
                                   

 

 

 

 
 

LATVIJAS REPUBLIKA 

TĒRVETES NOVADA DOME 
Reģ.Nr.90001465562 

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

e-pasts:tervetesnd@zemgale.lv 

 
 

SĒDES PROTOKOLS 

 

31.08.2017                                                                                                      Nr. 15 

 

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 anulēšanu 

7. Par deklarētās dzīvesvietas anulēšanu 

8. Par deklarētās dzīvesvietas anulēšanu 

9. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu, nekustamā īpašuma „Zeti” sadalīšanu, 

nosaukuma un lietošanas mērķa piešķiršanu 

    10. Lietošanas mērķa un lietošanas mērķim piekrītošās platības noteikšana 

    11.  Par SAC “Tērvete” štatu sarakstu 

    12.  Par dzīvokļa īpašuma “Labrenči” dz. 49 atsavināšanu 

         13.  Par dzīvokļa īpašuma “Labrenči” dz. 6 atsavināšanu 

         14.  Par K.Helmaņa kapa pieminekļa restaurācijas izmaksām  

         15.  Par telpu nomas līguma darbības termiņa pagarināšanu un nomas maksas apmēra 

                apstiprināšanu         

16. Par kustamās mantas nodošanu  

17. Par grozījumu Tērvetes novada  domes  Komunālā dienesta   nodaļas  nolikumā 

18. Par grozījumiem Tērvetes novada domes  noteikumos “Kārtība, kādā Tērvetes 

novada domē          tiek organizēta autobusu un mikroautobusu izmantošana un 

maksas  pakalpojuma sniegšana” 

19.  Par aizņēmumu Valsts kasē  projekta „Pašvaldības ceļa Au-49 pārbūve” 

realizēšanai 



20. Par grozījumiem Tērvetes novada domes noteikumos “Kārtība, kādā Tērvetes 

novada pašvaldība sadala valsts piešķirto mērķdotāciju izglītības iestādēm bērnu no 

piecu gadu vecuma, vispārējās pamatizglītības un vispārējās vidējās izglītības 

pedagogu darba samaksai” 

21. Par grozījumiem sadzīves atkritumu apsaimniekošanas maksā 

22. Par grozījumiem Augstkalnes vidusskolas nolikumā 

23.  Par saistošo noteikumu Nr. 12 „Grozījumi Tērvetes novada domes  2017. gada 7.  

februāra saistošajos noteikumos Nr. 3 „Tērvetes novada pašvaldības budžets 2017. 

gadam”” apstiprināšanu 

24.  Par domes lēmuma precizēšanu 

25.  Par dalību projektu konkursā 

 

 

Sēdi vada domes priekšsēdētāja Dace Reinika 

Sēdi protokolē sekretāre Inese Meija 

 

Piedalās: Dace Reinika, Arvīds Bruss, Sandris Laizāns, I.Krūmiņa, Linda 

Karloviča, Dzintra Sirsone, Anitra Skalbiņa, Ainārs Miķelsons, Indriķis Vēveris 

 

 

Pašvaldības administrācijas darbinieki:  domes izpilddirektors M. Berlands 

 

 

Domes priekšsēdētāja lūdz deputātus sēdes darba kārtību papildināt ar diviem 

papildjautājumiem: 

26. Par deklarētās dzīvesvietas anulēšanu 

27. Par Tērvetes novada Vēlēšanu komisijas izveidošanu 
 

Atklāti balsojot: PAR - 9  (D.Reinika, A.Bruss, S.Laizāns, L.Karloviča, Dz.Sirsone, 

A.Skalbiņa, A.Miķelsons, I.Krūmiņa, I.Vēveris), PRET - nav, ATTURAS- nav, 

nolemj: 

Iekļaut dienas kārtībā divus  papildjautājumus.   

 

Domes priekšsēdētāja lūdz deputātus apstiprināt izsludināto Domes sēdes darba 

kārtību ar 27.  jautājumiem 

 

Atklāti balsojot: PAR - 9 (D.Reinika, A.Bruss, S.Laizāns, L.Karloviča, Dz.Sirsone, 

A.Skalbiņa, A.Miķelsons, I.Krūmiņa, I.Vēveris), PRET - nav, ATTURAS- nav, 

nolemj: 

Apstiprināt domes sēdes darba kārtību ar 27 jautājumiem 

 

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 anulēšanu 

7. Par deklarētās dzīvesvietas anulēšanu 

8. Par deklarētās dzīvesvietas anulēšanu 



9. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu, nekustamā īpašuma „Zeti” sadalīšanu, 

nosaukuma un lietošanas mērķa piešķiršanu 

    10. Lietošanas mērķa un lietošanas mērķim piekrītošās platības noteikšana 

    11.  Par SAC “Tērvete” štatu sarakstu 

    12.  Par dzīvokļa īpašuma “Labrenči” dz. 49 atsavināšanu 

         13.  Par dzīvokļa īpašuma “Labrenči” dz. 6 atsavināšanu 

         14.  Par K.Helmaņa kapa pieminekļa restaurācijas izmaksām  

         15.  Par telpu nomas līguma darbības termiņa pagarināšanu un nomas maksas apmēra 

                apstiprināšanu         

16. Par kustamās mantas nodošanu  

17. Par grozījumu Tērvetes novada  domes  Komunālā dienesta   nodaļas  nolikumā 

18. Par grozījumiem Tērvetes novada domes  noteikumos “Kārtība, kādā Tērvetes 

novada domē          tiek organizēta autobusu un mikroautobusu izmantošana un 

maksas  pakalpojuma sniegšana” 

19.  Par aizņēmumu Valsts kasē  projekta „Pašvaldības ceļa Au-49 pārbūve” 

realizēšanai 

20. Par grozījumiem Tērvetes novada domes noteikumos “Kārtība, kādā Tērvetes 

novada pašvaldība sadala valsts piešķirto mērķdotāciju izglītības iestādēm bērnu no 

piecu gadu vecuma, vispārējās pamatizglītības un vispārējās vidējās izglītības 

pedagogu darba samaksai” 

21. Par grozījumiem sadzīves atkritumu apsaimniekošanas maksā 

22. Par grozījumiem Augstkalnes vidusskolas nolikumā 

23.  Par saistošo noteikumu Nr. 12 „Grozījumi Tērvetes novada domes  2017. gada 7.  

februāra saistošajos noteikumos Nr. 3 „Tērvetes novada pašvaldības budžets 2017. 

gadam”” apstiprināšanu 

24.  Par domes lēmuma precizēšanu 

25.  Par dalību projektu konkursā 

26. Par deklarētās dzīvesvietas anulēšanu 

27. Par Tērvetes novada Vēlēšanu komisijas izveidošanu 

 

 

Izpilddirektora M.Berlanda ziņojums 

 

*    28. augustā  tika izsludināts iepirkums Nr. TND2017/13 Publisko iepirkumu 

likuma 9. panta kārtībā  "Kokskaidu granulu piegāde", kas paredz 270 tonnu granulu 

piegādi piecām  pašvaldības katlumājām. 

 

*   24.augustā Tērvetes novada pašvaldības ēkā "Bukaišu skolas internāts" pabeigta 

apkures sistēmas rekonstrukcija. Ēkā uzstādīta Grandeg BIO 70 kW granulu apkures 

iekārta ar automātisku vadību. Ēkā paredzēts ierīkot  dzīvokļus.  Būvdarbus veica SIA 

"EKOM SERVISS". 

 

*  8. augustā tika saņemts  Lauku atbalsta dienesta lēmums, ka atbalstīts projekta  

iesniegums "Skatuves grīdas atjaunošana un aprīkojuma iegāde Tērvetes kultūras 

namam", kas tika iesniegts Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai Latvijas 

Lauku attīstības programmas 2014.-2020. gadam pasākuma "Darbību īstenošana 

saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju" ietvaros. 

  Šajā sakarā ir noslēgti divi līgumi. Līgums ar SIA "A-T TRADE MUSIC" trīs 

mēnešu laikā paredz atjaunot energoapgādi apgaismojuma dimmeriem, uzstādīt jaunu 

priekškara mehānismu kā arī uzstādīt jaunas skatuves gaismu iekārtas Tērvetes 



kultūras namā par kopējo summu 7070,28 EUR. Savukārt līgums ar SIA 

"SKORPIONS VS" paredz demontēt veco un izbūvēt jaunu skatuves grīdu aktu zālē 

par 15 167,41 EUR, ieskaitot PVN. 

 

*  15. augustā no Lauku atbalsta dienesta saņemts lēmums, ka atbalstīts vēl viens 

projekta iesniegums "Pašvaldības ceļa Au 49 pārbūve" pasākuma "Pamatpakalpojumi 

un ciematu atjaunošana lauku apvidos" ietvaros. Projekts paredz Augstkalnes pagastā 

pārbūvēt grants ceļa posmu Au 49 "Jaunzemji-ceļš Nr.1"  1,24  km garā posmā. 

Ceļam ir nepietiekoša nestspēja, bojātas caurtekas un drenu sistēma, nepietiekošs 

grāvju daudzums, lai nodrošinātu ūdens atvadi uz novadgrāvjiem. Sakarā ar to, ka 

daļa drenu kolektoru atrodas zem ceļa trases, paredzēta to pārbūve un jaunu kolektoru 

posmu izbūve. 

 25.augustā ir noslēgts būvdarbu līgums ar SIA "Ceļu būvniecības sabiedrību 

"IGATE"" par kopējo summu 198 490,90 EUR, ieskaitot PVN, un līgums par 

būvuzraudzību objektā ar Uldi Silineviču, sertifikāta Nr.5-01250, par 2460,00 EUR. 

Būvdarbus paredzēts uzsākt 5.septembrī un pabeigt četru mēnešu laikā. 

 

*   Sakarā ar to, ka pēc A/S"Sadales tīkli" pasūtījuma SIA"JES" demontē 

elektrolīnijas stabus Augstkalnes pagastā gar pašvaldības ceļu Au14"Puriņi-Virsaiši", 

uz kuriem bija uzmontēts šīs ielas apgaismojums, 8.augustā tika noslēgts būvdarbu 

līgums ar minēto uzņēmēju, lai paralēli veicamajiem darbiem uzstādītu piecus ielu 

apgaismes stabus šīs ielas izgaismošanai. Darbu kopējās izmaksas 2691,16 EUR,  tajā 

skaitā PVN. Saskaņā ar līgumu darbi jāpabeidz līdz 4.septembrim. 

 

* Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcijā ir apstiprināts Tērvetes novada 

domes projekta pieteikums "Kristapa Helmaņa kapa pieminekļa restaurācija", 

piešķirot finansējumu 5000 EUR apmērā. Tērvetes novada pašvaldības 

līdzfinansējums ir 1005,41 EUR apmērā. Darbus veiks SIA "Akmens apstrādes centrs 

AKM". 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

1. paragrāfs 

Par deklarētās dzīvesvietas anulēšanu   

D.Reinika 

 

 

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

Dz.Sirsone, A.Skalbiņa, A.Miķelsons, I.Vēveris), PRET - nav, ATTURAS - nav, 

NOLEMJ: 
Pieņemt lēmumu Nr.70   "Par deklarētās dzīvesvietas anulēšanu".  

 

 

 

 

2. paragrāfs 

Par deklarētās dzīvesvietas anulēšanu   

D.Reinika 

 

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

Dz.Sirsone, A.Skalbiņa, A.Miķelsons, I.Vēveris), PRET - nav, ATTURAS - nav, 

NOLEMJ: 
Pieņemt lēmumu Nr.71   "Par deklarētās dzīvesvietas anulēšanu".  

 

 

3. paragrāfs 

Par deklarētās dzīvesvietas anulēšanu   

D.Reinika 

 

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

Dz.Sirsone, A.Skalbiņa, A.Miķelsons, I.Vēveris), PRET - nav, ATTURAS - nav, 

NOLEMJ: 
Pieņemt lēmumu Nr.72   "Par deklarētās dzīvesvietas anulēšanu".  

 

 

 

4. paragrāfs 

Par deklarētās dzīvesvietas anulēšanu   

D.Reinika 

 

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

Dz.Sirsone, A.Skalbiņa, A.Miķelsons, I.Vēveris), PRET - nav, ATTURAS - nav, 

NOLEMJ: 
Pieņemt lēmumu Nr.73   "Par deklarētās dzīvesvietas anulēšanu". 

 

 

 

 

 



5. paragrāfs 

Par deklarētās dzīvesvietas anulēšanu   

D.Reinika 

 

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

Dz.Sirsone, A.Skalbiņa, A.Miķelsons, I.Vēveris), PRET - nav, ATTURAS - nav, 

NOLEMJ: 
Pieņemt lēmumu Nr.74   "Par deklarētās dzīvesvietas anulēšanu". 

 

 

 

6. paragrāfs 

Par deklarētās dzīvesvietas anulēšanu   

D.Reinika 

 

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

Dz.Sirsone, A.Skalbiņa, A.Miķelsons, I.Vēveris), PRET - nav, ATTURAS - nav, 

NOLEMJ: 
Pieņemt lēmumu Nr.75   "Par deklarētās dzīvesvietas anulēšanu". 

 

 

7. paragrāfs 

Par deklarētās dzīvesvietas anulēšanu   

D.Reinika 

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

Dz.Sirsone, A.Skalbiņa, A.Miķelsons, I.Vēveris), PRET - nav, ATTURAS - nav, 

NOLEMJ: 
Pieņemt lēmumu Nr.76   "Par deklarētās dzīvesvietas anulēšanu". 

 

 

8. paragrāfs 

Par deklarētās dzīvesvietas anulēšanu   

D.Reinika 

 

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

Dz.Sirsone, A.Skalbiņa, A.Miķelsons, I.Vēveris), PRET - nav, ATTURAS - nav, 

NOLEMJ: 
Pieņemt lēmumu Nr.77   "Par deklarētās dzīvesvietas anulēšanu". 

 

 

9. paragrāfs 

Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu, nekustamā īpašuma „Zeti”  

sadalīšanu, nosaukuma un lietošanas mērķa piešķiršanu” 

D.Reinika 

 

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

Dz.Sirsone, A.Skalbiņa, A.Miķelsons, I.Vēveris), PRET - nav, ATTURAS - nav, 

NOLEMJ: 
Pieņemt lēmumu Nr.78   "Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu, nekustamā 

īpašuma „Zeti” sadalīšanu, nosaukuma un lietošanas mērķa piešķiršan 



 

 

10 paragrāfs 

Lietošanas mērķa un lietošanas mērķim piekrītošās platības noteikšana 

D.Reinika 

 

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

Dz.Sirsone, A.Skalbiņa, A.Miķelsons, I.Vēveris), PRET - nav, ATTURAS - nav, 

NOLEMJ: 
Pieņemt lēmumu Nr.79   "Lietošanas mērķa un lietošanas mērķim piekrītošās platības 

noteikšana". 

 

11. paragrāfs 

Par SAC ”Tērvete” štatu sarakstu 

D.Reinika 

 

      Tērvetes novada dome ir izskatījusi sociālās aprūpes centra”Tērvete” direktores  

S.Vinteres 2017.gada 31.jūlija iesniegumu Nr.1-09/418 “Par štatu sarakstu”  un 2017. 

gada 23. augusta iesniegumu Nr.1-09/472 “Par štatu sarakstu”.  Sakarā ar bērnu 

nodaļas audzēkņu skaita samazināšanos direktore lūdz atļauju samazināt sekojošas 

štata vienības bērnu nodaļā ar 2017.gada 1.septembri: 

1. Saimniecības māsa - 0,5 slodzes; 

2. Audzinātāja - 1,25 slodzes 

3. Medicīnas mās - 0,25 slodzes; 

4. Aprūpētājs - 1,00 slodzes.     

    Ar 2017. gada 1. oktobri lūgums bērnu nodaļā  samazināt vienu aprūpētāja štata 

vienību. 

   Sakarā ar to, ka tiks attīstīta un paplašināta veco ļaužu nodaļa, direktore lūdz 

palielināt sekojošas štata vienības veco ļaužu nodaļā ar 2017. gada 15. septembri: 

1. Aprūpētājs- 5 slodzes; 

2. Apkopējs- 1 slodze. 

 

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

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

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

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

 

      1. Samazināt  SAC  “Tērvete”  bērnu nodaļā sekojošas štata vienības ar 2017. 

gada 1.septembri: 

1) Saimniecības māsa- 0,5 slodzes; 

2) Audzinātāja-1,25 slodzes; 

3) Medicīnas māsa- 0,25 slodzes; 

4) Aprūpētājs- 1,00 slodzes.  

  

    2. Samazināt  SAC  “Tērvete”  bērnu nodaļā vienu aprūpētāja štata vienību ar 2017. 

gada 1. oktobri.  

 

  3. Apstiprināt  SAC ”Tērvete” bērnu nodaļas konsolidēto štatu sarakstu ar 2017. 

gada 1. septembri un 2017. gada 1.oktobri    (Pielikums Nr.1)  

 



  4. Palielināt SAC ”Tērvete”veco ļaužu nodaļā sekojošas štata vienības ar 2017. gada 

15. septembri: 

     1) Aprūpētājs- 5 slodzes; 

     2) Apkopējs- 1 slodze. 

 

 5. Apstiprināt  SAC ”Tērvete” veco ļaužu   nodaļas konsolidēto štatu sarakstu  ar   

2017. gada  15. septembri  (Pielikums Nr.2)  

 

 

 

12. paragrāfs 

Par dzīvokļa īpašuma “Labrenči” dz. 49 atsavināšanu 

D.Reinika 

 

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

Dz.Sirsone, A.Skalbiņa, A.Miķelsons, I.Vēveris), PRET - nav, ATTURAS - nav, 

NOLEMJ: 
Pieņemt lēmumu Nr.80   "Par dzīvokļa īpašuma „Labrenči” dz.49  atsavināšanu". 

 

 

13.  paragrāfs 

Par dzīvokļa īpašuma “Labrenči” dz. 6 atsavināšanu 

D.Reinika 

 

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

Dz.Sirsone, A.Skalbiņa, A.Miķelsons, I.Vēveris), PRET - nav, ATTURAS - nav, 

NOLEMJ: 
Pieņemt lēmumu Nr.81   "Par dzīvokļa īpašuma „Labrenči” dz.6 atsavināšanu". 

 

 

 

 

14. paragrāfs 

Par K. Helmaņa kapa pieminekļa restaurācijas izmaksām 

D.Reinika 

 

Atbilstoši Tērvetes novada domes 2017.gada 7. februāra sēdes lēmumam Nr.2 “Par 

Valsts budžeta finansējuma pieprasījumu kultūras pieminekļa - Kristapa Helmaņa 

kapa pieminekļa atjaunošanai” Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcijai, 

nepieciešams precizēt pieminekļa restaurācijas izmaksas.  

Ievērojot minēto un 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, 

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

Apstiprināt pieteikuma „Kapa pieminekļa K. Helmanim restaurācija” kopējās 

izmaksas 6005,41 EUR (seši tūkstoši pieci eiro un 41 cents) apmērā, tai skaitā 

pašvaldības līdzfinansējums 1005,41 EUR (viens tūkstotis pieci eiro un 41 cents). 

 

 

 



 

15. paragrāfs 

Par telpu nomas līguma darbības termiņa pagarināšanu un nomas maksas 

apmēra apstiprināšanu 

D.Reinika 

   

     Tērvetes novada dome ir izskatījusi  pašvaldības izpilddirektora iesniegto lēmuma 

projektu par telpu nomas līguma darbības termiņa pagarināšanu un nomas maksas 

apmēra apstiprināšanu zobārstniecības privātpraksei Dr.Larisa Artemjeva no Tērvetes 

novada pašvaldības nomātajām telpām 64,6 m2 platībā ēkā “Zvaniņi”, Augstkalnes 

pagasts, Tērvetes novads, 31,65 EUR apmērā, neskaitot PVN, mēnesī, ievērojot 

apstākļus, ka telpas tiek iznomātas veselības aprūpes funkciju nodrošināšanai un 

zobārstniecības privātprakse  Dr.Larisa Artemjeva ir iepriekš labticīgi pildījusi 

noslēgtā nomas līguma nosacījumus.   

      Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 14.punkta a) 

apakšpunktu un 21.panta pirmās daļas 27.punktu, LR MK 2010.gada 8.jūnija 

noteikumu Nr. 515 “Noteikumi par publiskas personas mantas iznomāšanas kārtību, 

nomas maksas noteikšanas metodiku un nomas līguma tipveida nosacījumiem” 3. un 

7.punktu, Finanšu komitejas lēmuma projektu, Tērvetes novada dome , atklāti 

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

Dz.Sirsone, A.Skalbiņa, A.Miķelsons, I.Vēveris), PRET – nav , ATTURAS – nav , 

NOLEMJ:   
1. Pagarināt ar zobārstniecības privātpraksi Dr.Larisa Artemjeva, reģistrācijas 

numurs 48503002953, telpu nomas līgumu par telpu nomu 64,6 m2 platībā ēkā 

“Zvaniņi”, Augstkalnes pagasts, Tērvetes novads, līdz 2021.gada 31.decembrim; 

2. Apstiprināt nomas maksas apmēru atbilstoši ekonomiskajam pamatojumam 

zobārstniecības privātprakses Dr.Larisa Artemjeva nomātajām telpām 64,6 m2 platībā 

ēkā “Zvaniņi”, Augstkalnes pagasts, Tērvetes novads, 31,65 EUR apmērā, neieskaitot 

PVN,  mēnesī.    

 

 

16. paragrāfs 

Par kustamās mantas nodošanu  

D.Reinika 

 

Tērvetes novada dome ir izskatījusi sociālās aprūpes centra”Tērvete” direktores  

2017.gada 26.jūlija vēstuli Nr. 1-09/410 „Par bērnu nodaļas inventāra nodošanu” un 

2017.gada 8.augusta vēstuli Nr.1-09/436  “Par bērnu nodaļas inventāru”.  

Saskaņā ar Tērvetes novada domes 2016.gada 24.marta sēdes  lēmumu Nr.13 „Par 

sociālās aprūpes centra „Tērvete” bērnu nodaļas darbību” no 2018.gada 1.janvāra 

SAC Tērvete bērnu nodaļa pārtrauc darbību. SAC “Tērvete” lūdz atļauju nodot 

Tērvetes novada pašvaldības iestādēm SAC “Tērvete” to bērnu nodaļas inventāru un 

mēbeles, kuras  nevar pielāgot izmantošanai veco ļaužu nodaļā un iestādes 

uzturēšanas vajadzībām. SAC “Tērvete” lūdz atļauju nodot sekojošu kustamo  mantu:  

rotaļu konstrukciju ar bumbu baseinu, 14 bērnu gultiņas un  divus autokrēslus citām 

pašvaldības iestādēm to funkciju nodrošināšanai.  

     Ievērojot minēto un pamatojoties uz likuma”Par pašvaldībām” 21. pantu, Publiskas 

personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanas likuma 5.panta trešo un 

ceturto daļu, 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, A.Miķelsons, I.Vēveris),  PRET – nav , ATTURAS –nav  , 

NOLEMJ:   
 

1. Nodot bez atlīdzības pašvaldības iestādes - sociālās aprūpes centra ”Tērvete”  

valdījumā esošo kustamo mantu ar kopējo bilances vērtību 2718,22 EUR (divi 

tūkstoši septiņi simti astoņpadsmit eiro un 22 centi) valdījumā sekojošām pašvaldības 

iestādēm tām noteikto funkciju nodrošināšanai:   

 

1.1. Tērvetes novada izglītības iestādei- Augstkalnes vidusskolai: 

1.1.1. Pamatlīdzekli: 

Nr.p.

k. 

Nosau 

kums 

 

Skaits Iegā 

des da 

tums 

Uzskait

es 

vērtība 

Uzkrātais 

nolietoju

ms 

Atliku

sī 

vērtība 

Bilanc

es 

konts 

Nolietoju

ma norma 

gadā (%)  

1. Rotaļu 

konstruk 

cija ar 

bumbu 

baseinu 

1 30.06.

2008 

1586,40 1432,83 153,57 1232 10 

 

1.1.2. Mazvērtīgo inventāru 

 

Nr.p.k. Nosaukums 

 

Numurs Skaits/ 

kopā 

Atlikusī 

vērtība 

Zembilances 

konts 

1. Bērnu 

gultiņas 

MI690-1 

MI690-2 

MI690-3 

MI690-4 

MI690-5 

MI690-6 

MI690-7 

MI690-8 

MI690-9 

MI690-10 

MI690-11 

MI690-12 

MI690-13 

MI690-14 

 

14 2457,93 9161 

 

 

1.2. Tērvetes novada domes sociālajam dienestam :  

 

Mazvērtīgo inventāru 

 

Nr.p.k. Nosaukums 

 

Numurs Sk

aits 

Atlikusī 

vērtība 

Zembilances 

konts 

1. Autokrēsls 

bērnu 

MI1255-1 

MI1255-2 

2 106,72 9161 

 

 



2. Sociālās aprūpes centra ”Tērvete” direktorei Signei Vinterei nodrošināt 

nodošanas-pieņemšanas aktu sagatavošanu par šī rīkojuma 1.punktā minētās kustamās 

mantas nodošanu  un iesniegt to apstiprināšanai  domes priekšsēdētājai  Dacei 

Reinikai.  

 

17. paragrāfs 

Par grozījumu Tērvetes novada  domes  Komunālā dienesta   nodaļas nolikumā 

D.Reinika 

 

  Tērvetes novada dome ir izskatījusi iesniegto nolikuma projektu “Grozījums Tērvetes 

novada domes 2017.gada 27.jūlija nolikumā ”Komunālā dienesta nodaļas nolikums””, 

saskaņā ar kura nosacījumiem Tērvetes novada domes Komunālajam dienestam tiktu 

deleģēts izpildei pienākums organizēt pašvaldības teritorijā esošo kapsētu 

apsaimniekošanu. 

Izvērtējot nolikuma projektu un pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.pantu un 

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

 

Apstiprināt nolikumu “Grozījums Tērvetes novada domes 2017.gada 27.jūlija nolikumā 

”Komunālā dienesta nodaļas nolikums” (pielikumā), nosakot, ka nolikums stājas spēkā 

pēc tā apstiprināšanas domes sēdē. 

 

 

 

18. paragrāfs 

Par grozījumiem Tērvetes novada domes  noteikumos “Kārtība, kādā Tērvetes 

novada domē tiek organizēta autobusu un mikroautobusu izmantošana un 

maksas  pakalpojuma sniegšana”  

D.Reinika 

 

 

    Tērvetes novada dome ir izskatījusi iesniegto noteikumu  projektu  par grozījumiem 

noteikumos “Kārtība, kādā Tērvetes novada domē tiek organizēta autobusu un 

mikroautobusu izmantošana un maksas  pakalpojuma sniegšana”  

     Saskaņā ar likuma “Par pašvaldībām” 21. pantu,  Finanšu komitejas lēmuma projektu,  

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

I.Krūmiņa, L.Karloviča, Dz.Sirsone, A.Skalbiņa, A.Miķelsons, I.Vēveris) , PRET – nav, 

ATTURAS – nav, NOLEMJ: 

 

Apstiprināt noteikumus “Grozījumi Tērvetes novada domes 2014.gada 18.decembra 

noteikumos “Kārtība, kādā Tērvetes novada domē tiek organizēta autobusu un 

mikroautobusu izmantošana un maksas  pakalpojuma sniegšana””   (pielikumā), nosakot, 

ka noteikumi stājas spēkā pēc to apstiprināšanas domes sēdē. 

 

 

 

 

 

 



 

19. paragrāfs 

Par aizņēmumu Valsts kasē  projekta „Pašvaldības ceļa Au-49 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 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 15.augusta lēmumu “Par projekta iesnieguma Nr.17-

06-A00702-000074 "Pašvaldības ceļa Au-49 pārbūve"   apstiprināšanu”, 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, 

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

 

Lūgt Pašvaldību aizņēmumu un galvojumu kontroles un pārraudzības padomi 

sniegt atļauju un ņemt aizņēmumu Valsts kasē līdz 164 673,02  EUR (viens simts 

sešdesmit četri tūkstoši  seši simti septiņdesmit trīs eiro un 02 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-A00702-000074 „Pašvaldības ceļa Au 49 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. 

 

20. paragrāfs 

    Par grozījumiem Tērvetes novada domes noteikumos 

“Kārtība, kādā Tērvetes novada pašvaldība sadala valsts piešķirto mērķdotāciju 

izglītības iestādēm bērnu no piecu gadu vecuma, vispārējās pamatizglītības un 

vispārējās vidējās izglītības pedagogu darba samaksai” 

D.Reinika 

 

      Tērvetes novada dome ir izskatījusi iesniegto noteikumu projektu “Grozījumi 

Tērvetes novada domes 2016.gada 25.augusta noteikumos “Kārtība, kādā Tērvetes 

novada pašvaldība sadala valsts piešķirto mērķdotāciju izglītības iestādēm bērnu no 

piecu gadu vecuma, vispārējās pamatizglītības un vispārējās vidējās izglītības 

pedagogu darba samaksai”. 

     Saskaņā ar likuma “Par pašvaldībām” 21. pantu, Finanšu komitejas lēmuma 

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

A.Bruss, S.Laizāns, I.Krūmiņa, L.Karloviča, Dz.Sirsone, A.Skalbiņa, A.Miķelsons, 

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

 

Apstiprināt noteikumus “Grozījumi Tērvetes novada domes 2016.gada 25.augusta 

noteikumos “Kārtība, kādā Tērvetes novada pašvaldība sadala valsts piešķirto 

mērķdotāciju izglītības iestādēm bērnu no piecu gadu vecuma, vispārējās 

pamatizglītības un vispārējās vidējās izglītības pedagogu darba samaksai” 

(pielikumā), nosakot, ka noteikumi stājas spēkā ar 2017.gada 1.septembri. 

 



 

21. paragrāfs 

Par grozījumiem sadzīves atkritumu apsaimniekošanas maksā 

D.Reinika 
 

  Tērvetes novada dome ir izskatījusi  SIA „Eco Baltia vide”, reģ.Nr. 

40003309841, 2017.gada 2.augusta iesniegumu „Par atkritumu apsaimniekošanas 

maksas izmaiņām” (saņemts Tērvetes novada domē 02.08.2017. un reģ. Ar Nr. 470) 

ar lūgumu grozīt sadzīves atkritumu apsaimniekošanas maksu sākot ar 2017.gada 

1.oktobri. Tērvetes novada dome  konstatēja sekojošo:  

2017.gada 18.jūlijā starp Tērvetes novada domi un SIA „Eco Baltia vide”, tika 

noslēgts līgums Nr.TND 91.S/2017 „Par atkritumu apsaimniekošanas pakalpojuma 

nodrošināšanu Tērvetes novadā”(turpmāk tekstā – Līgums), atbilstoši kuram SIA 

„Eco Baltia vide”, sniedz atkritumu apsaimniekošanas pakalpojumus Tērvetes novada 

administratīvajā teritorijā.  

Saskaņā ar Līguma nosacījumiem atkritumu apsaimniekotājs nodrošina sadzīves 

atkritumu apsaimniekošanu Tērvetes novada administratīvajā teritorijā saskaņā ar 

Latvijā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem, Tērvetes novada domes 2013.gada 

21.novembra saistošajiem noteikumiem Nr.29 „Par sadzīves atkritumu 

apsaimniekošanu Tērvetes novadā” (turpmāk – Noteikumi), Līgumu un atkritumu 

apsaimniekotāja iesniegto piedāvājumu Tērvetes novada domes rīkotajā atklātajā 

konkursā “Atkritumu apsaimniekošanas pakalpojuma nodrošināšana Tērvetes 

novadā”, identifikācijas numurs TND 2017/1. 

Saskaņā ar SIA „Eco Baltia vide”, iesniegto finanšu piedāvājumu atklātā konkursā 

“Atkritumu apsaimniekošanas pakalpojuma nodrošināšana Tērvetes novadā”, SIA 

„Eco Baltia vide”, piedāvāja sniegt atkritumu apsaimniekošanas pakalpojumu par 

šādu maksu par 1 m3  (bez PVN):  

 

Tarifs par 1 m3 nešķiroto sadzīves atkritumu 

apsaimniekošanu kopā, tai skaitā: 
EUR 13.30 

Sadzīves atkritumu savākšana, pārvadāšana, 

pārkraušana un uzglabāšana 
EUR 8.57 

Dabas resursa nodoklis uz 1 m3 savākto sadzīves 

atkritumu 
EUR 1.02 

Sadzīves atkritumu apglabāšanas izdevumi „Brakšķi” 

poligonā uz 1 m3 savākto sadzīves atkritumu 

 

EUR 3.71 

 

Minētais tarifs tika noteikts, vadoties no SIA „Jelgavas komunālie pakalpojumi” 

noteiktā tarifa par atkritumu apglabāšanu poligonā “Brakšķi” 39.40 EUR /tonna, 

neieskaitot PVN un dabas resursu nodokli.  

 

SIA „Eco Baltia vide” iesniegumā norāda, ka 2017.gada 27.jūlijā tā ir saņēmusi 

SIA „Jelgavas komunālie pakalpojumi” vēstuli Nr. 01-09/62 „Par maksas izmaiņām 

šķirošanas stacijā/poligonā „Brakšķi””, kurā norādīts, ka 2017.gada pirmajā pusgadā 

šķirošanass stacijā/poligonā „Brakšķi” būtiski pieaugusi apglabājamo atkritumu daļa 

un šis rādītājs sastāda 48%. SIA „Jelgavas komunālie pakalpojumi” norāda, ka ir 

izveidojusies situācija, ka par katru poligonā pieņemto sadzīves atkritumu tonnu tiek 

iekasēts darbas resursu nodoklis 8.50 euro/t (25 euro/t X 34%), bet dabas resursu 

nodoklis par katru ievesto tonnu valsts budžetā tiek iemaksāts 12 euro/t apmērā (25 

euro/t X 48%), neiekasētā dabas resursu nodokļa dēļ minētais komersants cieš 



zaudējumus 3.50 euro/t apmērā. Līdz ar to SIA „Jelgavas komunālie pakalpojumi” 

palielina maksas par sadzīves atkritumu pieņemšanu sadaļu – dabas resursu nodokli 

uz 12 euro/t. Tādejādi kopējā maksa par sadzīves atkritumu pieņemšanu šķirošanas 

stacijā/poligonā sastāda 42.90 euro/t (bez PVN). 

 

Pamatojoties uz minēto  SIA „Eco Baltia vide” lūdz ar 2017.gada 1.oktobri 

sadzīves atkritumu apsaimniekošanas maksu noteikt euro 13.72 + PVN par vienu 

kubikmetru. 

 

      Saskaņā ar Līguma 18.3.punktu apsaimniekotājs var iesniegt Pašvaldībai 

pamatotu priekšlikumu palielināt atkritumu apsaimniekošanas maksu, ja paaugstinās 

maksa par atkritumu apglabāšanu poligonā.  

 

Saskaņā ar Līguma 19.punktu, saņemot Apsaimniekotāja ierosinājumu grozīt 

atkritumu apsaimniekošanas maksu, Pašvaldība mēneša laikā izvērtē 

Apsaimniekotāja priekšlikumu pamatotību. Gadījumā, ja Pašvaldība atzīst 

Apsaimniekotāja priekšlikumu par pamatotu, tā apstiprina jaunu maksu ar Tērvetes 

novada domes lēmumu. 

 

2017.gada 1.janvārī stājās spēkā grozījumi Atkritumu apsaimniekošanas likumā, 

likuma 41.pants tika papildināts ar 14.daļu, kura nosaka, ka atkritumu poligona 

apsaimniekotājs samazina tarifā par atkritumu apglabāšanu iekļautās izmaksas par 

ieņēmumu daļu, kuru tas gūst kā starpību starp maksājumu par dabas resursu nodokli, 

ko samaksā atkritumu apsaimniekotājs par sadzīves atkritumu daudzumu saskaņā ar 

šā likuma 39.panta 2.1 daļu, un valsts budžetā samaksāto dabas resursu nodokli par 

sadzīves atkritumu apglabāšanu. Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija 

nosaka kārtību, kādā Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijai tiek iesniegts un 

komisijā izskatīts aprēķinātais sadzīves atkritumu apglabāšanas tarifa projekts 

saistībā ar dabas resursu nodokļa maksājumiem.  

Savukārt Atkritumu apsaimniekošanas likuma 39.panta otrā ar indeksu viens daļa 

nosaka, ka atkritumu poligona apsaimniekotājs, pieņemot apglabāšanai sadzīves 

atkritumus, dabas resursu nodokli par sadzīves atkritumu apglabāšanu normatīvajos 

aktos noteiktajā apmērā iekasē par visu apglabāšanai nodoto nešķiroto sadzīves 

atkritumu daudzumu.  

Atkritumu apsaimniekošanas likuma Pārejas noteikumu 32.punkts nosaka, ka līdz 

šā likuma 41.panta 1.4 daļā minētā tarifa apstiprināšanas brīdim atkritumu poligona 

apsaimniekotājs dabas resursu nodoklim par sadzīves atkritumu apglabāšanu piemēro 

koeficientu, kas atbilst attiecībai starp poligonā apglabāto atkritumu un poligonā 

pieņemto atkritumu daudzumu, un vienlaikus paziņo par to pašvaldībai saskaņā ar šā 

likuma 41.panta 1.5 daļu. 

Tērvetes novadā kārtību, kādā nosaka un groza sadzīves atkritumu 

apsaimniekošanas maksu, nosaka Tērvetes novada domes 2013.gada 21.novembra 

saistošie noteikumi Nr. 29 „Par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu Tērvetes 

novadā”  (turpmāk tekstā – Saistošie noteikumi).  

Saskaņā ar Saistošo noteikumu 33.punktu, maksu par sadzīves atkritumu 

apsaimniekošanu veido: 

1) maksa par sadzīves atkritumu savākšanu, pārvadāšanu, pārkraušanu, 

uzglabāšanu, atkritumu dalītās savākšanas, šķirošanas un pārkraušanas infrastruktūras 

objektu uzturēšanu atbilstoši līgumam, kas noslēgts starp pašvaldību un publisko 

iepirkumu regulējošos normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā izvēlēto atkritumu 

https://likumi.lv/doc.php?id=221378#p39
https://likumi.lv/doc.php?id=221378#p41
https://likumi.lv/doc.php?id=221378#p41


apsaimniekotāju, kurš veic sadzīves atkritumu apsaimniekošanu atkritumu 

apsaimniekošanas zonā; 

2) sabiedrisko pakalpojumu regulatora apstiprinātais tarifs par sadzīves atkritumu 

apglabāšanu reģionālajā sadzīves atkritumu apglabāšanas atkritumu poligonā, ko 

nosaka likumā “Par sabiedrisko pakalpojumu regulatoriem” paredzētajā kārtībā; 

3) dabas resursu nodoklis par atkritumu apglabāšanu normatīvajos aktos noteiktajā 

apmērā. 

 Ievērojot minēto, atkritumu apsaimniekošanas maksu groza Tērvetes novada 

dome ar lēmumu un  atkritumu apsaimniekotājam ir  tiesības iesniegt ierosinājumu 

paaugstināt atkritumu apsaimniekošanas maksu, ja tiek paaugstināta maksa par 

atkritumu apglabāšanu sadzīves atkritumu  poligonā.  

Vadoties no iepriekš teiktā un pamatojoties uz Atkritumu apsaimniekošanas 

likuma 41.panta  14.daļas, 39.panta 21. daļas, Pārejas noteikumu 32.punkta,  likuma 

„Par pašvaldībām” 21. panta pirmās daļas 14.punkta e) apakšpunktu, 27. punktu, 

Tērvetes novada domes 2013.gada 21.novembra saistošo noteikumu Nr. 29 „Par 

sadzīves atkritumu apsaimniekošanu Tērvetes novadā” 33.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, 

A.Miķelsons, I.Vēveris) ,  PRET –nav , ATTURAS – nav, nolemj: 

 

1. Apstiprināt sadzīves atkritumu apsaimniekošanas maksu Tērvetes novadā 

13,72 EUR/m3 (trīspadsmit euro 72 centi par vienu kubikmetru) bez PVN.  

2. Ar šo lēmumu apstiprinātā sadzīves atkritumu apsaimniekošanas maksa stājas 

spēkā un tiek piemērota visiem atkritumu radītajiem neatkarīgi no tā, vai ir noslēgti 

attiecīgi līgumu grozījumi, atbilstoši Tērvetes novada domes 2013.gada 21.novembra 

saistošo noteikumu Nr. 29 „Par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu Tērvetes 

novadā” noteiktajai kārtībai,  sākot ar 2017.gada  1.oktobri. 

 

22. paragrāfs 

Par grozījumiem Augstkalnes vidusskolas nolikumā 

D.Reinika 

 

    Tērvetes novada dome ir izskatījusi iesniegto nolikuma projektu “Grozījumi 

Augstkalnes vidusskolas nolikumā”.  

     Saskaņā ar likuma “Par pašvaldībām” 21. pantu, Finanšu komitejas lēmuma 

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

A.Bruss, S.Laizāns, I.Krūmiņa, L.Karloviča, Dz.Sirsone, A.Skalbiņa, A.Miķelsons, 

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

 

Apstiprināt nolikumu “Grozījumi Augstkalnes vidusskolas nolikumā” (pielikumā), 

nosakot, ka nolikums  stājas spēkā ar 2017.gada 1.septembri. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://m.likumi.lv/doc.php?id=12483
https://likumi.lv/doc.php?id=221378#p39


 

 

23. paragrāfs 

Par saistošo noteikumu Nr. 12 „Grozījumi Tērvetes novada domes  2017. gada 7. 

februāra  saistošajos noteikumos Nr. 3 „Tērvetes novada pašvaldības budžets 2017. 

gadam”” apstiprināšanu 

D.Reinika 

 

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21. pantu un 46. 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, A.Miķelsons, 

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

 

    Apstiprināt Tērvetes novada pašvaldības saistošos noteikumus Nr.12 „Grozījumi 

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

novada pašvaldības budžets 2017. gadam” (Noteikumi pielikumā). 

 

 

24.paragrāfs 

Par domes lēmuma precizēšanu 

D.Reinika 

   

      Tērvetes novada dome ir izskatījusi Tērvetes novada domes projektu koordinatores 

D.Vāceres iesniegumu ar lūgumu precizēt Tērvetes novada domes 2017.gada 29. jūnija sēdes 

septītā paragrāfa lēmuma “Par dalību  projektu konkursā”  2. punktu, precizējot  kopējās 

izmaksas projektam  „Piebraucamā ceļa izbūve AS „Agrofirma Tērvete”  birojam”.      

         Ievērojot minēto un 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, 

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

      Precizēt Tērvetes novada domes 2017.gada 29.jūnija sēdes lēmumu “Par dalību  projektu 

konkursā” ( protokols Nr.7, 7. §), izsakot lēmuma lemjošās daļas 2.punktu šādā redakcijā: 

  “2. Apstiprināt projekta „Piebraucamā ceļa izbūve AS „Agrofirma Tērvete” kopējās 

izmaksas 50 676,47 EUR (piecdesmit tūkstoši seši simti septiņdesmit seši eiro un 47 centi) 

apmērā, tai skaitā pašvaldības līdzfinansējums 5 067,64 EUR (pieci tūkstoši sešdesmit 

septiņi eiro un 64 centi).”  

 

25. paragrāfs 

Par dalību projektu konkursā 

D.Reinika 

 

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, A.Miķelsons, 

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

 

1. Piedalīties CFLA 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 konkursā, sagatavojot un iesniedzot projekta 

„Atbalsts uzņēmējdarbības attīstībai Tērvetes novadā” pieteikumu. Projekta 

kopējās izmaksas 210 489,73 EUR, tajā skaitā Eiropas Reģionālās attīstības fonda 

līdzfinansējums 170 000,00 EUR, Valsts budžeta dotācija 7500,00 EUR un Tērvetes 

novada domes līdzfinansējums 32989,73 EUR. 

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

 

 

26. paragrāfs 

Par deklarētās dzīvesvietas anulēšanu  

D.Reinika 

 

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

Dz.Sirsone, A.Skalbiņa, A.Miķelsons, I.Vēveris), PRET - nav, ATTURAS - nav, 

NOLEMJ: 
Pieņemt lēmumu Nr.82   "Par deklarētās dzīvesvietas anulēšanu". 

 

 

 

27. paragrāfs 

Par Tērvetes novada Vēlēšanu komisijas izveidošanu 

D.Reinika 

 

    Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 24.punktu, 

Republikas pilsētu un novadu vēlēšanu komisiju un vēlēšanu iecirkņu komisiju 

likuma 1.panta pirmo daļu, 5.panta pirmo daļu un 10.pantu, balsojot par darbam 

Tērvetes novada Vēlēšanu komisijā izvirzītajiem kandidātiem atsevišķi: 

1. Maija Klāsupa          par - 9 (D.Reinika, A.Bruss, S.Laizāns, I.Krūmiņa, 

L.Karloviča, Dz.Sirsone, A.Skalbiņa, A.Miķelsons, I.Vēveris, pret – nav , atturas nav; 

2. Dace Vācere               par - 9 (D.Reinika, A.Bruss, S.Laizāns, I.Krūmiņa, 

L.Karloviča, Dz.Sirsone, A.Skalbiņa, A.Miķelsons, I.Vēveris, pret – nav , atturas nav; 

3. Ingvilda Žukovska      par - 9 (D.Reinika, A.Bruss, S.Laizāns, I.Krūmiņa, 

L.Karloviča, Dz.Sirsone, A.Skalbiņa, A.Miķelsons, I.Vēveris, pret – nav , atturas nav; 

4. Monta Mantrova         par - 9 (D.Reinika, A.Bruss, S.Laizāns, I.Krūmiņa, 

L.Karloviča, Dz.Sirsone, A.Skalbiņa, A.Miķelsons, I.Vēveris, pret – nav , atturas nav; 

5. Artūrs Armanis           par - 9 (D.Reinika, A.Bruss, S.Laizāns, I.Krūmiņa, 

L.Karloviča, Dz.Sirsone, A.Skalbiņa, A.Miķelsons, I.Vēveris, pret – nav , atturas nav; 

6. Daila Bērziņa              par - 9 (D.Reinika, A.Bruss, S.Laizāns, I.Krūmiņa, 

L.Karloviča, Dz.Sirsone, A.Skalbiņa, A.Miķelsons, I.Vēveris, pret – nav , atturas nav; 

7. Liene Briedīte             par - 9 (D.Reinika, A.Bruss, S.Laizāns, I.Krūmiņa, 

L.Karloviča, Dz.Sirsone, A.Skalbiņa, A.Miķelsons, I.Vēveris, pret – nav , atturas nav; 

    Ievērojot apstākļus, ka ar Tērvetes novada domes 2017. gada 27. jūlija sēdes  lēmumu  “Par 

Tērvetes novada Vēlēšanu komisijas izveidošanu”  (protokols Nr.14, 2 §), Tērvetes novada 

vēlēšanu komisija ir izveidota 7 locekļu sastāvā un, balsojot par darbam Tērvetes novada 



Vēlēšanu komisijā izvirzītajiem kandidātiem atsevišķi, par ievēlētiem ir uzskatāmi 7 (septiņi) 

darbam Vēlēšanu komisijā izvirzītie kandidāti,   

Tērvetes novada dome nolemj:   

1. Ievēlēt Tērvetes novada Vēlēšanu komisiju šādā sastāvā: 

1.1. Maija Klāsupa; 

1.2. Dace Vācere; 

1.3. Ingvilda Žukovska; 

1.4. Monta Mantrova; 

1.5. Artūrs Armanis; 

1.6. Daila Bērziņa; 

1.7. Liene Briedīte. 

2. Uzdot Tērvetes novada domes priekšsēdētājai Dacei Reinikai paziņot 

Centrālajai vēlēšanu komisijai par Tērvetes novada vēlēšanu komisijas izveidošanu un 

tās sastāvu.  

 

 

Sēdi slēdz 11:00 

 

Sēdes vadītāja                                                                       D.Reinika 

 

Protokoliste                                                                           I.Meija 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

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 31.augustā                                                                                  Nr.70 

                                                                                                                   (prot.Nr.15, 1.§) 

 

Par deklarētās dzīvesvietas anulēšanu   

 

Tērvetes novada dome ir izskatījusi Tērvetes novada domes Komunālo, dzīvokļu 

jautājumu un parāda piedziņas komisijas atbilstoši Dzīvesvietas deklarēšanas likuma 

11.panta trešajai daļai iesniegto rakstveida iesniegumu, kurā motivēts lūgums anulēt 

ziņas par A. A., /personas kods/ , deklarēto dzīvesvietu adresē „Labrenči” - 70, 

Tērvetes pagasts, Tērvetes novads, jo minētajai personai ir zudis tiesiskais pamats 

dzīvot deklarētajā adresē. 

Izvērtējot Tērvetes novada domes rīcībā esošo informāciju un ar lietu saistītos 

juridiskos apstākļus, tika konstatēts: 

Tērvetes novada dome ir saņēmusi Tērvetes novada domes Komunālo, dzīvokļu 

jautājumu un parāda piedziņas komisijas iesniegumu ar lūgumu anulēt ziņas par A. A. 

deklarēto dzīvesvietu adresē „Labrenči” - 70, Tērvetes pagasts, Tērvetes novads, jo 

minētajai personai zudis tiesiskais pamats dzīvot deklarētajā adresē. 

Iesniegumā norādīts, ka A. A. savu dzīvesvietu adresē „Labrenči” - 70, Tērvetes 

pagasts, Tērvetes novads, deklarējusi kā īrniece, kura saskaņā ar 2001.gada 1.martā ar 

Tērvetes novada domi noslēgto dzīvojamās telpas īres līgumu lietoja šo dzīvokli.  

Ar 2016.gada 1.novembri noslēgtā dzīvojamās telpas īres līguma darbības termiņš 

ir beidzies un A. A. ir zudis tiesiskais pamats deklarēt savu dzīves vietu šajā adresē. 

No minētā datuma A. A. dzīvoklī „Labrenči” - 70, Tērvetes pagasts, Tērvetes novads, 

nedzīvo, un šo dzīvokli Tērvetes novada dome ir izīrējusi citai personai.  

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. 



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. A. 

nepieder dzīvokļa īpašums „Labrenči” - 70, Tērvetes pagasts, Tērvetes novads, kā arī 

nav konstatēti apstākļi, ka attiecībā uz minētā dzīvokļa 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 A. A. faktiski minētajā īpašumā nedzīvo un nav sasniedzama šajā adresē, ziņas 

par A. A. deklarēto dzīvesvietu adresē „Labrenči” - 70, Tērvetes pagasts, Tērvetes 

novads, ir anulējamas.  

Pēc Iedzīvotāju reģistra datiem A. A. citu dzīvesvietu nav deklarējusi.  

Ņemot vērā augstāk minēto un pamatojoties uz Dzīvesvietas deklarēšanas 

likuma 12.panta pirmās daļas 2.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, 

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

 

Anulēt ziņas par A. A., /personas kods/, deklarēto dzīvesvietu adresē „Labrenči” - 

70, Tērvetes pagasts, Tērvetes novads. 

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 31.augustā                                                                                  Nr.71 

                                                                                                                   (prot.Nr.15, 2.§) 

 

Par deklarētās dzīvesvietas anulēšanu   

 

 

Tērvetes novada dome ir izskatījusi Tērvetes novada domes Komunālo, dzīvokļu 

jautājumu un parāda piedziņas komisijas atbilstoši Dzīvesvietas deklarēšanas likuma 

11.panta trešajai daļai iesniegto rakstveida iesniegumu, kurā motivēts lūgums anulēt 

ziņas par G. G., /personas kods/, deklarēto dzīvesvietu adresē „Labrenči” - 26, 

Tērvetes pagasts, Tērvetes novads, jo minētajai personai ir zudis  tiesiskais pamats 

dzīvot deklarētajā adresē. 

Izvērtējot Tērvetes novada domes rīcībā esošo informāciju un ar lietu saistītos 

juridiskos apstākļus, tika konstatēts: 

Tērvetes novada dome ir saņēmusi Tērvetes novada domes Komunālo, dzīvokļu 

jautājumu un parāda piedziņas komisijas iesniegumu ar lūgumu anulēt ziņas par G. G. 

deklarēto dzīvesvietu adresē „Labrenči” - 26, Tērvetes pagasts, Tērvetes novads, jo 

minētajai personai zudis tiesiskais pamats dzīvot deklarētajā adresē. 

Iesniegumā norādīts, ka G. G. savu dzīvesvietu adresē „Labrenči” - 26, Tērvetes 

pagasts, Tērvetes novads, deklarējis kā īrnieks, kurš saskaņā ar 1999.gada 1.jūnijā ar 

Tērvetes novada domi noslēgto dzīvojamās telpas īres līgumu lietoja šo dzīvokli.  

Ar 2017.gada  1.maiju noslēgtā dzīvojamās telpas īres līguma darbības termiņš ir 

beidzies un G. G. ir zudis tiesiskais pamats deklarēt savu dzīves vietu šajā adresē. No 

minētā datuma G. G. dzīvoklī „Labrenči” - 26, Tērvetes pagasts, Tērvetes novads, 

nedzīvo, un šo dzīvokli Tērvetes novada dome ir izīrējusi citai personai.   

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. 

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 G. G 

nepieder dzīvokļa īpašums „Labrenči” - 26, Tērvetes pagasts, Tērvetes novads, kā arī 

nav konstatēti apstākļi, ka attiecībā uz minētā dzīvokļa 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 G. G. faktiski minētajā īpašumā nedzīvo un nav sasniedzams šajā adresē, ziņas 

par G. G. deklarēto dzīvesvietu adresē „Labrenči” - 26, Tērvetes pagasts, Tērvetes 

novads, ir anulējamas.  

Pēc Iedzīvotāju reģistra datiem G. G. 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, Tērvetes novada dome,  atklāti  vārdiski  balsojot:  PAR – 9 

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

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

 

Anulēt ziņas par G. G., /personas kods/, deklarēto dzīvesvietu adresē „Labrenči” - 

26, Tērvetes pagasts, Tērvetes novads. 

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 31.augustā                                                                                  Nr.72 

                                                                                                                   (prot.Nr.15, 3.§) 

 

Par deklarētās dzīvesvietas anulēšanu   

 

 

Tērvetes novada dome ir izskatījusi Tērvetes novada domes Komunālo, dzīvokļu 

jautājumu un parāda piedziņas komisijas atbilstoši Dzīvesvietas deklarēšanas likuma 

11.panta trešajai daļai iesniegto rakstveida iesniegumu, kurā motivēts lūgums anulēt 

ziņas par V. P., /personas kods/, deklarēto dzīvesvietu adresē „Labrenči” - 67, 

Tērvetes pagasts, Tērvetes novads, jo minētajai personai ir zudis tiesiskais pamats 

dzīvot deklarētajā adresē. 

Izvērtējot Tērvetes novada domes rīcībā esošo informāciju un ar lietu saistītos 

juridiskos apstākļus, tika konstatēts: 

Tērvetes novada dome ir saņēmusi Tērvetes novada domes Komunālo, dzīvokļu 

jautājumu un parāda piedziņas komisijas iesniegumu ar lūgumu anulēt ziņas par V. P. 

deklarēto dzīvesvietu adresē „Labrenči” - 67, Tērvetes pagasts, Tērvetes novads, jo 

minētajai personai ir zudis tiesiskais pamats dzīvot deklarētajā adresē. 

Iesniegumā norādīts, ka V. P. savu dzīvesvietu adresē „Labrenči” - 67, Tērvetes 

pagasts, Tērvetes novads, deklarējusi kā īrniece, kura saskaņā ar 2002.gada 1.oktobrī 

ar Tērvetes novada domi noslēgto dzīvojamās telpas īres līgumu lietoja šo dzīvokli.  

Ar 2014.gada 2.janvāri noslēgtā dzīvojamās telpas īres līguma darbības termiņš ir 

beidzies un V. P. ir zudis tiesiskais pamats deklarēt savu dzīves vietu šajā adresē. No 

minētā datuma V. P. dzīvoklī „Labrenči” - 67, Tērvetes pagasts, Tērvetes novads, 

nedzīvo, un šo dzīvokli Tērvetes novada dome ir izīrējusi citai personai.   

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. 

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 dzīvokļa īpašums „Labrenči” - 67, Tērvetes pagasts, Tērvetes novads, kā arī 

nav konstatēti apstākļi, ka attiecībā uz minētā dzīvokļa 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 V. P. faktiski minētajā īpašumā nedzīvo un nav sasniedzama šajā adresē, ziņas 

par V. P. deklarēto dzīvesvietu adresē „Labrenči” - 67, Tērvetes pagasts, Tērvetes 

novads, ir anulējamas.  

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

Ņemot vērā augstāk minēto un pamatojoties uz Dzīvesvietas deklarēšanas 

likuma 12.panta pirmās daļas 2.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, 

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

 

Anulēt ziņas par V. P., /personas kods/, deklarēto dzīvesvietu adresē „Labrenči” - 

67, Tērvetes pagasts, Tērvetes novads. 

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 priekšsēdētātja                                                                          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 31.augustā                                                                                  Nr.73 

                                                                                                                   (prot.Nr.15, 4.§) 

 

Par deklarētās dzīvesvietas anulēšanu   

 

 

Tērvetes novada dome ir izskatījusi Tērvetes novada domes Komunālo, dzīvokļu 

jautājumu un parāda piedziņas komisijas atbilstoši Dzīvesvietas deklarēšanas likuma 

11.panta trešajai daļai iesniegto rakstveida iesniegumu, kurā motivēts lūgums anulēt 

ziņas par R. S., /personas kods/, deklarēto dzīvesvietu adresē „Labrenči” - 70, 

Tērvetes pagasts, Tērvetes novads, jo minētajai personai ir zudis tiesiskais pamats 

dzīvot deklarētajā adresē. 

Izvērtējot Tērvetes novada domes rīcībā esošo informāciju un ar lietu saistītos 

juridiskos apstākļus,  tika konstatēts: 

Tērvetes novada dome ir saņēmusi Tērvetes novada domes Komunālo, dzīvokļu 

jautājumu un parāda piedziņas komisijas iesniegumu ar lūgumu anulēt ziņas par R. S. 

deklarēto dzīvesvietu adresē „Labrenči” - 70, Tērvetes pagasts, Tērvetes novads, jo 

minētajai personai zudis tiesiskais pamats dzīvot deklarētajā adresē. 

Iesniegumā norādīts, ka R. S. savu dzīvesvietu adresē „Labrenči” - 70, Tērvetes 

pagasts, Tērvetes novads, deklarējusi kā īrniece, kura saskaņā ar 2001.gada 1.martā ar 

Tērvetes novada domi noslēgto dzīvojamās telpas īres līgumu lietoja šo dzīvokli.  

Ar 2016.gada 1.novembri noslēgtā dzīvojamās telpas īres līguma darbības termiņš 

ir beidzies un R. S. ir zudis tiesiskais pamats deklarēt savu dzīves vietu šajā adresē. 

No minētā datuma R. S. dzīvoklī „Labrenči” - 70, Tērvetes pagasts, Tērvetes novads, 

nedzīvo un šo dzīvokli Tērvetes novada dome ir izīrējusi citai personai.   

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. 



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 R. S. 

nepieder dzīvokļa īpašums „Labrenči” - 70, Tērvetes pagasts, Tērvetes novads, kā arī 

nav konstatēti apstākļi, ka attiecībā uz minētā dzīvokļa 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 R. S. faktiski minētajā īpašumā nedzīvo un nav sasniedzama šajā adresē, ziņas 

par R.S. deklarēto dzīvesvietu adresē „Labrenči” - 70, Tērvetes pagasts, Tērvetes 

novads, ir anulējamas.  

Pēc Iedzīvotāju reģistra datiem R.S. citu dzīvesvietu nav deklarējusi.  

Ņemot vērā augstāk minēto un pamatojoties uz Dzīvesvietas deklarēšanas 

likuma 12.panta pirmās daļas 2.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, 

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

 

Anulēt ziņas par R. S., /personas kods/, deklarēto dzīvesvietu adresē „Labrenči” - 

70, Tērvetes pagasts, Tērvetes novads. 

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 31.augustā                                                                                  Nr.74 

                                                                                                                   (prot.Nr.15, 5.§) 

 

Par deklarētās dzīvesvietas anulēšanu   

 

 

Tērvetes novada domes ir izskatījusi Tērvetes novada domes Komunālo, dzīvokļu 

jautājumu un parāda piedziņas komisijas atbilstoši Dzīvesvietas deklarēšanas likuma 

11.panta trešajai daļai iesniegto rakstveida iesniegumu, kurā motivēts lūgums anulēt 

ziņas par G. B., /personas kods/, deklarēto dzīvesvietu adresē „Labrenči” - 12, 

Tērvetes pagasts, Tērvetes novads, jo minētajai personai ir zudis tiesiskais pamats 

dzīvot deklarētajā adresē. 

Izvērtējot Tērvetes novada domes rīcībā esošo informāciju un ar lietu saistītos 

juridiskos apstākļus, tika konstatēts: 

Tērvetes novada dome ir saņēmusi Tērvetes novada domes Komunālo, dzīvokļu 

jautājumu un parāda piedziņas komisijas iesniegumu ar lūgumu anulēt ziņas par G. B. 

deklarēto dzīvesvietu adresē „Labrenči” - 12, Tērvetes pagasts, Tērvetes novads, jo 

minētajai personai zudis tiesiskais pamats dzīvot deklarētajā adresē. 

Iesniegumā norādīts, ka G. B. savu dzīvesvietu adresē „Labrenči” - 12, Tērvetes 

pagasts, Tērvetes novads, deklarējusi kā īrniece, kura saskaņā ar 2000.gada 1.jūnijā ar 

Tērvetes novada domi noslēgto dzīvojamās telpas īres līgumu lietoja šo dzīvokli.  

Ar 2013.gada 31.decembri noslēgtā dzīvojamās telpas īres līguma darbības 

termiņš ir beidzies un G. B. ir zudis tiesiskais pamats deklarēt savu dzīves vietu šajā 

adresē. No minētā datuma G. B. dzīvoklī „Labrenči” - 12, Tērvetes pagasts, Tērvetes 

novads, nedzīvo, un šo dzīvokli Tērvetes novada dome ir izīrējusi citai personai.   

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. 



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 G. B. 

nepieder dzīvokļa īpašums „Labrenči” - 12, Tērvetes pagasts, Tērvetes novads, kā arī 

nav konstatēti apstākļi, ka attiecībā uz minētā dzīvokļa 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 G. B. faktiski minētajā īpašumā nedzīvo un nav sasniedzama šajā adresē, ziņas 

par G. B. deklarēto dzīvesvietu adresē „Labrenči” - 12, Tērvetes pagasts, Tērvetes 

novads, ir anulējamas.  

Pēc Iedzīvotāju reģistra datiem G. B. citu dzīvesvietu nav deklarējusi.  

Ņemot vērā augstāk minēto un pamatojoties uz Dzīvesvietas deklarēšanas 

likuma 12.panta pirmās daļas 2.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, 

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

 

Anulēt ziņas par G. B., /personas kods/, deklarēto dzīvesvietu adresē „Labrenči” - 

12, Tērvetes pagasts, Tērvetes novads. 

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 
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TĒRVETES NOVADA TĒRVETES PAGASTĀ 

 

  LĒMUMS 

 

2017.gada 31.augustā                                                                                     Nr.75 

                                                                                                                   (prot.Nr.15, 6.§) 

 

Par deklarētās dzīvesvietas anulēšanu   

 

 

Tērvetes novada dome ir izskatījusi Tērvetes novada domes Komunālo, dzīvokļu 

jautājumu un parāda piedziņas komisijas atbilstoši Dzīvesvietas deklarēšanas likuma 

11.panta trešajai daļai iesniegto rakstveida iesniegumu, kurā motivēts lūgums anulēt 

ziņas par M. K., /personas kods/, deklarēto dzīvesvietu adresē „Pilskalni” - 3, Tērvetes 

pagasts, Tērvetes novads, jo minētajai personai ir zudis tiesiskais pamats dzīvot 

deklarētajā adresē. 

Izvērtējot Tērvetes novada domes rīcībā esošo informāciju un ar lietu saistītos 

juridiskos apstākļus,  tika konstatēts: 

Tērvetes novada dome ir saņēmusi Tērvetes novada domes Komunālo, dzīvokļu 

jautājumu un parāda piedziņas komisijas iesniegumu ar lūgumu anulēt ziņas par M. K. 

deklarēto dzīvesvietu adresē „Pilskalni” - 3, Tērvetes pagasts, Tērvetes novads, jo 

minētajai personai zudis tiesiskais pamats dzīvot deklarētajā adresē. 

Iesniegumā norādīts, ka M. K. savu dzīvesvietu adresē „Pilskalni” - 3, Tērvetes 

pagasts, Tērvetes novads, deklarējusi kā īrniece, kura saskaņā ar 2009.gada 

1.novembrī ar Tērvetes novada domi noslēgto dzīvojamās telpas īres līgumu lietoja šo 

dzīvokli.  

Ar 2014.gada 2.jūniju noslēgtā dzīvojamās telpas īres līguma darbības termiņš ir 

beidzies un M. K. ir zudis tiesiskais pamats deklarēt savu dzīves vietu šajā adresē. No 

minētā datuma M. K. dzīvoklī „Pilskalni” - 3, Tērvetes pagasts, Tērvetes novads, 

nedzīvo, un šo dzīvokli Tērvetes novada dome ir izīrējusi citai personai.   

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. 

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 M. 

K. nepieder dzīvokļa īpašums „Pilskalni” - 3, Tērvetes pagasts, Tērvetes novads, kā 

arī nav konstatēti apstākļi, ka attiecībā uz minētā dzīvokļa 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 M. K. faktiski minētajā īpašumā nedzīvo un nav sasniedzama šajā adresē, ziņas 

par M. K. deklarēto dzīvesvietu adresē „Pilskalni” - 3, Tērvetes pagasts, Tērvetes 

novads, ir anulējamas.  

Pēc Iedzīvotāju reģistra datiem M. K. citu dzīvesvietu nav deklarējusi.  

   Ņemot vērā augstāk minēto un pamatojoties uz Dzīvesvietas deklarēšanas likuma 

12.panta pirmās daļas 2.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, A.Miķelsons, 

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

 

Anulēt ziņas par M. K., /personas kods/, deklarēto dzīvesvietu adresē „Pilskalni” - 

3, Tērvetes pagasts, Tērvetes novads. 

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 31.augustā                                                                                  Nr.76 

                                                                                                                   (prot.Nr.15, 7.§) 

 

Par deklarētās dzīvesvietas anulēšanu   

 

 

Tērvetes novada dome ir izskatījusi Tērvetes novada domes Komunālo, dzīvokļu 

jautājumu un parāda piedziņas komisijas atbilstoši Dzīvesvietas deklarēšanas likuma 

11.panta trešajai daļai iesniegto rakstveida iesniegumu, kurā motivēts lūgums anulēt 

ziņas par E. Š., /personas kods/, deklarēto dzīvesvietu adresē „Labrenči” - 60, 

Tērvetes pagasts, Tērvetes novads, jo minētajai personai ir zudis tiesiskais pamats 

dzīvot deklarētajā adresē. 

Izvērtējot Tērvetes novada domes rīcībā esošo informāciju un ar lietu saistītos 

juridiskos apstākļus,  tika konstatēts: 

Tērvetes novada dome ir saņēmusi Tērvetes novada domes Komunālo, dzīvokļu 

jautājumu un parāda piedziņas komisijas iesniegumu ar lūgumu anulēt ziņas par E. Š. 

deklarēto dzīvesvietu adresē „Labrenči” - 60, Tērvetes pagasts, Tērvetes novads, jo 

minētajai personai zudis tiesiskais pamats dzīvot deklarētajā adresē. 

Iesniegumā norādīts, ka E. Š. savu dzīvesvietu adresē „Labrenči” - 60, Tērvetes 

pagasts, Tērvetes novads, deklarējis kā īrnieks, kurš saskaņā ar 2005.gada 1.aprīlī ar 

Tērvetes novada domi noslēgto dzīvojamās telpas īres līgumu lietoja šo dzīvokli.  

Ar 2014.gada  1.maiju noslēgtā dzīvojamās telpas īres līguma darbības termiņš ir 

beidzies un E. Š. ir zudis tiesiskais pamats deklarēt savu dzīves vietu šajā adresē. No 

minētā datuma E. Š. dzīvoklī „Labrenči” - 60, Tērvetes pagasts, Tērvetes novads, 

nedzīvo, un šo dzīvokli Tērvetes novada dome ir izīrējusi citai personai.   

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. 



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 E. Š. 

nepieder dzīvokļa īpašums „Labrenči” - 60, Tērvetes pagasts, Tērvetes novads, kā arī 

nav konstatēti apstākļi, ka attiecībā uz minētā dzīvokļa 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 E. Š. faktiski minētajā īpašumā nedzīvo un nav sasniedzams šajā adresē, ziņas 

par E. Š. deklarēto dzīvesvietu adresē „Labrenči” - 60, Tērvetes pagasts, Tērvetes 

novads, ir anulējamas.  

   Pēc Iedzīvotāju reģistra datiem E. Š. citu dzīvesvietu nav deklarējis.  

Ņemot vērā augstāk minēto un pamatojoties uz Dzīvesvietas deklarēšanas 

likuma 12.panta pirmās daļas 2.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, 

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

 

Anulēt ziņas par E. Š., /personas kods/, deklarēto dzīvesvietu adresē „Labrenči” - 

60, Tērvetes pagasts, Tērvetes novads. 

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 priekšsēdētātja                                                       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 31.augustā                                                                                  Nr.77 

                                                                                                                   (prot.Nr.15, 8.§) 

 

Par deklarētās dzīvesvietas anulēšanu   

 

 

Tērvetes novada dome ir izskatījusi Tērvetes novada domes Komunālo, dzīvokļu 

jautājumu un parāda piedziņas komisijas atbilstoši Dzīvesvietas deklarēšanas likuma 

11.panta trešajai daļai iesniegto rakstveida iesniegumu, kurā motivēts lūgums anulēt 

ziņas par D. H., /personas kods/, D. S.,/ personas kods/, E. H.,/ personas kods /, M. 

H., /personas kods/, un J. H., /personas kods/, deklarēto dzīvesvietu adresē 

„Labrenči” - 18, Tērvetes pagasts, Tērvetes novads, jo minētajām personām ir zudis 

tiesiskais pamats dzīvot deklarētajā adresē. 

Izvērtējot Tērvetes novada domes rīcībā esošo informāciju un ar lietu saistītos 

juridiskos apstākļus, tika konstatēts: 

Tērvetes novada dome ir saņēmusi Tērvetes novada domes Komunālo, dzīvokļu 

jautājumu un parāda piedziņas komisijas iesniegumu ar lūgumu anulēt ziņas par D. 

H., /personas kods/, D. S., /personas kods/, E. H., /personas kods/, M. H.,/ personas 

kods/, un J. H., /personas kods/, deklarēto dzīvesvietu adresē „Labrenči” - 18, 

Tērvetes pagasts, Tērvetes novads, jo minētajām personām zudis tiesiskais pamats 

dzīvot deklarētajā adresē. 

Iesniegumā norādīts, ka D. H. savu dzīvesvietu adresē „Labrenči” - 18, Tērvetes 

pagasts, Tērvetes novads, deklarējis kā šī dzīvokļa īrnieks, kurš saskaņā ar 2009.gada 

1.februārī ar Tērvetes novada domi noslēgto dzīvojamās telpas īres līgumu lietoja šo 

dzīvokli, bet D. S., E. H., M. H. un J. H. savu dzīvesvietu adresē „Labrenči” - 18, 

Tērvetes pagasts, Tērvetes novads, deklarējuši kā dzīvokļa īrnieka D. H.ģimenes 

locekļi.  

Ar 2014.gada  februāri noslēgtā dzīvojamās telpas īres līguma darbības termiņš ir 

beidzies un D. H., D.S., E. H., M.H. un J.H. ir zudis tiesiskais pamats deklarēt savu 

dzīves vietu šajā adresē. No minētā datuma D. H., D.S., E. H., M.H. un J.H. dzīvoklī 

„Labrenči” - 18, Tērvetes pagasts, Tērvetes novads, nedzīvo, un šo dzīvokli Tērvetes 

novada dome ir izīrējusi citai personai.   

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. 

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 D. 

H., D. S., E. H., M.H. un J.H. nepieder dzīvokļa īpašums „Labrenči” - 18, Tērvetes 

pagasts, Tērvetes novads, kā arī nav konstatēti apstākļi, ka attiecībā uz minētā 

dzīvokļa īpašuma lietošanu būtu noslēgts īres vai nomas līgums, vai arī šā īpašuma 

lietošanas tiesības viņi būtu ieguvuši uz laulības, radniecības, svainības vai cita 

likumiska vai līgumiska pamata, kā arī D. H., D.S., E. H., M.H.un J. H.faktiski 

minētajā īpašumā nedzīvo un nav sasniedzami šajā adresē, ziņas par D. H., D. S., E. 

H., M. H. un J.H. deklarēto dzīvesvietu adresē „Labrenči” - 18, Tērvetes pagasts, 

Tērvetes novads, ir anulējamas.  

Pēc Iedzīvotāju reģistra datiem D. H., D. S., E.H., M. H. un J.H. citu dzīvesvietu 

nav deklarējuši.  

Ņemot vērā iepriekš minēto un pamatojoties uz Dzīvesvietas deklarēšanas 

likuma 12.panta pirmās daļas 2.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, 

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

 

1. Anulēt ziņas par D. H., /personas kods/, deklarēto dzīvesvietu adresē 

„Labrenči” - 18, Tērvetes pagasts, Tērvetes novads; 

2. Anulēt ziņas par D. S., /personas kods/, deklarēto dzīvesvietu adresē 

„Labrenči” - 18, Tērvetes pagasts, Tērvetes novads; 

3. Anulēt ziņas par E. H., /personas kods/, deklarēto dzīvesvietu adresē 

„Labrenči” - 18, Tērvetes pagasts, Tērvetes novads; 

4. Anulēt ziņas par M. H., /personas kods/, deklarēto dzīvesvietu adresē 

„Labrenči” - 18, Tērvetes pagasts, Tērvetes novads; 

5. Anulēt ziņas par J. H., /personas kods/, deklarēto dzīvesvietu adresē 

„Labrenči” - 18, Tērvetes pagasts, Tērvetes novads; 

6. 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 31.augustā                                                                                  Nr.78 

                                                                                                                   (prot.Nr.15, 9.§) 

 

Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu, nekustamā īpašuma „Zeti”  

sadalīšanu, nosaukuma un lietošanas mērķa piešķiršanu” 

 

 

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

izstrādātā zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamā īpašuma „Zeti”, Bukaišu 

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

mērķu piešķiršanu sadalītajām zemes vienībām. Tērvetes novada dome konstatēja: 

Nekustamais īpašums „Zeti”, Bukaišu pagasts, Tērvetes novads, /kadastra 

numurs/, pieder M. V. un sastāv no vienas zemes vienības ar kopējo platību 4,8 ha. M. 

V. īpašuma tiesības uz nekustamo īpašumu „Zeti”, Bukaišu pagasts, Tērvetes novads, 

reģistrētas Dobeles zemesgrāmatu nodaļā Bukaišu pagasta zemesgrāmatas nodalījumā 

Nr. 107.    

Nekustamā īpašuma „Zeti” īpašniece M. V. vēlas sadalīt nekustamā īpašuma 

sastāvā ietilpstošo zemes vienību ar /kadastra apzīmējumu/ divās daļās atbilstoši 

izstrādātajam zemes ierīcības projektam. 

    Zemes ierīcības projektu ir izstrādājis SIA „Latvijasmernieks.lv” sertificēts  zemes 

mērnieks M.P., /sertifikāta Nr./, atbilstoši normatīvo aktu nosacījumiem. 

Zemes ierīcības projekts paredz sadalīt nekustamā īpašuma „Zeti”, Bukaišu 

pagasts, Tērvetes novads, zemes vienību ar /kadastra apzīmējumu/ divās atsevišķās 

zemes vienībās -  3,8 ha un 1,0 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 – „Annas”, 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, A.Miķelsons, I.Vēveris)  , PRET- 

nav, ATTURAS – nav , NOLEMJ : 

 

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

sadalot nekustamā īpašuma „Zeti”, Bukaišu pagasts, Tērvetes novads, zemes 

vienību ar /kadastra apzīmējumu/ divās atsevišķās zemes vienībās – 3,8 ha un 

1,0 ha platībā; 

2. Piešķirt sadalītajam nekustamajam īpašumam „Zeti”, Bukaišu pagasts, 

Tērvetes novads, sekojošus nosaukumus un lietošanas mērķus: 

2.1. paliekošajai zemes vienībai ar /kadastra apzīmējumu/, kopējā platība 1,0 ha, 

atstāt iepriekšējo nosaukumu – „Zeti”, Bukaišu pagasts, Tērvetes novads, un visā tās 

platībā (1,0 ha) platībā noteikt nekustamā īpašuma lietošanas mērķi – zeme, uz kuras 

galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība (NĪLM kods – 0101).  

2.2. atdalītajai  zemes vienībai ar /kadastra apzīmējumu/, kopējā platība 3,8 ha, 

piešķirt nosaukumu – „Annas”, Bukaišu pagasts, Tērvetes novads, un visā tās platībā 

(3,8 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 

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 
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  LĒMUMS 

 

2017.gada 31.augustā                                                                                  Nr.79 

                                                                                                                   (prot.Nr.15,10.§) 

 

Lietošanas mērķa un lietošanas mērķim piekrītošās platības noteikšana 

 

 

Tērvetes novada dome ir  izskatījusi  Valsts zemes dienesta vēstuli Nr. 2-04.1-

Z/1176 no 10.08.2017 ar lūgumu noteikt zemes vienības daļai ar /kadastra 

apzīmējumu/, kopējā platība 19,68 ha, lietošanas mērķi un lietošanas mērķim 

piekrītošo platību.   

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.pantu, LR MK 20.06.2006. 

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

īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība” 2.1., 4., 6.,7., 16. un 

35.punktiem un Tērvetes novada domes 2005.gada 24.novembra saistošajiem 

noteikumiem Nr.5 „Tērvetes novada teritorijas plānojums 2005.-2017.gadam”, 

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, A.Miķelsons, I.Vēveris), PRET : nav, 

ATTURAS: nav, NOLEMJ : 

Zemes vienības daļai ar /kadastra apzīmējumu/ visā tās platībā (19,68 ha) noteikt 

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

lauksaimniecība (NĪLM kods – 0101). 

Lēmums pārsūdzams viena mēneša laikā no lēmuma spēkā stāšanās dienas 

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

3007.  

 

Domes priekšsēdētāja                                                             D.Reinika 
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  LĒMUMS 

 

2017.gada 31.augustā                                                                                  Nr.80 

                                                                                                                   (prot.Nr.15,12.§) 

 

Par dzīvokļa īpašuma “Labrenči” dz. 49 atsavināšanu 

 

 

        Tērvetes novada dome ir izskatījusi V. L. 2017.gada 1.augusta iesniegumu ar 

ierosinājumu pārdot viņam Tērvetes novada pašvaldībai piederošo dzīvokļa īpašumu 

“Labrenči” dz. 49, Tērvete, Tērvetes pagasts, Tērvetes novads, konstatēja: 

        V. L. uz īres tiesisko attiecību pamata lieto Tērvetes novada pašvaldībai 

piederošo dzīvokļa īpašumu Nr. 49, “Labrenči”, Tērvete, Tērvetes pagasts, Tērvetes 

novads, sastāvošu no divistabu dzīvokļa ar kopējo platību 47,6 m2, ar pie dzīvokļa 

īpašuma piederošām kopīpašuma domājamām daļām 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, V. L. ir tiesības ierosināt 

dzīvokļa īpašuma Nr. 49, “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.  

        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. 

http://pro.nais.lv/naiser/text.cfm?Ref=0103012002103132796&Req=0103012002103132796&Key=0127011993021632769&Hash=


        Pret V. L. nav celta prasība par īres līguma izbeigšanu. V. L. nav ģimenes 

locekļu, kuri būtu iemitināti šajā dzīvokļa īpašumā.  

        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. 49, “Labrenči”, Tērvete, Tērvetes pagasts, Tērvetes 

novads, tirgus cena, saskaņā ar veikto tirgus novērtējumu, ko veicis sertificēts 

nekustamo īpašumu vērtētājs  Anita Vēdiķe, profesionālās kvalifikācijas sertifikāts 

Nr. 76, ir noteikta 2000,00 EUR (divi tūkstoši euro 00 centi) apmērā, bet aktuālā 

kadastrālā vērtība ir 2241,00 EUR (divi tūkstoši divi simti divdesmit četri 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, A.Miķelsons, I.Vēveris), PRET – nav, ATTURAS – nav, 

NOLEMJ: 
 

        1. Atsavināt Tērvetes novada pašvaldībai piederošo nekustamo īpašumu – 

dzīvokļa īpašumu Nr. 49, “Labrenči”, Tērvete, Tērvetes pagasts, Tērvetes novads, 

pārdodot to par cenu 2241,00 EUR (divi tūkstoši divi simti divdesmit četri  euro 00 

centi) V. L., /personas kods/; 

        2. Noteikt, ka šis lēmums zaudē spēku, ja V. L. līdz 2017.gada 

01.novembrim nav veicis pirkuma maksas nomaksu vai noslēdzis pirkuma līgumu ar 

Tērvetes novada pašvaldību saskaņā ar šī lēmuma 1.punkta noteikumiem. 

 

Domes priekšsēdētāja                                                             D.Reinika 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://pro.nais.lv/naiser/text.cfm?Ref=0103012002103132796&Req=0103012002103132796&Key=0103011998101432772&Hash=
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2017.gada 31.augustā                                                                                  Nr.81 

                                                                                                                   (prot.Nr.15,13.§) 

 

Par dzīvokļa īpašuma “Labrenči” dz. 6 atsavināšanu 

 

 

        Tērvetes novada dome ir izskatījusi M. J. 2017.gada 25.aprīļa iesniegumu ar 

ierosinājumu pārdot viņai Tērvetes novada pašvaldībai piederošo dzīvokļa īpašumu 

“Labrenči” dz.6, Tērvete, Tērvetes pagasts, Tērvetes novads, konstatēja: 

        M. J. uz īres tiesisko attiecību pamata lieto Tērvetes novada pašvaldībai 

piederošo dzīvokļa īpašumu Nr. 6, “Labrenči”, Tērvete, Tērvetes pagasts, Tērvetes 

novads, sastāvošu no trīsistabu dzīvokļa ar kopējo platību 63,6 m2, ar pie dzīvokļa 

īpašuma piederošām kopīpašuma domājamām daļām 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, M.J. ir tiesības ierosināt 

dzīvokļa īpašuma Nr. 6, “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.  

        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. 

http://pro.nais.lv/naiser/text.cfm?Ref=0103012002103132796&Req=0103012002103132796&Key=0127011993021632769&Hash=


        Pret M. J. nav celta prasība par īres līguma izbeigšanu. M. J. nav ģimenes 

locekļu, kuri būtu iemitināti šajā dzīvokļa īpašumā.  

        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. 6, “Labrenči”, Tērvete, Tērvetes pagasts, Tērvetes 

novads, tirgus cena, saskaņā ar veikto tirgus novērtējumu, ko veicis sertificēts 

nekustamo īpašumu vērtētājs  Anita Vēdiķe, profesionālās kvalifikācijas sertifikāts 

Nr. 76, ir noteikta 2800,00 EUR (divi tūkstoši astoņi simti euro 00 centi) apmērā, bet 

aktuālā kadastrālā vērtība ir 3004,00 EUR (trīs tūkstoši četri 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, 

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

 

        1. Atsavināt Tērvetes novada pašvaldībai piederošo nekustamo īpašumu – 

dzīvokļa īpašumu Nr. 6, “Labrenči”, Tērvete, Tērvetes pagasts, Tērvetes novads, 

pārdodot to par cenu 3004,00 EUR (trīs tūkstoši četri euro 00 centi) M. J., /personas 

kods /; 

        2. Noteikt, ka šis lēmums zaudē spēku, ja M. J. līdz 2017.gada 01.novembrim 

nav veikusi pirkuma maksas nomaksu vai noslēgusi pirkuma līgumu ar Tērvetes 

novada pašvaldību saskaņā ar šī lēmuma 1.punkta noteikumiem. 

 

Domes priekšsēdētāja                                                                    D.Reinika 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://pro.nais.lv/naiser/text.cfm?Ref=0103012002103132796&Req=0103012002103132796&Key=0103011998101432772&Hash=
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2017.gada 31.augustā                                                                                  Nr.82 

                                                                                                                   (prot.Nr.15, 26.§) 

 

Par deklarētās dzīvesvietas anulēšanu   

 

 

Tērvetes novada dome ir izskatījusi iesniegto lēmuma projektu anulēt ziņas par E. F. 

deklarēto dzīvesvietu nekustamajā īpašumā „Galabētas”, Tērvetes 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 12.jūnijā Tērvetes novada dome ir saņēmusi nekustamā īpašuma „Galabētas”, 

Tērvetes pagasts, Tērvetes novads, īpašnieka A. M. iesniegumu ar lūgumu anulēt ziņas par E. 

F. deklarēto dzīvesvietu adresē „Galabētas”, Tērvetes pagasts, Tērvetes novads, jo minētai 

personai 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. 

E.F., saskaņā ar Dzīvesvietas deklarēšanas likuma 11.panta trešo daļu, tika informēts par 

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

paskaidrojumu un iesniegtu dokumentus, kas apliecina tiesisko pamatu dzīvot deklarētajā 

dzīvesvietā, nosūtot vēstuli uz viņa deklarēto dzīvesvietu, kā arī A. M. tika lūgts precizēt 

iesniegumā norādītos faktiskos apstākļus. 

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 E. F. nav sniedzis.  

A. M., savā 2017.gada 16.augusta iesniegumā papildus paskaidro, ka ar E. F. 2006.gadā 

tika noslēgts īres līgums. Šobrīd, sakarā ar to, ka E. F. nepildīja īres līguma nosacījumus, īres 

līgums irt izbeigts un E. F. jau vairākus gadus nedzīvo nekustamajā īpašumā „Galabētas”, 

Tērvetes pagasts, Tērvetes novads.  

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 E.F. 

nepieder nekustamais īpašums „Galabētas”, Tērvetes 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 E. F. faktiski minētajā 

īpašumā nedzīvo, ziņas par E. F. deklarēto dzīvesvietu adresē „Galabētas”, Tērvetes pagasts, 

Tērvetes novads, ir anulējamas.  

Pēc Iedzīvotāju reģistra datiem E. F. citu dzīvesvietu nav deklarējis.  

Ņemot vērā augstāk minēto un pamatojoties uz Dzīvesvietas deklarēšanas likuma 

12.panta pirmās daļas 2.punktu, Tērvetes novada dome,  atklāti  vārdiski  balsojot:  PAR – 9 

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

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

 

Anulēt ziņas par E. F., /personas kods/, deklarēto dzīvesvietu adresē „Galabētas”, 

Tērvetes pagasts, Tērvetes novads. 

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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Pielikums Nr.1 

 

APSTIPRINĀTS  
ar Tērvetes novada domes  

2017. gada  31. augusta   sēdes  

lēmumu (protokols Nr.15 , 11. §) 

 

 

 

 SAC “Tērvete” štatu saraksts bērnu nodaļai uz 

 01.09.2017. un 01.10.2017. 

  

 

 

Nr.p.k. Amata nosaukums 

Štata 

vienību 

skaits ar 

01.09.2017 

Štata 

vienību 

skaits ar 

01.10.2017. 

 
 

  

Veselības aprūpes un soc. Aprūpes 

personāls 

 

  

1 Sociālais darbinieks 1,00 1,00 

2 Psihologs 0,25 0,25 

3 Aprūpētājs 3,00 2,00 

  Kopā 4,25 3,25 

  Audzinātāji un pedagogi     

1 Audzinātājs 1,00 1,00 

  Kopā 1,00 1,00 

  Pavisam kopā: 5,25 4,25 

 

 

Domes priekšsēdētāja                                                                                   Dace Reinika 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Pielikums Nr. 2 
 

 

APSTIPRINĀTS  
ar Tērvetes novada domes  

2017. gada 31.augusta   sēdes  

lēmumu (protokols Nr.15 ,  11. §) 

 

SAC “Tērvete” štatu saraksts veco ļaužu nodaļai uz 15.09.2017. 

   

Nr.p.k. Amata nosaukums 
Štata vienību skaits 

ar 15.09.2017. 

  Administratīvais personāls   

1 Direktors 1 

2 Galvenais grāmatvedis 1 

3 Grāmatvedis 1 

4 Personāla speciālists 0,5 

5 Sekretāre 1 

  Kopā 4,5 

  Veselības aprūpes un soc. Aprūpes personāls 

1 Ārsts 0,25 
 

2 Galvenā medicīnas māsa 1 
 

3 Medicīnas māsa 4,5 
 

4 Socialālais rehabilitētājs 1 
 

5 Sociālais darbinieks 2 
 

6 Sociālais aprūpētājs 2 
 

7 Interešu pulciņa vadītājs 1 
 

8 Aprūpētājs 38 
 

  Kopā 49,75 
 

  Apkalpojošais personāls    

1 Saimniecības māsa 1 
 

2 Friziere 0,5 
 

3 Veļas mazgātājs 2 
 

4 Apkopējs 7 
 

  Kopā 10,5 
 

  Tehniskais personāls   
 

1 Pārvaldnieks 1 
 

2 Iepirkuma speciālists 0,5 
 

3 Automobiļa vadītājs 2 
 

4 Santehniķis 1 
 

5 Elektriķis 0,5 
 



6 Dārznieks (9 mēn) 0,5 
 

7 

Apkures iekārtu operators (apkures 

sezona) 4  

8 Sētnieks 0,5 
 

9 Dežurants 2 
 

10 Remontstrādnieks 2 
 

  Kopā 14 
 

  Kopā pavisam 78,75 
 

 

 

Domes priekšsēdētāja                                                                  Dace Reinika 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



APSTIPRINĀTI  
ar Tērvetes novada domes  

2017. gada 31.augusta sēdes  

lēmumu (protokols Nr.15 ,20 .§) 

 

 

NOTEIKUMI 

Grozījumi   Tērvetes novada domes  2016. gada 25. augusta  noteikumos 

“Kārtība, kādā Tērvetes novada pašvaldība sadala valsts piešķirto mērķdotāciju 

izglītības iestādēm bērnu no piecu gadu vecuma, vispārējās pamatizglītības un 

vispārējās vidējās izglītības pedagogu darba samaksai” 

 

 

Izdoti saskaņā ar Izglītības likuma  

17.panta trešās daļas 3.punktu 

likuma „Par pašvaldībām” 41. pantu,  

  MK  2016.  gada 5. jūlija noteikumu  

Nr. 445 „Pedagogu darba samaksas noteikumi” 

6.,9., 28.2.punktu, 

MK  2016.  gada 5. jūlija noteikumu  

Nr. 447” Par valsts budžeta mērķdotāciju pedagogu  

darba samaksai pašvaldību vispārējās izglītības iestādēs  

un valsts augstskolu vispārējās vidējās izglītības iestādēs” 

2.punktu 

 

 

      Izdarīt Tērvetes novada domes 2016. gada 25. augusta noteikumos “Kārtība, kādā 

Tērvetes novada pašvaldība sadala valsts piešķirto mērķdotāciju izglītības iestādēm 

bērnu no piecu gadu vecuma, vispārējās pamatizglītības un vispārējās vidējās 

izglītības pedagogu darba samaksai” (turpmāk - noteikumi) šādus grozījumus : 

 

1. Izteikt noteikumu 6. punktu šādā redakcijā: 

    “6.  Izglītības iestādes administrācijas un atbalsta personāla darba samaksas 

finansēšanai tiek izlietoti ne vairāk kā 20,43 % no piešķirtā valsts mērķdotācijas 

finansējuma, tajā skaitā 15% izglītības iestādes vadītāja un viņa vietnieka darba 

samaksas finansēšanai.” 

 

2. Papildināt noteikumus ar 8.1  punktu šādā redakcijā:  

 

      “8.1 Izglītības iestādes vadītājam valodu apguvei (latviešu valoda, svešvaloda) ir 

tiesības klasi sadalīt divās grupās, ja izglītojamo skaits klasē sasniedz divdesmit sešus 

vai vairāk skolēnus. Pedagogu darba samaksu izglītības iestādes vadītājs nodrošina 

piešķirtās valsts mērķdotācijas ietvaros.”.  

 

 

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 

 

 

Apstiprināti 

ar 2016. gada 25.augusta   

domes sēdes lēmumu 

(protokols Nr.12, 5. §), 

 ar grozījumiem 2017. gada 31. augusta sēdē  

(protokols Nr.15,  20 . §)  

  

Noteikumi 
Kārtība, kādā Tērvetes novada pašvaldība sadala valsts piešķirto mērķdotāciju 

izglītības iestādēm bērnu no piecu gadu vecuma, vispārējās pamatizglītības un 

vispārējās vidējās izglītības pedagogu darba samaksai 
 

 

Izdoti saskaņā ar Izglītības likuma  

17.panta trešās daļas 3.punktu 

likuma „Par pašvaldībām” 41. pantu,  

  MK  2016.  gada 5. jūlija noteikumu  

Nr. 445 „Pedagogu darba samaksas noteikumi” 

6.,9., 28.2.punktu, 

MK  2016.  gada 5. jūlija noteikumu  

Nr. 447” Par valsts budžeta mērķdotāciju pedagogu  

darba samaksai pašvaldību vispārējās izglītības iestādēs  

un valsts augstskolu vispārējās vidējās izglītības iestādēs” 

2.punktu 

 

1. Noteikumi nosaka kārtību, kādā sadala valsts budžeta mērķdotāciju (turpmāk – 

mērķdotācija) Tērvetes novada pašvaldības izglītības iestādēm bērnu no piecu gadu 

vecuma izglītošanā nodarbināto pirmsskolas izglītības pedagogu darba samaksai, 

vispārējās pamatizglītības un vispārējās vidējās izglītības iestāžu pedagogu darba 

samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām. 

 

2. Mērķdotāciju izglītības iestāžu pedagogu darba samaksai atbilstoši normatīvajos 

aktos noteiktajiem kritērijiem aprēķina un sadala Tērvetes novada dome (turpmāk- 

dome), ievērojot šādu kārtību: 

2.1. mērķdotācijas sadalē tiek nodrošināta atklātība; 



2.2. mērķdotācijas apjomu iestādei aprēķina atbilstoši skolēnu skaitam un 

atbilstoši izglītības programmām, kas tiek īstenotas izglītības iestādē. 

 

3. Pedagoģisko likmju skaitu, izglītības iestāžu vadītāju un pedagogu darba algas 

likmi nosaka laika posmam no kārtēja gada 1. septembra līdz nākamā gada 31. 

augustam. 

 

4. Izglītības iestādes vadītāja amata algas likmi nosaka Tērvetes novada dome, ņemot 

vērā izglītojamo skaitu, t. sk. izglītojamo skaitu obligātās izglītības pirmsskolas 

grupās pie izglītības iestādēm, izglītības iestādē 1.septembrī. 

 

5. Izglītības iestādes vadītājs nodrošina pedagogu darba samaksas aprēķinu, 

izstrādājot pedagogu tarifikāciju piešķirtā finansējuma ietvaros atbilstoši 2016.gada 

5.jūlija Ministru kabineta Noteikumu Nr. 445 “Pedagogu darba samaksas noteikumi” 

5.pielikumam, paredzot  finansējumu klases audzināšanai: 

5.1.  līdz 2 stundām, ja  klasē mācās 5 līdz 9 skolēni;  

5.2.  apvienotajās klasēs līdz 3 stundām;  

5.3.  ne vairāk kā 4 stundas klasēs, kur izglītojamo skaits ir līdz 19;  

5.4. klasēs, kur izglītojamo skaits ir lielāks par 19, ne vairāk kā 5 stundas vai atbilstoši 

skolai piešķirtajiem valsts mērķdotācijas līdzekļiem. 

   

6. Izglītības iestādes administrācijas un atbalsta personāla darba samaksas 

finansēšanai tiek izlietoti ne vairāk kā 20,43 % no piešķirtā valsts mērķdotācijas 

finansējuma, tajā skaitā 15% izglītības iestādes vadītāja un viņa vietnieka darba 

samaksas finansēšanai.  

 

 

7. Izglītības iestādes pedagogu piemaksu fondam  par audzināšanu un darbu labošanu  

vai konsultācijām, vai metodisko darbu, vai projektu un zinātniski pētniecisko darbu 

vadīšanu, vai mājmācību, vai reemigrāciju izlieto 13,5 % no piešķirtās valsts 

mērķdotācijas. 

 

8. Skolēnu skaitu izglītības iestādē nosaka uz 1. septembri . Pamatizglītības un vidējās 

izglītības programmas apguvei vienā klasē minimālais skolēnu skaits ir 8, ja skolēnu 

skaits ir mazāks, par klases atvēršanu lemj pašvaldība.  

 

8.1 Izglītības iestādes vadītājam valodu apguvei (latviešu valoda, 

svešvaloda) ir tiesības klasi sadalīt divās grupās, ja izglītojamo 

skaits klasē sasniedz divdesmit sešus vai vairāk skolēnus. Pedagogu 

darba samaksu izglītības iestādes vadītājs nodrošina piešķirtās valsts 

mērķdotācijas ietvaros. 

 

9. Pašvaldība var veidot mērķdotācijas rezerves fondu līdz 1% no piešķirtās 

mērķdotācijas, kura var tikt izlietota, ja nepieciešams  nodrošināt pedagogu 

pārtarifikāciju vai veikt citas izmaiņas pedagogu darba samaksā mācību gada laikā 

(pedagogu maiņa, aizvietošana u.c. neparedzēti gadījumi). Mācību gada beigās 

izglītības darba koordinators iesaka pašvaldības izpilddirektoram lemt par uzkrāto 

līdzekļu izlietojumu pedagogu atalgojumam par papildus pienākumu veikšanu. 

 



10. Dome var lemt par atsevišķu izglītības iestāžu pedagogu minimālās algas likmes 

paaugstināšanu, ja ir nodrošināts 5.,6.,7. un 9. punktā minētais. 

 

11. Izglītības iestādes vadītājs atbild par izglītības iestādei piešķirtās mērķdotācijas 

racionālu un efektīvu izlietojumu. 

 

12. Izglītības iestādes pedagogu tarifikācijas apstiprina izglītības iestādes vadītājs, 

saskaņojot ar Tērvetes novada domes izglītības darba koordinatoru un domes 

priekšsēdētāju. 

 

13. Kārtība piemērojama attiecīgajam mācību gadam piešķirtās mērķdotācijas 

ietvaros.  

14. Ar 2016.gada 31. augustu atzīt par spēku zaudējušiem 2013. gada 24. oktobra 

Tērvetes novada domes noteikumus ”Kārtība, kādā Tērvetes novada pašvaldība sadala 

valsts piešķirto mērķdotāciju izglītības iestādēm bērnu no piecu gadu vecuma, 

vispārējās pamatizglītības un vispārējās vidējās izglītības pedagogu darba samaksai”. 

 

15. Noteikumi stājas spēkā 2016. gada 1. septembrī. 

 

Domes priekšsēdētāja                                                        D. Reinika 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

APSTIPRINĀTI  
ar Tērvetes novada domes  

2017.gada 31.augusta sēdes  

lēmumu (protokols Nr.15 , 18.§) 

 

 

NOTEIKUMI 

    Grozījumi   Tērvetes novada domes  2014. gada 18.decembra noteikumos “ 

Kārtība, kādā Tērvetes novada domē tiek organizēta autobusu un 

mikroautobusu izmantošana un maksas  pakalpojuma sniegšana” 

 

 

   Izdarīt Tērvetes novada domes 2014.gada 18.decembra noteikumos “Kārtība, kādā 

Tērvetes novada domē tiek organizēta autobusu un mikroautobusu izmantošana un 

maksas pakalpojuma sniegšana” (turpmāk- noteikumi) šādus grozījumus: 

 

1. Izteikt noteikumu izdošanas juridisko pamatojumu šādā redakcijā: 

“Izdots saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām" 41.panta pirmās daļas 2. punktu “ 

 

2. Izteikt noteikumu 2.4.punktu šādā redakcijā: 

“2.4. Tērvetes novada pensionāriem: 

Tērvetes un Bukaišu pagasta pensionāriem - 1 ekskursija vienā kalendārajā gadā, 

ar nosacījumu, ka autobuss tiek piepildīts;  

Augstkalnes pagasta pensionāriem - 1 ekskursija vienā kalendārajā gadā, ar 

nosacījumu, ka autobuss tiek piepildīts.” 

 

3.  Izteikt noteikumu 2.7.punktu šādā redakcijā: 

“2.7. Ģimenes atbalsta centra “Bērnu pasaule” Tērvetē bērniem - 1 ekskursija 

vienā kalendārajā gadā; Bukaišu bērnu pieskatīšanas istabas “Saule”  bērniem - 1 

ekskursija vienā kalendārajā gadā.”  

 

4. Izteikt noteikumu 2.11.punktu šādā redakcijā: 

“2.11. Pašdarbības kolektīviem: 

           2.11.1. Tērvetes pagasts - 3 ekskursijas vienā kalendārajā gadā, ar 

nosacījumu, ka autobuss tiek piepildīts; 

          2.11.2. Augstkalnes un Bukaišu pagasts - 1 ekskursija vienā kalendārajā gadā, 

ar nosacījumu, ka autobuss tiek piepildīts.”. 

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 

 

 

APSTIPRINĀTI 

Ar Tērvetes novada domes 

2014. gada  18.decembra sēdes 

lēmumu (prot.Nr.18, 16 §),  

ar grozījumiem 2015. gada 24. septembra sēdē 

(protokols Nr.14, 15§), 

ar grozījumiem 2017. gada 31. augusta sēdē  

(protokols Nr.15,  18 . §) 

 

 

NOTEIKUMI 

Kārtība, kādā Tērvetes novada domē tiek organizēta 

 autobusu un mikroautobusu izmantošana un maksas  pakalpojuma sniegšana 

 

 

Izdots saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām"  

41.panta pirmās daļas 2. punktu 

 

 

 

1. Par autobusu un mikroautobusa izmantošanu un pakalpojumu sniegšanas 

organizāciju un uzskaiti atbildīgs Tērvetes novada domes izpilddirektors. 

 

2.   Bez samaksas autobusi tiek izmantoti:  

         2.1. Tērvetes novada domes iestāžu un struktūrvienību organizētajos braucienos 

pašvaldības autonomo funkciju izpildei; 

  2.2. Tērvetes novada izglītības iestāžu mācību ekskursiju organizēšanai vienā 

mācību gadā / ar nosacījumu, ka autobuss tiek piepildīts : 

Augstkalnes vidusskolai - 7 ekskursijas; 

      Annas Brigaderes pamatskolai- 6 ekskursijas. 

  2.3. Tērvetes novada izglītības iestādēs strādājošiem skolotājiem un 

darbiniekiem vienai ekskursijai vienā mācību gadā: 

Augstkalnes vidusskolai - 1 ekskursija; 

      Annas Brigaderes pamatskolai - 1 ekskursija. 



       2.4.  Tērvetes novada pensionāriem: 

 Tērvetes un Bukaišu pagasta pensionāriem-  1 ekskursija  vienā kalendārajā gadā/ ar 

nosacījumu, ka autobuss tiek piepildīts;  Augstkalnes pagasta pensionāriem -1 

ekskursija  vienā kalendārajā gadā/ ar nosacījumu, ka autobuss tiek piepildīts.” 

2.5  Tērvetes novada represētām personām vienai ekskursijai vienā kalendārajā 

gadā; 

 2.6. Tērvetes novada zemessargiem Latvijas Republikas zemessardzes rīkoto 

pasākumu apmeklēšanai;  

2.7. Ģimenes atbalsta centra “ Bērnu pasaule ” Tērvetē bērniem - 1 ekskursija 

vienā kalndārajā gadā; Bukaišu bērnu pieskatīšanas istabas “Saule”  bērniem- 1 

ekskursija vienā kalndārajā gadā; 

2.8.  Uzvarētājiem olimpiādēs, konkursos, skatēs, kā arī sporta laureātiem vienai 

ekskursijai vienā kalendārajā gadā; 

2.9. Tērvetes novada pašvaldības sociālās aprūpes centram „Tērvete”: 

  Veco ļaužu un bērnu nodaļai katrai pa vienai  ekskursijai  vienā kalendārajā  

gadā; 

Darbiniekiem vienai ekskursijai vienā kalendārajā gadā /ar nosacījumu, ka 

autobuss tiek piepildīts/. 

 

2.10. Tērvetes novada domes darbiniekiem vienai ekskursijai vienā kalendārajā 

gadā/ar nosacījumu, ka autobuss tiek piepildīts/.   

                 Tērvetes novada domes darbiniekiem - 1 ekskursija; 

                 Tērvetes, Augstkalnes, Bukaišu pagasta pārvaldes darbiniekiem- 1 

ekskursija.  

2.11. Pašdarbības kolektīviem: 

           2.11.1.Tērvetes pagasts- 3 ekskursijas  vienā kalendārajā gadā/ ar nosacījumu, 

ka autobuss tiek piepildīts, 

            2.11.2.Augstkalnes, Bukaišu pagasts- 1 ekskursija  vienā kalendārajā gadā/ ar 

nosacījumu, ka autobuss tiek piepildīts.” 

 

       2.12. Visas 2.2.-2.11.  punktā minētās ekskursijas ir vienas dienas ekskursijas. 

 

3. Autobusu pakalpojumu izmantošanas un samaksas nosacījumi: 

 3.1. Tērvetes novada iedzīvotājiem un juridiskajām personām autobusu 

pakalpojumi var tik sniegti tikai tajā gadījumā, ja autotransports netiek izmantots šīs 

kārtības 2.punktā minēto pasākumu nodrošināšanai; 

 3.2. Autobusu pakalpojumi Tērvetes novada iedzīvotājiem un juridiskajām 

personām tiek sniegti šīm personām nozīmīgu pasākumu (piemēram, kāzu, bēru, 

ievērojamu dzīves un darba jubileju, nozīmīgu korporatīvo pasākumu) 

organizēšanai. Augstāk minēto pasākumu uzskaitījums nav galīgs, Tērvetes novada 

domes izpilddirektors var atļaut autobusu pakalpojumu sniegšanu arī citos 

gadījumos; 

 3.3. Autobusu pakalpojumi citu novadu iedzīvotājiem un juridiskajām 

personām tiek sniegti šīs kārtības 3.2.punktā minēto pasākumu organizēšanai tikai 

tajā gadījumā, ja šie pasākumi ir saistīti ar Tērvetes novadu vai ar tā teritoriju; 

 3.4. Lai saņemtu autobusu pakalpojumu šīs kārtības 3.2. un 3.3. punktā 



minētās personas, vismaz 3 dienas pirms plānotās pakalpojuma saņemšanas dienas 

iesniedz Tērvetes novada domes izpilddirektoram iesniegumu, kurā norāda 

autotransporta izmantošanas mērķi; 

 3.5. Tērvetes novada domes izpilddirektors izvērtē autobusu pakalpojumu 

sniegšanas iespējamību atbilstoši šīs kārtības 3.1.punktam, autotransporta 

izmantošanas mērķa atbilstību šīs kārtības 3.2. un 3.3. punktiem un pieņem lēmumu 

par autobusu pakalpojumu sniegšanu vai par atteikumu sniegt autobusu 

pakalpojumu; 

3.6. Tērvetes novada iedzīvotājiem un juridiskām personām pakalpojums 

izmantojams, apmaksājot rēķinu, kurš sastādīts atbilstoši Tērvetes novada domes 

apstiprinātajam pašizmaksas tarifam; 

3.7. Citu pašvaldību iedzīvotājiem un juridiskām personām pakalpojums 

izmantojams, apmaksājot rēķinu, kurš sastādīts atbilstoši Tērvetes novada domes 

apstiprinātajam pašizmaksas tarifam + 10%no kopējās aprēķinātās summas; 

3.8. Tarifa izmaiņas paredzētas, mainoties degvielas cenai, vadītāja darba 

samaksai un apdrošināšanas izmaksām; 

3.9. Izņēmuma gadījumos Tērvetes novada izpilddirektors ar rīkojumu var 

piemērot atlaidi līdz 50% apmērā no apstiprinātā tarifa. 

 

4.   Pakalpojuma apmaksa:  

4.1. Izpilddirektors vai norīkota atbildīgā persona 5 dienu laikā , pamatojoties  

       uz maršruta lapā fiksētiem datiem, iesniedz grāmatvedībai aprēķinu  

      /pielikumā/ par izmantoto pakalpojumu PVN rēķina izrakstīšanai; 

4.2. PVN rēķina apmaksa par pakalpojumu veicama gan skaidrā naudā kasē  

       vai ar bezskaidras naudas norēķinu uz pašvaldības bankas kontu. 

 

5.  Atzīt par spēku zaudējušiem Tērvetes novada pašvaldības 2013. gada18.jūlija  

noteikumus  “Kārtība, kādā Tērvetes novada domē tiek organizēta autobusu un 

mikroautobusu izmantošana un maksas  pakalpojuma sniegšana” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1. Pielikums  

2014. gada  18.decembra noteikumiem  
„Kārtība, kādā Tērvetes novada domē 

tiek organizēta autobusu un mikroautobusu izmantošana un 

maksas pakalpojuma sniegšana” 

 

Aprēķins par autobusu un mikroautobusu maksas pakalpojumu 

 

Transportlīdzeklis ______________________________________________________ 

Pakalpojumaizmantotājs_________________________________________________  

ReģistraNr.vai personas kods ____________________________________________ 

Datums ______________________________________________________________  

Maršruts _____________________________________________________________ 

Nobrauktie km ________________________________________________________  

Stundas ______________________________________________________________  

 

 

Paraksts ___________________________  

 

 

Domes priekšsēdētāja                                                                      D.Reinika 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



APSTIPRINĀTI  
ar Tērvetes novada domes  

2017. gada 31. augusta sēdes  

lēmumu (protokols Nr.15 , 17.§) 

 

 

 

Tērvetes novada domes nolikums 

“Grozījums Tērvetes novada  domes  2017.gada 27.jūlija nolikumā   

"Komunālā dienesta nodaļas nolikums””   

 

 

Izdots saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām" 

41.panta pirmās daļas 2.punktu  

 

    Izdarīt Tērvetes novada  domes  2017. gada 27. jūlija  Komunālā dienesta 

nodaļas   nolikumā (turpmāk- nolikums) šādu grozījumu: 

Papildināt nolikumu ar 9.9.punktu šādā redakcijā: 

“9.9. organizēt pašvaldības teritorijā esošo kapsētu apsaimniekošanu.”. 

 

 

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 

 

APSTIPRINĀTS 

ar Tērvetes novada domes 

2017.gada 27. Jūlija sēdes 

lēmumu  (prot. Nr.14, 13.§), 

ar grozījumiem 2017. gada 31. augusta sēdē  

(protokols Nr.15,  17.§) 

 

 

 

Tērvetes novada  domes 

Komunālā dienesta nodaļas  nolikums 

Izdots saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām" 

41.panta pirmās daļas 2.punktu  

 

 

I. VISPĀRĪGIE NOTEIKUMI 

 

1. Tērvetes novada domes Komunālā dienesta nodaļa (turpmāk – nodaļa) ir Tērvetes 

novada domes centrālās administrācijas (turpmāk – administrācija) struktūrvienība, kura 

nodrošina tai noteikto funkciju veikšanu. 

2. Nodaļa savā darbībā ievēro Latvijas Republikas Satversmi, likumus, Ministru Kabineta 

noteikumus, Tērvetes novada domes (turpmāk – Dome) saistošos noteikumus, lēmumus 

un rīkojumus, Domes priekšsēdētāja un izpilddirektora lēmumus un rīkojumus, kā arī šo 

nolikumu. 

3. Nodaļa ir tiešā strukturālā Domes izpilddirektora pakļautībā. 

4. Nodaļa pilda savus uzdevumus, sadarbojoties ar citām Domes nodaļām, iestādēm, 

kapitālsabiedrībām, citām juridiskām personām. 

5. Nodaļu izveido, reorganizē un likvidē, kā arī nodaļas sākotnējo darbinieku amatu 

sarakstu un nodaļas nolikumu apstiprina Dome.  



6. Nodaļas nolikums ir saistošs visiem tās darbiniekiem. 

7.  Nodaļas juridiskā adrese: “Zelmeņi”, Tērvetes pagasts, Tērvetes novads, LV 3730. 

 

II. NODAĻAS FUNKCIJAS, UZDEVUMI, KOMPETENCE 

 

9. Nodaļas funkcijas un uzdevumi: 

9.1 nodrošināt Tērvetes novadā komunālo pakalpojumu sniegšanu daudzdzīvokļu 

dzīvojamām mājām, sabiedriskām ēkām, kuras izmanto centralizēto ūdensapgādi, 

notekūdeņu savākšanu un siltumapgādi; 

9.2. nodrošināt nodaļas pārraudzībā esošo ūdens maģistrālo piegādes tīklu apkalpošanu, 

artēzisko aku un dzeramā ūdens attīrīšanas iekārtu darbību, centralizētas kanalizācijas 

sistēmas apkalpošanu, kanalizācijas sūkņu staciju un notekūdeņu attīrīšanas iekārtu 

darbību, centralizētas apkures sistēmas apkalpošanu ; 

9.3. organizēt Domes autoparka un autoceļu uzturēšanu un apsaimniekošanu, zaļās zonas 

apsaimniekošanu un labiekārtošanu; 

9.4. atbilstoši normatīvo aktu prasībām organizēt Domes dzīvojamā un nedzīvojamā fonda 

apsaimniekošanu un pārvaldīšanu, īres un nomas līguma projektu sagatavošanu;  

9.5. koordinēt elektroiekārtu montāžu, remontu un apkopes Domes īpašumā un valdījumā 

esošajās ēkās; 

9.6. organizēt un nodrošināt visa veida atkritumu savākšanu; 

9.7. organizēt Domes dzīvojamā un nedzīvojamā fonda tehniski vizuālo apsekošanu un 

sniegt priekšlikumus un rekomendācijas ēku uzturēšani; 

9.8. izskatīt un saskaņot vai nesaskaņot apakšstruktūrvienību sagatavotās remontdarbu 

specifikācijas un tāmes; 

9.9. . organizēt pašvaldības teritorijā esošo kapsētu apsaimniekošanu. 

 

 

 

III. NODAĻAS TIESĪBAS UN PIENĀKUMI 

 

11.Nodaļas tiesības atbilstoši tās kompetencei: 

11.1 pieprasīt un saņemt darbam nepieciešamo informāciju un dokumentus no Domes, 

Domes struktūrvienībām, kapitālsabiedrībām, kā arī citu  valsts un pašvaldību 

instirtūcijām, juridiskām un fiziskām personām; 

11.2. piedalīties Domes pastāvīgo komiteju un Domes sēdēs, kā arī komisiju un darba 

grupu sanāksmēs nodaļas kompetences jautājumu izskatīšanas ietvaros; 

11.3. patstāvīgi lemt par nodaļas kompetencē esošajiem jautājumiem un veikt darbības, 

kas nodrošina nodaļas noteikto uzdevumu izpildi, saskaņojot tos ar Domes priekšsēdētāju 

un/vai Domes izpilddirektoru;  

11.4. sadarboties ar valsts un pašvaldību kontroles institūcijām un inspekcijām;  

11.5. izstrādāt priekšlikumus un rosināt izmaiņas nodaļas kompetencē esošajās jomās;  

11.6. saņemt nodaļas darbība efektīvai organizēšanai nepieciešamo tehnisko un 

organizatorisko nodrošinājumu Domes budžeta līdzekļu ietvaros; 



11.7. piedalīties Domes darbinieku kvalifikācijas paaugstināšanas kursos; 

11.8. pieņemt juridisko un privātpersonu iesniegumus un sūdzības par nodaļas kompetencē 

esošajiem jautājumiem, pieņemt personas, veikt pārbaudes par saņemtajiem 

iesniegumiem, organizēt trūkumu novēršanu un atbilžu sniegšanu; 

11.9. gatavot lēmumu projektus domes komitejām un domes sēdēm par nodaļas 

kompetencē esošiem jautājumiem, piedalīties šo jautājumu izskatīšanā; 

11.10. sadarbojoties ar valsts, pašvaldību institūcijām un visām Domes struktūrvienībām, 

sniegt pieprasīto informāciju par nodaļas kompetencē esošajiem jautājumiem. 

12. Nodaļas pienākumi atbilstoši tās kompetencei; 

12.1. atbilstoši šajā Nolikumā noteiktajam mērķim, funkcijām un uzdevumiem nodrošināt 

nodaļai noteikto uzdevumu kvalitatīvu un laicīgu izpildi; 

12.2. sadarboties ar Domes iestādēm, struktūrvienībam un citam institūcijām 

nepieciešamās informācijas iegūšanai un apmaiņai; 

12.3. Domes nolikumā noteiktajā kārtībā sagatavot lēmumprojektus iesniegšanai Domes 

pastāvīgajās komitejās un komisijās, sēdēs nodaļas kompetencē esošajos jautājumos; 

12.4. patstāvīgi vai sadarbībā ar Domes iestādēm, struktūrvienībām un kapitālsabiedrībām 

īstenot Domes pieņemtos lēmumus un Domes priekšsēdētāja un/vai izpilddirektora 

rīkojumus, norādījumus nodaļas kompetencē esošajos jautājumos; 

12.5. atbilstoši Domes noteiktajai kārtībai un termiņiem izstrādāt un iesniegt nodaļas 

budžeta pieprasījumu;  

12.6. likumīgi, racionāli un lietderīgi izmantot piešķirtos finanšu, tehniskos un darbaspēka 

resursus, nodrošinot nodaļas funkciju izpildi; 

12.7. nodaļas kompetences ietvaros piedalīties normatīvo aktu (saistošo noteikumu, 

lēmumu, nolikumu) izstrādē, kuru izdošana ir Domes kompetencē;  

12.8. atbilstoši nodaļas kompetencei pieņemt apmeklētājus Domes noteiktajos 

apmeklēšanas laikos, izskatīt fizisko un juridisko personu iesniegumus, priekšlikumus  un 

sūdzības, veikt saraksti ar fiziskām un juridiskām personām atbilstoši normatīvo aktu 

prasībām; 

12.9. nodrošināt dokumentu noformēšanu, apriti un uzglabāšanu atbilstoši normatīvajos 

aktos un Domes noteiktajām lietvedības prasībām; 

12.10. izpildīt citus normatīvajos aktos noteiktos pienākumus un prasības atbilstoši 

nodaļas kompetencei. 

 

IV. NODAĻAS STRUKTŪRA UN DARBA ORGANIZĀCIJA 

 

13. Nodaļas darbu, nodrošinot tās nepārtrauktību, lietderību un tiesiskumu, organizē 

nodaļas vadītājs, kurš rīkojas saskaņā ar darba līgumu un amata aprakstu atbilstoši 

normatīvo aktu prasībām un nolikumu. 

14. Nodaļas vadītājs savas kompetences ietvaros:   

14.1. nosaka nodaļas uzdevumus, plāno, organizē tās darbību un kontrolē noteikto 

uzdevumu izpildi; 

14.2. nodrošina nodaļas finanšu un materiālo līdzekļu likumīgu, racionālu un lietderīgu 

izmantošanu, izstrādā un iesniedz apstiprināšanai nodaļas finanšu gada budžeta tāmi 

atbilstoši Domes noteiktajai kārtībai, seko budžeta izpildei; 



14.3. saskaņā ar Domes pilnvarojumu, ja tāds nepieciešamas, pārstāv Domi  valsts un 

pašvaldību sabiedriskajās institūcijās, kā arī attiecībās ar citām personām un iestādēm, ja 

normatīvajos aktos nav noteikta cita pārstāvības kārtība; 

14.4. nodrošina nodaļas darbību reglamentējošo dokumentu izstrādi; 

14.5. izstrādā nodaļas darbinieku amata aprakstus, nosakot darbinieku atbildību 

pienākumus un tiesības; 

14.6. pēc Domes priekšsēdētāja un/vai Domes izpilddirektora pieprasījuma sniedz 

informāciju par nodaļas darbu un citiem jautājumiem; 

15. Nodaļas vadītāju viņa prombūtnes laikā aizvieto normatīvajos aktos noteiktā kārtībā 

16. Nodaļas vadītāju ieceļ amatā un atbrīvo no amata izpilddirektors, saskaņojot ar domes 

priekšsēdētāju.  

17. Darbinieki darbojas savas kompetences ietvaros saskaņā ar normatīvajiem aktiem, 

nodaļas nolikumu, atbilstoši attiecīgā darbinieka darba līgumam un apstiprinātā amata 

apraksta nosacījumiem.    

18. Ja nodaļas darbinieks saņem tiešu uzdevumu no Domes priekšsēdētāja un/vai Domes 

izpilddirektora, darbinieks par to informē nodaļas vadītāju. 

 

 

V. NODAĻAS DARBĪBAS TIESISKUMA NODROŠINĀJUMA MEHĀNISMS 

 

19. Katrs nodaļas darbinieks ir atbildīgs par: 

19.1. amata pienākumu un darba uzdevumu savlaicīgu, precīzu un godprātīgu izpildi, kā 

arī par uzticēto darba priekšmetu un līdzekļu saglabāšanu, izmantošanu atbilstoši to 

lietošanas noteikumiem; 

19.2. iegūtās informācijas konfidencialitātes nodrošināšanu/fizisko personu datu 

aizsardzības principa ievērošanu saskaņā ar spēkā esošajioem normatīvajiem aktiem. 

20. Nodaļas darbības tiesiskuma nodrošināšanas mehānisms: 

20.1. darbinieka faktisko rīcību var apstrīdēt, iesniedzot attiecīgu iesniegumu nodaļas 

vadītājam; 

20.2. nodaļas vadītāja lēmumu par darbinieka faktisko rīcību var apstrīdēt, iesniedzot 

attiecīgu iesniegumu Domes izpilddirektoram; 

20.3. nodaļas vadītāja faktisko rīcību var apstrīdēt, iesniedzot attiecīgu iesniegumu Domes 

izpilddirektoram; 

 

V. NODAĻAS FINANSĒŠANAS AVOTI UN KĀRTĪBA 

 

21. Dome nodrošina nodaļas uzturēšanas un saimnieciskos izdevumus, tajā skaitā 

personāla darba algas, un nosaka kārtību, kādā nodaļa tiek finansēta no Domes budžeta. 

22. Visa finanšu aprite tiek organizēta centralizēti Domē; 

23. Nodaļas finanšu darbības dokumentāciju kārto saskaņā ar normatīvajiem aktiem, 

Domes lēmumiem, noteikumiem, Domes priekšsēdētāja, Domes izpilddirektora 

rīkojumiem. 

 



VI. NOLIKUMA UN TĀ GROZĪJUMU PIEŅEMŠANAS KARTĪBA 

 

24. Nodaļas nolikuma, to grozījumu izstrādi nodrošina nodaļas vadītājs. Nodalas 

nolikumu, tā grozījumus apstiprina ar Domes lēmumu. 

25. Grozījumus nodaļas nolikumā var ierosināt Domes priekšsēdētājs, Domes 

izpilddirektors vai nodaļas vadītājs. 

 

VI. NOBEIGUMA NOTEIKUMI 

 

26. Nolikumam ir viens pielikums uz vienas lapas, kur atspoguļota nodaļas struktūra. 

27. Nolikums stājas spēkā ar datumu, kad to apstiprinājusi Tērvetes novada dome. 

 

 

Domes priekšsēdētāja                                                                         D. Reinika 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Pielikums 

Tērvetes novada domes 

Komunālās nodaļas nolikumam 

 

Tērvetes novada domes komunālā nodaļa 

                  

            ↓         ↓          ↓   

  

 

Tērvetes pagasta 

komunālā dienesta 

vadītājs 

Augstkalnes 

pagasta komunālā 

dienesta vadītājs 

Bukaišu pagasta 

komunālā dienesta 

vadītājs 

                     

                ↓                                         ↓                                        ↓ 

         Darbinieki                            Darbinieki                   Darbinieki 

 

 

 

 

Domes priekšsēdētāja                                                                         D. Reinika 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

APSTIPRINĀTI  
ar Tērvetes novada domes  

2017. gada 31.augusta sēdes  

lēmumu (protokols Nr.15, 22.§) 

 

 

 

NOLIKUMS 

“Grozījumi Augstkalnes vidusskolas nolikumā” 

 

 

Izdots saskaņā ar  

Izglītības likuma  

 22.panta pirmo daļu, 

Vispārējās izglītības likuma 9.pantu 

 

 

   Izdarīt Tērvetes novada domes 2014.gada 17.jūlija nolikumā “Augstkalnes 

vidusskolas nolikums” (turpmāk tekstā – nolikums)  šādus  grozījumus: 

 

 

1. Izteikt  nolikuma 1. punktu šādā redakcijā: 

 

“1.    Augstkalnes vidusskola (turpmāk tekstā – Skola) ir Tērvetes novada domes 

(turpmāk tekstā – Dibinātājs) vispārējās vidējās izglītības iestāde, kura īsteno 

pirmsskolas, vispārējās pamatizglītības, vispārējās vidējās izglītības un interešu 

izglītības programmas.” 

 

2. Svītrot  nolikuma  6.punktā pēdējo teikumu. 

 

 

Domes priekšsēdētāja                                                                                Dace 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 

 

 

APSTIPRINĀTS 

        Tērvetes novada domes 

2014.gada 17.jūlija  sēdē  (prot. Nr.11, 10.§),  

ar grozījumiem 2015. gada 21.maija sēdē 

(prot.Nr. 8, 13 §), 

ar grozījumiem 2015. gada 24. septembra sēdē 

(prot.Nr.14,  28§), 

ar grozījumiem 2017. gada 31. augusta sēdē  

(protokols Nr.15,  22 . §) 

 

 

 

 

Augstkalnes vidusskolas 

NOLIKUMS 

Izdots saskaņā ar  

Izglītības likuma  

 22.panta pirmo daļu, 

Vispārējās izglītības likuma 9.pantu 

 

I. Vispārīgie noteikumi 

1. Augstkalnes vidusskola (turpmāk tekstā – Skola) ir Tērvetes novada domes 

(turpmāk tekstā – Dibinātājs) vispārējās vidējās izglītības iestāde, kura īsteno 

pirmsskolas, vispārējās pamatizglītības, vispārējās vidējās izglītības un 

interešu izglītības programmas.  

2. Skolas darbības tiesiskais pamats ir Izglītības likums, Vispārējās izglītības 

likums un šis nolikums, kurš izdots, pamatojoties uz Izglītības likuma 22. 

panta pirmo daļu un Vispārējās izglītības likuma 9. pantu.  



3. Skolai ir zīmogs ar papildināto mazo Latvijas valsts ģerboni (liecībām, 

apliecībām un atestātiem) un zīmogs ar Latvijas valsts mazo ģerboni, kā arī 

noteikta parauga veidlapas. 

4. Skola norēķinos izmanto Tērvetes novada domes kontu bankā.  

5. Skolai ir sava simbolika: karogs, logo un himna. 

6. Skolas juridiskā adrese: "Ezerpils", Augstkalne, Augstkalnes pagasts, Tērvetes 

novads, LV-3709. Mācību process tiek īstenots adresēs „Ezerpils”, „Zvaniņi”, 

„Skolas internāts”, Augstkalne, Augstkalnes pagasts, Tērvetes novads, LV-

3709. 

7. Skolā ir izveidota: 

7.1. skolas padome; 

7.2. skolas pedagoģiskā padome; 

7.3. skolēnu padome; 

7.4. vecāku padome; 

7.5. bibliotēka; 

7.6. skolas metodiskās komisijas. 

 

II. Darbības mērķis, pamatvirziens un uzdevumi 

8. Skolas darbības mērķis ir: 

8.1.  organizēt un īstenot izglītības procesu, kas nodrošina valsts vispārējās 

pamatizglītības standartā un valsts vispārējās vidējās izglītības mācību 

priekšmetu standartos noteikto mērķu sasniegšanu; 

8.2.  sekmēt skolēna atbildīgu attieksmi pret sevi, ģimeni, līdzcilvēkiem, 

Tēvzemi un augstākajām morāles vērtībām 

9. Skolas darbības pamatvirziens ir mācību un audzināšanas darbība. 

10. Skolas galvenie uzdevumi ir: 

10.1. īstenot licencētās pirmsskolas, vispārējās pamatizglītības, vispārējās 

vidējās izglītības programmas. 

10.2. nodrošināt iespēju izglītojamajiem (turpmāk tekstā – izglītojamajiem) 

iegūt zināšanas, prasmes, sagatavot viņus aktīvai līdzdalībai 



sabiedrības dzīvē, sekmēt lēmumu pieņemšanas prasmju attīstību un 

spēju uzņemties atbildību, iegūt izglītību eksternatūrā. 

10.3. izvēlēties mācību un audzināšanas darba metodes un formas, kas 

nodrošina izglītojamo personības vispusīgu, harmonisku attīstību; 

10.4. racionāli izmantot finanšu, materiālos, personāla un informācijas 

resursus; 

10.5. sadarboties ar skolēnu vecākiem (personām, kas realizē vecāku varu), 

(turpmāk tekstā - vecākiem), lai nodrošinātu obligātās pamatizglītības 

ieguvi visiem Skolas izglītojamajiem;  

10.6. sadarboties ar Dibinātāju un citām pašvaldības institūcijām, 

nevalstiskajām organizācijām; 

10.7. ievērot demokrātijas, humānisma, zinātniskuma, individuālās pieejas, 

diferenciācijas, sistēmiskuma principus mācību un audzināšanas 

procesā. 

III. Īstenojamās izglītības programmas 

11. Mācību un audzināšanas darbību reglamentējošs dokuments ir izglītības 

programma. Vispārējās pamatizglītības programmas saturu un īstenošanu reglamentē 

Vispārējās izglītības likums un Valsts pamatizglītības standarts. Vispārējās vidējās 

izglītības programmas saturu un īstenošanu reglamentē Vispārējās izglītības likums 

un Valsts vispārējās vidējās izglītības mācību priekšmetu standarts. 

12. Skola piedāvā un īsteno šādas izglītības programmas: 

12.1. vispārizglītojošo pirmsskolas izglītības programmu (kods 01011111); 

12.2. vispārējās pamatizglītības vispārizglītojošā virziena izglītības 

programma (kods 21011111); 

12.3. (svītrots ar 2015. gada 21.maija domes sēdes lēmumu (prot.Nr.8, 13 §)); 

12.4. vispārējās vidējās izglītības programma, vispārizglītojošais virziens  

 (kods 31011011); 

12.5. (svītrots ar 2015. gada 24.septembra domes sēdes lēmumu (prot.Nr.14, 

28§)); 



12.6. (svītrots ar 2015. gada 21.maija domes sēdes lēmumu (prot.Nr.8, 13 §)). 

13. Skola var izstrādāt savas izglītības programmas Izglītības un zinātnes ministrijas 

(turpmāk-IZM) noteiktā kārtībā. Izglītības programmas apstiprina Skolas direktors 

(turpmāk – direktors) un saskaņo ar Dibinātāju. 

14. Pedagogi ir tiesīgi izmantot IZM vai pašu izstrādātās mācību priekšmetu 

programmas, kas nav pretrunā ar normatīvos aktos reglamentēto.  

15. Skolas mācību priekšmetu tematiskie plāni tiek veidoti saskaņā ar Skolas 

izglītības programmām, pamatojoties uz IZM apstiprinātiem pamatizglītības un 

vispārējās vidējās izglītības programmu mācību priekšmetu un stundu paraugplāniem. 

Tos saskaņo Skolas Metodiskajās komisijās. 

16. Skola izstrādā interešu izglītības programmas, ko apstiprina direktors vai ar 

rīkojumu nozīmēts direktora vietnieks. 

IV. Izglītības procesa organizācija 

17. Izglītojamo uzņemšana Skolā, pārcelšana nākamajā klasē un atskaitīšana no 

Skolas notiek saskaņā ar normatīvo aktu prasībām. 

18. Vispārējās vidējās izglītības programmās uzņem izglītojamos, kuri saņēmuši 

apliecību par pamatizglītību, un pamatojoties uz direktora apstiprinātu uzņemšanas 

kārtību. 

19. Papildu brīvdienas 1.klasei (5 darba dienas) nosaka direktors, saskaņojot ar 

pašvaldību. 

20. Saskaņojot ar pašvaldību un novada izglītības darba speciālistu, direktors ar 

rīkojumu nosaka mācību gada pagarinājumu 1. – 8., 10. un 11.klasei, ja mācību gada 

laikā radušies īpaši izglītības procesu kavējoši apstākļi. 

21. Pamatojoties uz normatīvajiem aktiem un Pedagoģiskās padomes ieteikumu, 

direktors nosaka pēcpārbaudījumus un papildus mācību pasākumus/ konsultācijas 

izglītojamajiem, kuriem nav pietiekami mācību sasniegumu vērtējumi. 

22. Skolas Pedagoģiskās padomes ieteikumu par pēcpārbaudījumu un papildus 

mācību pasākumu noteikšanu izglītojamajiem direktors apstiprina ar rīkojumu un 

klases audzinātājs izdara attiecīgu ierakstu skolēna liecībā.  



23. Ja izglītojamais saņem nepietiekamu vērtējumu pēcpārbaudījumā, viņam tiek 

izstrādāts individuālais izglītības plāns, kuru izvērtē skolas atbalsta komanda. 

24. Mācību darba organizācijas pamatforma ir mācību stunda. Mācību stundas ilgums 

1.-12. klasē ir 40 minūtes.  

25. Mācību stundu slodzes sadalījumu skolēniem pa nedēļas dienām nosaka direktora 

apstiprināts mācību stundu saraksts. 

26. Mācību stundu saraksts ietver licencēto un akreditēto vispārējās pamatizglītības 

un vispārējās vidējās izglītības (klātienes un neklātienes) programmu mācību plānā 

paredzētos mācību priekšmetus un klases audzinātāja stundu. 

27. Mācību stundu, pirmsskolas izglītības programmu un interešu izglītības nodarbību 

saraksti ir nemainīgi visu semestri, operatīvas izmaiņas tajos var izdarīt direktors vai 

direktora vietnieks mācību darbā, par izmaiņām pirms tam informējot pedagogus un 

izglītojamos. 

28. Fakultatīvās nodarbības vidusskolas klasēs tiek organizētas pēc saraksta. Tās ir 

bezmaksas un tiek piedāvātas, ievērojot brīvprātības principu. Fakultatīvās nodarbības 

tiek organizētas, balstoties uz izglītojamo vēlmēm, vecāku iesniegumiem un ievērojot 

Skolas iespējas. 

29. Izglītojamo papildizglītošanu (interešu izglītības nodarbības u.c. nodarbības ārpus 

izglītības programmām) Skola veic pēc mācību stundām, balstoties  un izglītojamo 

vēlmēm, pamatojoties uz vecāku iesniegumiem. Tās ir bezmaksas un tiek organizētas, 

ievērojot brīvprātības principu. 

30. Skola piedāvā konsultācijas un individuālās nodarbības īpaši talantīgiem 

izglītojamajiem, tiem, kas ilgstoši slimojuši, un izglītojamajiem, kuriem nepieciešama 

palīdzība mācību priekšmetu apguvē. 

31. Mācību nedēļas ilgums ir 5 darba dienas.  

32. Ne vairāk kā 10 dienas mācību gada laikā katra klase var izmantot mācību 

ekskursijām, projektiem un citiem ar izglītības procesu saistītiem pasākumiem. 

33. Pamatojoties uz MK noteikumiem vai citiem normatīviem aktiem, projektu 

nedēļas laiku nosaka direktors ar rīkojumu, saskaņojot ar pašvaldību un novada 

izglītības speciālistu.  



34. Projekta nedēļas norises kārtību nosaka pedagoģiskā padome, un tā tiek plānota 

Skolas gada darba plānā. 

35. Pirmsskolas, 1. – 4. klašu izglītojamajiem un pedagoģiskās korekcijas klasēm, 

pamatojoties uz vecāku iesniegumiem, tiek organizētas pagarinātās darba dienas 

grupas (turpmāk – PG). PG darbību un  darbības principus nosaka reglaments. 

36. Skolēniem, apgūstot 12.4. punktā norādīto izglītības programmu, obligāti 

izstrādājams zinātniski pētnieciskais darbs (turpmāk tekstā - ZPD), kurš jāaizstāv ne 

vēlāk kā līdz 11. klases mācību gada beigām. 

37. Izglītojamajiem, kuriem pēc sertificēta ģimenes ārsta vai Ārstu konsultatīvās 

komisijas (turpmāk - ĀKK) slēdziena nepieciešama mājas apmācība, tā tiek 

nodrošināta atbilstoši Vispārējās izglītības likumam, MK noteikumiem. 

38. Izglītojamo mācību sasniegumus vērtē saskaņā ar normatīvo aktu prasībām. 

V. Metodiskās komisijas 

39. Valsts pamatizglītības standartā, Valsts vispārējās vidējās izglītības standartā un 

mācību priekšmetu standartos noteikto prasību izpildei, mācību priekšmetu un 

pedagogu pieredzes popularizēšanai, pasākumu un projektu īstenošanai Skola 

izveido radniecīgo mācību priekšmetu un klašu audzinātāju metodiskās komisijas 

(turpmāk – Komisijas). Komisiju skaitu, sastāvu un vadītājus apstiprina direktors. 

Komisiju darbs tiek organizēts, pamatojoties uz „Metodisko komisiju reglamentu”. 

Komisiju darbu koordinē direktora vietnieki mācību darbā. 

40. Metodisko komisiju uzdevumi: 

40.1. izvērtēt pedagogu izstrādātās mācību priekšmetu un audzināšanas 

programmas un ierosināt direktoram tās apstiprināt; 

40.2. apspriest pedagogu izstrādātos tematiskos plānus un saskaņot ar 

katrai klasei veicamo pārbaudes darbu grafiku mācību gadam. 

Saskaņošanu veikt divas reizes mācību gadā; 

40.3. nodrošināt starppriekšmetu saikni starp atsevišķiem mācību 

priekšmetiem vai tēmām un audzināšanas pasākumiem; 

40.4. analizēt skolēnu mācību sasniegumu un pedagogu darba rezultātus; 

40.5. risināt jautājumus, kas ir saistīti ar mācību saturu un mācību līdzekļu 

pielietošanu; 



40.6. organizēt mācību priekšmetu olimpiādes, projektu nedēļas, pieredzes 

apmaiņas pasākumus, savstarpēju stundu vērošanu, analizēt to 

rezultātus u.tml.; 

40.7. izvērtēt mācību literatūru, saskaņot un iesniegt direktoram 

apstiprināšanai mācību literatūras sarakstu. 

VII. Izglītojamo tiesības un pienākumi 

41. Izglītojamo tiesības: 

41.1. uz valsts vai pašvaldības apmaksātu pirmsskolas izglītības, pamatizglītības 

un vidējās izglītības ieguvi; 

41.2. izglītības procesā brīvi izteikt savas domas un uzskatus, kas neaizskar 

cilvēku godu un cieņu; 

41.3. atbilstoši  noteiktai kārtībai piedalīties skolas iekšējās kārtības 

noteikumu izstrādāšanā; 

41.4. līdzdarboties Skolēnu un Skolas padomē;  

41.5. darboties jauniešu organizācijās un apvienoties interešu grupās; 

41.6. pārstāvēt Skolu atbilstoši savām spējām un interesēm; 

41.7. saņemt savu zināšanu un uzvedības novērtējuma argumentētu 

pamatojumu; 

41.8. saņemt profilaktisko veselības aprūpi, izņemot normatīvajos aktos par 

veselības aprūpes organizēšanas un finansēšanas kārtību paredzētajā 

profilaktisko apskašu programmā ietvertās profilaktiskās apskates, un 

pirmo palīdzību izglītības iestādē un tās organizētajos pasākumos; 

41.9. izrādīt iniciatīvu zināšanu un prasmju apguvē; 

41.10. saņemt pedagogu palīdzību mācību vielas apguvē; 

41.11. izglītošanās procesā izmantot Skolas telpas, sporta zāli, bibliotēku, 

lasītavu u.c. informācijas krātuves, kā arī Skolā esošos mācību 

līdzekļus bez maksas; 

41.12. saņemt psihologa un atbalsta personāla konsultācijas un palīdzību; 



41.13. izglītojamajiem ir tiesības uz personiskās mantas vai lietojumā 

esošās mantas aizsardzību Skolā. 

42. Izglītojamo pienākumi: 

42.1. obligāti apmeklēt mācību stundas atbilstoši stundu sarakstam; 

42.2. mācībām paredzēto laiku izmantot lietderīgi, sistemātiski gatavojoties 

nodarbībām, lai iegūtu pamatizglītību un vidējo izglītību; 

42.3. uzņemties atbildību par savām mācībām un uzvedību Skolā un ārpus 

skolas; 

42.4. ar cieņu izturēties pret valsts un Skolas simboliku; 

42.5. ar cieņu izturēties pret valsti, ģimeni un sabiedrību, dažādām tautībām 

un to pārstāvjiem; 

42.6. ar vārdiem vai uzvedību neaizskart cilvēkus saistībā ar to izskatu, rasi, 

tautību, reliģisko pārliecību, uzskatiem; 

42.7. ievērot „Skolas nolikumu”, „Iekšējās kārtības noteikumus” un citus 

iekšējos normatīvos aktus, kas reglamentē kārtību Skolā; 

42.8. uzvesties un darboties saskaņā ar sabiedrībā pieņemtajām morāles un 

ētikas normām; 

42.9. ar cieņu izturēties pret pedagogiem, darbiniekiem, izglītojamajiem un 

viņu vecākiem; 

42.10. censties iepazīt, izprast un savā darbībā ievērot demokrātisma, 

humānisma, parlamentārisma, tiesiskas valsts un pilsoniskas 

sabiedrības pamatprincipus; 

42.11. rūpēties par Skolas autoritāti, atbalstīt un pilnveidot tās tradīcijas, 

atbilstoši savām spējām un interesēm pārstāvēt Skolu; 

42.12. rūpēties par Skolas vidi, inventāra saglabāšanu, kārtību, tīrību un 

veikt pašapkalpošanās darbu; 

42.13. saglabāt un rūpēties par skolas bibliotēkas izsniegtajām grāmatām un 

mācību palīglīdzekļiem u.c. 



IX. Skolas padome 

43. Sabiedrības, pašvaldības un vecāku (aizbildņu) sadarbības nodrošināšanai ir 

izveidota Skolas padome. Tā darbojas saskaņā ar Skolas padomes reglamentu, un tās 

sastāvā var būt: 

43.1. skolas direktors; 

43.2. pedagogu pārstāvji; 

43.3. pašvaldības pārstāvis; 

43.4. izglītojamo vecāku (aizbildņi) pārstāvji; 

43.5. izglītojamo pārstāvji. 

 44. Izglītojamo vecāku (aizbildņu) pārstāvjiem padomes sastāvā jābūt vairākumā. 

Padomes vadītājam ir jābūt ievēlētam no vecāku (aizbildņu) pārstāvju vidus. 

45. Skolas padome: 

45.1. izstrādā priekšlikumus Skolas attīstības plānam; 

45.2. veicina sadarbību starp skolu un sabiedrību; 

45.3. var veidot Skolas atbalsta fondu un nodrošināt tā darbību; 

45.4. lemj par skolā saņemto ziedojumu izlietošanu un sniedz par to pārskatu 

vecāku pilnsapulcei; 

45.5. veic citus Skolas padomes nolikumā paredzētos uzdevumus. 

46. Skolas padomes darbu plāno un vada padomes priekšsēdētājs. 

X. Skolēnu padome 

47. Skolā darbojas skolēnu padome, kuras darbības mērķis ir panākt skolēnu un 

Skolas administrācijas interešu un darbības saskaņošanu, kā arī izglītojamo aktīvu 

iesaistīšanos audzināšanas darbā, mācību procesā, sabiedriskā darba un brīvā laika 

organizēšanas iemaņu apgūšanā. 

48. Skolēnu padome darbojas saskaņā ar „Skolēnu padomes reglamentu”, kuru 

izstrādā skolēnu padome un apstiprina direktors. 

49. Skolēnu padomes galvenie uzdevumi ir: 

49.1. izstrādāt „Skolēnu padomes reglamentu”; 

49.2. pārstāvēt izglītojamo viedokli Skolas padomē;  

49.3. ieteikt priekšlikumus „Iekšējās kārtības noteikumu” aktualizēšanai; 



49.4. veicināt izglītojamo savstarpējo sadarbību un sadarbību starp skolotājiem un 

izglītojamajiem; 

49.5. organizēt sabiedrisko dzīvi Skolā; 

49.6. piedalīties Skolas darbības plānošanā; 

49.7. informēt izglītojamos par padomes darbību; 

49.8. piedalīties novadu, reģionu un valsts mēroga izglītojamo pašpārvalžu darbā un 

tās organizētajos pasākumos u.c. 

XI. Pedagoģiskā padome 

50. Skolā ir izveidota Pedagoģiskā padome dažādu ar mācību un audzināšanas 

procesu saistītu jautājumu risināšanai, tās darbību reglamentē „Pedagoģiskās padomes 

reglaments”. To vada direktors.  

51. Pedagoģiskās padomes sēdes notiek ne retāk kā reizi semestrī, to norisi protokolē, 

lēmumus pieņem ar balsu vairākumu.  

52. Pedagoģiskā padome: 

52.1. izvērtē un iesaka direktoram apstiprināšanai izglītības programmas; 

52.2. sniedz priekšlikumus mācību un audzināšanas procesam nepieciešamās materiālās 

bāzes pilnveidošanai; 

52.3. iesaka apstiprināt pagarinātā mācību gada pēcpārbaudījumu un papildus mācību 

pasākumu (konsultāciju) laikus izglītojamajiem; 

52.4. izstrādā priekšlikumus izglītojamo atskaitīšanai Izglītības likumā un Skolas 

nolikumā paredzētajos gadījumos; 

52.5. izvērtē izglītojamo mācību un audzināšanas, kā arī interešu izglītības darba 

rezultātus; 

52.6. izvērtē pedagogu darba rezultātus, izstrādā priekšlikumus Skolas darba uzlabošanai; 

52.7. izlemj citus ar mācību un pedagoģisko darbu saistītus jautājumus. 

52.8. iesaistās Skolas attīstības plāna apspriešanā un citu Skolai nozīmīgu projektu 

plānošanā un realizēšanā. 



53. Skolā darbojas atbalsta komanda izglītojamajiem, kuras mērķus un uzdevumus 

nosaka nolikums „Par atbalsta komandas izveidošanu Augstkalnes vidusskolā”. 

XII. Pedagogu un citu darbinieku pienākumi un tiesības 

54. Skolu vada direktors, kuru ieceļ amatā un atbrīvo no amata Dibinātājs 

likumdošanā noteiktajā kārtībā, saskaņojot ar IZM.  

55. Direktora kompetenci un atbildību nosaka Izglītības likums, Vispārējās izglītības 

likums, citi normatīvie akti, darba līgums, amata apraksts un Skolas nolikums.  

56. Skolas skolotāju, klašu audzinātāju, logopēda un direktora vietnieku pienākumi un 

tiesības ir noteiktas darbinieka darba līgumā un amata aprakstā. 

57. Saimniecisko darbību realizē direktora vietnieks administratīvi saimnieciskajā 

darbā. 

58. Skolas tehnisko darbinieku amata vienību sarakstu apstiprina Tērvetes novada 

dome, tehnisko darbinieku pienākumi un tiesības ir noteiktas darba līgumos sadaļā 

“Darbinieka pienākumi un tiesības”. 

XIII. Skolas darbības tiesiskuma nodrošināšana 

59. Skolas darbības tiesiskumu nodrošina direktors. 

60. Direktora pieņemtos lēmumus var pārsūdzēt Dibinātājam. 

XIV. Skolas darbību reglamentējošie dokumenti 

61. Skola ievēro izglītības iestādes darbību regulējošos ārējos normatīvos aktus un 

izstrādā iekšējos normatīvos aktus: 

61.1. darba kārtības noteikumus; 

61.2. iekšējās kārtības noteikumus; 

61.3. citus ar ārējiem normatīviem aktiem saskaņotus iekšējos normatīvos 

aktus, kas nodrošina sekmīgu pedagoģisko procesu. 

62. Skolas iekšējo kārtību reglamentējošos aktus apstiprina Skolas direktors, un tie ir 

saistoši visiem skolas darbiniekiem un izglītojamajiem. 



XV. Saimnieciskā darbība 

63. Saskaņā ar Izglītības likumu Skola var veikt saimniecisko darbību. 

64. Skolas direktors ir tiesīgs: 

64.1. slēgt īres un nomas līgumus; 

64.2. slēgt līgumus ar fiziskām vai juridiskām personām par dažādu Skolai 

nepieciešamo darbu veikšanu. 

65. Skolas saimnieciskās darbības un to sniegto pakalpojumu rezultātā gūtie 

ienākumi, kā arī citi pašu ieņēmumi neietekmē valsts budžeta un pašvaldības budžeta 

gadskārtējo asignējumu apmēru. Šie līdzekļi, kā arī ziedojumu un dāvinājumu līdzekļi 

ieskaitāmi iestādes speciālo līdzekļu kontā un izmantojami tikai: 

65.1. Skolas attīstībai; 

65.2. mācību līdzekļu iegādei; 

65.3. aprīkojuma iegādei; 

65.4. ziedotāja vai dāvinātāja noteikto mērķu īstenošanai; 

65.5. darbinieku un skolēnu materiālajai stimulēšanai. 

66. Kontroli par Skolas finansiāli saimniecisko darbību veic Dibinātājs. 

67. Skolā tiek organizēta skolēnu ēdināšana. Skolas ēdnīcas darbu kontrolē direktors, 

Skolas padome un Dibinātājs.  

XVI. Finansēšanas avoti un kārtība 

68. Skolas finanšu līdzekļus veido:  

68.1. valsts budžeta līdzekļi; 

68.2. pašvaldības budžeta līdzekļi; 

68.3. citi finanšu līdzekļi. 

69. Valsts budžeta līdzekļus veido: 

69.1. mērķdotācija pedagogu darba samaksai; 

69. 2. dotācija mācību līdzekļu iegādei. 



70. Dibinātāja budžets nodrošina: 

70.1. Skolas uzturēšanas un saimnieciskos izdevumus; 

70.2. saimnieciskā personāla algas; 

70.3. mācību grāmatu, darba burtnīcu un citu mācību līdzekļu iegādi. 

71. Citus finanšu līdzekļus veido: 

71.1. fizisko un juridisko personu ziedojumi un dāvinājumi; 

71.2. maksas pakalpojumi, tai skaitā: 

71.2.1. ieņēmumi par telpu  un inventāra nomu; 

71.2.2. ieņēmumi no citiem maksas pakalpojumiem, ieskaitot ēdināšanu; 

71.2.3. dalība projektos.  

72. Maksas pakalpojumu izcenojumus nosaka Dibinātājs.  

73. Skolas direktors ir atbildīgs par to, lai ziedojumi tiktu pieņemti, uzskaitīti un 

izlietoti atbilstoši spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem un Dibinātāja 

noteiktajai kārtībai. 

74. Skolas pamatbudžeta tāmi apstiprina Dibinātājs. 

75. Visu finanšu līdzekļu uzskaite tiek veikta centralizēti Dibinātāja grāmatvedībā. 

Skolā grāmatvedības pirmdokumentu apstrādi veic lietvede. 

XVII.  Skolas reorganizēšanas un likvidācijas kārtība 

76. Skolu reorganizē vai likvidē Dibinātājs, saskaņojot ar IZM. 

XVIII. Citi noteikumi 

77. Skolas bibliotēkas fondu komplektē, uzskaita, izmanto un saglabā pamatojoties uz 

Skolas bibliotēkas reglamentu, kuru apstiprina direktors. Skolas bibliotēkas darbu 

vada bibliotekārs. 

78. Skolā lietvedību un arhīvu kārto atbilstoši normatīvo aktu prasībām. 

XIX. Grozījumi nolikumā 

79. Grozījumus Skolas nolikumā veic pēc direktora, Skolas padomes vai 

Pedagoģiskās padomes ierosinājuma.  



80. Grozījumus Skolas nolikumā apstiprina Dibinātājs.  

 

Domes priekšsēdētāja                                                           D.Reinika 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

APSTIPRINĀTI 

ar Tērvetes novada domes 

2017.gada 31.augusta  

sēdes lēmumu (prot.Nr. 15 , 23. § ) 

 

       

Saistošie noteikumi Nr. 12 

„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 4 635 

221 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 5 443 992 

euro apmērā.” 

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

5. Izteikt saistošo noteikumu 3. pielikumu jaunā redakcijā (3. pielikums). 

 

 

Domes priekšsēdētāja                                                         Dace Reinika 

 

 

 
    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

1.pielikums  

Tērvetes novada domes saistošajiem noteikumiem Nr.12 

"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 

22.08.2017 

Grozījumi 

(+/-) 

Precizēts 

2017. 

gadam 

EUR EUR EUR 

I IEŅĒMUMI - kopā   4598072,00 37149,00 4635221,00 

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 

  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. 821747,00 37149,00 858896,00 

  Pašvaldību saņemtie transferti no valsts budžeta   18.6.0.0. 821747,00 37149,00 858896,00 

    Pašvaldību saņemtie valsts budžeta transferti noteiktam 

mērķim 

    

18.6.2.0. 390916,00 0,00 390916,00 

    Pašvaldību no valsts budžeta iestādēm saņemtie 

transferti Eiropas Savienības politiku instrumentu un 

pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansētajiem 

projektiem (pasākumiem) 

    

18.6.3.0. 76504,00 37149,00 113653,00 

    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. 12 

"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 

22.08.2017 

Grozījumi 

(+/-) 

Precizēts 

2017. 

gadam 

EUR EUR EUR 

1 2 3 4 5 

II IZDEVUMI - kopā   5030233,00 413759,00 5443992,00 

Atlīdzība 1000 2531334,00 -13000,00 2518334,00 

  Atalgojums   1100 2002791,00 -13000,00 1989791,00 

    Mēnešalga     1110 1920677,00 0,00 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 -13000,00 8220,00 

  Darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas 

obligātās iemaksas, pabalsti un kompensācijas   1200 528543,00 0,00 528543,00 

    Darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās 

iemaksas     1210 492267,00 0,00 492267,00 

    Darba devēja pabalsti, kompensācijas un citi 

maksājumi     1220 36276,00 0,00 36276,00 

Preces un pakalpojumi 2000 1965183,00 -4091,00 1961092,00 

  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 1146618,00 -3401,00 1143217,00 

    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 -236,00 93282,00 

    Remontdarbi un iestāžu uzturēšanas pakalpojumi 

(izņemot kapitālo remontu)     2240 593282,00 6500,00 599782,00 

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

    Īre un noma     2260 16271,00 0,00 16271,00 

    Citi pakalpojumi     2270 109888,00 -9665,00 100223,00 

    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 758802,00 -690,00 758112,00 

    Izdevumi par precēm iestādes darbības nodrošināšanai     2310 81405,00 0,00 81405,00 



    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 63892,00 -690,00 63202,00 

    Valsts un pašvaldību aprūpē un apgādē esošo personu 

uzturēšana     2360 427485,00 0,00 427485,00 

    Mācību līdzekļi un materiāli     2370 7581,00 0,00 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 304776,00 417614,00 722390,00 

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

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

  Pamatlīdzekļi   5200 285776,00 417614,00 703390,00 

    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 126455,00 690,00 127145,00 

    Pamatlīdzekļu izveidošana un nepabeigtā būvniecība     5240 21200,00 0,00 21200,00 

    Kapitālais remonts un rekonstrukcija     5250 129671,00 416924,00 546595,00 

Sociālie pabalsti 6000 84029,00 13236,00 97265,00 

  Pensijas un sociālie pabalsti naudā   6200 62734,00 13000,00 75734,00 

    Valsts un pašvaldību nodarbinātības pabalsti naudā     6240 0,00 13000,00 13000,00 

    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 20500,00 236,00 20736,00 

    Pašvaldības pirktie sociālie pakalpojumi iedzīvotājiem     6410 500,00 0,00 500,00 



    Maksājumi iedzīvotājiem natūrā, naudas balvas, 

izdevumi pašvaldību brīvprātīgo iniciatīvu izpildei     6420 20000,00 236,00 20236,00 

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 

 

 

 

 

   

3.pielikums 

Tērvetes novada domes saistošajiem noteikumiem Nr.12 

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

"Tērvetes novada pašvaldības budžets 2017.gadam"" 

 
PAMATBUDŽETA FINANSĒŠANA 

          

FINANSĒŠANA - kopā   432161,00 376610,00 808771,00 

1 2 3 4 5 

Naudas līdzekļi un noguldījumi (bilances aktīvā) F20010000 505612,00 0,00 505612,00 

  Naudas līdzekļi 

  

F21010000 82580,00 0,00 82580,00 

    Naudas līdzekļu atlikums gada sākumā 

    

F21010000 

AS 133407,00 0,00 133407,00 

    Naudas līdzekļu atlikums perioda beigās 

    

F21010000 

PB 50827,00 0,00 50827,00 

  Pieprasījuma noguldījumi (bilances aktīvā) 

  

F22010000 423032,00 0,00 423032,00 

    Pieprasījuma noguldījumu atlikums gada sākumā 

    

F22010000 

AS 823032,00 0,00 823032,00 

    Pieprasījuma noguldījumu atlikums perioda beigās 

    

F22010000 

PB 400000,00 0,00 400000,00 

Aizņēmumi F40020000 -73451,00 376610,00 303159,00 

  Saņemtie aizņēmumi 

  

F40020010 50113,00 376610,00 426723,00 

    Saņemtie ilgtermiņa aizņēmumi 

    

F40320010 50113,00 376610,00 426723,00 

  Saņemto aizņēmumu atmaksa 

  

F40020020 123564,00 0,00 123564,00 

    Saņemto ilgtermiņa aizņēmumu atmaksa 

    

F40320020 123564,00 0,00 123564,00 

 



 

 

PASKAIDROJUMA RAKSTS 

 

Tērvetes novada pašvaldības 2017.gada 31.augusta saistošajiem noteikumiem 

Nr.12 „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 uz 2017.gada 31.augustu 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 37 149 euro. 

 

Tabula nr.1.1.1. Pašvaldības ieņēmumu izmaiņas 2017.gada 31.augusta grozījumos. 

Rādītāju nosaukumi 

Budžeta 

kategoriju 

kodi 

Apstiprināts 

2017. 

gadam uz 

25.05.2017 

Grozījumi 

(+/-) 

Precizēts 

2017. gadam 

EUR EUR EUR 

Valsts budžeta transferti 18.0.0.0. 821 747,00 37 149,00 858 896,00 

  Pašvaldību saņemtie transferti no 

valsts budžeta 

  18.6.0.0. 821 747,00 37 149,00 858 896,00 

    Pašvaldību no valsts budžeta 

iestādēm saņemtie transferti Eiropas 

Savienības politiku instrumentu un 

pārējās ārvalstu finanšu palīdzības 

līdzfinansētajiem projektiem 

(pasākumiem) 

    18.6.3.0. 76 504,00 37 149,00 113 653,00 

 

Kopējo ieņēmumu prognoze Pašvaldības funkciju finansēšanai palielināta par 

37 149  euro, ko veido dotācija pašvaldības ceļam Au 49.  

 

 

1.2. Izdevumi 

Budžeta izdevumu daļā precizēti izdevumi un Pašvaldības finansējums pa 

funkcionālajām kategorijām un ekonomiskās klasifikācijas kodiem, kopumā 

izdevumus palielinot par 413 759 euro. Izdevumu finansēšana paredzēta ar papildus 

saņemtajiem ieņēmumiem un aizņēmumu no Valsts kases 376 610 euro apmērā.  

 



Tabula nr.1.2.1. Pašvaldības izdevumu izmaiņas 2017.gada 31.augusta grozījumos. 

  

Rādītāju nosaukumi 

Budžeta 

kategoriju 

kodi 

Apstiprināts 

2017. gadam 

uz 

25.05.2017 

Grozījumi 

(+/-) 

Precizēts 

2017. gadam 

EUR EUR EUR 

Atlīdzība 1000 2531334,00 -13000,00 2518334,00 

  Atalgojums   1100 2002791,00 -13000,00 1989791,00 

    Atalgojums fiziskajām personām 

uz tiesiskās attiecības regulējošu 

dokumentu pamata     1150 21220,00 -13000,00 8220,00 

Preces un pakalpojumi 2000 1965183,00 -4091,00 1961092,00 

  Pakalpojumi   2200 1146618,00 -3401,00 1143217,00 

    Iestādes administratīvie izdevumi 

un ar iestādes darbības 

nodrošināšanu     2230 93518,00 -236,00 93282,00 

    Remontdarbi un iestāžu 

uzturēšanas pakalpojumi (izņemot 

kapitālo remontu)     2240 593282,00 6500,00 599782,00 

    Citi pakalpojumi     2270 109888,00 -9665,00 100223,00 

  Krājumi, materiāli, 

energoresursi, preces, biroja 

preces un inventārs, kurus 

neuzskaita kodā 5000   2300 758802,00 -690,00 758112,00 

    Kārtējā remonta un iestāžu 

uzturēšanas materiāli     2350 63892,00 -690,00 63202,00 

Pamatkapitāla veidošana 5000 304776,00 417614,00 722390,00 

  Pamatlīdzekļi   5200 285776,00 417614,00 703390,00 

    Pārējie pamatlīdzekļi     5230 126455,00 690,00 127145,00 

    Kapitālais remonts un 

rekonstrukcija     5250 129671,00 416924,00 546595,00 

Sociālie pabalsti 6000 84029,00 13236,00 97265,00 

  Pensijas un sociālie pabalsti 

naudā   6200 62734,00 13000,00 75734,00 

    Valsts un pašvaldību 

nodarbinātības pabalsti naudā     6240 0,00 13000,00 13000,00 

  Pārējie klasifikācijā neminētie 

maksājumi iedzīvotājiem natūrā 

un kompensācijas   6400 20500,00 236,00 20736,00 

    Maksājumi iedzīvotājiem natūrā, 

naudas balvas, izdevumi pašvaldību 

brīvprātīgo iniciatīvu izpildei     6420 20000,00 236,00 20236,00 



 

 

1.2.1. Vispārējie valdības dienesti - izdevumi samazināti līdzekļiem neparedzētiem 

gadījumiem no pašvaldības budžeta par 9665 euro. 

 

1.2.2. Pašvaldības teritoriju un mājokļu apsaimniekošanai izdevumi palielināti 

par 423 424 euro, tajā skaitā: 

 215 102 euro pašvaldības ceļa Te5 ‘Dambīši – Kaijas’ pārbūvei; 

 201 822 euro pašvaldības ceļa Au49 ‘Jaunzemji – ceļš Nr.1’ pārbūvei; 

 3000 euro stāvlaukuma izbūvei pie daudzdzīvokļu 

dzīvojamās mājas "Labrenči"; 

 1850 euro koka trepju izgatavošanai un uzstādīšanai pie daudzdzīvokļu 

mājām „Sanatorija”; 

 1650 euro automātiskās ugunsdzēsības signalizācijas sistēmas izveidei 

Bukaišu tautas namā. 

 

Veikta izdevumu pārdale starp ekonomiskās klasifikācijas kodiem. 

 

 

 

Domes priekšsēdētāja      D.Reinika 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Pielikums 

 

 

KULTŪRAS PIEMINEKĻA 

IZPĒTES, KONSERVĀCIJAS UN RESTAURĀCIJA 

„Kapa piemineklis K.Helmanim” 

 (valsts aizsardzības Nr. 3347) 

 

TĀME  

 

N.p.k. Veicamo darba 

(pakalpojuma, materiālu, 

mehānismu) nosaukums 

Valsts 

kultūras 

pieminekļu 

aizsardzības 

inspekcijas 

finansējums, 

EUR 

Tērvetes 

novada domes 

finansējums, 

EUR 

Kopējās 

izmaksas, 

EUR 

1. K.Helmaņa kapa 

pieminekļa restaurācija 

 

5000,00 

 

1005,41 
 

6005,41 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  


