

                                                                                                                             (prot. Nr.9, 3.§) 

 

Par pašvaldībai piekritīgas zemes piešķiršanu nomā 

 

 

       Tērvetes novada domes Tautsaimniecības un attīstības komiteja, izskatot A. S., /personas 

kods/, iesniegumu ar lūgumu Tērvetes novada pašvaldībai turpināt iznomāt lauksaimniecībā 

izmantojamo zemi 0,24 ha platībā palīgsaimniecības vajadzībām pašvaldībai piekritīgā zemes 

īpašumā ”Bukaišu centrs”, Bukaišu  pagasts, Tērvetes novads, /kadastra numurs/, konstatēja:  

     A.S. personiskās palīgsaimniecības vajadzībām nomā no Tērvetes novada pašvaldības tai 

piekritīgo zemes īpašuma vienības ”Bukaišu centrs”, Bukaišu  pagasts, Tērvetes novads, 

/kadastra numurs/, daļu 0,24 ha platībā. 

Minētā zemes vienība, atbilstoši likuma "Par zemes reformu Latvijas Republikas lauku apvidos" 

7.pantam, paredzēta personisko palīgsaimniecību vajadzībām.  

     Nomas tiesiskās attiecības par minētās zemes vienības daļu nomu izbeidzas 2017. gada 30. 

aprīlī un A. S. vēlas turpināt nomāt no Tērvetes novada pašvaldības šo zemes vienības daļu. A.S. 

iepriekš ir pienācīgi pildījusi savus  kā nomnieka pienākumus. 

     Citas personas uz minētās zemes vienības daļas nomu nav pieteikušās. 

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

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

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

personisko palīgsaimniecību vajadzībām atbilstoši likuma "Par zemes reformu Latvijas 

Republikas lauku apvidos" 7.pantam. 

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

„Tērvetes novada pašvaldībai piekrītošo un piederošo neapbūvētu zemesgabalu nomas maksas 

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

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

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

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

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

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

otrās daļas 3.punktu, Tautsaimniecības un attīstības komitejas lēmuma projektu, Tērvetes novada 

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



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

NOLEMJ: 

 

   1. Sākot ar 2017. gada 01. maiju turpināt iznomāt A.S., /personas kods/, Tērvetes novada 

pašvaldības lauksaimniecībā izmantojamo zemes vienības daļu 0,24 ha kopplatībā personiskās 

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

Tērvetes novads,  /kadastra numurs/,  nosakot: 

         1.1. nomas termiņu uz 5 (pieciem) gadiem; 

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

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

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

noteikumiem; 

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

maijam.  

   2. Pilnvarot Tērvetes novada pašvaldības izpilddirektoru Māri Berlandu noslēgt lēmumam 

atbilstošu zemes nomas līgumu un veikt lēmuma izpildes kontroli. 

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

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

namā Atmodas ielā 19, Jelgava, LV - 3007. 

 

 

Domes priekšsēdētāja                                                                                                  D. Reinika 
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2017. gada 27. aprīlī                                                                                                  Nr. 52 

                                                                                                                             (prot. Nr.9, 4.§) 

 

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

nosaukuma un lietošanas mērķa piešķiršanu 

 

 

      Tērvetes novada domes ir izskatījusi R. B. iesniegumu par izstrādātā zemes ierīcības projekta 

apstiprināšanu nekustamā īpašuma „Viesturi”, Bukaišu pagasts, Tērvetes novads, /kadastra 

numurs/, sadalīšanai, nosaukuma un lietošanas mērķu piešķiršanu sadalītajiem zemes gabaliem.  

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

dome konstatēja: 

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

pieder R. B. un sastāv no vienas zemes vienības ar kopējo platību 23,7 ha. R. B. īpašuma tiesības 

uz nekustamo īpašumu „Viesturi”, 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. 3/17-14-2017, izstrādāt zemes ierīcības projektu nekustamā īpašuma 

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

     Nekustamā īpašuma „Viesturi” īpašnieks R. B. vēlas sadalīt nekustamā īpašuma sastāvā 

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

ierīcības projektam.    

     Zemes ierīcības projektu ir izstrādājis SIA „Rūķis AG”, sertificēts mērnieks Ainārs Gorškovs 

sertifikāta sērija BA Nr. 561, atbilstoši normatīvo aktu un Tērvetes novada būvvaldes  

nosacījumiem.  

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

Tērvetes novads, zemes vienību ar /kadastra apzīmējums/, divās atsevišķās zemes vienībās, 5,50 

ha un 18,20 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 – 

„Saulesdārzi”, 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 - 9 (D. Reinika, A. 

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

PRET - nav, ATTURAS - nav, NOLEMJ: 

 

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

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

apzīmējums/ divās atsevišķās zemes vienībās, 5,50 ha un 18,2 ha platībā; 

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

sekojošus nosaukumus un lietošanas mērķus: 

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

18,2 ha atstāt iepriekšējo nosaukumu – „Viesturi”, Bukaišu  pagasts, Tērvetes novads, un visā tās 

platībā (18,2 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 5,50 ha   piešķirt 

nosaukumu – „Saulesdārzi”, Bukaišu pagasts, Tērvetes novads, un visā tās platībā (5,50 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, 

e-pasts: tervetesnd@zemgale.lv 

 

 
TĒRVETES NOVADA TĒRVETES PAGASTĀ 

 

 

LĒMUMS 
 

2017. gada 27. aprīlī                                                                                                  Nr. 53 

                                                                                                                             (prot. Nr.9, 5.§) 

 

Par pašvaldībai piekritīgas zemes piešķiršanu nomā 

 

 

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

novada pašvaldībai iznomāt lauksaimniecībā izmantojamo zemi 0,11 ha platībā 

palīgsaimniecības vajadzībām pašvaldībai piekritīgā zemes īpašumā ”Bukaišu centrs”, Bukaišu 

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

        Tērvetes novada pašvaldībai piekritīgā zemes īpašumā ”Bukaišu centrs” ar /kadastra 

numurs/ ir neiznomāta, Tērvetes novada pašvaldībai piekritīga lauksaimniecībā izmantojamās 

zemes vienības daļa 0,11 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 - 9 (D. Reinika, A. 

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

PRET - nav, ATTURAS - nav, NOLEMJ: 

 

        1. Sākot ar 2017. gada 1. maiju iznomāt I. U., /personas kods/, Tērvetes novada 

pašvaldības lauksaimniecībā izmantojamo zemes vienības daļu 0,11 ha kopplatībā personiskās 



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

Tērvetes novads, /kadastra numurs/, nosakot: 

           1.1. nomas termiņu uz 5 (pieciem) gadiem; 

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

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

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

noteikumiem; 

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

maijam.  

        2. Pilnvarot Tērvetes novada pašvaldības izpilddirektoru Māri Berlandu noslēgt lēmumam 

atbilstošu zemes nomas līgumu un veikt lēmuma izpildes kontroli. 

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

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

namā Atmodas ielā 19, Jelgava, LV - 3007. 

 

 

 

Domes priekšsēdētāja                                                                                            D. Reinika 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 
LATVIJAS REPUBLIKA 

TĒRVETES NOVADA DOME 
Reģ.Nr.90001465562 

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

e-pasts: tervetesnd@zemgale.lv 

 

 
TĒRVETES NOVADA TĒRVETES PAGASTĀ 

 

 

LĒMUMS 
 

2017. gada 27. aprīlī                                                                                                  Nr. 54 

                                                                                                                             (prot. Nr.9, 6.§) 

 

Par pašvaldībai piekritīgas zemes piešķiršanu nomā 

 

 

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

novada pašvaldībai iznomāt lauksaimniecībā izmantojamo zemi 0,065 ha platībā 

palīgsaimniecības vajadzībām pašvaldībai piekritīgā zemes īpašumā ”Bukaišu centrs”, Bukaišu 

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

Tērvetes novada pašvaldībai piekritīgā zemes īpašumā ”Bukaišu centrs” ar /kadastra numurs/ 

ir neiznomāta, Tērvetes novada pašvaldībai piekritīga lauksaimniecībā izmantojamās zemes 

vienības daļa 0,065 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 – 9 (D. Reinika, A. Bruss, S. 

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

nav, ATTURAS - nav, NOLEMJ: 

 

1. Sākot ar 2017. gada 1. maiju iznomāt S. Ž., /personas kods/, Tērvetes novada pašvaldības 

lauksaimniecībā izmantojamo zemes vienības daļu 0,065 ha kopplatībā personiskās palīg-



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

Tērvetes novads, /kadastra numurs/,  nosakot: 

     1.1. nomas termiņu uz 5 (pieciem) gadiem; 

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

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

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

noteikumiem; 

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

maijam.  

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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

APSTIPRINĀTS 

ar Tērvetes novada domes 

2017. gada 27. aprīļa 

sēdes lēmumu (protokols Nr.9, 9. §) 

 

Tērvetes novada bāriņtiesas Ētikas normas 

Izdots saskaņā ar LR Bāriņtiesu likuma 

4.panta trešo daļu, likuma „Par pašvaldībām” 

41.panta 2.punktu, Valsts pārvaldes iekārtas 
likuma 73.panta pirmās daļas 4.punktu.  

 

I. Vispārīgie jautājumi 

 

1. Ētikas normu mērķis ir noteikt bāriņtiesas priekšsēdētāja, bāriņtiesas priekšsēdētāja vietnieka, 

bāriņtiesas locekļa un bāriņtiesas darbinieka (turpmāk kopā – bāriņtiesas darbinieks) profesionālās 

ētikas un uzvedības pamatprincipus, lai uzlabotu bāriņtiesu darba kultūru un vairotu sabiedrības 

uzticību bāriņtiesām. 

 

2. Ētikas normās ir ietverti ētikas pamatprincipi bāriņtiesas kopējo mērķu sasniegšanai un 

bāriņtiesas darbinieku rīcībai, kā arī noteikta kārtība, kādā tiek izskatīti jautājumi, kas saistīti ar 

ētikas normu pārkāpumiem.  

 

3. Bāriņtiesas darbinieki savā darbībā ievēro ētikas normās noteiktos pamatprincipus, bet 

situācijās, kas nav minētas šajās ētikas normās, rīkojas saskaņā ar vispārpieņemtajām uzvedības 

normām.  

 

                                            II. Bāriņtiesas darbinieku profesionālās ētikas normas 

4. Bāriņtiesas darbinieks, pildot profesionālos pienākumus, ievēro šādas profesionālās ētikas 

normas: 

    4.1. taisnīgums un objektivitāte: 

           4.1.1. rīkoties tikai un vienīgi saskaņā ar normatīvajiem aktiem un vispārējiem tiesību 

principiem, pēc iespējas sekmējot bērnu vai aizgādnībā esošu personu tiesību un tiesisko interešu 

aizsardzību; 

           4.1.2. lai sekmētu taisnīgu citu personu tiesību īstenošanu un tiesisko interešu aizsardzību, 

profesionālos pienākumus veikt bez jebkādas diskriminācijas, savā rīcībā norobežojoties no 

personīgajām interesēm un ārējās ietekmes, neradīt nepamatotas priekšrocības kādai no personu 

grupām; 

           4.1.3. ņemt vērā tikai objektīvu informāciju, pamatojoties uz iegūtajiem faktiem un 

pierādījumiem, veikt to godprātīgu interpretāciju un argumentēt savu viedokli; 

 

     4. 2. atbildīgums: 

           4.2.1. pienākumus veikt ar augstu atbildības sajūtu, uzņemoties atbildību par pieņemtajiem 

lēmumiem un savu rīcību; 

           4.2.2. pienākumus veikt mērķtiecīgi un ar ieinteresētību pienākumu teicamā izpildē; 

 

     4.3.  profesionalitāte: 



           4.3.1. regulāri papildināt savas profesionālās zināšanas, izrādīt iniciatīvu un izteikt 

priekšlikumus darba pilnveidošanai; 

           4.3.2. būt paškritiskam, atzīt un labot pieļautās kļūdas un atvainoties par neētisku rīcību; 

           4.3.3. pienākumu veikšanā lietderīgi un efektīvi izmantot savu darba laiku; 

 

     4.4. konfidencialitāte - informāciju, kas kļuvusi zināma, pildot profesionālos pienākumus, 

neizpaust prettiesiski  un neizmantot to mērķiem, kas nav saistīti ar šo pienākumu veikšanu. 

 

                                           III. Darbinieku uzvedības pamatprincipi 

 

5. Bāriņtiesas darbinieks saskarsmē ar kolēģiem un citiem sabiedrības locekļiem izturas ar cieņu 

un toleranci, respektējot ikviena likumiskās intereses. 

 

6. Bāriņtiesas darbinieks sadarbojas ar kolēģiem, sniedzot un saņemot nepieciešamo palīdzību 

profesionālo pienākumu izpildē, un ļaunprātīgi neizmanto kolēģu uzticēšanos. 

 

7. Ārpus darba laika darbinieks izvēlas tādu uzvedības stilu, kas atbilst vispārpieņemtajām 

uzvedības normām, lai neradītu šaubas par objektīvu un godīgu profesionālo pienākumu 

pildīšanu. 

 

8. Bāriņtiesas darbinieks ar savu izturēšanos pret citiem kolēģiem un personām nerada pamatu 

aizdomām par negodprātīgu rīcību un ietekmējamu stāvokli. 

 

9. Konflikta situācijās darbinieks rīkojas objektīvi, spēj būt savaldīgs un iecietīgs, izvērtējot pušu 

argumentus, vienmēr mēģina rast konstruktīvu konflikta risinājumu.  

 

10. Bāriņtiesas darbinieks atturas pieņemt dāvanas un labvēlības vai pateicības izpausmes, kas 

pielīdzināmas dāvanām, ja tās saistītas ar profesionālo pienākumu pildīšanu. 

          

                                   

 

 

IV. Ētikas normu pārkāpumu izskatīšana 

 

11. Sūdzības par šajā dokumentā noteikto bāriņtiesas darbinieka profesionālo ētikas normu, kā 

arī uzvedības pamatprincipu neievērošanu izskata pašvaldības dome. 

 
Domes priekšsēdētāja                                                                              D. Reinika 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Tērvetes novada domes saistošo noteikumu Nr. 4 

 Grozījumi Tērvetes novada domes 2014. gada 19. jūnija saistošajos noteikumos Nr.8 „Par 

pabalstiem ārkārtas situācijā, autonomo funkciju un brīvprātīgo iniciatīvu izpildei” 

paskaidrojuma raksts 

 

Paskaidrojuma raksta 

sadaļas 

Norādāmā informācija 

1. Projekta 

nepieciešamības 

pamatojums 

 Šobrīd ir spēkā esoši Tērvetes novada domes 2014.gada 19.jūnija 

saistošie noteikumi Nr. 8 „Par pabalstiem ārkārtas situācijā, 

autonomo funkciju un brīvprātīgo iniciatīvu izpildei”. 

2017.gada 9.februārī stājās spēkā „Grozījumi Sociālo pakalpojumu 

un sociālās palīdzības likumā” (pieņemti LR Saeimā 2017.gada 

12.janvārī), kuros 1.panta 39.punktā tiek definēta krīzes situācija un 

35.panta otrajā daļā tiek deleģētas pašvaldībām tiesības piešķirt 

pabalstu krīzes situācijā. Ievērojot minēto nepieciešams grozīt spēkā 

esošos saistošos noteikumus. 

Ņemot vērā vispārējo iedzīvotāju ekonomisko stāvokli un 

pašvaldības finansiālās iespējas, ir nepieciešams un iespējams 

palielināt pašvaldības sniedzamās palīdzības apjomu  1.-4. klašu 

skolēniem Ziemassvētkos un politiski represētām personām Latvijas 

Republikas proklamēšanas dienā. 

2. Īss projekta satura 

izklāsts 

 Ar saistošajiem noteikumiem tiek grozīti Tērvetes novada 

domes 2014.gada 19.jūnija saistošie noteikumi Nr. 8 „Par 

pabalstiem ārkārtas situācijā, autonomo funkciju un brīvprātīgo 

iniciatīvu izpildei”, palielinot pašvaldības sniedzamās palīdzības 

apjomu audžuģimenēm, aizbildņiem un personām nozīmīgās 

dzīves jubilejās.  

3. Informācija par 

plānoto projekta ietekmi 

uz pašvaldības budžetu 

   

Nav būtiskas ietekmes.   

 

4. Informācija par 

plānoto projekta ietekmi 

uz sabiedrību 

(mērķgrupām) un 

uzņēmējdarbības vidi 

pašvaldības teritorijā 

 Nav būtiskas ietekmes 

 

5. Informācija par 

administratīvajām 

procedūrām 

Noteikumu izpildi nodrošinās Tērvetes novada domes Sociālais 

dienests. 

 

6. Informācija par 

konsultācijām ar 

privātpersonām 

 Plānotais sabiedrības līdzdalības veids – priekšlikumu un 

iebildumu izvērtēšana pēc projekta publicēšanas pašvaldības 

tīmekļa vietnē www.tervetesnovads.lv. 

Sabiedrības pārstāvju izteiktie priekšlikumi vai iebildumi - 

paredzēts izvērtēt pēc to saņemšanas. 

 

Domes priekšsēdētāja                                                                                        D. Reinika 

 

 

https://likumi.lv/ta/id/68488-socialo-pakalpojumu-un-socialas-palidzibas-likums
https://likumi.lv/ta/id/68488-socialo-pakalpojumu-un-socialas-palidzibas-likums
http://www.tervetesnovads.lv/


 

 

 

APSTIPRINĀTI 

                                                                                             ar Tērvetes novada domes 

                                                                               2014. gada  19.jūnija sēdes lēmumu 

                                                                                     (protokols Nr. 10, paragrāfs Nr.13.), 

ar grozījumiem 2014.gada 21.augustā 

                                                                                            (protokols Nr.12,  paragrāfs  Nr.12),  

ar grozījumiem 2015. gada 29.oktobra sēdē  

(protokols Nr.15,  paragrāfs  Nr.17 ),  

ar grozījumiem 2017. gada 27. aprīļa sēdē  

                (protokols Nr.9, paragrāfs Nr. 7)    

 

Saistošie noteikumi Nr.8 

 Par pabalstiem  krīzes situācijā, autonomo funkciju un  

      brīvprātīgo iniciatīvu izpildei                         
                                                                                              

Izdoti saskaņā ar likuma  

                                             „Par pašvaldībām”  15. panta septīto daļu,  

43.panta trešo daļu,  

     „Sociālo pakalpojumu un  

sociālās palīdzības likuma” 35. panta otro daļu;  

LR MK 2006.gada 19.decembra noteikumu Nr. 1036   

 „Audžuģimenes noteikumi” 43. punktu 

 

I. Vispārīgie jautājumi 
 

1.   Šie noteikumi nosaka pabalstu veidus un apmēru, lai varētu nodrošināt autonomo funkciju un 

brīvprātīgo iniciatīvu izpildi, pabalstu piešķiršanas un izmaksu kārtību Tērvetes pašvaldībā, cik 

tālu to neregulē Latvijas Republikas normatīvie akti. 

2.   Noteikumu uzdevums ir noteikt kādos gadījumos, kādām sociālajām grupām un, kādā apmērā 

pašvaldība sniedz materiālo atbalstu, pamatojoties uz autonomo funkciju un brīvprātīgo 

iniciatīvu.  

II. Pabalstu veidi, apmērs un to piešķiršanas kārtība 

 

3. Vienreizējs pabalsts  krīzes situācijā tiek piešķirts Tērvetes novada ģimenei/personai, kura ir 

deklarēta un pastāvīgi dzīvo pašvaldības teritorijā, ja stihiskas nelaimes vai iepriekš neparedzamu 

apstākļu dēļ tā nespēj apmierināt savas pamatvajadzības: 

     3.1. Pabalstu piešķir līdz EUR 430,00 apmērā, neizvērtējot ģimenes/personas ienākumus, bet 

ņemot vērā iepriekš neparedzamo apstākļu radīto zaudējumu sekas; 

     3.2. Pabalstu piešķir, ja prasītāja iesniegums saņemts ne vēlāk kā mēneša laikā no krīzes 

situācijas rašanās; 

     3.3. Motivētu lēmumu par pabalsta piešķiršanu pieņem Tērvetes novada domes Sociālais 

dienests (turpmāk tekstā – sociālais dienests). Sociālā dienesta lēmums par pabalsta piešķiršanu ir 

pamats pabalsta izmaksai. 

 

4. Pabalsts audžuģimenei: 

   4.1. Tiek piešķirts audžuģimenei par audžuģimenes pienākumu izpildi attiecībā uz bērna 

aprūpi,  ja lēmumu par ārpusģimenes aprūpi pieņēmusi Tērvetes novada  bāriņtiesa; 

     4.2.  Pabalsts audžuģimenei tiek piešķirts sekojoši:  



            4.2.1. Ikmēneša pabalsts audžuģimenei bērna uzturam 50% apmērā no valstī noteiktās 

minimālās darba algas; 

           4.2.2. Ikgadējs pabalsts bērna apģērba un mīkstā inventāra iegādei EUR 75,00 apmērā; 

       4.3.  Bāriņtiesas lēmums par bērna aprūpēšanu un audzināšanu audžuģimenē ir par pamatu 

līguma noslēgšanai ar audžuģimeni un pabalstu izmaksai. 

 41.  Pabalsts aizbildnim:  
       41.1. Ikmēneša pabalsts EUR 15,00 apmērā tiek piešķirts aizbildnim, kura deklarētā 

dzīvesvieta ir Tērvetes novada pašvaldības teritorijā un bērns ģimenē ievietots ar Tērvetes 

novada bāriņtiesas lēmumu;  

       41.2. Bāriņtiesas lēmums par aizbildnības nodibināšanu un aizbildņa iecelšanu ir par pamatu  

sociālā dienesta lēmumam par pabalsta piešķiršanu un izmaksu. 

 

5.   Apbedīšanas pabalsts: 
       5.1. Personas nāves gadījumā apbedīšanas pabalsts tiek piešķirts mirušā, kura pēdējā 

deklarētā dzīvesvieta bija Tērvetes novada teritorijā, ģimenes loceklim (apgādniekam) vai 

personai, kura uzņēmusies apbedīšanu; 

       5.2. Apbedīšanas pabalsts tiek piešķirts: 

5.2.1. Gadījumos, kad personai nav tiesību uz valsts apbedīšanas pabalstu - EUR 285,00 

apmērā; 

5.2.2. Gadījumos, kad personai ir tiesības uz valsts apbedīšanas pabalstu un tas ir 

mazāks par EUR 285,00 – starpības apmērā starp summu EUR 285,00 un valsts apbedīšanas 

pabalsta faktiski izmaksāto summu;  

       5.3. Lai saņemtu apbedīšanas pabalstu, personai ir jāiesniedz: 

              5.3.1. Iesniegums ar apliecinājumu apbedīt mirušo; 

              5.3.2. Mirušās personas miršanas apliecības kopija;   

              5.3.3. Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras lēmums par apbedīšanas         pabalsta 

piešķiršanu vai  lēmums par atteikumu piešķirt apbedīšanas pabalstu; 

       5.4. Motivētu lēmumu par pabalsta piešķiršanu pieņem sociālais dienests. Sociālā dienesta 

lēmums par pabalsta piešķiršanu ir pamats pabalsta izmaksai. 

 

6. Pabalsts Ziemassvētku paciņām: 
       6.1. Tiek piešķirts Tērvetes pašvaldības teritorijā deklarētiem un pastāvīgi dzīvojošiem 

pirmskolas vecuma bērniem un 1. - 4. klašu skolēniem, pamatojoties uz skolu piestādītajiem 

skolēnu sarakstiem un iedzīvotāju reģistra datiem; 

       6.2. Pabalsts tiek noteikts līdz EUR 5,00  par paciņu; 

       6.3. Motivētu lēmumu par pabalsta piešķiršanu pieņem sociālais dienests. Sociālā dienesta 

lēmums par pabalsta piešķiršanu ir pamats Ziemassvētku paciņu iegādei. 

 

7. Pabalsts politiski represētām personām: 
       7.1. Tiek piešķirts Tērvetes pašvaldības teritorijā deklarētām un pastāvīgi    dzīvojošām 

personām, kurām ir piešķirts politiski represētās personas statuss; 

       7.2.   Pabalsts tiek piešķirts EUR 35,00 apmērā; 

       7.3.   Pabalsts tiek piešķirts  vienu reizi gadā, Latvijas Republikas   proklamēšanas dienā; 

       7.4.  Motivētu lēmumu par pabalsta piešķiršanu pieņem sociālais dienests. Sociālā dienesta 

lēmums par pabalsta piešķiršanu ir pamats pabalsta izmaksai. 

 

8. Pabalsts atgriežoties no ieslodzījuma: 
        8.1.  Tiek piešķirts Tērvetes pašvaldības iedzīvotājiem, atgriežoties no   ieslodzījuma, kuru 

pastāvīgi reģistrētā un deklarētā dzīvesvieta ir pašvaldības teritorijā; 

        8.2. Pabalsts tiek piešķirts EUR 43,00 apmērā; 

        8.3. Lai saņemtu pabalstu personai: 

               8.3.1. Jāiesniedz iesniegums un izziņa no ieslodzījuma vietas par atbrīvošanu; 

               8.3.2. Jāuzrāda personu apliecinošs dokuments; 



        8.4. Iesniegumu par pabalsta piešķiršanu izskata un lēmumu pieņem sociālā dienesta 

vadītājs, kura lēmums ir par  pamatu pabalsta izmaksai. 

 

9. Pabalsts par īpašiem nopelniem un ieguldījumu Tērvetes  novada attīstībā: 
     9.1. Tiek piešķirts pamatojoties uz  fiziskas personas vai juridiskas personas iesniegumu par 

konkrētas personas nopelniem Tērvetes novada attīstībā; 

     9.2. Motivētu lēmumu par pabalsta piešķiršanu vai iesnieguma noraidīšanu pieņem Tērvetes 

novada dome. Lēmums par pabalsta piešķiršanu ir pamats pabalsta izmaksai. 

 

10. Pabalsts  svētkos „Mazais Tērvetnieks”:  
      10.1. Tiek piešķirts bērniem, kuri dzimuši iepriekšējā kalendāra gada laikā un kuru deklarētā 

dzīvesvieta  ir reģistrēta Tērvetes  novadā;  

      10.2. Pabalsta apmērs nepārsniedz EUR 25,00, to pasniedz mantiskā veidā (suvenīrs) 

pasākuma „Mazais Tērvetnieks” norises laikā; 

      10.3. Pabalsta  saņēmēju sarakstu  sagatavo sociālais dienests, pamatojoties uz Iedzīvotāju 

reģistra sniegtajām ziņām. 

 

 

11. Pabalsts dzīves jubilejā:  

      11.1. Pabalsts 15,00 EUR apmērā, kuru pasniedz dāvanu kartes veidā senioru pasākuma 

norises laikā, tiek piešķirts personām, kas sasniegušas valstī noteikto pensionēšanas vecumu un 

kuru deklarētā un pastāvīgā dzīvesvieta ir Tērvetes  novada pašvaldības teritorijā;  

      11.2. Pabalsts 25,00 EUR apmērā tiek piešķirts personām, kuras sasniegušas 85 gadu 

vecumu un kuru deklarētā un pastāvīgā dzīvesvieta ir Tērvetes  novada pašvaldības teritorijā; 

      11.3. Pabalsts 50,00 EUR apmērā tiek piešķirts personām, kuras sasniegušas 90 gadu 

vecumu un kuru deklarētā un pastāvīgā dzīvesvieta ir Tērvetes  novada pašvaldības teritorijā; 

      11.4. Pabalsts 75,00 EUR apmērā tiek piešķirts personām, kuras sasniegušas 95 gadu 

vecumu un kuru deklarētā un pastāvīgā dzīvesvieta ir Tērvetes  novada pašvaldības teritorijā; 

      11.5. Pabalsts 100,00 EUR apmērā tiek piešķirts personām, kuras sasniegušas 100 gadu 

vecumu un kuru deklarētā un pastāvīgā dzīvesvieta ir Tērvetes novada pašvaldības teritorijā;   

      11.6.  Pabalsta saņēmēju sarakstu 11.1.- 11.5. apakšpunktos minētajos gadījumos sagatavo 

sociālais dienests, pamatojoties uz Iedzīvotāju reģistra sniegtajām ziņām. 

 

 

III. Lēmumu pārsūdzēšanas kārtība 

 

12. Sociālā dienesta lēmumu par pabalsta piešķiršanu vai iesnieguma noraidīšanu personai ir 

tiesības apstrīdēt Tērvetes novada domē viena mēneša laikā no lēmuma pieņemšanas dienas, pēc 

adreses “Zelmeņi”, Tērvetes pagasts, Tērvetes novads.  

13. Tērvetes novada domes pieņemto lēmumu persona var pārsūdzēt tiesā Administratīvā procesa 

likumā noteiktajā kārtībā. 

 

IV. Noslēguma jautājumi 

14. Saistošie noteikumi stājas spēkā nākamajā dienā pēc to publicēšanas Tērvetes novada domes 

informatīvajā izdevumā „Laikam līdzi”.  

 

 

 

Domes priekšsēdētāja                                                                                         D. Reinika 

 

 

 



 

 

 

 

ZEMES NOMAS LĪGUMS  

 

Tērvetes pagastā, 2017. gada ____. aprīlī 

 

   Nauris Dombrovskis, personas kods 210672-12204, turpmāk šai līguma tekstā saukts 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 

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 īpašuma gabala daļu 

0,28 ha platībā no no Iznomātājam piederošās zemes vienības „Jaunzariņi”, Bukaišu pagasts, Tērvetes 

novads, kadastra apzīmējums 4656 006 0449, kas nepieciešams Nomniekam pazemes ūdens ņemšanas 

urbuma „Centrs”, Bukaiši, Bukaišu pagasts, Tērvetes novads, identifikācijas numurs P200531,  un 

būves „Bukaišu centra tornis”, Bukaišu pagasts, Tērvetes novads, kadastra apzīmējums 4656 006 0449 

001, uzturēšanai un lietošanai, turpmāk šai līguma tekstā saukts - Zemes gabals. 

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

ņemšanas urbuma un ūdenstorņa būves 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 tam 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 LV04HABA0551032297453, AS Swedbank, vienu reizi kalendārā gadā līdz attiecīgā 

kalendārā gada 01.oktobrim. 
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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: 

 

 

___________________                                           ___________________ 

      (N. Dombrovskis)                                                        (D. Reinika) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


