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DARBA  KĀRTĪBĀ 

 

*Izpilddirektora ziņojums 

 

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

piešķiršanu 

2. Par nekustamā īpašuma „Zemgaļi” sadalīšanu, nosaukuma un zemes lietošanas mērķa 

piešķiršanu 

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

nosaukuma un lietošanas mērķa piešķiršanu 

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

nosaukuma un lietošanas mērķa piešķiršanu 

5. Par likmju un darba algas likmju apstiprināšanu izglītības iestāžu direktoriem 

6. Par klašu komplektēšanu novada izglītības iestādēs 

7. Par izmaiņām Tērvetes novada pašvaldības iestāžu štatu sarakstā 

8. Par ūdens un kanalizācijas pakalpojuma tarifu pārskatīšanu 

9. Par saistošajiem noteikumiem Nr.13 „ Grozījumi Tērvetes novada domes 2013. gada 19. 

decembra saistošajos noteikumos Nr. 32 „Par izglītojamo ēdināšanas maksas atvieglojumiem” 

10. Par ēdināšanas maksas atvieglojumiem pirmsskolas izglītības grupu izglītojamajiem no 

daudzbērnu ģimenēm 

11. Par  grozījumu  Tērvetes novada domes 2016. gada 28. janvāra lēmumā “Par ēdināšanas 

izmaksu apstiprināšanu”  

12. Par dalību projektā 

13. Par dalību projektā 

14. Par siltumenerģijas piegādes tarifa pārskatīšanu 

15. Par grozījumiem  Tērvetes novada domes 2016. gada 26. maija  nolikumā  “Tērvetes novada  

Sporta  nodaļas nolikums”  



16.  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” 

17. Par debitora parāda dzēšanu  

18. Par debitora parāda dzēšanu 

19. Par debitora parāda dzēšanu 

20. Par nekustamā īpašuma „Burenieki”, Augstkalnes pagasts, Tērvetes novads, otrās izsoles 

atzīšanu par nenotikušu un trešās izsoles rīkošanu 

21. Par rezerves zemes fondā ieskaitīto zemes vienību piekritību  Tērvetes novada pašvaldībai 

22. Par dzīvokļa īpašuma “Blāzmas” dz. 6 atsavināšanu 

23. Par Valsts mērķdotācijas sadalījumu izglītības iestādēm 

24. Par nosūtīšanu komandējumā 

 

Sēdi vada domes priekšsēdētāja Dace Reinika  

Sēdi protokolē lietvede Santa Hibšmane 

 

Sēdē piedalās: Dace Reinika, Arvīds Bruss, Ieva Krūmiņa, Linda Karloviča, Dzintra Sirsone, 

Anitra Skalbiņa, Ainārs Miķelsons, Indriķis Vēveris 

 

Sēdē nepiedalās: Sandris Laizāns – atrodas tiesā 

 

Sēdē piedalās: Domes izpilddirektors Māris Berlands, ekonomiste Sandra Latiša 

 

Piedalās: Laikraksta “Zemgale” korespondente Edīte Bēvalde 

 

Domes priekšsēdētāja rosina papildināt darba kārtību ar 2 papildjautājumiem 

25. Par lēmuma precizēšanu 

26. Par nekustamā īpašuma “Mazruči” izsoles rezultātu apstiprināšanu 

 

 

Atklāti vārdiski balsojot: PAR – 8 (D. Reinika, A. Bruss, I. Krūmiņa, L. Karloviča, Dz. 

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

Papildināt darba kārtību ar 2 jautājumiem 

25. Par lēmuma precizēšanu 

26. Par nekustamā īpašuma “Mazruči” izsoles rezultātu apstiprināšanu 

 

 

Domes priekšsēdētāja aicina balsot par darba kārtību ar 26 jautājumiem 

 

Atklāti vārdiski balsojot: PAR – 8 (D. Reinika, A. Bruss, I. Krūmiņa, L. Karloviča, Dz. 

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

Apstiprināt darba kārtību ar 26 jautājumiem 

 

DARBA  KĀRTĪBĀ 

 

*Izpilddirektora ziņojums 

 

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

piešķiršanu 

2. Par nekustamā īpašuma „Zemgaļi” sadalīšanu, nosaukuma un zemes lietošanas mērķa 

piešķiršanu 

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

nosaukuma un lietošanas mērķa piešķiršanu 



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

nosaukuma un lietošanas mērķa piešķiršanu 

5. Par likmju un darba algas likmju apstiprināšanu izglītības iestāžu direktoriem 

6. Par klašu komplektēšanu novada izglītības iestādēs 

7. Par izmaiņām Tērvetes novada pašvaldības iestāžu štatu sarakstā 

8. Par ūdens un kanalizācijas pakalpojuma tarifu pārskatīšanu 

9. Par saistošajiem noteikumiem Nr.13 „ Grozījumi Tērvetes novada domes 2013.gada 

19.decembra saistošajos noteikumos Nr. 32 „Par izglītojamo ēdināšanas maksas 

atvieglojumiem” 

10. Par ēdināšanas maksas atvieglojumiem pirmsskolas izglītības grupu izglītojamajiem no 

daudzbērnu ģimenēm 

11. Par  grozījumu  Tērvetes novada domes 2016. gada 28. janvāra lēmumā “Par ēdināšanas 

izmaksu apstiprināšanu”  

12. Par dalību projektā 

13. Par dalību projektā 

14. Par siltumenerģijas piegādes tarifa pārskatīšanu 

15. Par grozījumiem  Tērvetes novada domes 2016. gada 26. maija  nolikumā  “Tērvetes novada  

Sporta  nodaļas nolikums”  

16.  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” 

17. Par debitora parāda dzēšanu  

18. Par debitora parāda dzēšanu 

19. Par debitora parāda dzēšanu 

20. Par nekustamā īpašuma „Burenieki”, Augstkalnes pagasts, Tērvetes novads, otrās izsoles 

atzīšanu par nenotikušu un trešās izsoles rīkošanu 

21. Par rezerves zemes fondā ieskaitīto zemes vienību piekritību  Tērvetes novada pašvaldībai 

22. Par dzīvokļa īpašuma “Blāzmas” dz. 6 atsavināšanu 

23. Par Valsts mērķdotācijas sadalījumu izglītības iestādēm 

24. Par nosūtīšanu komandējumā 

25. Par lēmuma precizēšanu 

26. Par nekustamā īpašuma “Mazruči” izsoles rezultātu apstiprināšanu 

 

Domes izpilddirektora 2017. gada 28. septembra ziņojums 

par pašvaldības darbu 

 

*    11. septembrī   noslēdzās iepirkums Nr. TND2017/14 Publisko iepirkumu likuma 9. panta 

kārtībā " Kokskaidu granulu piegāde" , kas paredz 270 tonnu granulu piegādi piecām  

pašvaldības katlumājām. Tika saņemti divu pretendentu piedāvājumi. Izvērtējot iesniegtos 

dokumentus, iepirkumu komisija atzina abus par atbilstošiem iepirkuma nolikuma prasībām. SIA 

"AKVARIUS" piedāvāja veikt granulu piegādi par 133,40 EUR/t, vai 36 018 EUR par visu 

apjomu kopā, bet SIA "Latgales Granulas" piedāvāja piegādāt granulas par 150,00 EUR/t, vai 40 

500 EUR par visu piegādes daudzumu, neieskaitot PVN. 

Iepirkumu komisija nolēma piešķirt iepirkuma līguma noslēgšanas tiesības SIA "AKVARIUS", 

pretendentam, kas  iesniedzis piedāvājumu ar viszemāko iepirkuma cenu. 

 

*   7. septembrī  no divām plānotajām pašvaldības nekustamo īpašumu izsolēm "Mazruči" un 

"Burenieki" notika tikai viena. Tika izsolīts Bukaišu pagastā atrodošais Tērvetes novada 

pašvaldības nekustamais īpašums "Mazruči" par  2700 EUR. Augstkalnes pagastā esošajam 

nekustamajam īpašumam "Burenieki" tiks izsludināta atkārtota izsole ar samazinātu izsolāmā 

objekta sākuma cenu.  

 

*  13. septembrī no VAS "Latvijas Valsts ceļi" saņemta atbildes vēstule par divkārtu virsmas 



apstrādes seguma ieklāšanu valsts vietējā autoceļa V1112 Tērvete-Penkule 400m garā posmā. 

Vēstulē minēts,  izstrādājot valsts autoceļu sakārtošanas programmu 2018.-2020. gadam, tiks 

izvērtētas iespējas tajā iekļaut grants seguma pastiprināšanu un divkārtu virsmas apstrādes 

seguma ieklāšanu autoceļa V1112 Tērvete- Penkule posmā km 0,0-0,4. 

 

*   Noslēdzies Latvijas Pašvaldību savienības Meža dienu 2017. gada projekts "Pašvaldību labie 

darbi parkos Latvijas simtgadei", kā rezultātā parkā pie Augstkalnes vidusskolas izvietoti divi 

VAS "Latvijas Valsts meži" izgatavoti parka soli ar atkritumu urnām. Projekta kopējās izmaksas 

500 EUR, tajā skaitā PVN. 

 

*   Noslēgts līgums ar VAS "Latvijas Valsts meži" par 12 m masīvkoka kāpņu izgatavošanu un 

uzstādīšanu Tērvetes pagasta Sanatorijas ciematā pie gājēju celiņa uz Rehabilitācijas centru 

"Tērvete". Kopējās darbu izmaksas 1829,52 EUR, tajā skaitā PVN. Vecās kāpnes atmosfēras 

iedarbībā bija kļuvušas bīstamas. Jaunās kāpnes ir izbūvētas. 

 

*   25. septembrī noslēdzās iepirkums TND2017/15 Publisko iepirkumu likuma 9. panta kārtībā 

"Piebraucamā ceļa izbūve AS "Agrofirma Tērvete" birojam (no P103 gar pirmsskolas iestādi 

"Sprīdītis". Saņemti piedāvājumi no SIA "Ceļu būvniecības sabiedrības "IGATE" par 48 220,13 

EUR, bet SIA "Saldus ceļinieks" veikt darbus par 49 079,08 EUR, ieskaitot PVN. 

   Iepirkumu komisija, izskatot iepirkuma pretendentu iesniegtos piedāvājumus konstatēja, ka 

piedāvājums ar viszemāko iepirkuma cenu atbilst iepirkuma prasībām, tādējādi pretendents nav 

izslēdzams no dalības iepirkumā un SIA "Ceļu būvniecības sabiedrība "IGATE"" atzīstams par 

iepirkuma uzvarētāju. 

Pēc iepirkuma dokumentācijas izvērtēšanas Lauku atbalsta dienestā tiks slēgts līgums par 

būvdarbu veikšanu par augstāk minēto cenu. 

 

*   Cenu aptaujas rezultātā 25. septembrī noslēgts līgums ar SIA "Varpet" par caurtekas nomaiņu 

pašvaldības autoceļam Tērvetes pagastā Te 53B "Rūķi-Galabētas". Līgums paredz būvdarbus 

pabeigt līdz 6. oktobrim. Līguma summa 3698,18 EUR, ieskaitot PVN. 

 

  *    Pamatojoties uz  ēkas "Labrenči" iedzīvotāju ierosinājumu, 18. septembrī izsludināta cenu 

aptauja par grants seguma automašīnu stāvlaukuma izbūvi pie daudzdzīvokļu ēkas "Labrenči". 

Piedāvājumu iesniegšanas termiņš noteikts līdz 27. septembra 10:00.  Paredzamo darbu 

kontroltāme ir 3 500 EUR, ieskaitot PVN. 

 

*   Pamatojoties uz Būvniecības valsts kontroles biroja 31. augusta lēmumu "Par tehniskās 

izpētes veikšanu un patvaļīgās būvniecības seku novēršanu ēkā "Zelmeņi", 27. septembrī 

noslēgts projektēšanas līgums ar "IK Kārkliņš un Ābele arhitekti" par apliecinājuma kartes 

izstrādāšanu atsevišķu telpu vienkāršotai pārbūvei un lietošanas veida maiņai administratīvajai 

ēkai "Zelmeņi" atbilstoši darba uzdevumam un spēkā esošajiem LR saistošajiem normatīvajiem 

aktiem un Ēku būvnoteikumiem. Paredzēts arī izstrādāt Ugunsdrošības pārskatu publiskas ēkas 

ekspluatācijai, paredzot nepieciešamās pārbūves normatīviem atbilstošu ēkas ugunsdrošo 

nodalījumu izveidošanai. Darbu paredzēts pabeigt 30 kalendāro dienu laikā. 

 

 

1. paragrāfs 

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

piešķiršanu 

D. Reinika 

 

      Atklāti vārdiski balsojot: PAR – 8 (D. Reinika, A. Bruss, I. Krūmiņa, L. Karloviča, Dz. 

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

 



      Pieņemt lēmumu Nr. 83 “Par nekustamā īpašuma “Dzērves” sadalīšanu, nosaukuma un 

zemes lietošanas mērķa piešķiršanu” 

 

 

 

 

2. paragrāfs 

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

piešķiršanu 

D. Reinika 

 

      Atklāti vārdiski balsojot: PAR – 8 (D. Reinika, A. Bruss, I. Krūmiņa, L. Karloviča, Dz. 

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

 

      Pieņemt lēmumu Nr. 84 “Par nekustamā īpašuma “Zemgaļi” sadalīšanu, nosaukuma un 

zemes lietošanas mērķa piešķiršanu” 

 

3. paragrāfs 

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

nosaukuma un lietošanas mērķa piešķiršanu 

D. Reinika 

 

      Atklāti vārdiski balsojot: PAR – 8 (D. Reinika, A. Bruss, I. Krūmiņa, L. Karloviča, Dz. 

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

 

      Pieņemt lēmumu Nr. 85 “Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu, nekustamā īpašuma 

“Bebrīši” sadalīšanu, nosaukuma un lietošanas mērķa piešķiršanu” 

 

 

4. paragrāfs 

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

nosaukuma un lietošanas mērķa piešķiršanu 

D. Reinika 

 
      Atklāti vārdiski balsojot: PAR – 8 (D. Reinika, A. Bruss, I. Krūmiņa, L. Karloviča, Dz. 

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

 

      Pieņemt lēmumu Nr. 86 “Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu, nekustamā īpašuma 

“Čiekuri” sadalīšanu, nosaukuma un lietošanas mērķa piešķiršanu” 

 

 
5. paragrāfs 

Par likmju un darba algas likmju apstiprināšanu izglītības iestāžu direktoriem 

D. Reinika 

 

     Saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 4.punktu, LR MK 2016. gada 5. 

jūlija noteikumu Nr. 445 „Pedagogu darba samaksas noteikumi” 9.1.punktu un noteikumu 

„Kārtība, kādā Tērvetes novada pašvaldība sadala valsts piešķirto mērķdotāciju izglītības 

iestādēm bērnu no piecu gadu vecuma, vispārējās pamatizglītības un vispārējās vidējās izglītības 

pedagogu darba samaksai” 4.punktu, ievērojot Tērvetes novada Izglītības, kultūras un sociālo 

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



(D. Reinika, A. Bruss, L. Karloviča, Dz. Sirsone, A. Skalbiņa, A. Miķelsons, I. Vēveris), PRET - 

nav, ATTURAS - nav, Ievai Krūmiņai balsojumā nepiedaloties, NOLEMJ: 

 

     Apstiprināt Tērvetes novada pašvaldības izglītības iestāžu vadītājiem sekojošas likmes un 

darba algas likmes: 

 

 

 
Nr.p.k. 

 

Amata nosaukums 
 

 

Likmju 

vienību 

skaits 
 

 

Algas 

likme 

(euro) 
 

 

Amatalga 

(euro) 
 

 
1. 

 
Augstkalnes vidusskolas direktors 

(Izglītojamo skaits 199) 

 
0,95 

 
1000 

 
950 

 
2. 

 
Annas Brigaderes pamatskolas 

direktors 
(Izglītojamo skaits 155) 

 
1,0 

 
1000 

 
1000 

 

 

 

 

 

 

 

6. paragrāfs 

Par klašu komplektēšanu novada izglītības iestādēs 

D. Reinika 

 

    Tērvetes novada dome ir izskatījusi  Annas Brigaderes pamatskolas direktora Alda Tisenkopfa  

2017. gada 7. septembra iesniegumu un  izglītības darba koordinatores Initas Rozes 2017. gada 

20. septembra iesniegumu, ar  kuriem tiek  lūgta atļauja   Annas Brigaderes pamatskolā 

komplektēt  9. klasi ar nepilnu skolēnu skaitu – 7 skolēniem. 

       Saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 4.punktu, Tērvetes novada 

domes noteikumu „Kārtība, kādā Tērvetes novada pašvaldība sadala valsts piešķirto 

mērķdotāciju izglītības iestādēm bērnu no piecu gadu vecuma, vispārējās pamatizglītības un 

vispārējās vidējās izglītības pedagogu darba samaksai” 8. unktu, LR MK 2016. gada 5. jūlija 

noteikumiem Nr. 445 „Pedagogu darba samaksas noteikumi”, Valsts piešķirto mērķdotācijas 

apmēru Tērvetes novada izglītības iestāžu pedagogu darba samaksai 2017. gada septembrim – 

decembrim, Tērvetes novada Izglītības, kultūras un sociālo jautājumu komitejas lēmuma 

projektu, Tērvetes novada dome, atklāti vārdiski balsojot: PAR – 8 (D. Reinika, A. Bruss, I. 

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

ATTURAS - nav, NOLEMJ: 

  

     Atļaut Tērvetes novada Annas Brigaderes pamatskolā komplektēt 9. klasi ar nepilnu skolēnu 

skaitu – 7 skolēniem. 

 

 

 

 

 
 



7. paragrāfs 

Par izmaiņām Tērvetes novada pašvaldības iestāžu štatu sarakstā 

D. Reinika 

 

    Tērvetes novada dome ir izskatījusi Annas Brigaderes pamatskolas direktora Alda Tisenkopfa 

iesniegumu ar lūgumu atjaunot laboranta štata vienību Annas Brigaderes pamatskolā, kā arī 

domes izpilddirektora Māra Berlanda iesniegumu ar lūgumu likvidēt štata vietu “Sporta 

speciālists” un izveidot jaunu štata vietu  “Sporta nodaļas vadītājs”.   

Vadoties no minētā un pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.pantu, Finanšu 

komitejas lēmuma projektu, Tērvetes novada dome, atklāti vārdiski balsojot: PAR - 8 (D. 

Reinika, A. Bruss, I. Krūmiņa, L. Karloviča, Dz. Sirsone, A. Skalbiņa, A. Miķelsons, I. Vēveris), 

PRET - nav, ATTURAS - nav, NOLEMJ: 

 

   1. Veikt šādus grozījumus 2017. gada 26. janvāra domes sēdē apstiprinātajā Tērvetes novada 

pašvaldības iestāžu darbinieku štatu sarakstā: 

1.1.  Ar 2017. gada 1. septembri atjaunot laboranta štata vietu Annas Brigaderes 

pamatskolā uz  0,2 slodzēm;  

1.2.  Ar 2017. gada 1. oktobri likvidēt Tērvetes novada domes administrācijā štata vietu 

“Sporta speciālists”; 

1.3.  ar 2017. gada 1. oktobri izveidot Tērvetes novada domes administrācijā jaunu štata 

vietu “Sporta nodaļas vadītājs” uz 1 slodzi.  

 

2. Lēmuma izpildi uzdot veikt Annas Brigaderes pamatskolas direktoram Aldim Tisenkopfam 

pašvaldības izpilddirektoram Mārim Berlandam.  
 

 

8. paragrāfs 

Par ūdens un kanalizācijas pakalpojuma tarifu pārskatīšanu 

D. Reinika 

 

        Tērvetes novada dome ir izskatījusi ekonomistes Sandras Latišas 2017. gada 6. septembra 

iesniegumu ar lūgumu pārskatīt un apstiprināt Tērvetes novada pašvaldības sniegtos maksas 

pakalpojumu tarifus – ūdensapgādes pakalpojumu tarifu un kanalizācijas pakalpojumu tarifu 

atbilstoši viņas veiktajiem pakalpojumu sniegšanas izmaksu ekonomiskajam aprēķinam.  

Izvērtējot ekonomisko aprēķinu un pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta 

pirmās daļas 14.punktu,  Finanšu komitejas lēmuma projektu, Tērvetes novada dome, atklāti 

vārdiski  balsojot: PAR - 8 (D. Reinika, A. Bruss, I. Krūmiņa, L. Karloviča, Dz. Sirsone, A. 

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

 

1. Apstiprināt  ūdensapgādes pakalpojumu tarifu iepriekš noteiktajā apmērā  0,71 EUR (bez 

PVN)  par  1m³.  

 

2. Apstiprināt  kanalizācijas pakalpojumu tarifu iepriekš noteiktajā apmērā  0,71 EUR (bez 

PVN)  par  1m³.  

 

3. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot domes izpilddirektoram Mārim Berlandam.  



 

 

 

 

 

9. paragrāfs 

Par saistošajiem noteikumiem Nr. 13 „ Grozījums Tērvetes novada domes 2013.gada 

19.decembra saistošajos noteikumos Nr. 32 „Par izglītojamo ēdināšanas maksas 

atvieglojumiem”” 

D. Reinika 

 
    Tērvetes novada dome ir izskatījusi iesniegto lēmuma projektu par saistošo noteikumu Nr. 13 

„Grozījums Tērvetes novada domes 2013. gada 19. decembra saistošajos noteikumos Nr.32 „Par 

izglītojamo ēdināšanas maksas atvieglojumiem” apstiprināšanu. 

    Izvērtējot saistošo noteikumu projektu un pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15.panta 

pirmās daļas 4.punktu, 21.pantu, Finanšu komitejas lēmuma projektu, Tērvetes novada dome, 

atklāti vārdiski balsojot: PAR – 8 (D. Reinika, A. Bruss, I. Krūmiņa, L. Karloviča, Dz. Sirsone, 

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

 

1. Apstiprināt Tērvetes novada domes saistošos noteikumus Nr.13 „Grozījums Tērvetes 

novada domes 2013. gada 19. decembra saistošajos noteikumos Nr. 32 „Par izglītojamo 

ēdināšanas maksas atvieglojumiem””; 

 

2. Saistošos noteikumus triju darba dienu laikā pēc to parakstīšanas nosūtīt Vides aizsardzības 

un reģionālās attīstības ministrijai atzinuma sniegšanai; 

 

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

pieņemto saistošo noteikumu tiesiskumu, publicēt saistošos noteikumus informatīvajā izdevumā 

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

 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

10. paragrāfs 

Par ēdināšanas maksas atvieglojumiem pirmsskolas izglītības grupu izglītojamajiem no 

daudzbērnu ģimenēm 

D. Reinika 

 

Tērvetes novada dome, izskatot iesniegto lēmuma projektu „Par ēdināšanas maksas 

atvieglojumiem pirmsskolas izglītības grupu izglītojamajiem no daudzbērnu ģimenēm”,  

konstatēja, ka pašreizējais tiesiskais regulējums paredz, ka pirmsskolas izglītības grupu 

izglītojamajiem no daudzbērnu ģimenēm tiek nodrošināts bezmaksas launags izglītības iestādes 

ēdnīcā, ja izglītojamo deklarētā un faktiskā dzīves vieta ir Tērvetes novada pašvaldības 

administratīvajā teritorijā.  

Ievērojot iedzīvotāju ekonomisko stāvokli un pašvaldības finansiālās iespējas, ir iespējams 

palielināt pašvaldības sniedzamās palīdzības apjomu Tērvetes novada pirmsskolas izglītības 

grupu izglītojamajiem no daudzbērnu ģimenēm, kuru deklarētā dzīves vieta ir Tērvetes 

pašvaldības administratīvajā teritorijā, neatkarīgi no tā, vai šie izglītojamie faktiski dzīvo vai 

nedzīvo Tērvetes pašvaldības administratīvajā teritorijā, bet apmeklē Tērvetes novada izglītības 

iestādi. 

    Vadoties no minētā un pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 

4.punktu un 21.pantu,  Finanšu komitejas lēmuma projektu, Tērvetes novada dome, atklāti 

vārdiski balsojot: PAR – 8 (D. Reinika, A. Bruss, I. Krūmiņa, L. Karloviča, Dz. Sirsone, A. 

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

 

1. Noteikt, ka pirmsskolas izglītības grupu izglītojamajiem no daudzbērnu ģimenēm tiek 

nodrošināts bezmaksas launags izglītības iestādes ēdnīcā, ja izglītojamo deklarētā dzīves vieta ir 

Tērvetes novada pašvaldības administratīvajā teritorijā.  
 

2. Šī lēmuma 1.punkts stājas spēkā no 2017. gada 1. oktobra un ir spēkā līdz brīdim, kad stājas 

spēkā Tērvetes novada domes saistošie noteikumi Nr.13 „Grozījums Tērvetes novada domes 

2013. gada 19. decembra saistošajos noteikumos Nr. 32 „Par izglītojamo ēdināšanas maksas 

atvieglojumiem””. 

 

11. paragrāfs 

Par Tērvetes novada domes 2016. gada 28. janvāra lēmuma “Par ēdināšanas izmaksu 

apstiprināšanu” grozīšanu 

D. Reinika 

 

    Tērvetes novada dome ir izskatījusi Annas Brigaderes pamatskolas direktora Alda Tisenkopfa 

iesniegumu ar lūgumu grozīt Tērvetes novada domes 2016. gada 28. janvāra lēmumu “Par 

ēdināšanas izmaksu apstiprināšanu”. 

    Izvērtējot iesniegumu un pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.pantu, Finanšu 

komitejas lēmuma projektu, Tērvetes novada dome,  atklāti vārdiski balsojot: PAR – 8 (D. 

Reinika, A. Bruss, I. Krūmiņa, L. Karloviča, Dz. Sirsone, A. Skalbiņa, A. Miķelsons, I. Vēveris), 

PRET – nav, ATTURAS - nav, NOLEMJ: 

            

1. Grozīt Tērvetes novada domes 2016. gada 28. janvāra lēmumu “Par ēdināšanas izmaksu 

apstiprināšanu” (protokols Nr.2, 4 §), izsakot lēmuma lemjošās daļas 2.2. apakšpunktu šādā 

redakcijā: 

   



“2.2. Pastāvīgā maksa 11,00 EUR mēnesī, kas saistās ar pakalpojuma sniegšanu ēdiena 

pagatavošanai  neatkarīgi no  pirmsskolas grupas apmeklēto dienu skaita.  

Pastāvīgā maksa var tikt piemērota arī proporcionāli faktiski apmeklēto dienu skaitam šādos 

gadījumos:   

2.2.1. audzēknis pirmo reizi uzsāk apmācību pašvaldības izglītības iestādes pirmsskolas 

izglītības grupā;  

2.2.2.   audzēknis ir  ilgstošā prombūtnē slimības dēļ (ne mazāk kā četrpadsmit dienas), ja, 

audzēknim saslimstot, vecāks ir uzrakstījis iesniegumu par ēdināšanas pakalpojumu sniegšanas 

pārtraukšanu.”. 

  

2. Noteikt, ka  lēmums ir piemērojams ar 2017. gada 14. augustu.  

 

 

 

 

12. paragrāfs 

Par dalību projektā 

D. Reinika 

 

Ievērojot Tērvetes novada domes 2015. gada 22. decembra sēdes Nr.17 lēmumu “Par 

pasākuma “Pamatpakalpojumi un ciematu atjaunošana lauku apvidos” Tērvetes novada objektu 

atlases kritērijiem”, Tērvetes novada domes un uzņēmēju apspriedes rezultātus (2017. gada 14. 

septembra  sanāksmes protokols Nr. 3), likuma „Par pašvaldībām” 21.pantu un Ministru kabineta 

2015. gada 18. augusta noteikumus Nr. 475 “Valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanas 

kārtība pasākumā Pamatpakalpojumi un ciematu atjaunošana lauku apvidos” atklātu projektu 

iesniegumu konkursu veidā”, Finanšu komitejas lēmuma projektu, Tērvetes novada dome, atklāti  

vārdiski   balsojot:  PAR  - 8 (D. Reinika, A. Bruss, I. Krūmiņa, L. Karloviča, Dz. Sirsone, A. 

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

 

1. Piedalīties Lauku atbalsta dienesta izsludinātajā ELFLA pasākuma “Pamatpakalpojumi un 

ciematu atjaunošana lauku apvidos” atklātā projektu konkursā, sagatavojot un iesniedzot 

Tērvetes novada pašvaldības projekta „Pašvaldības ceļa Dūņu Trīņi - Lakstīgalas (TE67) 

pārbūve”  pieteikumu. Ceļa  kopējais garums 1,273 km.  Projekta īstenošanu veikt no valsts un 

Eiropas Savienības piešķirtā atbalsta finanšu līdzekļiem un pašvaldības līdzfinansējuma, ņemot 

aizņēmumu Valsts kasē.   

2. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot veikt Tērvetes  novada pašvaldības izpilddirektoram M. 

Berlandam. 

 

13. paragrāfs 

Par dalību projektā 

D. Reinika 

 

Ievērojot Tērvetes novada domes 2015. gada 22. decembra sēdes Nr.17 lēmumu “Par 

pasākuma “Pamatpakalpojumi un ciematu atjaunošana lauku apvidos” Tērvetes novada objektu 

atlases kritērijiem”, Tērvetes novada domes un uzņēmēju apspriedes rezultātus (2017. gada 14. 

septembra  sanāksmes protokols Nr. 3), likuma „Par pašvaldībām” 21.pantu un Ministru kabineta 

2015. gada 18. augusta noteikumus Nr. 475 “Valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanas 

kārtība pasākumā Pamatpakalpojumi un ciematu atjaunošana lauku apvidos” atklātu projektu 

iesniegumu konkursu veidā”, Finanšu komitejas lēmuma projektu, Tērvetes novada dome, atklāti  

vārdiski   balsojot:  PAR  - 8 (D. Reinika, A. Bruss, I. Krūmiņa, L. Karloviča, Dz. Sirsone, A. 

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

 



1. Piedalīties Lauku atbalsta dienesta izsludinātajā ELFLA pasākuma “Pamatpakalpojumi un 

ciematu atjaunošana lauku apvidos” atklātā projektu konkursā, sagatavojot un iesniedzot 

Tērvetes novada pašvaldības projekta „Pašvaldības ceļa Stūrīši - Mednieki (BU1) pārbūve” 

pieteikumu. Ceļa kopējais garums 2,2 km. Projekta īstenošanu veikt no valsts un Eiropas 

Savienības piešķirtā atbalsta finanšu līdzekļiem un pašvaldības līdzfinansējuma, ņemot 

aizņēmumu Valsts kasē.   

2. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot veikt Tērvetes  novada pašvaldības izpilddirektoram M. 

Berlandam. 

 

 

14. paragrāfs 

Par siltumenerģijas piegādes tarifa pārskatīšanu 
D. Reinika 

 

     Tērvetes novada dome ir izskatījusi ekonomistes Sandras Latišas 2017. gada 6. septembra 

iesniegumu ar lūgumu pārskatīt un apstiprināt Tērvetes novada pašvaldības sniegtā 

siltumenerģijas piegādes pakalpojuma tarifu atbilstoši viņas veiktajiem pakalpojuma sniegšanas 

izmaksas ekonomiskajam aprēķinam.  

Izvērtējot ekonomisko aprēķinu un pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta 

pirmās daļas 14.punktu,  Finanšu komitejas lēmuma projektu, Tērvetes novada dome, atklāti 

vārdiski  balsojot: PAR - 8 (D. Reinika, A. Bruss, I. Krūmiņa, L. Karloviča, Dz. Sirsone, A. 

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

 

       Apstiprināt  Tērvetes novada siltumenerģijas piegādes tarifu iepriekš noteiktajā apmērā 

57,00 EUR (bez PVN) par 1 MWh .  

 

 

15. paragrāfs 

Par nolikuma “Grozījums  Tērvetes novada domes 2016.gada 26.maija  nolikumā  

“Tērvetes novada  Sporta  nodaļas nolikums”  

D. Reinika 

 

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

projektu, Tērvetes novada dome,  atklāti vārdiski balsojot: PAR – 8 (D. Reinika, A. Bruss, I. 

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

ATTURAS -  nav, NOLEMJ: 

 

1. Apstiprināt nolikumu “Grozījums Tērvetes novada domes 2016. gada 26. maija nolikumā  

“Tērvetes novada  Sporta  nodaļas nolikums” (pielikumā); 

2. Nolikums stājas spēkā ar tā apstiprināšanas brīdi domes sēdē;  

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

16. paragrāfs 

    Par grozījumu 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 “Grozījums 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 - 8 (D. Reinika, A. Bruss, I. Krūmiņa, L. 

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

NOLEMJ: 

 

      Apstiprināt noteikumus “Grozījums 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 to 

apstiprināšanas brīdi domes sēdē. 

 

 

 

 

 

 

17. paragrāfs 

Par debitora parāda dzēšanu  

D. Reinika 

 

Tērvetes novada dome, izskatot Komunālo, dzīvokļu jautājumu un parādu piedziņas komisijas 

iesniegto lēmuma projektu par debitoru parādu dzēšanu, konstatēja: 

2017. gada 14. jūnijā ir mirusi A. B., /personas kods/.   

Saskaņā ar Tērvetes novada pašvaldības grāmatvedības uzskaites datiem, A. B. ir debitora 

parāds pret Tērvetes novada pašvaldību 119.47 EUR  apmērā, kas izveidojies sakarā ar komunālo 

maksājumu parādu “Zvaniņi” dz.5, Augstkalnes pagasts, Tērvetes novads.   

Pēc savas nāves A. B. nav atstājusi nekādu mantojumu. 

Ministru kabineta 2009. gada 15. decembra noteikumu Nr.1486 „Kārtība, kādā budžeta 

iestādes kārto grāmatvedības uzskaiti” 100.punkts nosaka, ka prasības, kuru piedziņa saskaņā ar 

tiesību normām ir neiespējama, jo parādnieks ir likvidēts vai miris vai ir pagājis parāda piedziņas 

iespējamības termiņš, izslēdz no uzskaites un atzīst pārējos izdevumos, kā arī samazina 

izveidotos uzkrājumus nedrošiem (šaubīgiem) parādiem, atzīstot ieņēmumus no uzkrājumu 

samazinājuma. 

Konstatēts, ka minētā debitora parāda piedziņas prasība ir neiespējama, jo parādnieks ir miris. 

Ņemot vērā iepriekš minētos lietas faktiskos un juridiskos apstākļus, kā arī papildus 

pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2.punktu, kas paredz, ka pildot 

savas funkcijas, pašvaldībām likumā noteiktajā kārtībā ir tiesības veikt privāttiesiska rakstura 

darbības, 21.panta pirmās daļas 2.punktu, kurš nosaka, ka tikai dome var apstiprināt pašvaldības 

budžetu un budžeta grozījumus, Finanšu komitejas lēmuma projektu, Tērvetes novada dome, 



atklāti vārdiski balsojot: PAR - 8 (D. Reinika, A. Bruss, I. Krūmiņa, L. Karloviča, Dz. Sirsone, 

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

 

1. Dzēst no pašvaldības grāmatvedības bilances uzskaites mirušās A. B., /personas kods/, 

debitora parādu par kopējo summu 119,47 EUR (viens simts deviņpadsmit euro 47 centi). 

2. Lēmuma izpildi uzdot Tērvetes novada domes Grāmatvedības nodaļas vadītājai A. 

Anužai. 

3. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Tērvetes novada pašvaldības izpilddirektoram M. 

Berlandam. 

 

18. paragrāfs 

Par debitora parāda dzēšanu  

D. Reinika 

 

Tērvetes novada dome, izskatot Komunālo, dzīvokļu jautājumu un parādu piedziņas komisijas 

iesniegto lēmuma projektu par debitoru parādu dzēšanu, konstatēja: 

2017. gada 24. aprīlī ir miris J. P., /personas kods/.   

 Saskaņā ar Tērvetes novada pašvaldības grāmatvedības uzskaites datiem, J. P. ir debitora 

parāds pret Tērvetes novada pašvaldību 119,06 EUR  apmērā, kas izveidojies sakarā ar komunālo 

maksājumu parādu “Līči”  dz.1, Bukaišu pagasts, Tērvetes novads.  

Pēc savas nāves J. P. nav atstājis nekādu mantojumu. 

Ministru kabineta 2009. gada 15. decembra noteikumu Nr.1486 „Kārtība, kādā budžeta 

iestādes kārto grāmatvedības uzskaiti” 100.punkts nosaka, ka prasības, kuru piedziņa saskaņā ar 

tiesību normām ir neiespējama, jo parādnieks ir likvidēts vai miris vai ir pagājis parāda piedziņas 

iespējamības termiņš, izslēdz no uzskaites un atzīst pārējos izdevumos, kā arī samazina 

izveidotos uzkrājumus nedrošiem (šaubīgiem) parādiem, atzīstot ieņēmumus no uzkrājumu 

samazinājuma. 

Konstatēts, ka minētā debitora parāda piedziņas prasība ir neiespējama, jo parādnieks ir miris. 

Ņemot vērā iepriekš minētos lietas faktiskos un juridiskos apstākļus, kā arī papildus 

pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2.punktu, kas paredz, ka pildot 

savas funkcijas, pašvaldībām likumā noteiktajā kārtībā ir tiesības veikt privāttiesiska rakstura 

darbības, 21.panta pirmās daļas 2.punktu, kurš nosaka, ka tikai dome var apstiprināt pašvaldības 

budžetu un budžeta grozījumus, Finanšu komitejas lēmuma projektu,Tērvetes novada dome, 

atklāti vārdiski balsojot: PAR - 8 (D. Reinika, A. Bruss, I. Krūmiņa, L. Karloviča, Dz. Sirsone, 

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

 

1. Dzēst no pašvaldības grāmatvedības bilances uzskaites mirušā J. P., /personas kods/, 

debitora parādu par kopējo summu 119,06 EUR (viens simts deviņpadsmit euro 06 centi). 

2. Lēmuma izpildi uzdot Tērvetes novada domes Grāmatvedības nodaļas vadītājai A. 

Anužai. 

3. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Tērvetes novada pašvaldības izpilddirektoram M. 

Berlandam. 

 

 

19. paragrāfs 
Par debitora parāda dzēšanu  

D. Reinika 

 

Tērvetes novada dome, izskatot Komunālo, dzīvokļu jautājumu un parādu piedziņas komisijas 

iesniegto lēmuma projektu par debitoru parādu dzēšanu, konstatēja: 

2017. gada 16. februārī ir miris J. J., /personas kods/.   



  Saskaņā ar Tērvetes novada pašvaldības grāmatvedības uzskaites datiem, J. J. ir debitora 

parāds pret Tērvetes novada pašvaldību 77,34 EUR apmērā, kas izveidojies sakarā ar komunālo 

maksājumu parādu “Stallēni” dz.4, Bukaišu pagasts, Tērvetes novads.   

Pēc savas nāves J. J. nav atstājis nekādu mantojumu. 

Ministru kabineta 2009. gada 15. decembra noteikumu Nr.1486 „Kārtība, kādā budžeta 

iestādes kārto grāmatvedības uzskaiti” 100.punkts nosaka, ka prasības, kuru piedziņa saskaņā ar 

tiesību normām ir neiespējama, jo parādnieks ir likvidēts vai miris vai ir pagājis parāda piedziņas 

iespējamības termiņš, izslēdz no uzskaites un atzīst pārējos izdevumos, kā arī samazina 

izveidotos uzkrājumus nedrošiem (šaubīgiem) parādiem, atzīstot ieņēmumus no uzkrājumu 

samazinājuma. 

Konstatēts, ka minētā debitora parāda piedziņas prasība ir neiespējama, jo parādnieks ir miris. 

Ņemot vērā iepriekš minētos lietas faktiskos un juridiskos apstākļus, kā arī papildus 

pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2.punktu, kas paredz, ka pildot 

savas funkcijas, pašvaldībām likumā noteiktajā kārtībā ir tiesības veikt privāttiesiska rakstura 

darbības, 21.panta pirmās daļas 2.punktu, kurš nosaka, ka tikai dome var apstiprināt pašvaldības 

budžetu un budžeta grozījumus, Finanšu komitejas lēmuma projektu, Tērvetes novada dome, 

atklāti vārdiski balsojot: PAR - 8 (D. Reinika, A. Bruss, I. Krūmiņa, L. Karloviča, Dz. Sirsone, 

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

   

     1. Dzēst no pašvaldības grāmatvedības bilances uzskaites mirušā J. J., /personas kods/, 

debitora parādu par kopējo summu 77,34 EUR (septiņdesmit septiņi euro 34 centi). 

      2. Lēmuma izpildi uzdot Tērvetes novada domes Grāmatvedības nodaļas vadītājai A. Anužai. 

      3. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Tērvetes novada pašvaldības izpilddirektoram M. 

Berlandam. 

 

 

 

 

 

20. paragrāfs 

Par nekustamā īpašuma „Burenieki”, Augstkalnes pagasts, 

Tērvetes novads, otrās izsoles atzīšanu par nenotikušu un trešās izsoles rīkošanu 
D. Reinika 

 

Tērvetes novada dome ir izskatījusi  iesniegto lēmuma projektu par Tērvetes novada 

pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma „Burenieki”, Augstkalnes pagasts, Tērvetes 

novads, otrās izoles atzīšanu par nenotikušu un trešās izsoles rīkošanu. 

 Izskatot augstāk minēto lēmuma projektu, Tērvetes novada dome konstatēja: 

 Saskaņā ar Dobeles zemesgrāmatu nodaļas tiesneša lēmumu, Tērvetes novada 

pašvaldībai ir nostiprinātas īpašuma tiesības uz nekustamo īpašumu „Burenieki”, 

Augstkalnes pagasts, Tērvetes novads, sastāvoša no zemesgabala 0,9646 ha platībā,  kadastra 

numurs 4644 005 0576, tai skaitā 0,7065 ha lauksaimniecībā izmantojamā zeme, par ko 

Augstkalnes pagasta zemesgrāmatā atvērts nodalījums Nr. 100000481983 un izsniegta 

Zemesgrāmatu apliecība.  

  Augstāk  minētais nekustamais īpašums nav nepieciešams Tērvetes novada pašvaldības 

patstāvīgo funkciju izpildei.  

Saskaņā ar Tērvetes novada domes 2017. gada 02. jūnija sēdes lēmumu Nr. 11 „Par 

nekustamā īpašuma „Burenieki”, Augstkalnes pagastā, Tērvetes novadā, atsavināšanu”, 

Tērvetes novada dome ir nolēmusi atsavināt minēto nekustamo īpašumu, pārdodot to atklātā 

mutiskā izsolē ar augšupejošu soli ar apstiprināto izsoles nosacīto sākumcenu 3640,00 EUR 

apmērā.  

Noteiktajā termiņā netika reģistrēts neviens izsoles dalībnieks. 



Saskaņā ar Tērvetes novada domes 2017. gada 27. jūlija sēdes lēmumu Nr. 11 „Par 

nekustamā īpašuma „Burenieki”, Augstkalnes pagastā, Tērvetes novadā, otro izsoli”, 

Tērvetes novada dome ir nolēmusi atzīt par nenotikušu nekustamā īpašuma „Burenieki”, 

Augstkalnes pagasts, Tērvetes novads, pirmo izsoli un rīkot šī nekustamā īpašuma 

atsavināšanas otro izsoli atklātā mutiskā izsolē ar augšupejošu soli ar apstiprināto izsoles 

nosacīto sākumcenu 2950,00.  

Noteiktajā termiņā netika reģistrēts neviens izsoles dalībnieks uz otro izsoli. 

Saskaņā ar Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 31.panta pirmo daļu, ja 

neviens pircējs nav pārsolījis izsoles sākumcenu vai arī nosolītājs nav samaksājis nosolīto 

cenu, izsole ar augšupejošu soli atzīstama par nenotikušu. 

Saskaņā ar Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 32.panta otro daļu 1.punktu, 

pēc otrās nesekmīgās izsoles institūcija, kas organizē nekustamā īpašuma atsavināšanu var 

rīkot trešo izsoli ar augšupejošu soli, pazeminot izsoles sākumcenu ne vairāk kā par 60 

procentiem no nosacītās cenas. 

Nekustamā īpašuma „Burenieki” aktuālā kadastrālā vērtība ir 2057,00  EUR, kas ņemams 

vērā pazeminot un nosakot trešās izoles sākumcenu. 

  Ņemot vērā augstāk minētos lietas faktiskos apstākļus un papildus pamatojoties uz 

Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 4., 5.; 8.; 9. 10. un 11..pantu,  likuma „Par 

pašvaldībām” 21.pantu un LR MK 01.02.2011. noteikumiem nr. 109 “Kārtība, kādā 

atsavināma publiskas personas manta”, Finanšu komitejas lēmuma projektu, Tērvetes 

novada dome, atklāti vārdiski balsojot: PAR - 8 (D. Reinika, A. Bruss, I. Krūmiņa, L. 

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

nav, NOLEMJ: 

 

1. Atzīt par nenotikušu nekustamā īpašuma „Burenieki”, Augstkalnes pagasts, Tērvetes 

novads, otro izsoli; 

2. Rīkot trešo mutisko izsoli ar augšupejošu soli Tērvetes novada pašvaldībai 

piederošajam nekustamajam īpašumam „Burenieki”, Augstkalnes pagasts, Tērvetes novads, 

sastāvošam no zemesgabala 0,9646 ha platībā, kadastra numurs 4644 005 0576, tai skaitā 

lauksaimniecībā izmantojamā zeme 0,7065 ha. 

3. Apstiprināt nekustamā īpašuma „Burenieki”, Augstkalnes pagasts, Tērvetes novads, 

izsoles noteikumus (lēmuma pielikums), nosakot trešās izsoles nosacīto sākumcenu 2100,00 

EUR (divi tūkstoši viens simts euro 00 centi) apmērā; 

4. Apstiprināt nekustamā īpašuma „Burenieki”, Augstkalnes pagasts, Tērvetes novads, 

izsoles komisiju sekojošā sastāvā :   

                                      1) izsoles komisijas priekšsēdētājs -     

                                           Tērvetes novada pašvaldības izpilddirektors Māris Berlands 

                                      2) izsoles komisijas locekļi –  

                                          Tērvetes novada pašvaldības juriskonsults Ivars Gorskis                                                                       

                                          Tērvetes novada pašvaldības ekonomiste Sandra Latiša 

5. Publicēt sludinājumu par Tērvetes novada pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma 

„Burenieki”, Augstkalnes pagasts, Tērvetes novads, izsoli Tērvetes novada pašvaldības 

tīmekļa vietnē www.tervetesnovads.lv, oficiālā izdevumā  „Latvijas Vēstnesis” un 

pašvaldības informatīvajā izdevumā  „Laikam līdzi”. 

    

 

 

 

 

 

 

 

http://www.tervetes/


 

 

 

21. paragrāfs 

Par rezerves zemes fondā ieskaitīto zemes vienību piekritību  

Tērvetes novada pašvaldībai 

D. Reinika 

 

Tērvetes novada dome, atbilstoši Ministru kabineta 2016. gada 29. marta noteikumu Nr.190 

“Kārtība, kādā pieņem lēmumu par rezerves zemes fondā ieskaitīto zemes gabalu un īpašuma 

tiesību atjaunošanai neizmantoto zemes gabalu piederību vai piekritību” (turpmāk – Noteikumi 

Nr. 190) 3.1.apakšpunktam ir izvērtējusi Valsts zemes dienesta sagatavotos Nekustamā īpašuma 

valsts kadastra informācijas sistēmā reģistrētos datus par rezerves zemes fondā ieskaitītiem 

zemes gabaliem un zemes gabaliem, kas nav izmantoti īpašuma tiesību atjaunošanai, tai skaitā 

par kopīpašumā esošajām domājamām daļām, kurām nav noteikta piederība vai piekritība 

(turpmāk -saraksts).  

Izvērtējot Tērvetes novada domes rīcībā esošo informāciju un ar lietu saistītos apstākļus, tika 

konstatēts: 

Pamatojoties uz likuma “Par zemes reformas pabeigšanu lauku apvidos” 5.pantu, Ministru 

kabinets 2016. gada 28. janvārī ir izdevis rīkojumu Nr.102 “Par zemes reformas pabeigšanu 

Tērvetes novada lauku apvidū”. 

Atbilstoši Noteikumu Nr.190 5.punktam valsts akciju sabiedrība “Valsts nekustamie īpašumi” 

16.05.2017 ar vēstuli Nr.3/2-3/7285 “Par rezerves zemes fondā ieskaitīto zemes gabalu 

izvērtēšanu” Tērvetes novada pašvaldību ir informējusi, ka sarakstā norādītās zemes vienības nav 

piekritīgas vai piederīgas Latvijas valstij Finanšu ministrijas personā. 

 Citu ministriju izvērtējumi par sarakstā norādīto zemes vienību piekritību vai piederību 

Noteikumu Nr.190 noteiktā termiņā nav saņemti. 

Atbilstoši Zemes pārvaldības likuma 17.panta pirmajai daļai, rezerves zemes fondā ieskaitīto 

zemes gabalu un īpašuma tiesību atjaunošanai neizmantoto zemes gabalu valdītājs ir attiecīgā 

vietējā pašvaldība līdz brīdim, kad Ministru kabinets izdod rīkojumu par to ierakstīšanu 

zemesgrāmatā uz valsts vārda vai tie tiek ierakstīti zemesgrāmatā uz vietējās pašvaldības vārda. 

Sarakstā rezerves zemes fondā iekļautās zemes vienības ar /kadastra apzīmējums/ 46 (platība 

0,1942 ha) un /kadastra apzīmējums/ (platība 0,0709 ha) ir zemes vienības zem pašvaldībai 

piederošiem ceļiem un ir izmantojamas pašvaldības funkciju īstenošanai. 

Sarakstā rezerves zemes fondā iekļautā zemes vienība ar /kadastra apzīmējums/  (platība 

0,0688 ha) ir zemes vienība zem pašvaldībai piederošās ūdens sūksnētavas ēkas un ir 

izmantojama pašvaldības funkciju īstenošanai. 

  Ņemot vērā iepriekšminēto, pamatojoties uz Zemes pārvaldības likuma 13.panta trešo daļu, 

17.panta pirmo daļu, Noteikumu Nr.190 3.1.un 12.punktiem, likuma “Par valsts un pašvaldību 

zemes īpašuma tiesībām un to nostiprināšanu zemesgrāmatās” 3.panta otrās daļas 1.punktu, 

Tautsaimniecības un attīstības komitejas lēmuma projektu, Finanšu komitejas lēmuma projektu, 

Tērvetes novada dome, atklāti vārdiski balsojot: PAR - 8 (D. Reinika, A. Bruss, I. Krūmiņa, L. 

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

NOLEMJ: 

 

1. Noteikt,  ka rezerves zemes fondā iekļautā zemes vienība 0,1942 ha platībā ar /kadastra 

apzīmējums/, saskaņā ar likuma „Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to 

nostiprināšanu zemesgrāmatās” 3.panta otrās daļas 1.punktu piekrīt pašvaldībai un ir ierakstāma 

zemesgrāmatā uz Tērvetes novada pašvaldības vārda. Izpildot robežu kadastrālo uzmērīšanu, 

zemes vienības platība var tikt precizēta. 

2. Noteikt, ka rezerves zemes fondā iekļautā zemes vienība 0,0709 ha platībā ar /kadastra 

apzīmējums/, saskaņā ar likuma „Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to 

nostiprināšanu zemesgrāmatās” 3.panta otrās daļas 1.punktu piekrīt pašvaldībai un ir ierakstāma 



zemesgrāmatā uz Tērvetes novada pašvaldības vārda. Izpildot robežu kadastrālo uzmērīšanu, 

zemes vienības platība var tikt precizēta. 

3. Noteikt, ka  rezerves zemes fondā iekļautā zemes vienība 0,0688 ha platībā ar /kadastra 

apzīmējums/, saskaņā ar likuma „Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to 

nostiprināšanu zemesgrāmatās” 3.panta otrās daļas 1.punktu piekrīt pašvaldībai un ir ierakstāma 

zemesgrāmatā uz Tērvetes novada pašvaldības vārda. Izpildot robežu kadastrālo uzmērīšanu, 

zemes vienības platība var tikt precizēta. 

4. Uzdot Tērvetes novada domes Grāmatvedības nodaļai uzņemt pašvaldības bilances 

uzskaitē šī lēmuma lemjošās daļas 1., 2. un 3. punktā minētās zemes vienības.  

5. Uzdot Tērvetes novada domes nekustamā īpašuma speciālistei A.Šafarei šī lēmuma 

norakstu nosūtīt Valsts zemes dienesta Jelgavas reģionālai nodaļai reģistrēšanai Nekustamā 

īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmā.  

6. Atbildīgā persona par lēmuma izpildes kontroli – Tērvetes novada pašvaldības 

izpilddirektors M. Berlands 

 

 

 

 

 

22. paragrāfs 

Par dzīvokļa īpašuma “Blāzmas” dz. 6 atsavināšanu 

D. Reinika 

 

        Tērvetes novada dome ir  ir izskatījusi A. K. 2017. gada 21. augusta iesniegumu ar 

ierosinājumu pārdot viņam Tērvetes novada pašvaldībai piederošo dzīvokļa īpašumu, “Blāzmas” 

dz.6, Bukaiši, Bukaišu pagasts, Tērvetes novads.   

        Izskatot augstāk minēto ierosinājumu, Tērvetes novada dome konstatēja: 

        A. K. uz īres tiesisko attiecību pamata lieto Tērvetes novada pašvaldībai piederošo dzīvokļa 

īpašumu Nr. 6, “Blāzmas”, Bukaiši, Bukaišu pagasts, Tērvetes novads, sastāvošu no divistabu 

dzīvokļa ar kopējo platību 56,1 m2, ar pie dzīvokļa īpašuma piederošo kopīpašuma domājamo 

daļu no daudzdzīvokļu mājas /kadastra apzīmējums/ un zemes /kadastra apzīmējums/. 
        Saskaņā ar Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 4.panta noteikumiem, 

atsevišķos gadījumos valsts vai pašvaldības nekustamā īpašuma atsavināšanu var ierosināt 

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

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

        Ņemot vērā augstāk minēto tiesisko reglamentāciju, A. K. ir tiesības ierosināt dzīvokļa 

īpašuma Nr. 6, “Blāzmas”, Bukaiši, Bukaišu 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.  

Pret A. K. nav celta prasība par īres līguma izbeigšanu. A. K.  nav ģimenes locekļu, kuri būtu 

iemitināti šajā dzīvokļa īpašumā.  
 

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

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

īpašumu, ja:   

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

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

             2) tiesā nav celta prasība par īres līguma izbeigšanu. 

        Pret A. K. nav celta prasība par īres līguma izbeigšanu.  

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


        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, “Blāzmas”, Bukaiši, Bukaišu 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 EUR 1800,00 (viens tūkstotis 

astoņi simti euro 00 centi) apmērā, bet aktuālā kadastrālā vērtība ir EUR 1796,00 (viens tūkstotis 

septiņi simti deviņdesmit seši 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 - 8 (D. Reinika, A. Bruss, 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, “Blāzmas”, Bukaiši, Bukaišu pagasts, Tērvetes novads, pārdodot to par cenu 1800,00  

EUR (viens tūkstotis astoņi simti euro 00 centi) A. K., /personas kods/; 
        2. Noteikt, ka šis lēmums zaudē spēku, ja A. K. 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. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

23. paragrāfs 

Par Valsts mērķdotācijas sadalījumu izglītības iestādēm 

D. Reinika 

 

     Tērvetes novada  dome ir izskatījusi izglītības darba koordinatores Initas Rozes iesniegumu 

par Valsts piešķirtās mērķdotācijas sadalījuma apmēru katrai Tērvetes novada izglītības iestādei 

pedagogu algām 2017./2018. m.g. 1.semestrim. 

   Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 4.punktu, ievērojot Tērvetes 

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

sadala valsts piešķirto mērķdotāciju izglītības iestādēm bērnu no piecu gadu vecuma, vispārējās 

pamatizglītības un vispārējās vidējās izglītības pedagogu darba samaksai” 2. punktam un Finanšu 

komitejas lēmuma projektu, Tērvetes novada dome, atklāti  vārdiski balsojot: PAR - 8 (D. 

Reinika, A. Bruss, I. Krūmiņa, L. Karloviča, Dz. Sirsone, A. Skalbiņa, A. Miķelsons, I. Vēveris), 

PRET - nav, ATTURAS - nav,  NOLEMJ: 

 

   Apstiprināt Valsts piešķirto mērķdotāciju Tērvetes novada izglītības iestāžu pedagogu algām 

2017. gada septembrim – decembrim (4 mēneši) šādā apmērā: 

 

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


 Augstkalnes vidusskola ar 

pirmsskolas izglītības 

grupām „Zvaniņi” 

Annas Brigaderes 

pamatskola ar pirmsskolas 

grupām „Sprīdītis” 

Pirmsskolas izglītības 

programmu bērniem no 

piecu gadu vecuma 

īstenošanai 

 

6528 

 

 

10 421 

Vispārizglītojošo 

pamatizglītības un vidējās 

izglītības programmu 

īstenošanai un pedagogu 

kvalitātes pakāpju 

piemaksai 

 

 

81 162 

 

 

52 239 

Interešu izglītības 

programmu īstenošanai 

3653 2486 

Kopā:  91 343 65 146 

 

 

24. paragrāfs 

Par nosūtīšanu komandējumā  

D. Reinika 

 

 Tērvetes novada dome ir iepazinusies ar Vides aizsardzības un reģionālās attīstības  

ministrijas uzaicinājumu domes priekšsēdētājai Dacei Reinikai un domes deputātam Sandrim 

Laizānam piedalīties uzņēmējdarbības veicinošajos pasākumos Moldovā no 2017. gada 2. līdz 8. 

oktobrim. Vizītes brauciens tiek organizēts sadarbībā ar Latvijas Investīciju un attīstības 

aģentūru (turpmāk- LIAA),  piesaistot LIAA pārziņā esošo finansējumu pasākuma 

"Starptautiskās konkurētspējas veicināšana" (uzņēmējdarbība) ietvaros. 

Vizītes laikā  plānots piedalīties biznesa forumā, kā arī seminārā ar ārvalstu ekspertu dalību 

par atbalsta iespējām sadarbības projektu īstenošanai,  plānots apmeklēt Singureņ pašvaldību 

Moldovā, lai turpinātu darbu pie identificēto projektu ideju pilnveides un jaunu ideju radīšanas, 

plānots iepazīties ar dažādu nozaru uzņēmējdarbības formām, tai skaitā ar tūrismu un 

mājražošanu. Ar Singureņ pašvaldību Tērvetes novada pašvaldībai 2016. gada 25. jūlijā ir 

parakstīts nodomu protokols par sadarbību.  

       Ievērojot minēto un pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 

27.punktu, Finanšu komitejas lēmuma projektu, Tērvetes novada dome,  atklāti vārdiski balsojot:  

PAR - 7 (A. Bruss, I. Krūmiņa, L. Karloviča, Dz. Sirsone, A. Skalbiņa, A. Miķelsons, I. 

Vēveris), PRET - nav, ATTURAS – nav, Dacei Reinikai balsojumā nepiedaloties,  NOLEMJ: 

 

    1. Nosūtīt Tērvetes novada domes priekšsēdētāju Daci Reiniku un Tērvetes novada domes 

deputātu Sandri Laizānu komandējumā uz Moldovu no 2017. gada 2. līdz 8. oktobrim (7 dienas), 

ar šādiem komandējuma mērķiem: pārstāvēt Tērvetes novadu Moldovā; pārrunāt turpmākās 

sadarbības formas un konkretizēt apmaiņas pasākumus ar Singureņ pašvaldību, turpinot darbu 

pie nodomu protokolā identificēto projektu ideju pilnveides un jaunu ideju radīšanas;  iepazīties 

ar dažādu nozaru uzņēmējdarbības formām, tai skaitā ar tūrismu un mājražošanu; piedalīties 

biznesa forumā Kišiņevā; piedalīties seminārā ar ārvalstu ekspertu dalību par atbalsta iespējām 

sadarbības projektu īstenošanai.     

2. Uzdot Tērvetes novada domes grāmatvedībai izmaksāt avansā Dacei Reinikai   un Sandrim 

Laizānam  2010. gada 12. oktobra Ministru kabineta noteikumos Nr. 969 „Kārtība, kādā 

atlīdzināmi ar komandējumiem saistītie izdevumi” noteiktās dienas naudas normas, izmaksas 

sedzot no Tērvetes novada pašvaldības administrācijai paredzētajiem finanšu līdzekļiem.  

   3. Lēmuma izpildi veikt Tērvetes novada domes galvenai grāmatvedei.  

   4. Kontroli par lēmuma izpildi veikt Tērvetes novada pašvaldības izpilddirektoram. 



 

25. paragrāfs 

Par lēmuma precizēšanu 

D. Reinika 

 

Tērvetes novada dome, izskatot iesniegto lēmuma projektu par Tērvetes novada domes 2009. 

gada 19. novembra sēdes Nr. 6  lēmuma „Par Bukaišu pagasta lauku apvidus zemes piekritību 

Tērvetes novada pašvaldībai un lauku apvidus  zemes  nodošanu zemes reformas pabeigšanai” 

(8.§) precizēšanu, un konstatējot, ka nekustamais īpašums „Asni”, Bukaišu pagasts, /kadastra 

numurs/, sastāv no divām zemes vienībām – zemes vienības ar /kadastra apzīmējums/, platība 0,8 

ha, un zemes vienības ar /kadastra apzīmējums/, platība 2,9921 ha pamatojoties uz likuma „Par 

pašvaldībām” 21.pantu, atklāti vārdiski balsojot: PAR - 8 (D. Reinika, A. Bruss, I. Krūmiņa, L. 

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

NOLEMJ:  

 

Precizēt Tērvetes novada domes 2009. gada 19. novembra sēdes Nr. 6., 8.§ lēmumu „Par 

Bukaišu pagasta lauku apvidus zemes piekritību Tērvetes novada pašvaldībai un lauku apvidus  

zemes  nodošanu zemes reformas pabeigšanai”’, izsakot lēmuma lemjošās daļas 1.4.punktu šādā 

redakcijā: 

“1.4. „Asni”, Bukaišu pagasts, /kadastra numurs/, sastāvošs no zemes vienības ar /kadastra 

apzīmējums/, platība 0,8 ha, un zemes vienības ar /kadastra apzīmējums/, platība 2,9921 ha”. 

 

 
 

26. paragrāfs 

Par nekustamā īpašuma “Mazruči” izsoles rezultātu apstiprināšanu 

D. Reinika 

 

Izskatot Tērvetes novada domes izsoles komisijas iesniegto izsoles protokolu un tam 

pievienotos dokumentus par Tērvetes novada pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma 

“Mazruči”, Bukaišu pagasts, Tērvetes novads, /kadastra numurs/, atsavināšanu, un konstatējot, 

ka izsoles procedūra ir veikta atbilstoši normatīvo aktu prasībām, par izsoles procedūras 

veikšanu nav saņemta neviena sūdzība, izsoles rezultātā ir sasniegta pieņemama cena nekustamā 

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

personas mantas atsavināšanas likuma 34.pantu un likuma Par pašvaldībām 21.pantu, atklāti 

vārdiski balsojot: PAR - 8 (D. Reinika, A. Bruss, I. Krūmiņa, L. Karloviča, Dz. Sirsone, A. 

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

NOLEMJ: 

 

Apstiprināt 2017. gada 07. septembrī notikušās izsoles protokolu un Tērvetes novada 

pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma “Mazruči”, Bukaišu pagasts, Tērvetes novads, izsoles 

rezultātu – atsavināt Tērvetes novada pašvaldībai piederošo nekustamo īpašumu “Mazruči”, 

Bukaišu pagasts, Tērvetes novads, /kadastra numurs/, mantas nosolītājam G. Z., /personas kods/, 

par tās nosolīto cenu 2700,00 EUR (divi tūkstoši septiņi simti euro 00 centi).  

 

Sēdi slēdz plkst 10:35 

Nākošā domes sēde 2017. gada 26. oktobrī 

 

 

Sēdes vadītāja                                                                                                         D. Reinika 

 

Protokoliste                                                                                                           S. Hibšmane 



 

 

 
 

 

 

 
LATVIJAS REPUBLIKA 

TĒRVETES NOVADA DOME 
Reģ.Nr.90001465562 

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

e-pasts: tervetesnd@zemgale.lv 
 

 

TĒRVETES NOVADA TĒRVETES PAGASTĀ 

 

 

LĒMUMS 
 

2017. gada 28. septembrī                                                                                                    Nr.83 

                                                                                                                              (protokols Nr.16, 1.§) 

 

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

piešķiršanu 

 

 

Tērvetes novada dome ir izskatījusi V.B, /personas kods/, iesniegumu par zemes īpašuma 

„Dzērves”, Bukaišu pagasts, Tērvetes novads, sadalīšanu, nosaukuma un zemes lietošanas mērķa 

piešķiršanu. 

Izskatot iepriekš minēto ierosinājumu, Tērvetes novada dome konstatēja: 

Nekustamais īpašums „Dzērves”, Augstkalnes pagasts, Tērvetes novads, pieder V.B. un 

sastāv no astoņām zemes vienībām ar kadastra apzīmējumiem /kadastra apzīmējumi/ ar to 

kopējo platību 55,81 ha.  

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

reģistrētas Dobeles zemesgrāmatu nodaļas Bukaišu pagasta zemesgrāmatas nodalījumā /numurs/. 

Savā iesniegumā V.B. norāda, ka vēlas no tam piederošā zemes īpašuma „Dzērves”, Bukaišu 

pagasts, Tērvetes novads, atdalīt zemes vienības ar kadastra apzīmējumu /kadastra apzīmējums/ 

14,0 ha un zemes vienību ar kadastra apzīmējumu /kadastra apzīmējums / 12,81 ha, kā arī 

piešķirt jaunus nosaukumus un zemes lietošanas mērķus. 

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

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

/kadastra apzīmējums/ 14,0 ha un zemes vienības ar kadastra apzīmējumu /kadastra apzīmējums/ 

12,81 ha, atdalīšanai no nekustamā īpašuma „Dzērves” nav nepieciešama. 

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

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

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

atklāti vārdiski balsojot: PAR -  8 (D. Reinika, A. Bruss, I. Krūmiņa, L. Karloviča, Dz. Sirsone, A. 

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

NOLEMJ: 

 



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

numurs /kadastra numurs/ , zemes vienību ar kadastra apzīmējumu /kadastra apzīmējums/ –14,0 

ha platībā un zemes vienību ar kadastra apzīmējumu /kadastra apzīmējums/ – 12,81 ha platībā. 

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

/kadastra numurs/, atdalāmajām zemes vienībām ar kadastra apzīmējumiem /kadastra 

apzīmējums/ 14,0 ha platībā, /kadastra apzīmējums/ 12,81 ha platībā, piešķirt jaunu nosaukumu – 

„Tariņi”, Bukaišu pagasts, Tērvetes novads, un noteikt nekustamā īpašuma lietošanas mērķi visā 

platībā – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība (NĪLM kods – 0101).  

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

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

namā Atmodas ielā 19, Jelgava, LV - 3007. 

 

Domes priekšsēdētāja                                                                                           D. Reinika 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

 

 

 
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 28. septembrī                                                                                                    Nr.84 

                                                                                                                              (protokols Nr.16, 2.§) 

 

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

piešķiršanu 

 

 

Tērvetes novada dome ir izskatījusi S.J, /personas kods/, pilnvarotās personas J.J., /personas 

kods/, pilnvara Nr... 31.08.2017, iesniegumu par zemes īpašuma „Zemgaļi”, Tērvetes pagasts, 

Tērvetes novads, sadalīšanu, nosaukuma un zemes lietošanas mērķa piešķiršanu. 

Izskatot iepriekš minēto ierosinājumu, Tērvetes novada dome konstatēja: 

Nekustamais īpašums „Zemgaļi”, Tērvetes pagasts, Tērvetes novads, pieder S.J. un sastāv no 

trīs  zemes vienībām ar kadastra apzīmējumiem /kadastra apzīmējumi/, ar to kopējo platību 

19,03 ha.  

S.J. īpašuma tiesības uz nekustamo īpašumu „Zemgaļi”, Tērvetes pagasts, Tērvetes novads, 

reģistrētas Dobeles zemesgrāmatu nodaļas Tērvetes pagasta zemesgrāmatas nodalījumā Nr. ... 

Savā iesniegumā S.J. norāda, ka vēlas no tai piederošā zemes īpašuma „Zemgaļi”, Tērvetes 

pagasts, Tērvetes novads, atdalīt zemes vienību ar kadastra apzīmējumu /kadastra apzīmējums/ 

2,03 ha, kā arī piešķirt jaunu nosaukumu un zemes lietošanas mērķi. 

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

8.panta nosacījumiem, zemes ierīcības projekta izstrāde zemes vienībai, ar kadastra apzīmējumu 

/kadastra apzīmējums / 2,03 ha atdalīšanai no nekustamā īpašuma „Zemgaļi” nav nepieciešama. 

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

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

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

atklāti vārdiski balsojot: PAR - 8 (D. Reinika, A. Bruss, I. Krūmiņa, L. Karloviča, Dz. Sirsone, A. 

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

NOLEMJ: 

 

      1. Atdalīt no nekustamā īpašuma „Zemgaļi”, Tērvetes pagasts, Tērvetes novads, kadastra 

numurs ..., zemes vienību ar kadastra apzīmējumu /kadastra apzīmējums /–2,03 ha platībā. 

     2. No nekustamā īpašuma „Zemgaļi”, Tērvetes pagasts, Tērvetes novads, kadastra numurs 

/kadastra apzīmējums/, atdalāmajai zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu /kadastra 

apzīmējums/ -  2,03 ha platībā, piešķirt jaunu nosaukumu – „Krastmalas”, Tērvetes pagasts, 



Tērvetes novads, un noteikt nekustamā īpašuma lietošanas mērķi visā platībā – zeme, uz kuras 

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

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

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

namā Atmodas ielā 19, Jelgava, LV - 3007. 

 

Domes priekšsēdētāja                                                                                            D. Reinika 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 
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 28. septembrī                                                                                                    Nr.85 

                                                                                                                              (protokols Nr.16, 3.§) 

 

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

nosaukuma un lietošanas mērķa piešķiršanu 

 

 

Tērvetes novada dome ir izskatījusi Z.M. un Ē.K. iesniegumu par izstrādātā zemes ierīcības 

projekta apstiprināšanu nekustamā īpašuma „Bebrīši”, Tērvetes pagasts, Tērvetes novads, 

kadastra numurs /kadastra numurs/, sadalīšanai, nosaukuma un lietošanas mērķu piešķiršanu 

sadalītajiem zemes gabaliem.  

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

dome konstatēja: 

Nekustamais īpašums „Bebrīši”, Tērvetes pagasts, Tērvetes novads, kadastra numurs 

/kadastra numurs/, pieder Z.M. un Ē.K., un sastāv no vienas zemes vienības ar kopējo platību 

15,6 ha. Z.M. un Ē.K. īpašuma tiesības uz nekustamo īpašumu „Bebrīši”, Tērvetes pagasts, 

Tērvetes novads, reģistrētas Dobeles zemesgrāmatu nodaļā Tērvetes pagasta zemesgrāmatas 

nodalījumā Nr. ...  

Nekustamā īpašuma „Bebrīši” īpašnieki Z.M. un E.K. vēlas sadalīt nekustamā īpašuma 

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

atbilstoši izstrādātajam zemes ierīcības projektam. 

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

Gorškovs, sertifikāta sērija BA Nr.561, atbilstoši normatīvo aktu nosacījumiem. 

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

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

zemes vienībās, Nr... - 10,0 ha un Nr. ... - 5,6 ha platībā un konkretizē nekustamā īpašuma 

apgrūtinājumus. Zemes ierīcības projektā paredzētie pasākumi atbilst Tērvetes novada teritorijas 

plānojumam.  

   Zemes ierīcības projekts paredz atdalāmajai zemes vienībai (Nr. 1- 10,0 ha) piešķirt jaunu 

nosaukumu – „Miķeļi”, Tērvetes 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 - 8 (D. Reinika, A. Bruss, 

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 „Bebrīši”, Tērvetes pagasts, Tērvetes novads, zemes vienību ar kadastra 

apzīmējumu /kadastra apzīmējums /divās atsevišķās zemes vienībās, Nr... - 10,0 ha un Nr... – 5,6 

ha platībā; 

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

novads, sekojošus nosaukumus un lietošanas mērķus: 

      2.1. zemes vienībai Nr. .. ar kadastra apzīmējumu /kadastra apzīmējums/ paliekošajai 

zemes vienības daļai ar kopējo platību 5,6 ha atstāt iepriekšējo nosaukumu – „Bebrīši”, Tērvetes 

pagasts, Tērvetes novads, un visā tās platībā (5,6 ha) noteikt  nekustamā īpašuma lietošanas 

mērķi – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība (NĪLM kods – 0101).  

    2.2. atdalītajai zemes vienībai Nr. .. ar kopējo platību 10,0 ha piešķirt nosaukumu – 

„Miķeļi”, Tērvetes pagasts, Tērvetes novads, un visā tās platībā (10,0 ha) noteikt nekustamā 

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

(NĪLM kods - 0101). 

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

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

namā Atmodas ielā 19, Jelgava, LV - 3007. 

 

 

 

Domes priekšsēdētāja                                                                                          D. Reinika 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 
LATVIJAS REPUBLIKA 

TĒRVETES NOVADA DOME 
Reģ.Nr.90001465562 

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

e-pasts:tervetesnd@zemgale.lv 
 

 

TĒRVETES NOVADA TĒRVETES PAGASTĀ 

 

 

LĒMUMS 
 

2017. gada 28. septembrī                                                                                                    Nr.86 

                                                                                                                              (protokols Nr.16, 4.§) 

 

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

nosaukuma un lietošanas mērķa piešķiršanu 

 

 

Tērvetes novada dome ir izskatījusi A.J. iesniegumu par izstrādātā zemes ierīcības projekta 

apstiprināšanu nekustamā īpašuma „Čiekuri”, Bukaišu pagasts, Tērvetes novads, kadastra 

numurs /kadastra numurs/, sadalīšanai, nosaukuma un lietošanas mērķu piešķiršanu sadalītajiem 

zemes gabaliem.  

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

dome konstatēja: 

Nekustamais īpašums „Čiekuri”, Bukaišu pagasts, Tērvetes novads, kadastra numurs 

/kadastra numurs/, pieder A.J.  un sastāv no vienas zemes vienības ar kopējo platību 13,8 ha. 

A.J. īpašuma tiesības uz nekustamo īpašumu „Čiekuri”, Bukaišu pagasts, Tērvetes novads, 

reģistrētas Dobeles zemesgrāmatu nodaļā Bukaišu pagasta zemesgrāmatas nodalījumā Nr. ...  

Nekustamā īpašuma „Čiekuri” īpašniece A.J. vēlas sadalīt nekustamā īpašuma sastāvā 

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

izstrādātajam zemes ierīcības projektam. 

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

Gorškovs, sertifikāta sērija BA Nr.561, atbilstoši normatīvo aktu nosacījumiem. 

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

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

zemes vienībās, Nr.1- 12,8 ha un Nr. 2- 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 (Nr. .- 1,0 ha) piešķirt jaunu 

nosaukumu – „Čiekuriņi”, 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 - 8 (D. Reinika, A. 

Bruss, 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 „Čiekuri”, Bukaišu pagasts, Tērvetes novads, zemes vienību ar kadastra 

apzīmējumu /kadastra apzīmējums /divās atsevišķās zemes vienībās, Nr...- 12,8 ha un Nr...-1,0 

ha platībā; 

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

novads, sekojošus nosaukumus un lietošanas mērķus: 

      2.1. zemes vienībai Nr. .. ar kadastra apzīmējumu /kadastra apzīmējums/ paliekošajai 

zemes vienības daļai ar kopējo platību 12,8 ha atstāt iepriekšējo nosaukumu – „Čiekuri”, 

Bukaišu  pagasts, Tērvetes novads, un visā tās platībā (12,8 ha)  noteikt nekustamā īpašuma 

lietošanas mērķi – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība (NĪLM kods 

– 0101).  

     2.2. atdalītajai zemes vienībai Nr. .. ar kopējo platību 1,0 ha piešķirt nosaukumu – 

„Čiekuriņi”, Bukaišu pagasts, Tērvetes novads, un visā tās platībā (1,0 ha) noteikt nekustamā 

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

(NĪLM kods - 0101). 

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

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

namā Atmodas ielā 19, Jelgava, LV - 3007. 

 

 

Domes priekšsēdētāja                                                                                            D. Reinika 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

APSTIPRINĀTI  

ar Tērvetes novada domes  

2017. gada 28. septembra 

sēdes lēmumu  

(protokols Nr. 16, 9. §) 

 

 

Saistošie noteikumi Nr.  13 

“Grozījums Tērvetes novada domes 2013.gada 19. decembra saistošajos noteikumos Nr.32 

„ Par izglītojamo ēdināšanas maksas atvieglojumiem”” 

  

Izdoti saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām"  

15.panta 7.punktu,43.panta  13.punktu,  

     Izglītības likuma 17.panta  

                                                                                                     trešās daļas 11.punktu 

 

Izdarīt Tērvetes novada domes 2013. gada 19. decembra saistošajos noteikumos Nr. 32 „Par 

izglītojamo ēdināšanas maksas atvieglojumiem” (turpmāk tekstā – saistošie noteikumi) šādu 

grozījumu: 

Svītrot saistošo noteikumu 7.punktā vārdus „un faktiskā”. 

  

Domes priekšsēdētāja                                                                           Dace Reinika 

 

 

 

 

 

 

APSTIPRINĀTS 

        ar Tērvetes novada domes  

2017. gada 28. septembra 

sēdes lēmumu   

 (protokols Nr. 16, 15. §) 

 

 

Tērvetes novada domes nolikums 

“Grozījums   Tērvetes novada domes 2016. gada 26. maija  nolikumā  “Tērvetes novada  

Sporta  nodaļas nolikums””  

 

Izdots saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 

41.panta pirmās daļas 2.punktu  

Izdarīt Tērvetes novada domes 2016. gada 26. maija nolikumā “Tērvetes novada  Sporta  nodaļas 

nolikums”, turpmāk tekstā – nolikums, šādu  grozījumu: 

 

Nolikuma 10.punkta pirmajā teikumā  vārdus „sporta speciālists” aizstāt ar vārdiem „sporta 

nodaļas vadītājs”. 

 

 

Domes priekšsēdētāja                                                            Dace Reinika 



 

 

 

 

 

APSTIPRINĀTI  
ar Tērvetes novada domes  

2017. gada 28. septembra sēdes  

lēmumu (protokols Nr. 16, 16 .§) 

 

 

NOTEIKUMI 

Grozījums 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) šādu grozījumu : 

 

  Izteikt noteikumu 5.punktu šādā redakcijā: 

    “5. Izglītības iestādes vadītājs nodrošina pedagogu darba samaksas aprēķinu, veicot pedagogu 

tarifikāciju piešķirtā finansējuma ietvaros atbilstoši normatīvo aktu prasībām, paredzot tajā 

finansējumu:  

5.1. kvalitatīvas izglītības apguves un izglītojamo interesēm atbilstoša piedāvājuma 

nodrošināšanai un atbilstoša atalgojuma pedagogiem nodrošināšanai: 

5.1.1. iestādes izglītības programmas (-u) īstenošanai; 

5.1.2. par klases audzināšanu 

5.1.2.1. līdz 3 stundām, ja klasē skolēnu skaits ir līdz 10 

5.1.2.2. līdz 4 stundām, ja klasē ir skolēnu skaits ir līdz 20 

5.1.2.3. klasēs, kur skolēnu skaits ir virs 20, ne vairāk kā 5 stundas vai atbilstoši 

skolai piešķirtās mērķdotācijas līdzekļiem; 

5.1.3. par gatavošanos stundām (nodarbībām); 

5.1.4. par rakstu darbu labošanu; 

5.1.5. par individuālo un grupu darbu, konsultācijām ar izglītojamiem;  



5.1.6. par interešu izglītības pulciņa vadīšanu; 

5.1.7. par metodisko darbu izglītības iestādē; 

5.1.8. par projektu, zinātniski pētniecisko darbu vadību un citām ar izglītības iestādes 

attīstību saistītām darbībām; 

5.1.9.  par pagarinātās dienas grupas vadīšanu; 

5.2. piemaksai par iegūto kvalitātes pakāpi. ” 

 

Domes priekšsēdētāja                                                                Dace Reinika 

 

Tērvetes novada domes saistošo noteikumu Nr. 13 

 “Grozījumi Tērvetes novada domes 2013. gada 19. decembra saistošajos noteikumos Nr.32 

 „Par izglītojamo ēdināšanas maksas atvieglojumiem”” 

paskaidrojuma raksts 

 

Paskaidrojuma raksta 

sadaļas 

Norādāmā informācija 

1. Projekta 

nepieciešamības 

pamatojums 

 Šobrīd ir spēkā esoši Tērvetes novada domes 2013.gada 

19.decembra saistošie noteikumi Nr. 32 „Par izglītojamo ēdināšanas 

maksas atvieglojumiem”. 

Ņemot vērā vispārējo iedzīvotāju ekonomisko stāvokli un 

pašvaldības finansiālās iespējas, ir nepieciešams un iespējams 

palielināt pašvaldības sniedzamās palīdzības apjomu  pirmsskolas 

izglītības grupu izglītojamajiem no daudzbērnu ģimenēm, kuru 

deklarētā dzīves vieta ir Tērvetes pašvaldības administratīvajā 

teritorijā, neatkarīgi no tā vai šie izglītojamie faktiski dzīvo vai 

nedzīvo Tērvetes pašvaldības administratīvajā teritorijā. 

2. Īss projekta satura 

izklāsts 

 Ar saistošajiem noteikumiem tiek grozīti Tērvetes novada 

domes 2013.gada 19.decembra saistošie noteikumi Nr. 32 „Par 

izglītojamo ēdināšanas maksas atvieglojumiem”, paplašinot 

pašvaldības sniedzamās palīdzības apjomu daudzbērnu 

ģimenēm.  

3. Informācija par 

plānoto projekta ietekmi 

uz pašvaldības budžetu 

   

Nav būtiskas ietekmes.   

 

4. Informācija par 

plānoto projekta ietekmi 

uz sabiedrību 

(mērķgrupām) un 

uzņēmējdarbības vidi 

pašvaldības teritorijā 

 Nav būtiskas ietekmes 

 

5. Informācija par 

administratīvajām 

procedūrām 

Noteikumu izpildi nodrošinās Tērvetes novada domes Sociālais 

dienests. 

 

6. Informācija par 

konsultācijām ar 

privātpersonām 

 Plānotais sabiedrības līdzdalības veids – priekšlikumu un 

iebildumu izvērtēšana pēc projekta publicēšanas pašvaldības 

tīmekļa vietnē www.tervetesnovads.lv. 

Sabiedrības pārstāvju izteiktie priekšlikumi vai iebildumi - 

paredzēts izvērtēt pēc to saņemšanas. 

 

Domes priekšsēdētāja                                                                            D. Reinika 

http://www.tervetesnovads.lv/


 

 

 
APSTIPRINĀTI  

ar Tērvetes novada domes 

2013. gada 19.decembra 

sēdes lēmumu (prot.Nr.16, 9.§), 

precizēti ar Tērvetes novada domes  

2014. gada 23.janvāra 

sēdes lēmumu (prot. Nr.1, 34.§), 

ar grozījumiem 2016. gada 25.februāra sēdē 

(prot. Nr. 3, 6.§), 

ar grozījumiem 2016. gada 22. septembra sēdē 

(prot. Nr.13, 7.§),  

ar grozījumu 2017. gada 28. septembra sēdē 

(prot. Nr. 16, 9.§)   

 
 

SAISTOŠIE  NOTEIKUMI Nr. 32 

“Par izglītojamo ēdināšanas maksas atvieglojumiem” 
                                     

                                                                                                               

         Izdoti saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām”  

15.panta 7.punktu, 

                                43.panta 13.punktu,                                                                                                                         

                                                                Izglītības likuma 17.panta  

trešās daļas 11. punktu                                                                                                                        

 

I.  Vispārīgie jautājumi 

 

1.  Tērvetes novada domes saistošie noteikumi ”Par izglītojamo ēdināšanas maksas 

atvieglojumiem” (turpmāk -  noteikumi) nosaka izglītojamos, kuriem ir tiesības  saņemt 

ēdināšanas maksas atvieglojumus, atvieglojumu apmērus, to pieprasīšanas un piešķiršanas 

kārtību.  

2. Atvieglojumus piešķir: 

2.1. izglītojamajiem, kuri apgūst pirmsskolas, pamatizglītības vai vispārējās vidējās izglītības 

programmu Tērvetes novada izglītības iestādēs; 

2.2. izglītojamajiem, kuri apgūst pamatizglītības programmu citu pašvaldību vispārējās 

izglītības iestādēs un kuru deklarētā un faktiskā dzīves vieta ir Tērvetes pašvaldības 

administratīvajā teritorijā; 

2.3. izglītojamajiem no daudzbērnu ģimenēm, kuri apgūst vidējās izglītības programmu no 

10.- 12.klasei  citu pašvaldību vispārējās izglītības iestādēs un kuru deklarētā un faktiskā 

dzīves vieta ir Tērvetes pašvaldības administratīvajā teritorijā. 

 3.    svītrots ar grozījumiem, kas izdarīti ar Tērvetes novada domes 2016. gada  25. februāra 

      saistošajiem noteikumiem Nr.2   

 

 4. Noteikumi neattiecas uz izglītojamajiem, kuru ēdināšanas izmaksas tiek segtas no valsts 

budžeta līdzekļiem. 

5. Izglītojamajiem, kuri mācās citas pašvaldības izglītības iestādēs un kuru ģimenēm noteikts 

trūcīgas ģimenes statuss, pabalstu brīvpusdienām piešķir saskaņā ar Tērvetes novada domes 

saistošajiem noteikumiem par sociālajiem pabalstiem. 

 



 

 

II.  Atvieglojumu apmērs 

un piešķiršanas kārtība izglītojamajiem, kuri apgūst pirmsskolas, pamatizglītības 

vai vidējās izglītības  programmu Tērvetes novada izglītības  iestādēs 

 

6. Bezmaksas pusdienas izglītības iestādes ēdnīcā tiek nodrošinātas sekojošiem izglītojamajiem: 

6.1. izglītojamajiem, kuri apgūst pamatizglītības programmu Tērvetes novada izglītības iestādēs; 

6.2. izglītojamajiem, kuri apgūst vidējās izglītības programmu Tērvetes novada izglītības 

iestādēs; 

6.3. pirmsskolas izglītības grupu izglītojamajiem, kuri apgūst 5 un 6 gadīgo apmācības 

programmu Tērvetes novada izglītības iestādēs. 

7. Tērvetes novada pašvaldības pirmsskolas izglītības grupu izglītojamajiem no daudzbērnu 

ģimenēm, kuru deklarētā dzīves vieta ir Tērvetes pašvaldības administratīvajā teritorijā, tiek 

nodrošināts bezmaksas launags izglītības iestādes  ēdnīcā. 

7.1  Izglītojamajam no daudzbērnu ģimenes, kura deklarētā un faktiskā  

dzīves vieta ir Tērvetes pašvaldības administratīvajā teritorijā un  

kuram Tērvetes novada pašvaldības pirmsskolas izglītības grupās nevar  

tikt nodrošināta vieta, ir tiesības saņemt ēdināšanas maksas  

atvieglojumu launagam citas pašvaldības izglītības iestādes ēdnīcā, kuru izglītojamais  

apmeklē. Ēdināšanas maksas atvieglojums dienā atbilst Tērvetes novada  

domes apstiprinātajam viena launaga porcijas izcenojumam Tērvetes novada  

izglītības iestādēs. 

8. Šo noteikumu 6.punkta apakšpunktos noteiktos izglītojamo ēdināšanas izdevumu 

atvieglojumus piešķir ar attiecīgās izglītības iestādes direktora  lēmumu.  

9. Šo noteikumu 7.punktā  un 7.1 punktā noteiktos izglītojamā ēdināšanas izdevumu 

atvieglojumus piešķir ar Tērvetes novada pašvaldības Sociālā dienesta vadītāja lēmumu. 

Atvieglojumu pieprasa izglītojamā vecāks vai likumiskais pārstāvis, iesniedzot iesniegumu 

Tērvetes novada pašvaldības Sociālajam dienestam.  

 

 

 

III.  Atvieglojumu apmērs  

un piešķiršanas kārtība izglītojamajiem,  kuri apgūst pamatizglītības programmu  citu 

pašvaldību vispārējās izglītības iestādēs 

 

10. Izglītojamajiem, kuri apgūst pamatizglītības programmu citu pašvaldību vispārējās izglītības 

iestādēs un kuru deklarētā un faktiskā dzīves vieta ir Tērvetes pašvaldības administratīvajā 

teritorijā, ir tiesības saņemt ēdināšanas maksas atvieglojumu. Ēdināšanas maksas atvieglojums 

dienā atbilst Tērvetes novada domes apstiprinātajam vienas pusdienu porcijas izcenojumam 

Tērvetes novada izglītības iestādēs. 

11. Atvieglojumu pieprasa izglītojamā vecāks vai likumiskais pārstāvis, iesniedzot iesniegumu 

Tērvetes novada pašvaldības Sociālajam dienestam. Iesniegumam pievieno izziņu no izglītības 

iestādes par attiecīgās izglītības programmas apguvi. 

12. Izglītojamā ēdināšanas maksas atvieglojumus piešķir ar Tērvetes novada pašvaldības Sociālā 

dienesta vadītāja lēmumu. 

13. Ēdināšanas maksas atvieglojuma izmaksa tiek veikta, apmaksājot izglītojamā ēdināšanas 

izmaksas atbilstoši ēdināšanas pakalpojuma sniedzēja izsniegtajam rēķinam, ievērojot šo 

noteikumu 12.punktā noteikto ēdināšanas maksas atvieglojumu apmēru. 

 



IV. Atvieglojumu apmērs un piešķiršanas kārtība izglītojamajiem no  daudzbērnu 

ģimenēm, kuri apgūst vidējās izglītības programmu no 10.- 12.klasei  citu 

pašvaldību vispārējās vidējās izglītības iestādēs un kuru deklarētā un faktiskā  

dzīves vieta ir  Tērvetes pašvaldības administratīvajā teritorijā. 

 

14. Izglītojamajiem no  daudzbērnu ģimenēm, kuri apgūst vispārējās vidējās izglītības 

programmu no 10.- 12.klasei  citu pašvaldību vispārējās vidējās izglītības iestādēs un kuru 

deklarētā un faktiskā dzīves vieta ir Tērvetes pašvaldības administratīvajā teritorijā, ir tiesības 

saņemt ēdināšanas maksas atvieglojumu. Ēdināšanas maksas atvieglojums dienā atbilst Tērvetes 

novada domes apstiprinātajam vienas pusdienu porcijas izcenojumam Tērvetes novada izglītības 

iestādēs .  

15. Atvieglojumu pieprasa izglītojamā vecāks vai likumiskais pārstāvis, iesniedzot iesniegumu 

Tērvetes novada pašvaldības Sociālajam dienestam. Iesniegumam pievieno izziņu no izglītības 

iestādes par attiecīgās izglītības programmas apguvi. 

16. Izglītojamā ēdināšanas maksas atvieglojumus piešķir ar Tērvetes novada pašvaldības Sociālā 

dienesta vadītāja lēmumu. 

17. Ēdināšanas maksas atvieglojuma izmaksa  tiek veikta, apmaksājot izglītojamā ēdināšanas 

izmaksas atbilstoši ēdināšanas pakalpojuma sniedzēja iesniegtajam rēķinam, ievērojot šo 

noteikumu 14.punktā noteikto ēdināšanas maksas atvieglojumu apmēru. 

V. Lēmumu pieņemšanas, apstrīdēšanas un pārsūdzēšanas kārtība 

 

18. Lēmumi par ēdināšanas maksas atvieglojumu piešķiršanu vai atteikšanu tiek sagatavoti, 

pieņemti un paziņoti adresātam saskaņā ar Administratīvā procesa likuma un citu normatīvo aktu 

noteikumiem, tos, šajos noteikumos noteiktajos gadījumos, pieņem izglītības iestādes direktors 

vai Tērvetes novada pašvaldības Sociālā dienesta vadītājs. 

19.  Izglītības iestādes direktora vai Tērvetes novada pašvaldības Sociālā dienesta vadītāja 

pieņemtos lēmumus var apstrīdēt Tērvetes novada domē. 

20. Tērvetes novada domes pieņemtos lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā 

normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā. 

 

 

 

VI.  Noslēguma jautājums 

 

21. Ar šo noteikumu spēkā stāšanos spēku zaudē Tērvetes novada domes 2011.gada 28.aprīļa 

saistošie noteikumi Nr. 5 “Brīvpusdienu piešķiršanas kārtība” . 

 

 

Domes priekšsēdētāja                                                                                 Dace Reinika                             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

APSTIPRINĀTI 

ar Tērvetes novada domes 

2017. gada 28. septembra sēdes 

lēmumu  (prot. Nr. 16, 20.§) 

 

 

Tērvetes novada pašvaldības nekustamā īpašuma  

„Burenieki”, Augstkalnes pagastā,  Tērvetes  novadā, 

 IZSOLES NOTEIKUMI 

 

1.Vispārīgie noteikumi 

 

1.1. Izsoles noteikumi (turpmāk tekstā - Noteikumi) sastādīti atbilstoši Publiskas personas 

mantas atsavināšanas likuma prasībām, kā arī atbilstoši citu normatīvo aktu, kas reglamentē 

valsts un pašvaldības mantas atsavināšanas veikšanu, prasībām. 

1.2. Noteikumi nosaka Tērvetes novada pašvaldības nekustamā īpašuma „Burenieki”, 

Augstkalnes pagastā, Tērvetes novadā, izsoles kārtību, to dalībnieku tiesības, pienākumus un 

atbildību, ciktāl to neregulē LR spēkā esošie normatīvie akti. 

1.3. Nekustamā īpašuma atsavināšanas veids – atklāta mutiska izsole ar augšupejošu soli. 

1.4. Izsoles norises vieta un laiks – Tērvetes novada pašvaldības administrācijas ēkā, 

„Zelmeņi”, Zelmeņi, Tērvetes pagasts, Tērvetes novads, 2017.gada 02.novembrī plkst. 14.00. 

1.5. Izsolē var piedalīties jebkura rīcībspējīga fiziska vai juridiska persona, kas Noteikumu 

noteiktajā kārtībā ir reģistrējusies kā izsoles dalībnieks. 

 

2. Informācija par izsoles priekšmetu 

 

2.1. Izsoles priekšmets – nekustamais īpašums „Burenieki”, Augstkalnes pagasts, Tērvetes 

novads, kadastra numurs 4644 005 0576, sastāvošs no vienas zemes vienības ar kadastra 

apzīmējumu  4644 005 0576, platība 0,9646 ha. 

2.2. Maksāšanas līdzekļi un to proporcijas – euro 100 %. 

2.3. Nosacītā sākumcena –2100,00 EUR (divi tūkstoši viens simts euro 00 centi). 

2.4. Samaksas termiņi un kārtība – pilnā apmērā viena mēneša laikā no izsoles dienas.  

 

3. Izsoles dalībnieku reģistrācijas kārtība 

 

3.1. Izsoles dalībnieku reģistrācija, izdarot attiecīgu ierakstu izsoles dalībnieku sarakstā notiek 

Tērvetes novada pašvaldības domē, kas atrodas „Zelmeņi”, Zelmeņi, Tērvetes pagasts, Tērvetes 

novadā, ēkas 2.stāvā, darba laikā no 2017.gada 02.oktobra līdz 2017.gada 01.novembra plkst. 

16.00. 

3.2. Reģistrējoties izsoles dalībnieku sarakstā, izsoles dalībnieka pretendentam ir: 

       3.2.1. jāiesniedz : 

1) Juridiskai personai, arī personālsabiedrībai: 

 iesniegums; 

 attiecīgās pārvaldes institūcijas lēmums par nekustamā īpašuma iegādi, ja tāds 

nepieciešams; 

 attiecīgās institūcijas pilnvarojums, ja personu pārstāv pārstāvis, kura pārstāvības 

tiesības nav reģistrētas Uzņēmumu reģistrā.  

2) Fiziskai personai: 

 iesniegums; 

 pilnvarojums, ja attiecīgās personas vārdā rīkojas pilnvarots pārstāvis. 

3.2.2. jāuzrāda : 



1) Juridiskai personai : 

 kvīts par iemaksāto drošības naudu 10 % (desmit procentu) apmērā no nekustamā 

īpašuma izsoles nosacītās sākumcenas. 

2) Fiziskai personai : 

 personu apliecinošs dokuments; 

 kvīts par iemaksāto drošības naudu 10 % (desmit procentu) apmērā no nekustamā 

īpašuma izsoles nosacītās sākumcenas. 

3.3. Izsoles drošības nauda ir iemaksājama Tērvetes novada pašvaldības, reģistrācijas 

Nr.90001465562, norēķinu kontos: 

AS SEB banka, UNLALV2X, konta Nr.LV98UNLA0006011130654; 

AS Swedbank, HABALV22, konta Nr.LV55HABA0551020477861; 

ar norādi - izsoles nodrošinājums „Burenieki”, Augstkalnes pagasts. 

 

4. Izsoles norises procedūra 

 

4.1. Telpā, kurā notiek izsole, tiek pielaisti tikai izsoles dalībnieki. Par citu personu pielaišanu 

izsoles vietā izlemj izsoles komisijas priekšsēdētājs. 

4.2. Izsoles darbu vada un kārtību tajā, ciktāl to neregulē spēkā esošie normatīvie akti un 

Noteikumi, nosaka izsoles komisijas priekšsēdētājs. Nepakļaušanās izsoles komisijas 

priekšsēdētāja rīkojumiem var būt par iemeslu izsoles pārtraukšanai. 

4.3. Pirms izsoles sākšanās izsoles dalībnieki paraksta Noteikumus. 

4.4. Izsoles dalībnieku vairāksolīšana notiek izsoles dalībnieku reģistrācijas saraksta kārtībā. 

4.5. Izsoles soli nosaka izsoles vadītājs 10 % (desmit procentu) robežās no izsolāmā 

nekustamā īpašuma nosacītās sākumcenas, nosakot to noteiktas summas veidā. 

4.6. Izsoles vadītājs, izsoles dalībnieku reģistrācijas saraksta kārtībā, izsauc katru izsoles 

dalībnieku un izsoles dalībnieku reģistrācijas sarakstā atzīmē tā piedāvāto cenu. Cenas 

atzīmēšana ir jāturpina, kamēr izsoles dalībnieks to paaugstina. 

       Atsakoties no tālākās solīšanas, katram izsoles dalībniekam ar savu parakstu izsoles 

dalībnieku reģistrācijas sarakstā jāapstiprina sava pēdējā solītā cena. 

4.7. Par izsoles uzvarētāju (nosolītāju) tiek noteikta persona, kura ir nosolījusi visaugstāko 

cenu. 

4.8. Izsoles uzvarētājam viena mēneša laikā no izsoles dienas jāveic piedāvātās summas, 

atrēķinot naudā iemaksāto nodrošinājumu, nomaksu. 

4.9. Izsoles uzvarētājam 7 (septiņu) dienu laikā no izsoles rezultātu apstiprināšanas dienas ir 

jāparaksta pirkuma līgums.  

4.10. Nokavējot Noteikumos noteikto samaksas termiņu vai atsakoties no nosolītā 

nekustamā īpašuma izpirkšanas, vai līguma parakstīšanas, izsoles uzvarētājs zaudē iemaksāto 

drošības naudu un tiesības uz nosolītā īpašuma izpirkšanu. 

4.11. Izsoles dalībniekiem, kuri nekustamā īpašuma izpirkšanas tiesības nav nosolījuši, 

iemaksātā drošības nauda tiek atmaksāta 7 (septiņu) dienu laikā no izsoles norises dienas. 

 

 

 

5. Izsoles dalībnieku tiesības un pienākumi 

 

5.1. Izsoles dalībniekam rūpīgi jāiepazīstas ar Noteikumos ietvertajiem norādījumiem un 

jāievēro Noteikumos ietvertās prasības. 

5.2. Katrs izsoles dalībnieks, parakstot Noteikumus, apņemas ievērot visus Noteikumos 

minētos nosacījumus un akceptē tā noteikumus. 

5.3. Izsolē starp tās dalībniekiem aizliegta vienošanās, kas varētu iespaidot izsoles rezultātus 

un gaitu. 

 

Domes priekšsēdētāja                                                                   D. Reinika 



 

APSTIPRINĀTS 

ar Tērvetes novada domes 

2016. gada 26. maija sēdes lēmumu 

(protokols Nr. 9, 20.§),  

ar grozījumiem 2017. gada 30. marta sēdē  

(protokols Nr.7, 6. §),  

ar grozījumu 2017. gada 28.septembra sēdē  

(protokols Nr. 16, 15. §) 

 

Tērvetes novada Sporta nodaļas  

NOLIKUMS 

Izdots saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām" 

41.panta pirmās daļas 2.punktu  

I. VISPĀRĪGIE NOTEIKUMI 

1. Tērvetes novada Sporta nodaļa (turpmāk tekstā – Nodaļa) ir Tērvetes novada domes (turpmāk- 

Dome) centrālās administrācijas struktūrvienība, kas Tērvetes novada teritorijā fiziskām un 

juridiskām personām nodrošina likumā „Par pašvaldībām" un citos ārējos normatīvajos aktos 

noteikto pašvaldības sniegto pakalpojumu, kuri saistīti ar  pieejamību. 

2. Nodaļa darbojas saskaņā ar šo nolikumu un savā darbībā ievēro un pilda Latvijas Republikas 

Satversmi, likumu "Par pašvaldībām", citus valstī spēkā esošus normatīvos aktus, kā arī Domes 

lēmumus, citus Domes iekšējos normatīvos dokumentus. 

3. Nodaļas darbības tiesiskuma un lietderības kontroli īsteno pašvaldības izpilddirektors. 

 

4. Nodaļa rīkojas ar Domes piešķirtajiem finanšu līdzekļiem atbilstoši pašvaldības budžetā 

apstiprinātajai budžeta ieņēmumu un izdevumu tāmei (finansējumam). 

5. Nodaļas juridiskā adrese: „Annas Brigaderes pamatskola”, Kroņauce, Tērvetes pagasts, 

Tērvetes novads, LV-3714. 

 

II. NODAĻAS KOMPETENCE 

7. Nodaļa pilda šādus uzdevumus: 

7.1. nodrošina sporta pasākumu vadīšanu, plānošanu, organizēšanu, koordinēšanu un 

kontrolēšanu Tērvetes novadā; 

7.2. izstrādā un īsteno sporta pasākumu programmas, tajā skaitā investīciju piesaistei.; 

7.3. sadarbojas ar novada sporta metodiķiem, izstrādā novada sporta pasākumu plānu un 

seko līdzi šo pasākumu izpildei; 

7.4. pieņem iesniegumus, sūdzības un priekšlikumus no fiziskām un juridiskajām personām, 

organizē  atbildes sagatavošanu iesniedzējiem vai sagatavo  attiecīgo jautājumu izskatīšanai 

domes komisijās, komitejās, domes sēdēs; 

7.5. nodrošina pieejamību informācijai par domes pieņemtajiem lēmumiem un citu 

vispārpieejamu informāciju atbilstoši savai kompetencei; 



8. Domes lēmumos noteiktajā kārtībā Nodaļa: 

8.1. nodrošina pašvaldības sniegto pakalpojumu pieejamību pagasta iedzīvotājiem; 

8.2. organizē Nodaļas pārziņā nodotās kustamās un nekustamās mantas apsaimniekošanu; 

8.3. organizē citu domes uzdoto uzdevumu izpildi; 

8.4. nodrošina informācijas apriti starp pašvaldības institūcijām; 

9. Nodaļai i ir šādas tiesības: 

9.1. pieprasīt un saņemt no domes, tās padotībā esošajām institūcijām un amatpersonām 

pārvaldes funkciju izpildei nepieciešamās ziņas, statistisko un citu informāciju; 

9.2. izstrādāt un iesniegt domes priekšsēdētājam lēmumu projektus par Nodaļas darbības 

jautājumiem, sniegt atzinumus par domes lēmumu projektiem, kas attiecas uz Nodaļas darbību; 

9.3. iesniegt domei priekšlikumus par Nodaļas darbības nodrošināšanai nepieciešamo 

finansējumu, ierosinājumus Nodaļas darba uzlabošanai un pakalpojumu kvalitātes 

paaugstināšanai; 

9.4. sadarboties ar citām pašvaldības iestādēm, institūcijām, nevalstiskajām organizācijām. 

 

III. NODAĻAS AMATPERSONU PILNVARAS 

10. Nodaļas darbu organizē un vada  Tērvetes novada domes sporta nodaļas vadītājs (turpmāk- 

Nodaļas vadītājs), kuru pieņem darbā un atbrīvo no darba pašvaldības izpilddirektors, saskaņojot 

to ar domes priekšsēdētāju.  Nodaļas vadītājs strādā uz darba līguma pamata. Darba līgumu ar 

Nodaļas vadītāju paraksta pašvaldības izpilddirektors.” 

11. Nodaļas vadītājs: 

11.1. organizē un nodrošina Nodaļas darbu atbilstoši struktūrvienības nolikumam, 

nodrošinot darba nepārtrauktību, lietderību un tiesiskumu; 

11.2.  piedalās gadskārtējā, ar Nodaļu saistītā darbības plāna un budžeta pieprasījuma 

izstrādē un organizē tā izpildi; 

11.3. piedalās ar Nodaļu saistīto līgumu projektu sagatavošanā un to izpildes uzraudzīšanā; 

11.4. koordinē likumā „Par pašvaldībām” noteikto ar Nodaļu saistīto pašvaldības funkciju 

īstenošanu; 

11.5. atbild par Nodaļā sniegto pašvaldības pakalpojumu un informācijas pieejamību, kā arī 

organizē iedzīvotāju pieņemšanu un atbilstoši savai kompetencei izskata iesniegumus un 

sūdzības, kā arī atbild par informācijas apriti starp Nodaļu un citām pašvaldības institūcijām; 

11.6. seko piešķirto finanšu līdzekļu izlietošanai apstiprinātā budžeta ietvaros un iesniedz 

domei priekšlikumus par nepieciešamajiem budžeta grozījumiem; 

11.7. savas kompetences ietvaros sniedz organizatorisku atbalstu vai koordinē to domes 

darbinieku darbību, kuriem ir darba līgums ar domes administrāciju. 

11.8. noteiktajā termiņā un kārtībā iesniedz domes priekšsēdētājai informāciju, kas 

nepieciešama gada publiskā pārskata sagatavošanai; 

11.9. pilda citus pienākumus, kas paredzēti domes lēmumos un izpilddirektora rīkojumos. 

12. Nodaļas darbinieki nodrošina domes pieņemto lēmumu izpildi, nodaļas darba organizatorisko 

un tehnisko apkalpošanu. 

13. Nodaļas grāmatvedības uzskaiti veic centrālās administrācijas grāmatvedības nodaļa. 

14.  Nodaļas vadītāja ilgstošas prombūtnes ( ilgāk par 3 nedēļām) laikā pārvaldes darbu vada un 

organizē ar pašvaldības izpilddirektora rīkojumu nozīmēta amatpersona.  

  



 

IV. NODAĻAS REORGANIZĒŠANA UN LIKVIDĒŠANA 

16. Nodaļu likumā „Par pašvaldībām" noteiktajā kārtībā reorganizē vai likvidē dome. 

17. Ja Nodaļu reorganizē vai likvidē, Nodaļa sastāda slēguma bilanci, nosaka mantas vērtību un 

saistību apmēru. Ar domes izpilddirektora rīkojumu izveidotā komisija veic mantas un saistību 

nodošanu citai institūcijai. 

 

 

Domes priekšsēdētāja                D. Reinika 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Apstiprināti 

ar 2016. gada 25. augusta   

domes sēdes lēmumu 

(protokols Nr.12, 5. §), 

 ar grozījumiem 2017. gada 31. augusta sēdē  

(protokols Nr.15,  20. §), 

ar grozījumiem 2017. gada 28. septembra sēdē  

(protokols Nr. 16, 16 .§) 

  

  

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, veicot pedagogu 

tarifikāciju piešķirtā finansējuma ietvaros atbilstoši normatīvo aktu prasībām, paredzot tajā 

finansējumu:  

5.1.kvalitatīvas izglītības apguves un izglītojamo interesēm atbilstoša piedāvājuma 



nodrošināšanai un atbilstoša atalgojuma pedagogiem nodrošināšanai: 

5.1.1. iestādes izglītības programmas (-u) īstenošanai; 

5.1.2. par klases audzināšanu 

5.1.2.1.līdz 3 stundām, ja klasē skolēnu skaits ir līdz 10 

5.1.2.2.līdz 4 stundām, ja klasē ir skolēnu skaits ir līdz 20 

5.1.2.3.klasēs, kur skolēnu skaits ir virs 20, ne vairāk kā 5 stundas vai atbilstoši 

skolai piešķirtās mērķdotācijas līdzekļiem; 

5.1.3. par gatavošanos stundām (nodarbībām); 

5.1.4. par rakstu darbu labošanu; 

5.1.5. par individuālo un grupu darbu, konsultācijām ar izglītojamiem;  

5.1.6. par interešu izglītības pulciņa vadīšanu; 

5.1.7. par metodisko darbu izglītības iestādē; 

5.1.8. par projektu, zinātniski pētniecisko darbu vadību un citām ar izglītības iestādes 

attīstību saistītām darbībām; 

5.1.9. par pagarinātās dienas grupas vadīšanu; 

5.2. piemaksai par iegūto kvalitātes pakāpi. ” 

   

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 

 

 

 


