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

 

SĒDES PROTOKOLS 
 

 

 

26.10. 2017.                                                                                                    Nr. 18 

 

Tērvetes novads, Zelmeņi 

Sēde sasaukta  plkst. 10:45 

Sēde atklāta plkst. 10:45 

 

DARBA KĀRTĪBĀ 

 

* Izpilddirektora ziņojums 

 

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

   piešķiršanu 

2. Par pašvaldībai piekritīgas zemes piešķiršanu nomā 

3. Par atbalstu Likteņdārzam 

4. Par K.Helmaņa kapa pieminekļa restaurācijas izmaksām 

5. Par darba slodzes noteikšanu 

6. Par Dokumentu aprites kārtības noteikumu apstiprināšanu 

7. Par   pirmsskolas izglītības pedagogu mēneša darba algas likmes noteikšanu 

8. Par   pirmsskolas izglītības grupas “Sprīdītis” vadītājas mēneša darba algas likmes 

    noteikšanu 

9.  Par Tērvetes novada izglītojamo izmaksu apstiprināšanu  

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

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

          apstiprināšanu 

 

Sēdi vada domes priekšsēdētāja  Dace Reinika  

Sēdi protokolē lietvede Santa Hibšmane 

 

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

Sirsone, Anitra Skalbiņa, Ainārs Miķelsons, Indriķis Vēveris 

 

Sēdē nepiedalās: Arvīds Bruss – organizē aršanas sacensības darba vietā 

 

Sēdē piedalās administrācijas darbinieki: Domes izpilddirektors Māris Berlands, izglītības 

darba koordinatore Inita Roze, nekustamā  īpašuma speciāliste Andra Šafare, apbalvošanas 



 

komisijas priekšsēdētāja Sandra Latiša, projektu koordinatore Dace Vācere, Augstkalnes PP 

vadītāja Jeļena Belova, datortīklu administrators Aivars Narvaišs 

 

Domes priekšsēdētāja ierosina papildināt darba kārtību ar 7 papildjautājumiem:  

    11. Par sadarbības līguma slēgšanu 

    12. Par grozījumu Tērvetes novada  domes  Pedagoģiskās komisijas  nolikumā 

    13. Par Tērvetes novada domes interešu izglītības un pieaugušo neformālās izglītības 

          programmu licencēšanas kārtības  apstiprināšanu 

14. Par lēmuma grozīšanu 

15. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu, nekustamā īpašuma „Jaunmīneikas”  

       sadalīšanu, nosaukuma un lietošanas mērķa piešķiršanu 

     16. Par Atzinības rakstu piešķiršanu 

17. Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojuma piešķiršanu 

 

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

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

 

Papildināt darba kārtību ar 7 papildjautājumiem:  

    11. Par sadarbības līguma slēgšanu 

    12. Par grozījumu Tērvetes novada  domes  Pedagoģiskās komisijas  nolikumā 

    13. Par Tērvetes novada domes interešu izglītības un pieaugušo neformālās izglītības 

          programmu licencēšanas kārtības  apstiprināšanu 

14. Par lēmuma grozīšanu 

15. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu, nekustamā īpašuma „Jaunmīneikas” 

      sadalīšanu , nosaukuma un lietošanas mērķa piešķiršanu 

     16. Par Atzinības rakstu piešķiršanu 

17. Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojuma piešķiršanu 

 

 

Domes priekšsēdētāja aicina balsot par darba kārtību ar 17 jautājumiem. 

 

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

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

      

     Apstiprināt darba kārtību ar 17 jautājumiem. 

 

DARBA KĀRTĪBĀ 

 

* Izpilddirektora ziņojums 

 

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

piešķiršanu 

2. Par pašvaldībai piekritīgas zemes piešķiršanu nomā 

3. Par atbalstu Likteņdārzam 

4. Par K.Helmaņa kapa pieminekļa restaurācijas izmaksām 

5. Par darba slodzes noteikšanu 

6. Par Dokumentu aprites kārtības noteikumu apstiprināšanu 

7. Par   pirmsskolas izglītības pedagogu mēneša darba algas likmes noteikšanu 

8. Par   pirmsskolas izglītības grupas “Sprīdītis” vadītājas mēneša darba algas likmes 

    noteikšanu 

9.  Par Tērvetes novada izglītojamo izmaksu apstiprināšanu  

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

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

          apstiprināšanu 



 

    11. Par sadarbības līguma slēgšanu 

    12. Par grozījumu Tērvetes novada  domes  Pedagoģiskās komisijas  nolikumā 

    13. Par Tērvetes novada domes interešu izglītības un pieaugušo neformālās izglītības 

          programmu licencēšanas kārtības  apstiprināšanu 

14. Par lēmuma grozīšanu 

15. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu, nekustamā īpašuma „Jaunmīneikas” 

      sadalīšanu , nosaukuma un lietošanas mērķa piešķiršanu 

     16. Par Atzinības rakstu piešķiršanu 

17. Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojuma piešķiršanu 

 

 

 

 

Domes izpilddirektora Māra Berlanda 2017. gada 26. oktobra ziņojums 

par pašvaldības darbu 

 

*    Par Tērvetes novada budžeta izpildi 2017. gada 3. ceturksnī   

 

Pašvaldības pamatbudžeta ieņēmumu plāna 4 635 221 EUR izpilde uz 2017. gada 30. 

septembri ir 3 955 384 EUR, kas sastāda 85 %.  

 

 Tai skaitā: 

 nodokļu ieņēmumu plāns 2 126 561 EUR, izpilde 1 680 484 EUR (79 %) 

 nenodokļu ieņēmumu plāns 88 160 EUR, izpilde 142 902 EUR (162 %). Lielāko 

pārmaksu īpatsvaru veido pašvaldības nodeva par būvatļaujas izdošanu un ieņēmumi 

no pašvaldības zemes īpašuma pārdošanas. 

 maksas pakalpojumu un citu pašu ieņēmumu plāns 1 015 390 EUR, izpilde 776 047 

EUR (76 %) 

 valsts un pašvaldību budžeta transfertu plāns 1 405 110 EUR, izpilde 1 355 951 EUR 

(96 %) 

      

 

Pamatbudžeta izdevumu plāns izpildīts par 66 %, jeb izlietoti 3 582 194 EUR no 

plānotiem 5 443 992 EUR. No šīs summas uzturēšanas izdevumiem   izlietoti 2 972 199 EUR 

jeb 63 %, bet kapitāliem izdevumiem 609 995 EUR, kas sastāda 84 % no plānotiem 

izdevumiem. 

Naudas līdzekļu atlikums kasē un pamatbudžeta banku kontos ir 1 466 429 EUR.  

Pašvaldības speciālā budžeta ieņēmumu plāns 2017.gadam ir 160 907 EUR, uz 30. septembri   

izpildīts par 75 % jeb ieskaitīti 120 132 EUR. Speciālā budžeta izdevumu plāns 2017. gadam 

ir 230 686 EUR, izpilde 101 408 EUR, kas sastāda 44 %. Naudas līdzekļu atlikums speciālā 

budžeta bankas kontā sastāda 88 502 EUR. 

 

Dāvinājumu un ziedojumu budžeta naudas līdzekļu atlikums ir 9 597 EUR. 

 

Pašvaldības kredītsaistības valsts kasei uz 2017.gada 30. septembri sastāda 2 148 213 EUR.  

No gada sākuma pamatsummas atmaksa sastāda 125 250 EUR apmērā. Aizņēmumu 

apkalpošanas izmaksas uz 30. septembri sastāda 3 827 EUR. Aizņēmuma atmaksājamā daļa 

līdz 2017.gada beigām sastāda 34 314 EUR. 

 

Pašvaldībai nav nodokļu parādu. 

 

 

 

 



 

 

  

 

Darba nodoš. pieņ. akta 

Nr. 

          (forma 2) 

 

Ce

t 

 

Augstka

l-nes 

pagasts 

Bukaišu 

pagasts 

 

Tērvetes 

pagasts 

 

Citi 

izde

v 

 

Kopā 

Akts Nr.1        sniega šķūrēš I   972.66  972.66 

Akts Nr.1        sniega šķūrēš I 1697.68    1697.68 

Akts Nr.1-17  sniega šķūrēš I   1917.08  1917.08 

Akts Nr.1        sniega  

šķūrēš 

I  568.58   568.58 

                        greiderēšana I 553.58 652.99 525.22  1732.09 

KOPĀ I. ceturksnī: I 2251.56 1221,57 3414.96  6888.09 

Akts Nr.1-17008 bedrīšu 

rem.         

II 4607,57  33524.89  38132.46 

Akts Nr.2           sniega 

šķūrēš 

II   121.91  121.91 

Norādījuma zīme 534 II 77.19    77.19 

Akts Nr.2             

greiderēšana 

II 1073.03 943.93 876.24  2893.20 

KOPĀ II ceturksnī: II 5757.79 943.93 34523.04  41224.76 

KOPĀ pusgadā:  8009.35 2165.50 37938.00  48112.85 

Akts Nr.1-17008 grants 

uzbēr. 

III 22996.05 14492.34   37488,39 

Akts Nr. 3              

appļaušana 

III   1025.90  1025.90 

Akts Nr. 4              

appļaušana 

III  627.24   627.24 

Akts Nr. 5              

appļaušana 

III   1025.90  1025,90 

Akts Nr.TND 3/201 tilta 

rem. 

III 8947.71    8947,71 

Akts Nr.3             

greiderēšana 

III 1435,69 1322,43 1422,39  4180.51 

KOPĀ III ceturksnī: III 33379,45 16442,01 3474,19  53295,65 

KOPĀ 9 MĒNEŠOS  41388,80 18607,51 41412,19  101408,50 

 

 

Tērvetes novada autoceļu finansēšanai paredzētās mērķdotācijas izlietojums  

 

Kopā 2017. gadā autoceļu finansēšanai plānotie izdevumi 190 135,80 EUR 

2017. gada mērķdotācija pašvaldības autoceļiem 149 907,00 EUR 

 

*     Saskaņā ar noslēgto līgumu par „Tērvetes pašvaldības autoceļu ikdienas uzturēšanas darbu 

veikšanu”, ir pabeigti pašvaldības grants ceļu greiderējamās kārtas atjaunošanas darbi Tērvetes 

pagastā šādiem ceļu posmiem:  

 Te-52B "Strautnieki-Rūķi" 1600 m, un Te-42C "Zvaņi-Vecbaļļas" 700 m garos posmos. 

 

*  Cenu aptaujas rezultātā 16. oktobrī noslēgts līgums ar SIA"SKORPIONS VS" par telpu 

remontdarbu veikšanu ēkā "Zelmeņi".  Līgums paredz četru darba kabinetu izbūvi sociālā 

dienesta un pašvaldības policijas darbības nodrošināšanai. Telpas atrodas pirmajā stāvā, 

tādējādi apmeklētājiem būs nodrošināta ērtāka piekļuve. Darbi jāpabeidz līdz 24. novembrim.  

 



 

* Lai nodrošinātu drošību SAC "Tērvete" klientiem, kā arī pamatojoties uz   aprūpes centra 

direktores iesniegumu par braukšanas ātruma ierobežošanu uz valsts vietējās nozīmes ceļa Nr. 

V1112 Tērvete-Penkule, Tērvetes pašvaldība VAS "Latvijas Valsts ceļi" iesniedza vēstuli ar 

lūgumu minētajā ceļa posmā gar sociālās aprūpes centru uzstādīt ātrumu samazinošas ceļa 

zīmes līdz 50 km/h.  

 

* Šonedēļ tiek pabeigti notekūdeņu attīrīšanas iekārtu "Labrenči" pārbūves darbi. Iekārtas jau 

darbojas testa režīmā. Būvdarbus veica SIA "EKOSTANDARTS TEHNOLOĢIJAS". Kopējās 

būvdarbu izmaksas   47 682,57 EUR, ieskaitot PVN. 

 

*  Lauku atbalsta dienests, izvērtējot projekta "Piebraucamā ceļa izbūve AS “Agrofirma 

Tērvete”  birojam (no P103 gar pirmsskolas iestādi "Sprīdītis"") dokumentāciju, norādījis, ka 

kopumā projekts tiek atbalstīts, bet daļa 10 419,28 EUR, tajā skaitā PVN no kopējām būvdarbu 

izmaksām 48 220,13 EUR netiks attiecinātas, jo tās nav saistītas ar grants ceļa izbūvi. 

Neattiecinātas ir pozīcijas, kas paredz asfaltbetona seguma izbūvi pieslēgumam pie valsts 

reģionālā autoceļa P103, kā arī ceļa, stāvlaukuma un gājēju celiņa apmaļu izbūvi. Projekta 

realizēšanai nepieciešamie finanšu līdzekļi tiks paredzēti nākošā gada pašvaldības budžetā. 

 

  
 

1. paragrāfs 

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

piešķiršanu 

D. Reinika 

 

Atklāti vārdiski balsojot: PAR - 8 (D. Reinika, S. Laizāns, I. Krūmiņa, L. Karloviča, Dz. 

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

 

Pieņemt lēmumu Nr. 87 “Par nekustamā īpašuma “Oglītes” sadalīšanu, nosaukuma un 

zemes lietošanas mērķa piešķiršanu” 

 

 

 

2. paragrāfs 

Par pašvaldībai piekritīgas zemes piešķiršanu nomā 

D. Reinika 

 

Atklāti vārdiski balsojot: PAR - 8 (D. Reinika, S. Laizāns, I. Krūmiņa, L. Karloviča, Dz. 

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

 

Pieņemt lēmumu Nr. 88 “Par pašvaldībai piekritīgas zemes piešķiršanu nomā” 

 

 

3. paragrāfs 

Par atbalstu Likteņdārzam 

D. Reinika 

 

2017. gada 28. septembrī Tērvetes novada domē tika saņemta nodibinājuma "KOKNESES 

FONDS", reģistrācijas numurs 40008092535, vēstule, kurā Tērvetes novada pašvaldība tiek 

aicināta sniegt palīdzību izveidot Koknesē, Krievkalna salā, kultūrvēsturisku piemiņas vietu 

20.gs. totalitāro režīmu dēļ cietušiem un bojā gājušiem latviešiem, piedaloties Likteņdārza Lielā 

kalna uzbēršanā. Vēstulē norādīts, ka Latvijas pašvaldības tiek aicinātas katra ziedot vienu 

grants kravu aptuveni 14 m3 apmērā vai piedalīties ar līdzfinansējumu 100,00 EUR apmērā 

(vienas grants kravas vērtība). 



 

Ievērojot to, ka Likteņdārza koncepcija ir „Likteņdārzs – Tautas dāvana Latvijai” un 2018. 

gadā sagaidāma Latvijas 100 gadu jubileja un nodibinājumam "KOKNESES FONDS" ir 

piešķirts sabiedriskā labuma organizācijas statuss, pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 

21.panta pirmās daļas 19.punktu, Finanšu komitejas lēmuma projektu, Tērvetes novada dome,  

atklāti vārdiski  balsojot:  PAR – 8 (D. Reinika, S. Laizāns, I. Krūmiņa, L. Karloviča, Dz. 

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

 

1. Sniegt palīdzību nodibinājumam "KOKNESES FONDS", reģistrācijas numurs 

40008092535, izveidot Koknesē, Krievkalna salā, kultūrvēsturisku piemiņas vietu 20.gs. 

totalitāro režīmu dēļ cietušiem un bojā gājušiem latviešiem, piedaloties Likteņdārza Lielā kalna 

uzbēršanā ar pašvaldības līdzfinansējumu 100,00 EUR (viens simts euro 00 centi) apmērā. 

2. Līdzfinansējumu 100,00 EUR (viens simts euro 00 centi) apmērā ieskaitīt nodibinājuma 

"KOKNESES FONDS", reģistrācijas numurs 40008092535, norēķinu kontā AS SEB Banka, 

konta Nr. LV10UNLA0050006878844, finansējumu rodot no struktūrvienības - Finansējums 

biedrībām. 

3. Lēmuma izpildi uzdot veikt Tērvetes novada domes Grāmatvedības nodaļai, kontroli par 

lēmuma izpildi uzdot veikt Tērvetes novada pašvaldības izpiklddirektoram M. Berlandam 

 

 

 

4. paragrāfs 

Par K. Helmaņa kapa pieminekļa restaurācijas izmaksām 

D. Reinika 

 

Tērvetes novada dome ir izskatījusi Tērvetes novada projektu koordinatores Daces Vāceres 

iesniegumu ar lūgumu palielināt Tērvetes novada domes līdzfinansējumu Valsts kultūras 

pieminekļu aizsardzības inspekcijas atbalstītā pieteikuma Valsts budžeta finansējuma 

saņemšanai kultūras pieminekļu izpētei, konservācijai un resataurācijai - Kristapa Helmaņa 

pieminekļa atjaunošanai. Pašvaldības līdzfinansējumu lūgums palielināt šūnakmens 

restaurācijas darbu veikšanai. 

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

budžeta finansējuma pieprasījumu kultūras pieminekļa - Kristapa Helmaņa kapa pieminekļa 

atjaunošanai” nepieciešams precizēt pieminekļa restaurācijas izmaksas.  

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

Tērvetes novada dome, atklāti vārdiski balsojot: PAR - 8 (D. Reinika, S. Laizāns, I. Krūmiņa, 

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

nav, NOLEMJ:  
 

      1.    Apstiprināt pieteikuma „Kapa pieminekļa K.Helmanim restaurācija” kopējās 

izmaksas 7215,41 EUR (septiņi tūkstoši divi simti piecpadsmit euro 41 cents) apmērā, tai skaitā 

pašvaldības līdzfinansējums 2215,41 EUR (divi tūkstoši divi simti piecpadsmit euro 41 cents). 

   2. Atzīt par spēku zaudējušu Tērvetes novada domes 2017. gada 31. augusta sēdes lēmumu 

“Par K. Helmaņa kapa pieminekļa restaurācijas izmaksām” (protokols Nr.15, 14. §).    

 

 

5. paragrāfs 

Par izmaiņām Tērvetes novada pašvaldības iestāžu štatu sarakstā 

D. Reinika 

 

    Tērvetes novada dome ir izskatījusi Augstkalnes vidusskolas direktores Ievas Krūmiņas 

2017. gada 12. oktobra iesniegumu ar lūgumu palielināt virtuves strādnieka slodzi no nepilnas 

0,75 slodzes uz 1 pilnu slodzi.  

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

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

 

1. Veikt šādu grozījumu 2017. gada 26. janvāra domes sēdē apstiprinātajā Tērvetes novada 

pašvaldības iestāžu darbinieku štatu sarakstā: 

Ar 2017. gada 1. novembri palielināt Augstkalnes vidusskolas virtuves strādnieka slodzi 

no 0,75  uz 1.  

2. Lēmuma izpildi uzdot veikt Augstkalnes vidusskolas direktorei Ievai Krūmiņai.  
 

 

 

 

6. paragrāfs 

Par Dokumentu aprites kārtības noteikumu apstiprināšanu 

D. Reinika 

 

    Tērvetes novada dome ir izskatījusi Dokumentu aprites kārtības noteikumu Tērvetes novada 

pašvaldībā projektu. 

     Saskaņā ar likuma “Par pašvaldībām” 21. pantu un 41. pantu , Finanšu komitejas lēmuma 

projektu, Tērvetes novada dome, atklāti vārdiski balsojot: PAR - 8 (D. Reinika, S. Laizāns, I. 

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

ATTURAS - nav, NOLEMJ: 

      

Apstiprināt noteikumus “Dokumentu aprites kārtības noteikumi Tērvetes novada pašvaldībā” 

(pielikumā)  

 

 

 

7.  paragrāfs 

Par pirmsskolas izglītības pedagogu zemākās mēneša darba algas likmes noteikšanu 

D. Reinika 

 

      Tērvetes novada dome ir izskatījusi  izglītības darba koordinatores Initas Rozes iesniegumu  

par zemākās mēneša darba algas likmes noteikšanu pirmsskolas izglītības pedagogiem Tērvetes 

novada pašvaldības izglītības iestādēs.  

      Saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 4.punktu un 21.pantu, Ministru 

kabineta 2016. gada 5. jūlija noteikumu Nr. 445 "Pedagogu darba samaksas noteikumi" 43. 

punktu, Ministru kabineta 2017. gada 10. oktobra rīkojumu Nr. 562 “Par mērķdotāciju 

sadalījumu pašvaldībām – pašvaldību izglītības iestādēm 2017. gadam”, Tērvetes novada 

domes Finanšu komitejas lēmuma projektu, Tērvetes novada dome, atklāti  vārdiski balsojot: 

PAR - 8 (D. Reinika, S. Laizāns, I. Krūmiņa, L. Karloviča, Dz. Sirsone, A. Skalbiņa, A. 

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

 

1. Ar 2017. gada 1. septembri noteikt pirmsskolas izglītības pedagogiem, kas izglīto 

bērnus no 1,5 gadu vecuma, zemāko mēneša darba algas likmi 680 EUR apmērā. 

2. Uzdot Tērvetes novada domes Grāmatvedības nodaļai veikt pirmsskolas izglītības 

pedagogu darba algas pārrēķinu saskaņā ar lēmuma 1.punktu. 

 

 

 

 

 

 

 



 

8.  paragrāfs 

Par pirmsskolas izglītības grupas “Sprīdītis” vadītāja 

 mēneša darba algas likmes noteikšanu 

D. Reinika 

 

Tērvetes novada dome ir izskatījusi  izglītības darba koordinatores Initas Rozes iesniegumu 

par darba algas likmes noteikšanu pirmsskolas izglītības grupas “Sprīdītis” vadītājai - 740 EUR 

par likmi.   

      Saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 4.punktu un 21.pantu, Ministru 

kabineta 2016. gada 5. jūlija noteikumu Nr.445 "Pedagogu darba samaksas noteikumi" 7. un   

 

43.punktu,  Tērvetes novada domes Finanšu komitejas lēmuma projektu, Tērvetes novada 

dome, atklāti vārdiski  balsojot:  PAR -  8 (D. Reinika, S. Laizāns, I. Krūmiņa, L. Karloviča, 

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

 

1. Ar 2017. gada 1. septembri noteikt pirmsskolas izglītības grupas “Sprīdītis” vadītājam 

mēneša darba algas likmi 740 EUR apmērā. 

2. Uzdot Tērvetes novada domes Grāmatvedības nodaļai veikt pirmsskolas izglītības 

grupas “Sprīdītis” vadītājai darba algas pārrēķinu saskaņā ar lēmuma 1. punktu. 

 

 

 

 

9.  paragrāfs 

Par Tērvetes novada izglītojamo izmaksu apstiprināšanu  

D. Reinika 

 

     Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām" 15.panta pirmās daļas 4.punktu un 21.pantu, 

Ministru kabineta 2016. gada 28. jūnija noteikumiem Nr. 418 „Kārtība, kādā veicami 

pašvaldību savstarpējie norēķini par izglītības iestāžu sniegtajiem pakalpojumiem”, Tērvetes 

novada domes Finanšu komitejas lēmuma projektu,  Tērvetes novada dome, atklāti  vārdiski 

balsojot: PAR - 8 (D. Reinika, S. Laizāns, I. Krūmiņa, L. Karloviča, Dz. Sirsone, A. Skalbiņa, 

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

 

Sākot ar 2017. gada 1. septembri apstiprināt izglītojamo izmaksas Tērvetes novada 

pašvaldības izglītības iestādēs saskaņā ar lēmuma pielikumā pievienoto izdevumu tāmi šādos 

apmēros: 

1.  Augstkalnes vidusskolā ar pirmsskolas izglītības grupu “Zvaniņi” – 106,60 EUR mēnesī; 

2.  Annas Brigaderes pamatskolā ar pirmsskolas izglītības grupu „Sprīdītis”-  105,67 EUR 

mēnesī. 

 

 

10. paragrāfs 

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

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

apstiprināšanu 

D. Reinika 

 

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

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

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

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

 



 

    Apstiprināt Tērvetes novada pašvaldības saistošos noteikumus Nr.14  „Grozījumi Tērvetes 

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

budžets 2017. gadam” (Noteikumi pielikumā). 

 

 

 

 

 

 

11. paragrāfs 

Par sadarbības līguma noslēgšanu 

D. Reinika 

 

    Tērvetes novada dome, izskatot iesniegto Vienošanās projektu starp Tērvetes novada un 

Singureņ  (Moldovas Republika) pašvaldībām par sadarbību ekonomikas, izglītības, sporta un 

kultūras jomā, ievērojot 2016. gada 25. jūlijā  noslēgto nodomu protokolu par iespējamo 

sadarbību un domes priekšsēdētājas Daces Reinikas  priekšlikumu atbalstīt vienošanās 

noslēgšanu, pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.pantu un Tērvetes novada 

pašvaldības 2009. gada 17. septembra saistošo noteikumu Nr. 8 “Tērvetes pašvaldības 

nolikums” 50. punktu, atklāti vārdiski balsojot: PAR - 7 (S. Laizāns, I. Krūmiņa, L. Karloviča, 

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

Reinikai balsojumā nepiedaloties, NOLEMJ: 

 

 Noslēgt ar Singureņ pašvaldību (Moldovas Republika) sadarbības līgumu par Tērvetes 

novada pašvaldības un Singureņ pašvaldības sadarbību ekonomikas, izglītības, sporta un 

kultūras jomā, pilnvarojot Tērvetes novada domes priekšsēdētāju Daci Reiniku parakstīt 

vienošanos saskaņā ar lēmumam pievienoto vienošanās projektu (pielikumā pie lēmuma). 

     

 

 

 

 

12. paragrāfs 

Par grozījumiem  Tērvetes novada domes Pedagoģiskās komisijas nolikumā 

D. Reinika 

 

   Tērvetes novada dome, izskatot iesniegto nolikuma projektu “Grozījumi Tērvetes novada 

domes 2013. gada 15. augusta nolikumā ”Pedagoģiskās komisijas nolikums””, pamatojoties uz 

likuma “Par pašvaldībām” 21. un 41.pantu,  Izglītības likuma 17.panta trešās daļas 16.punktu, 

46.panta piekto daļu un 47.panta trešo daļu, atklāti vārdiski balsojot:  PAR - 8 (D. Reinika, S. 

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

– nav, ATTURAS – nav, NOLEMJ: 

 

Apstiprināt nolikumu “Grozījumi Tērvetes novada domes 2013. gada 15. augusta nolikumā 

”Pedagoģiskās komisijas nolikums”” (pielikumā), nosakot, ka nolikums stājas spēkā pēc tā 

apstiprināšanas domes sēdē. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

13. paragrāfs 

Par Tērvetes novada domes interešu izglītības un pieaugušo neformālās izglītības 

programmu licencēšanas kārtības noteikumu apstiprināšanu 

D. Reinika 

 

    Tērvetes novada dome, izskatot noteikumu projektu “Tērvetes novada domes interešu 

izglītības un pieaugušo neformālās izglītības programmu licencēšanas kārtība”, pamatojoties 

uz likuma “Par pašvaldībām” 21. un 41. pantu,  atklāti vārdiski balsojot: PAR - 8 (D. Reinika, 

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

PRET – nav, ATTURAS - nav, NOLEMJ: 

      

     Apstiprināt noteikumus “Tērvetes novada domes interešu izglītības un pieaugušo 

neformālās izglītības programmu licencēšanas kārtība” (pielikumā pie lēmuma).  

 

 

 

 

 

 

 

 

14. paragrāfs 

Par lēmuma grozīšanu 

D. Reinika 

 

    Tērvetes novada dome, izskatot iesniegto lēmuma projektu par Tērvetes novada domes 2017. 

gada 28. septembra sēdes lēmuma Nr. 83 „Par nekustamā īpašuma “Dzērves” sadalīšanu, 

nosaukuma un zemes lietošanas mērķa piešķiršanu” grozīšanu, un konstatējot, ka atdalot no 

nekustamā īpašuma „Dzērves”, Bukaišu pagasts, Tērvetes novads, /kadastra numurs/, sastāva 

divas zemes vienības – zemes vienību ar /kadastra apzīmējums/, platība 14,0 ha, un zemes 

vienību ar /kadastra apzīmējums/, platība 12,81 ha, saskaņā ar 2017. gada 18. oktobrī noslēgto 

Dāvinājuma līgumu tās tiks pievienotas nekustamajam īpašumam “Tariņi”, Bukaišu pagasts, 

Tērvetes novads, pamatojoties uz Administratīvā procesa likumu, Nekustamā īpašuma valsts 

kadastra likumu, Zemes ierīcības likumu un likuma „Par pašvaldībām” 21.pantu, atklāti 

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

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

 

Grozīt Tērvetes novada domes 2017. gada 28. septembra sēdes lēmumu Nr. 83 „Par 

nekustamā īpašuma “Dzērves” sadalīšanu, nosaukuma un zemes lietošanas mērķa piešķiršanu”, 

izsakot lēmuma lemjošās daļas 1. un 2.punktu šādā redakcijā: 

 

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

numurs/, visu zemes vienību ar /kadastra apzīmējums/, 14,0 ha platībā un visu zemes vienību 

ar /kadastra apzīmējums/, 12,81 ha platībā, un pievienot tās nekustamajam īpašumam “Tariņi”, 

Bukaišu pagasts, Tērvetes novads, /kadastra numurs/. 

   2. No nekustamā īpašuma “Dzērves”, Bukaišu pagasts, Tērvetes novads, /kadastra 

numurs/, atdalāmajām un nekustamajam īpašumam “Tariņi”, Bukaišu pagasts, Tērvetes novads, 

pievienojamām zemes vienībām ar /kadastra apzīmējums/, platība 14,0 ha, un /kadastra 

apzīmējums/, platība 12,81 ha, visā to platībā noteikt nekustamā īpašuma lietošanas mērķi – 

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



 

 

 

 

 

 

15. paragrāfs 

Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu, nekustamā īpašuma „Jaunmīneikas” 

sadalīšanu, nosaukuma un lietošanas mērķa piešķiršanu 

D. Reinika 

 

Atklāti vārdiski balsojot: PAR - 8 (D. Reinika, S. Laizāns, I. Krūmiņa, L. Karloviča, Dz. 

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

 

Pieņemt lēmumu Nr. 89 “Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu, nekustamā īpašuma 

“Jaunmīneikas” sadalīšanu, nosaukuma un lietošanas mērķa piešķiršanu” 

 

 

 

 

 

16. paragrāfs 

Par Atzinības rakstu piešķiršanu 

D. Reinika 

 

Pamatojoties uz likuma "Par pašvaldībām" 21.pantu, Tērvetes novada nolikumu "Par 

Tērvetes novada domes apbalvojumiem", Tērvetes novada pašvaldības apbalvošanas komisijas 

2017. gada 23. oktobra un  25. oktobra  sēdes lēmumu,   Tērvetes novada dome, atklāti vārdiski 

balsojot: PAR - 8 (D. Reinika, S. Laizāns, I. Krūmiņa, L. Karloviča, Dz. Sirsone, A. Skalbiņa, 

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

 

1. Piešķirt Tērvetes novada domes  ATZINĪBAS RAKSTU:  

  1.1. Ivetai CĒSNIECEI  - nominācijā  „Veselības aizsardzība un sociālā aprūpe” 

1.2. Normundam NAMNIEKAM  -  nominācijā  „Tautsaimniecība” 

1.3. Sarmītei GLAUDIŅAI  - nominācijā „ Veselības aizsardzība un sociālā aprūpe” 

1.4. Svetlanai HARTMANEI - nominācijā  „Izglītība” 

1.5. Skaidrītei URBĀNEI - nominācijā „Sabiedriskā darbība” 

  1.6. Intai  LASENBERGAI        -   nominācijā „Veselības aizsardzība un sociālā aprūpe”               

       1.7. Marutai DOSBERGAI     -  nominācijā „Veselības aizsardzība un sociālā aprūpe” 

 

2. Reizē ar Atzinības raksta pasniegšanu piešķirt dāvinājumu 75,00 EUR (septiņdesmit pieci 

euro 00 centi). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

17. paragrāfs 

Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojuma piešķiršanu 

D. Reinika 

 

    Tērvetes novada dome, izskatot /persona/ iesniegumu, ar lūgumu kā daudzbērnu ģimenei, 

kurā ir trīs nepilngadīgi bērni, piešķirt nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu par nekustamo 

īpašumu /adrese/ /kadastra numurs/,.....  

 atklāti vārdiski balsojot: PAR - 8 (D. Reinika, S. Laizāns, I. Krūmiņa, L. Karloviča, Dz. 

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

 

 

   Piešķirt /personai/ nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu par nekustamā īpašuma 

/adrese/ /kadastra numurs/, sastāvā esošo dzīvojamo māju ar /kadastra apzīmējums/ un tai 

piekritīgo zemes vienības ar /kadastra apzīmējums/ daļu 2,0 ha platībā...  

 

 

 

Sēdi slēdz plkst. 11:30 

 

Nākošā domes sēde 2017. gada 30. novembrī 

 

 

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 26. oktobrī                                                                                                    Nr.87 

                                                                                                                              (protokols Nr.18, 1.§) 

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

piešķiršanu 

 

 

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

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

mērķa piešķiršanu. 

Izskatot iepriekš minēto ierosinājumu, Tērvetes novada dome konstatēja: 

Nekustamais īpašums „Oglītes”, Augstkalnes pagasts, Tērvetes novads, pieder R. O. un 

sastāv no divām zemes vienībām ar /kadastra apzīmējums/, /kadastra apzīmējums/ ar to kopējo 

platību 2,13 ha. R. O. īpašuma tiesības uz nekustamo īpašumu „Oglītes”, Augstkalnes pagasts, 

Tērvetes novads, reģistrētas Dobeles zemesgrāmatu nodaļas Augstkalnes pagasta 

/zemesgrāmatas nodalījuma numurs/. 

Savā iesniegumā R. O. norāda, ka vēlas no tai piederošā zemes īpašuma „Oglītes”, 

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

kopplatībā 1,8 ha, kā arī piešķirt jaunu nosaukumu un zemes lietošanas mērķi. 

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

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

apzīmējums/ kopplatībā 1,8 ha, atdalīšanai no nekustamā īpašuma „Oglītes” 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, S. Laizāns, 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 „Oglītes”, Augstkalnes pagasts, Tērvetes novads, 

/kadastra numurs/, zemes vienību ar /kadastra apzīmējums/ – 1,8 ha platībā. 



 

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

numurs/, atdalāmajai zemes vienībai ar /kadastra apzīmējums/ 1,8 ha platībā, piešķirt jaunu 

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

lietošanas mērķi visā platībā 1,8 ha – 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 26. oktobrī                                                                                                    Nr.88 

                                                                                                                              (protokols Nr.18, 2.§) 

 

Par pašvaldībai piekritīgas zemes piešķiršanu nomā 
 

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

novada pašvaldībai iznomāt lauksaimniecībā izmantojamo zemi 0,25 ha platībā 

palīgsaimniecības vajadzībām pašvaldībai piekritīgā zemes īpašumā ”Skolas mazdārziņi”, 

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

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

numurs/ ir neiznomāta, Tērvetes novada pašvaldībai piekritīga lauksaimniecībā izmantojamās 

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

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

Citas personas uz minētās zemes vienības daļas nomu nav pieteikušās. 

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

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

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

personisko palīgsaimniecību vajadzībām atbilstoši likuma "Par zemes reformu Latvijas 

Republikas lauku apvidos" 7.pantam. 

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

„Tērvetes novada pašvaldībai piekrītošo un piederošo neapbūvētu zemesgabalu nomas maksas 

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

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

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

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

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

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

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

novada dome, atklāti vārdiski balsojot: PAR – 8 (D. Reinika, S. Laizāns, I. Krūmiņa, L. 

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

NOLEMJ: 

 

1. Sākot ar 2017. gada 1. novembri iznomāt G. G., /personas kods/, Tērvetes novada 

pašvaldības lauksaimniecībā izmantojamo zemes vienības daļu 0,25 ha kopplatībā personiskās 



 

palīgsaimniecības vajadzībām pašvaldības zemes īpašumā ”Skolas mazdārziņi”, Augstkalnes 

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

       1.1. nomas termiņu uz 5 (pieciem) gadiem; 

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

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

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

noteikumiem; 

       1.3. zemes nomas līgums ar Tērvetes novada pašvaldību ir jānoslēdz līdz 2017. gada 30. 

novembrim.  

2. Pilnvarot Tērvetes novada pašvaldības izpilddirektoru Māri Berlandu noslēgt lēmumam 

atbilstošu zemes nomas līgumu un veikt lēmuma izpildes kontroli. 

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

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

namā Atmodas ielā 19, Jelgava, LV - 3007. 

 

 

Domes priekšsēdētāja                                                                                         D. Reinika 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 

 

 

 
LATVIJAS REPUBLIKA 

TĒRVETES NOVADA DOME 
Reģ.Nr.90001465562 

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

e-pasts: tervetesnd@zemgale.lv 
 

 

TĒRVETES NOVADA TĒRVETES PAGASTĀ 

 

 

LĒMUMS 
 

2017. gada 26. oktobrī                                                                                                    Nr. 89 

                                                                                                                              (protokols Nr.18, 15.§) 

 

Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu, nekustamā īpašuma „Jaunmīneikas” 

sadalīšanu, nosaukuma un lietošanas mērķa piešķiršanu 

 
Tērvetes novada dome ir izskatījusi sertificēta mērnieka Maksima Pahtusova iesniegumu par 

izstrādātā zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamā īpašuma „Jaunmīneikas”, 

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

mērķu piešķiršanu sadalītajiem zemes gabaliem.  

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

dome konstatēja: 

Nekustamais īpašums „Jaunmīneikas”, Augstkalnes pagasts, Tērvetes novads, /kadastra 

numurs/, pieder V. V. un sastāv no divām   zemes vienībām ar kopējo platību 15,2 ha. V. V. 

īpašuma tiesības uz nekustamo īpašumu „Jaunmīneikas”, Augstkalnes pagasts, Tērvetes 

novads, reģistrētas Dobeles zemesgrāmatu nodaļā Augstkalnes pagasta /zemesgrāmatas 

nodalījuma numurs/.    

Nekustamā īpašuma „Jaunmīneikas” īpašniece V. V. vēlas sadalīt nekustamā īpašuma 

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

zemes ierīcības projektam. 

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

Maksims Pahtusovs, sertifikāta Nr. AA00000003789, atbilstoši normatīvo aktu nosacījumiem. 

Zemes ierīcības projekts paredz sadalīt nekustamā īpašuma „Jaunmīneikas”, Augstkalnes 

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

vienībās, Nr.1 -  13,1 ha un Nr. 2 - 1,3 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. 2 - 1,3 ha)  piešķirt jaunu 

nosaukumu – „Jaunmīneiku mežs”, Augstkalnes  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”, Tērvetes novada dome, atklāti 

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

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

 

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

nekustamā īpašuma „Jaunmīneikas”, Augstkalnes pagasts, Tērvetes novads, zemes vienību ar 

/kadastra apzīmējums/ divās atsevišķās zemes vienībās, Nr.1 - 13,1 ha un Nr.2 - 1,3 ha platībā; 

2. Piešķirt sadalītajam nekustamajam īpašumam „Jaunmīneikas”, Augstkalnes pagasts, 

Tērvetes novads, sekojošus nosaukumus un lietošanas mērķus: 

2.1. zemes vienības Nr. 1 ar /kadastra apzīmējums/ paliekošajai zemes vienībai ar kopējo 

platību 13,1 ha atstāt iepriekšējo nosaukumu – „Jaunmīneikas”, Augstkalnes pagasts, Tērvetes 

novads, un visā tās platībā (13,1 ha)  platībā nosakot nekustamā īpašuma lietošanas mērķi – 

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

2.2. atdalītajai  zemes vienībai Nr. 2 ar /kadastra apzīmējums/ ar kopējo platību 1,3 ha 

piešķirt nosaukumu – „Jaunmīneiku mežs”, Augstkalnes pagasts, Tērvetes novads, un visā tās 

platībā (1,3 ha) noteikt nekustamā īpašuma lietošanas mērķi – zeme, uz kuras galvenā 

saimnieciskā darbība ir mežsaimniecība (NĪLM kods - 0201). 

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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 



 

 

APSTIPRINĀTA 

Ar Tērvetes novada domes 

2017. gada 26. oktobra sēdes 

lēmumu (prot.Nr. 18, 9.§)  

 

 

Izdevumu tāme Tērvetes novada vispārizglītojošās skolās  

uz  2017. gada 1. septembri/EUR/  

 
Izmaksu veids A.Brigaderes 

pamatskola ar 

pirmsskolas 

grupu 

Augstkalnes 

vidusskola  

Atalgojums                                          

EKK 1110 

156797 129196 

Sociālās apdrošināšanas maksājums  

                                                               

EKK 1210 

36933 29395 

Komandējumi un darba braucieni   

EKK 2110 

89 438 

Pakalpojumu apmaksa                       

EKK 2210 

EKK 2220 

EKK 2230 

EKK 2240 

EKK 2250 

EKK 2260 

718 

21642 

2940 

22615 

485 

298 

 

980 

14212 

3273 

85858 

723 

0 

 

Materiālu, energoresursu iegāde, 

inventārs līdz 213 EUR                                         

EKK 2310 

EKK 2320 

EKK 2350 

EKK 2370  

 

11628 

0 

9007 

2564 

 

8055 

6511 

6802 

445 

Preses abonēšana                               EKK 

2400 

208 308 

Mācību grāmatas                                

EKK 5233 

366 334 

Kopā gadā izmaksas 266290 286530 

Vidējais skolēnu skaits 210 224 

1 skolēna izmaksas mēnesī EUR 105.67 106.60 

  

Galvenā  grāmatvede                                                                             A. Anuža 

 

Domes priekšsēdētāja                                                                         D.Reinika 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

APSTIPRINĀTI 

ar Tērvetes novada domes 

2017.gada 26.oktobra  

sēdes lēmumu (prot.Nr. 18, 10. § ) 

 

 

Saistošie noteikumi Nr. 14 

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

„Tērvetes novada pašvaldības budžets 2017.gadam”” 

 

Izdoti saskaņā ar  

likuma „Par pašvaldībām” 21.panta 2.punktu 

un likumu „Par pašvaldību budžetiem” 

 

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

„Tērvetes novada pašvaldības budžets 2017. gadam” šādus grozījumus: 

 

 

1. Izteikt saistošo noteikumu 1. punktu šādā redakcijā: 

„1. Noteikt Tērvetes novada pašvaldības pamatbudžeta plānotos ieņēmumus 5 030 271 euro 

apmērā”. 

 

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

 

3. Izteikt saistošo noteikumu 2. punktu šādā redakcijā: 

„2. Noteikt Tērvetes novada pašvaldības pamatbudžeta plānotos izdevumus 5 617 374 euro 

apmērā.” 

 

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

  

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

 

 

Domes priekšsēdētāja                 D. Reinika 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

APSTIPRINĀTI  
ar Tērvetes novada domes  

2017. gada 26. oktobra sēdes  

lēmumu (protokols Nr. 18, 12.§) 

 

Tērvetes novada domes nolikums 

“Grozījumi Tērvetes novada  domes  2013. gada 15. augusta nolikumā   

“Pedagoģiskās komisijas  nolikums ””   

 

 

    Izdarīt Tērvetes novada domes 2013.gada 15.augusta nolikumā “Pedagoģiskās komisijas 

nolikums” (turpmāk- nolikums) šādus grozījumus : 

1. Izteikt nolikuma izdošanas juridisko pamatojumu sekojošā redakcijā:  

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

     2.  Papildināt nolikumu ar 17.6.punktu šādā redakcijā:  

    “17.6   īsteno  interešu izglītības un pieaugušo neformālās izglītības programmu 

licencēšanu.”.  

 

Domes priekšsēdētāja                                                                 Dace Reinika 

 

 

 

 

 

 

 

 

APSTIPRINĀTI 

Ar Tērvetes novada domes 

2017. gada 26. oktobra sēdes 

lēmumu (prot.Nr. 18, 6.§)  

 

NOTEIKUMI 

„Dokumentu aprites kārtība Tērvetes novada pašvaldībā” 

 
Izdoti  saskaņā  ar  likuma  

                                 „Par pašvaldībām” 41. panta 

                                          pirmās daļas 2. punktu 

 

I. Vispārīgie jautājumi 

1. Šie noteikumi nosaka vienotu dokumentu aprites kārtību Tērvetes novada pašvaldībā 

(turpmāk – pašvaldība), tās administrācijā, kā arī starp administrāciju un pašvaldības iestādēm 

un struktūrvienībām (turpmāk – iestādes). 

2. Noteikumi „Dokumentu aprites kārtība Tērvetes novada pašvaldībā” ir Tērvetes novada 

domes (turpmāk – Dome) pieņemts iekšējs normatīvs akts, kas saistošs visām pašvaldības 

amatpersonām un darbiniekiem. 



 

3. Fizisko un juridisko personu iesniegto dokumentu, kurā ietverts iestādes kompetencē esošs 

lūgums, sūdzība, priekšlikums vai jautājums (turpmāk - iesniegums), kā arī mutvārdos izteikta 

iesnieguma izskatīšanas un atbildes sniegšanas kārtība, noteikta Iesniegumu likumā. 

4. Informācijas pieejamību nosaka Informācijas atklātības likums. 

5. Dokumentus sagatavo un noformē atbilstoši Ministru kabineta 2010. gada 28. septembra 

noteikumiem Nr.916 „Dokumentu izstrādāšanas un noformēšanas kārtība”, ievērojot Valsts 

valodas likuma prasības. 

6. Elektronisko dokumentu izstrādāšanu, noformēšanu, glabāšanu un apriti reglamentē Ministru 

kabineta 2005. gada 28. jūnija noteikumi Nr.473 „Elektronisko dokumentu izstrādāšanas, 

noformēšanas, glabāšanas un aprites kārtība valsts un pašvaldību iestādēs un kārtība, kādā 

notiek elektronisko dokumentu aprite starp valsts un pašvaldību iestādēm vai starp šīm iestādēm 

un fiziskajām un juridiskajām personām”. 

7. Pasta sūtījumus noformē, ņemot vērā Ministru kabineta 2010. gada 27. aprīļa noteikumus 

Nr.392 „Noteikumi par kārtību, kādā adresāta un sūtītāja adrese norādāma uz pasta sūtījuma”. 

8. Par lietvedības darba organizāciju administrācijā (dokumentu pieņemšanu, sadali, 

noformējuma pārbaudi, reģistrāciju, apriti, sistematizāciju, lietu veidošanu, uzglabāšanu, 

sagatavošanu nodošanai arhīvā, dokumentu iznīcināšanu, dokumentu noformēšanu un kārtības 

ievērošanu praktiskajā darbībā) atbild pašvaldības sekretāre- lietvede  (turpmāk-lietvede). 

9. Par pašvaldības iestāžu lietvedību atbild lietvede, bet gadījumos, kad šāds darbinieks nav,- 

iestādes vadītājs vai ar iestādes vadītāja rīkojumu nozīmēts darbinieks (turpmāk – atbildīgais 

darbinieks). 

10. Par pašvaldības koleģiālo institūciju (komisiju, darba grupu u.c.) lietvedību atbild koleģiālās 

institūcijas sekretārs. 

11. Grāmatvedības dokumentu (rēķinu, pavadzīmju) reģistrēšanu administrācijā veic lietvede. 

12. Pašvaldības iestādēs dokumentu apritē izmanto speciāli iekārtotus informācijas nesējus – 

žurnālus, kuru nosaukums atbilst tajā reģistrējamās dokumentu grupas nosaukumam, vai 

pašrocīgi datorā izveidotus reģistrus. 

 

II. Korespondences saņemšana un apstrāde 

13. Pašvaldības korespondence tiek saņemta ar: 

13.1. pasta sūtījumiem; 

13.2. personīgi nodotiem sūtījumiem; 

13.3. kurjerpasta sūtījumiem; 

13.4. faksa sūtījumiem; 

13.5. e-pasta sūtījumiem; 

13.6. elektronisko datu nesējiem u.c. 

14. Pašvaldības administrācijā un iestādēs saņemtā korespondence (turpmāk – korespondence) 

tiek nodota lietvedei. Iestādēs, kurās nav lietvede, korespondenci nodod atbildīgajam 

darbiniekam.  

15. Amatpersonai (darbiniekam) ir pienākums dokumentus, kurus tas saņēmis tieši (personīgi) 

no dokumenta autora, iesniegt lietvedei, pašvaldības iestādē – atbildīgajam darbiniekam, vienas 

(1) darba dienas laikā. 



 

16. Personas mutvārdu iesniegumu lietvede  vai atbildīgais darbinieks palīdz noformēt rakstiski 

un persona to paraksta. Nepieciešamības gadījumā personai tiek izsniegta iesnieguma 

apliecināta kopija. 

17. Lietvede - vai atbildīgais darbinieks: 

17.1. tūlīt pēc korespondences saņemšanas salīdzina dokumentu atbilstību adresātam. 

Adresātam kļūdaini piegādātos dokumentus nodod atpakaļ iesniedzējam, pastam, vai nosūta 

konkrētajam adresātam; 

17.2. atver aploksnes, kurās saņemti dokumenti. Lietvede neatver aploksnes,  uz kurām 

redzama norāde „Personiski”, „Konkursam”, “Iepirkumam” vai „Ierobežota pieejamība”; 

17.3. aploksnes ar norādi „Personiski” nodod uz aploksnes norādītajai amatpersonai 

(darbiniekam). Šī amatpersona (darbinieks) izvērtē, vai saņemtais dokuments reģistrējams 

lietvedības reģistros (korespondence ir vai nav personiska satura). Ja dokumenta reģistrēšana ir 

nepieciešama, dokuments tiek nodots atpakaļ lietvedei vai atbildīgajam darbiniekam 

reģistrēšanai;  

17.4. aploksnes ar uzrakstu „Konkursam” un “Iepirkumam” neatvērtas reģistrē 

lietvedībā cik tālu tas ir iespējams pēc informācijas, kas norādīta uz aploksnes, un nodod to par 

konkursa organizēšanu atbildīgajai amatpersonai (darbiniekam); 

17.5. aploksnes ar uzrakstu „Ierobežota pieejamība” neatvērtas reģistrē lietvedībā cik 

tālu tas ir iespējams pēc informācijas, kas norādīta uz aploksnes, un nodod to adresātam vai, ja 

konkrēts adresāts nav norādīts - Domes priekšsēdētājam/Iestādes vadītājam; 

17.6. pēc aploksnes atvēršanas salīdzina vai dokumentam pievienoti visi pielikumi, ja 

tādi norādīti dokumentā; 

17.7. ja, pārbaudot saņemto korespondenci tiek konstatēs, ka trūkst pielikumi, par to 

paziņo iesniedzējam, rakstveidā, elektroniski vai telefoniski un lūdz iesniegt iztrūkstošos 

pielikumus; 

17.8. anonīmos iesniegumus reģistrē atsevišķā reģistrācijas žurnālā papīra formātā vai 

pašrocīgi datorā izveidotā reģistrā, nodod izvērtēšanai Domes priekšsēdētājam vai iestādes 

vadītājam un glabā atsevišķā lietā; 

 

18. Ja administrācijā vai pašvaldības iestādē pa pastu saņemts iesniegums svešvalodā un tas nav 

nosūtīts no ārvalstīm un tam nav pievienots Ministru kabineta noteiktajā kārtībā vai notariāli 

apliecināts tulkojums valsts valodā, lietvede vai atbildīgais darbinieks to reģistrē un nosūta 

atpakaļ iesniedzējam ar pavadvēstuli par nepieciešamo tulkojuma pievienošanu. No ārvalstīm 

saņemtie iesniegumi svešvalodā tiek reģistrēti bez tulkojuma valsts valodā. 

 

III. Saņemto dokumentu reģistrācijas kārtība  

19. Iestādēs, kurās nav ieviesta elektroniskā dokumentu vadības sistēma, saņemtos dokumentus 

reģistrē reģistrācijas žurnālos papīra formātā vai pašrocīgi datorā izveidotā reģistrā, kas gada 

beigās izdrukājama papīra formātā dokumentu nodošanai arhīvā. 

20. Administrācijā un iestādēs saņemtie dokumenti tiek iedalīti un reģistrēti atsevišķi: 

 20.1. no fiziskām personām saņemtie iesniegumi, priekšlikumi, sūdzības; 

 20.2. no juridiskām personām saņemtie dokumenti. 

21. Saņemtos dokumentus reģistrē to saņemšanas dienā atbilstoši normatīvo aktu prasībām, 

norādot šādas ziņas: 

 21.1. dokumenta autoru; 



 

 21.2. dokumenta datumu un numuru; 

 21.3. dokumenta reģistrācijas numuru un datumu; 

 21.4. nomenklatūras numuru; 

 21.5. dokumenta veida nosaukumu (iesniegums, atzinums u.c.); 

 21.6 dokumenta teksta satura atklāstu; 

 21.7 cita veida informāciju, ja tā nepieciešama. 

22. Pēc dokumenta reģistrācijas elektroniskajā reģistrācijas žurnālā vai žurnālā, dokumenta, ja 

tas saņemts papīra formātā, pirmajā lapā, apakšējā labajā stūrī, ja teksta izvietojums to neļauj, 

tad citā brīvā vietā pirmajā lapā, uzliek spiedogu par dokumenta saņemšanu pašvaldībā, kurā 

ieraksta dokumenta saņemšanas datumu, nomenklatūras numuru, reģistrācijas numuru 

kalendārā gada ietvaros. Ja nepieciešams, atzīmē var norādīt arī dokumenta saņemšanas laiku. 

Pēc iesniedzēja lūguma uz iesniedzēja rīcībā paliekošā dokumenta izdara atzīmi par dokumenta 

saņemšanu. 

23. Saņemtos elektroniskos dokumentus reģistrē atbilstoši šo noteikumu VIII nodaļā noteiktajai 

kārtībai. Par dokumenta saņemšanu un reģistrāciju lietvede vai atbildīgais darbinieks 

normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā nosūta iesniedzējam paziņojumu uz e-pasta adresi, no 

kuras dokuments nosūtīts. 

24. Fizisko un juridisko personu rēķinus par precēm un pakalpojumiem reģistrē lietvede. Pēc 

rēķinu reģistrēšanas tos iesniedz vizēšanai Domes izpilddirektoram. Uz rēķiniem, kuri iesniegti 

par konkrētas iestādes iegādātajām precēm vai saņemtajiem pakalpojumiem, jābūt attiecīgās 

iestādes vadītāja vizējumam. Neatbilstoši noformēti rēķini atdodami vai nosūtāmi 

iesniedzējam.  

25. Dažāda veida līgumu reģistrāciju administrācijā veic lietvede- personālspeciāliste vai 

pašvaldības iestādēs - atbildīgais darbinieks. 

26.  Lietvede vai pašvaldības iestādēs - atbildīgais darbinieks nereģistrē šādus sūtījumus un 

dokumentus: 

 26.1. iespieddarbus (laikrakstus, grāmatas, žurnālus, biļetenus u.c.); 

 26.2. apsveikuma vēstules; 

 26.3. ielūgumus uz sanāksmēm, semināriem, konferencēm, kuriem nav reģistrācijas 

datuma un numura; 

 26.4. mācību plānus, programmas; 

 26.5. personiskas vēstules. 

Šādus sūtījumus un dokumentus nodod tām amatpersonām (darbiniekiem), kuriem tie adresēti. 

Ja konkrēta amatpersona (darbinieks) kā adresāts nav norādīts, Domes priekšsēdētājs norāda, 

kam sūtījums vai attiecīgais dokuments nododams. 

 

IV. Dokumentu aprite pēc reģistrācijas 

27. Dokumentu aprite, ja dokumenti tiek reģistrēti reģistrācijas žurnālā (vai datorā izveidotā 

reģistrā): 

27.1. Dokumentu pēc tā reģistrācijas lietvede nodod pašvaldības Domes 

priekšsēdētājam (priekšsēdētāja prombūtnes laikā Domes priekšsēdētāja vietniekam) 

izvērtēšanai un rezolūcijas sagatavošanai dokumenta saņemšanas dienā. Pašvaldības iestādes 

atbildīgais darbinieks reģistrēto dokumentu nodod iestādes vadītājam izvērtēšanai un 

rezolūcijas sagatavošanai saņemšanas dienā. 



 

27.2. Domes priekšsēdētājs, iestādes vadītājs korespondenci izskata vienas darba dienas 

laikā, uzraksta uz dokumenta rezolūciju. Rezolūciju raksta izpildāmā dokumenta pirmsteksta 

zonas brīvajā vietā. Rezolūciju neraksta lapas augšējā kreisajā stūrī un uz dokumenta malām. 

Rezolūcija jāraksta uz dokumenta oriģināla skaidri salasāmi un tā, lai netiktu nosegta kāda 

dokumenta teksta vai rekvizīta daļa. Rezolūcijā norādāma informācija, kas minēta šo noteikumu 

27.2.1.-27.2.6.punktā, papildinot rezolūcijas tekstu ar pašrocīgu parakstu. 

27.2.1. norādi par dokumenta izpildītāju; 

27.2.2. uzdevumu, kas jāveic dokumenta izpildītājam, ja uzdevums skaidri neizriet no 

paša dokumenta teksta; 

27.2.3. uzdevuma izpildes termiņu; 

27.2.4. rezolūcijas autora vārdu un uzvārdu vai vārda iniciāli un uzvārdu; 

27.2.5. datumu, kad rezolūcija rakstīta; 

27.2.6. izpildes organizēšanas steidzamību un/vai kontroli (ja nepieciešamas). 

   Piemērs:   V.Uzvārdam 

Sagatavot atbildes projektu. 

Termiņš – 15.01.2011. 

(personiskais paraksts) V.Uzvārds 

01.01.2011. 

27.3. Pēc rezolūcijas uzrakstīšanas Domes priekšsēdētājs vai iestādes vadītājs nodod to 

atpakaļ lietvedei vai atbildīgajam darbiniekam, kurš ieraksta reģistrācijas žurnālā rezolūcijā 

norādīto uzdevuma izpildītāju un izpildes termiņu, kā arī nodrošina dokumenta nodošanu 

rezolūcijā norādītajam darbiniekam uzdevuma izpildei. Izpildei tiek nodotas dokumentu 

kopijas. Dokumenta oriģinālu uzglabā lietvedībā.  

 

27.4. Kategoriski ir aizliegta: 

27.4.1. jebkura dokumenta, kurš nav reģistrēts lietvedībā un uz kura nav uzlikta 

rezolūcija, izņemšana no lietvedības; 

27.4.2 reģistrējamās vai nereģistrējamās korespondences oriģināla izņemšana no 

lietvedības bez atbildīgā darbinieka ziņas. 

27.5. Ja dokumenta kopēšana nav mērķtiecīga (apjomīgs materiāls, iespieddarbi u.c.) 

vai arī izpildei nepieciešams oriģināls, tad dokumenta oriģinālu nodod vienam no rezolūcijā 

minētajiem izpildītājiem, par to izdarot atzīmi dokumentu reģistrā. Dokumenta saņēmējs 

(izpildītājs) par dokumenta saņemšanu parakstās attiecīgajā dokumentu reģistrācijas žurnālā, 

norādot dokumenta saņemšanas datumu un atšifrējot parakstu. 

27.6. Pēc dokumenta izpildes izpildītājs dokumenta oriģinālu nodod lietvedei vai 

atbildīgajam iestādes darbiniekam. 

 

V.   Uzdevumu izpildes un kontroles kārtība 

28. Uzdevumu izpildi kontrolē lietvede vai atbildīgais darbinieks. 

29. Uzdevumu izpildes termiņu saskaņā ar normatīvajos aktos noteikto kārtību vai rezolūciju 

fiksē lietvede vai atbildīgais darbinieks. 

30. Par rezolūcijā norādītā uzdevuma izpildi ir atbildīgs rezolūcijā minētais izpildītājs. Ja 

rezolūcijā ir norādīts viens uzdevums, bet izpildītāji ir vairāki, izpildi veic visi izpildītāji 

atbilstoši savai kompetencei. Par dokumenta saskaņošanu un savlaicīgu izpildi atbildīgs ir tas 

izpildītājs, kurš rezolūcijā ir minēts pirmais (turpmāk – galvenais izpildītājs). Ja dokumenta 



 

rezolūcijā izpilde ir uzdota pašvaldības iestādei vai struktūrvienībai, tad par dokumenta izpildi 

atbildīgs ir minētās iestādes vai struktūrvienības vadītājs.  

31. Izpildītājs dokumentus izskata, sagatavo atbildi rezolūcijā norādītajā termiņā un nodod to 

ar visiem saskaņojumiem lietvedei vai atbildīgajam darbiniekam. Ja izpildes termiņš nav 

norādīts, dokumentus izskata un atbildi sniedz normatīvajos aktos noteiktajos termiņos. Ja 

atbildes sagatavošana nav iespējama iepriekš minēto termiņu ietvaros, izpildītājs sagatavo 

starpatbildi, kurā atspoguļo iemeslus, kāpēc nav iespējama savlaicīga atbildes nosūtīšana, par 

to informējot Domes priekšsēdētāju un lietvedi (atbildīgo darbinieku), kurš izdara atzīmi 

reģistrācijas dokumentos, un dokumenta iesniedzēju. 

32. Ja izpildītājs (galvenais izpildītājs) konstatē, ka rezolūcijā norādītie uzdevumi nav viņa 

kompetencē, viņš nekavējoties iesniedz rezolūcijas autoram lūgumu noteikt citu izpildītāju vai 

papildināt rezolūciju ar citu līdzizpildītāju.  

33. Dokumenta izpildes faktu (iereģistrēts un nosūtīts dokuments) fiksē lietvede vai atbildīgais 

darbinieks, reģistrācijas žurnālā. 

34. Dokumenta izpildes faktu apliecina rakstveidā sagatavots, saskaņots, parakstīts un 

lietvedībā iereģistrēts dokuments. Par neizpildītu uzskata jebkuru dokumentu, kas nav reģistrēts 

kā izpildīts vai nav atzīme reģistrācijas žurnālā par uzdevuma izpildi.  

35. Lietvede vai atbildīgais darbinieks nodrošina regulāru (ne retāk kā vienu reizi nedēļā) 

dokumentā noteikto uzdevumu izpildes termiņa kontroli saskaņā ar rezolūciju. 

Nepieciešamības gadījumā lietvede vai atbildīgais darbinieks, Domes priekšsēdētājam, 

iestādes, struktūrvienības vadītājam trīs (3) dienas pirms uzdevuma izpildes termiņa iestāšanās 

sniedz informāciju par dokumentiem, kuru izpildes termiņš beidzas pēc trim (3) dienām, kā arī 

katru pirmdienu informē par termiņā neizpildītiem dokumentiem. 

36. Gadījumā, ja dokumenta izpildes rezultātā netiek sagatavota rakstveida informācija vai 

rezolūcijas autors ir lūdzis viņu informēt personīgi, tad dokumenta izpildi rakstiski apliecina 

atzīme uz pamatdokumenta (oriģināla), kuru veic rezolūcijas autors. Atzīmē tiek norādīts, kādā 

veidā dokuments izpildīts, pieņemtais lēmums, amatpersonas paraksts, paraksta atšifrējums, 

datums. 

 

VI. Dokumentu projektu izstrāde, vizēšana un parakstīšana 

37. Dokumenta izstrādātājs ir atbildīgs par dokumenta formas un satura atbilstību spēkā 

esošajiem normatīvajiem aktiem un dokumentā sniegtās informācijas atbilstību oficiālajiem 

informācijas avotiem. 

38. Dokumenta izstrādātājs uz sagatavotā dokumenta norāda adresāta pilnu adresi. 

39. Dokumenta izstrādātājs nodrošina, lai sagatavotais dokuments būtu ar visiem 

nepieciešamajiem pielikumiem un visiem nosūtāmajiem eksemplāriem (atbilstoši adresātu 

skaitam). Pielikumus pievieno aiz pamatdokumenta projekta secībā, kādā pielikuma dokumenti 

norādīti pamatdokumenta projektā. 

40. Ja sagatavotajam dokumentam nepieciešams pievienot dokumenta oriģināla atvasinājumu 

(norakstu, kopiju vai izrakstu), to sagatavo lietvede vai atbildīgais darbinieks. 

41. Dokumenta oriģināla atvasinājumu pareizību apliecina Domes priekšsēdētājs, 

izpilddirektors, iestādes, struktūrvienības vadītājs vai persona, kura pilnvarota apliecināt 

dokumentu atvasinājumus: 

41.1. jebkurus Domes dokumentu oriģinālu atvasinājumu pareizību apliecina lietvede 

vai atbildīgais darbinieks; 



 

41.2. personāla dokumentu oriģinālu atvasinājumu pareizību apliecina personāla 

speciālists;  

41.3. finanšu dokumentu oriģinālu atvasinājumu pareizību apliecina finanšu nodaļas 

vadītājs; 

41.4. iepirkumu komisijas dokumentu oriģinālu pareizību apliecina iepirkumu 

komisijas priekšsēdētājs. 

42. Izstrādāto dokumenta projektu galvenais izpildītājs nodod saskaņošanai visiem rezolūcijā 

minētajiem līdzizpildītājiem. 

43. Kad sagatavoto dokumenta projektu vizējuši līdzizpildītāji, to nepieciešamības gadījumā 

saskaņo ar pašvaldības juristu.  

44. Attiecīgās amatpersonas, saskaņojot ar vīzu dokumenta projektu, norāda konkrētās dienas 

datumu. Saskaņošanu noformē ar vīzu zem rekvizīta „paraksts”. Vīzu raksta dokumenta 

projekta apakšējā kreisajā malā. Vīza sastāv no vizētāja amata nosaukuma, vārda, uzvārda, 

paraksta, paraksta atšifrējuma un vizēšanas datuma. 

45. Ja amatpersonas dokumentu nesaskaņo, tās norāda iebildumus un dokumenta projektu 

nodod galvenajam izpildītājam. Pēc dokumenta izlabošanas galvenais izpildītājs un 

līdzizpildītāji, kā arī citas amatpersonas, kuras saskaņojušas ar vīzu dokumenta projektu, norāda 

konkrētās dienas datumu.  

46. Sagatavotās atbildes darbinieks nodod parakstīšanai Domes priekšsēdētājam vai viņa 

nozīmētajai amatpersonai, pievienojot dokumenta, uz kuru tiek gatavota atbilde, kopiju. Pēc 

dokumenta parakstīšanas lietvede vai atbildīgā persona vienu eksemplāru nosūta adresātam, 

otru glabā lietvedībā.  

47. Par dokumenta nosūtīšanu tiek izdarīta atzīme reģistrācijas žurnālā. Kategoriski aizliegta 

Domes dokumentu nosūtīšana bez reģistrācijas dokumentu informācijas nesējā. 

48. Dokumentus uz pašvaldības veidlapas paraksta Domes priekšsēdētājs, priekšsēdētāja 

vietnieks, izpilddirektors, iestādes vadītājs. 

49. Ja sagatavotais dokuments ir lēmuma projekts, tas tiek nodots lietvedei tālākai virzībai 

izskatīšanai attiecīgajā Domes pastāvīgajā komitejā un domes sēdē atbilstoši Tērvetes novada 

pašvaldības 2009.gada 17.septembra saistošajos noteikumos Nr.8 „Tērvetes novada 

pašvaldības nolikums” noteiktajā kārtībā. 

 

VII. Parakstīto dokumentu reģistrēšana un nosūtīšana 

50. Parakstītos un nosūtīšanai sagatavotos dokumentus lietvede vai atbildīgais darbinieks 

reģistrē reģistrācijas žurnālos papīra formātā vai pašrocīgi datorā izveidotā reģistrā, norādot:  

 50.1. nosūtāmā dokumenta reģistrācijas numuru un datumu; 

50.2. saņemtā dokumenta numuru un datumu; 

50.3. adresāta nosaukumu; 

50.4. īsu dokumenta satura izklāstu; 

50.5. dokumenta sagatavotāja uzvārdu un telefonu; 

50.6. dokumenta parakstītāja uzvārdu. 

51. Lietvede vai atbildīgais darbinieks ir tiesīgs nepieņemt neatbilstoši noformētus dokumentus 

un atdot atpakaļ sagatavotājam, norādot uz nepilnībām. 

52. Saskaņoto (vizēto) nosūtāmā dokumenta viena eksemplāru lietvede vai atbildīgais 



 

darbinieks ievieto lietā atbilstoši pašvaldības lietu nomenklatūrai. 

53. Dokumenti tiek nosūtīti ar pasta sūtījumu vai elektroniskā formā ar parakstītu drošu 

elektronisko parakstu. Pēc saņēmēja lūguma dokumentu var nosūtīt pa e-pastu vai nodot 

personīgi.  

54. Dokumentu nosūta ierakstītā vēstulē, ja pie tā pievienota rakstiska (vai mutiski izteikta) 

norāde, ka tas jānosūta ierakstītā veidā, kā arī tādos gadījumos, ja tas paredzēts ārējos 

normatīvajos aktos. 

55. Lietvede vai atbildīgais darbinieks apstrādā nosūtāmo korespondenci: 

55.1. sagatavo aploksnes; 

55.2. uz aploksnēm raksta (vēlams datorrakstā) dokumenta sagatavotāja uzrādīto adresi; 

55.3. reģistrē pa pastu nosūtīto dokumentu reģistrācijas žurnālā, kurā norāda dokumenta 

nosūtīšanas datumu, dokumenta reģistrācijas numuru, adresātu, samaksas summu (pasta 

izdevumus, ja tas ir nepieciešams). Latvijas Pasta izdotos čekus par nosūtītajiem ierakstītajiem 

sūtījumiem glabā lietvede un veic uzskaiti par mēnešiem. 

 

VIII. Elektroniskā veidā saņemto un nosūtāmo  

dokumentu aprite 

56. Pašvaldībai adresētos elektroniskā pasta sūtījumus saņem uz pašvaldības oficiālo 

elektronisko pastu tervetesnd@zemgale.lv. Pašvaldības iestādei adresētos elektroniskā pasta 

sūtījumus saņem uz iestādes oficiālo elektronisko pastu. Ne vēlāk kā vienas darba dienas laikā 

iesniedzējam uz viņa elektroniskā pasta adresi, no kuras dokuments nosūtīts iestādei, tiek  

nosūtīts paziņojums par elektroniskā dokumenta pieņemšanu un reģistrēšanu pašvaldībā vai tās 

iestādē atbilstoši šo noteikumu 6.punktā minēto noteikumu kārtībai. 

57. Ja saņemts elektroniskais dokuments, kuru nav iespējams izlasīt, paziņojumā par 

elektroniskā dokumenta saņemšanu to attiecīgi norāda un nosūta uz elektroniskā pasta adresi, 

no kuras dokuments nosūtīts iestādei. 

58. Elektroniski saņemtos fizisko un juridisko personu iesniegumus lietvede vai atbildīgais 

darbinieks reģistrē reģistrācijas žurnālā un nodod turpmākai rezolūcijas sagatavošanai šo 

noteikumu IV nodaļā noteiktajā kārtībā. 

59. Ja fizisko un juridisko personu iesniegumi saņemti uz pašvaldības, tās administrācijas vai 

iestādes, struktūrvienības amatpersonu (darbinieku) elektroniskā pasta adresēm, tos pārsūta uz 

oficiālajām e-pasta adresēm reģistrēšanai un turpmākai nodošanai rezolūcijas sagatavošanai.  

60. Ja uz pašvaldības vai iestāžu e-pasta adresēm tiek saņemts privātpersonas elektronisks 

iesniegums, kas normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā nav parakstīts ar drošu elektronisko 

parakstu, atbildīgie darbinieki to izdrukā un nodod reģistrēšanai. Šādu iesniegumu reģistrēšana 

un izskatīšana notiek saskaņā ar šīs kārtības III nodaļu. Ja privātpersona savā iesniegumā ir 

pieprasījusi organizatoriska rakstura informāciju, kas neprasa īpašu sagatavošanu, iesniegums 

un atbilde nav jāreģistrē, atbildīgais darbinieks uzreiz nosūta pieprasīto informāciju pa e-pastu. 

61. Gatavojot atbildi uz šo noteikumu 60.punktā minēto iesniegumu, ja tajā nav norādīta 

iesniedzēja dzīvesvietas adrese, kā adresāta adresi norāda e-pasta adresi, no kuras iesniegums 

nosūtīts. Sagatavoto atbildes projektu pēc atbildes parakstīšanas lietvede vai atbildīgais 

darbinieks reģistrē, un nosūta atbildi uz attiecīgo e-pasta adresi. 

62. Par nosūtāmā elektroniskā dokumenta atbilstību noteiktajām prasībām atbild dokumenta 

sagatavotājs. 

63. Domes amatpersonu parakstīto elektronisko dokumentu lietvede vai atbildīgais darbinieks 

reģistrē elektroniskajā dokumentu vadības sistēmā, norādot nosūtīšanas datumu, laiku, 

reģistrācijas numuru, elektroniskā dokumenta adresātu un nosūta adresātam. 

mailto:tervetesnd@zemgale.lv


 

 

IX. Dokumentu nosūtīšana un saņemšana pa faksu 

 

64. Pa faksu saņemtam dokumentam nav juridiska spēka, tas pilda tikai informatīvu funkciju. 

65. Reģistrētās informācijas, kura saņemta pa faksu aprite ir atbilstoša saņemto dokumentu 

apritei. 

66. Ja dokuments saņemts pa faksu un vēlāk tiek saņemts dokumenta oriģināls, lietvede vai 

iestādes atbildīgais darbinieks uzliek uz faksu saņemtā dokumenta reģistrācijas numuru. 

Dokumenta kopiju nodod atbildīgajam izpildītājam, atzīmējot reģistrācijas žurnālā, vai 

pievieno lietai, ja atbilde jau sniegta.  

67. Dokumentu nosūta pa faksu, vai elektroniski, lai paātrinātu informācijas apmaiņu, 

vienlaikus dokumenta oriģinālu nosūta pa pastu vai citādā veidā nogādā adresātam, izņemot 

gadījumus, kad ierosinājuma dokumentā norādīts, ka nav nepieciešama atbildes dokumenta 

nosūtīšana pa pastu. 

 

 

X.   Dokumentu nodošanas un pieņemšanas kārtība, reorganizējot iestādes, 

atbrīvojot vai pieņemot darbiniekus darbā 

 

68. Darbinieks, beidzot darba tiesiskās attiecības, dokumentus nodod tiešajam vadītājam vai 

citam ar izpilddirektora rīkojumu norādītam darbiniekam.  

69. Ja darbinieka tiešais vadītājs uzskata par nepieciešamu, var izveidot komisiju, kura būs 

kompetenta izvērtēt dokumentu esību un stāvokli un pieņemt dokumentus. 

70. Nododot un pieņemot lietas, tiek sastādīts akts, kurā uzskaita lietvedībā esošās lietas saskaņā 

ar lietu nomenklatūru. Aktu paraksta darbinieks un viņa tiešais vadītājs vai komisija, aktu 

apstiprina izpilddirektors. 

71. Šos aktus sastāda trijos eksemplāros, no kuriem viens eksemplārs tiek nodots darbiniekam, 

kas nodod dokumentus, otrs – tiešajam vadītājam vai komisijai, kas pieņem dokumentus, trešais 

– atbildīgajam par arhīvu.  

72. Ja, pieņemot un nododot dokumentus, tiek atklāts to iztrūkums, nekavējoties jāinformē 

izpilddirektors un jāveic dokumentu meklēšana. 

73. Reorganizējot pašvaldības iestādes, to lietvedībā esošos dokumentus iestādes vadītājs ar 

aktu nodod izpilddirektora nozīmētai personai vai speciāli izveidotai komisijai. 

74. Ja jaunizveidotā iestāde pārņem likvidējamās vai reorganizējamās iestādes funkcijas, tad 

iestādes vadītājs ar nodošanas- pieņemšanas aktu nodod dokumentus jaunizveidotās iestādes 

vadītājam vai pašvaldības izpilddirektoram. 

75. Ja iestādes likvidācijas vai reorganizācijas gadījumā tās funkcijas netiek nodotas citai 

iestādei, dokumenti tiek nodoti pašvaldības arhīvā ar nodošanas- pieņemšanas aktu, ko paraksta 

iestādes vadītājs vai speciāli izveidota komisija un Tērvetes novada pašvaldības arhīvists. Akti 

nododami glabāšanā pašvaldības arhīvā. 

76. Noteikumi stājas spēkā pēc to apstiprināšanas domes sēdē. 

 

 

 

Domes priekšsēdētāja                                                                      D. Reinika 

 



 

 

 

 

APSTIPRINĀTS 

ar Tērvetes novada domes 

2013. gada 15. augusta  sēdes 

lēmumu (protokols Nr. 10, 23. paragrāfs ), 

ar grozījumiem 2014. gada 21. augusta sēdē 

(protokols Nr. 12,  20. paragrāfs ),  

ar grozījumiem 2017. gada 26. oktobra sēdē 

(protokols Nr. 18, 12. §)  

 

 

 

PEDAGOĢISKĀS KOMISIJAS 

NOLIKUMS 

 

Izdots saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām" 

41.panta pirmās daļas 2.punktu  

 

 

 

I.Vispārējie noteikumi 

 

1. Tērvetes novada Pedagoģisko komisiju (turpmāk – Komisija) izveido un tās darba 

organizāciju nosaka Tērvetes novada dome (turpmāk – Dome).  

 

2. Nolikums nosaka Komisijas uzdevumus, kompetenci, tiesības un darba organizāciju. 

 

3. Komisija savā darbībā ievēro spēkā esošos Latvijas Republikas likumus, Ministru kabineta 

un Domes normatīvos aktus un šo nolikumu. 

 

 4. Komisijas sastāvu  un tās priekšsēdētāju apstiprina  ar Domes lēmumu. Domes lēmums par 

komisijas sastāvu un komisijas priekšsēdētāju  ir uzskatāms par šī nolikuma neatņemamu 

sastāvdaļu.  

 

 

II. Komisijas sastāvs un darba organizācija 

 

5. Tērvetes novada domes izglītības darba koordinators iesaka Domei apstiprināšanai Komisijas 

sastāvu, tajā iekļaujot pārstāvību no visām Tērvetes novada izglītības iestādēm. 

 

6. Komisijas sēdes Komisijas priekšsēdētājs sasauc pēc nepieciešamības, bet ne retāk kā vienu 

reizi mācību gada semestrī. 

 

7.Komisijas priekšsēdētājs sasauc Komisijas sēdes, informējot Komisijas locekļus par sēdes 

darba laiku un darba kārtību ne vēlāk kā trīs dienas pirms sēdes. 

 

8. Komisijas priekšsēdētājs sagatavo iesniegtos materiālus izskatīšanai Komisijas sēdē. 

 

9. Komisijas sēdes vada Komisijas priekšsēdētājs.  

 



 

10. Komisijas sēdes protokolē viens no Komisijas locekļiem, kuru nozīmē Komisijas 

priekšsēdētājs.  

 

11. Komisijas sēdes protokolu paraksta Komisijas priekšsēdētājs un protokolists.  

 

12. Komisija atsevišķu jautājumu izskatīšanai var pieaicināt izglītības iestāžu vadītājus.  

13. Komisija ir lemttiesīga, ja sēdē piedalās vairāk kā puse no Komisijas locekļiem. 

 

14.  Komisija lēmumu pieņem ar balsu vairākumu. Ja balsu skaits sadalās vienādi, izšķirošā ir 

Komisijas priekšsēdētāja balss. 

 

15. Komisijas dokumenti – izglītības iestāžu vadītāju iesniegumi, vecāku iesniegumi, sēžu 

protokoli un protokolu pielikumi. 

 

16. Pamatojoties uz iesniegtajiem dokumentiem, Komisijas sēdē tiek sagatavots atzinums un 

piecu darba dienu laikā tas tiek nosūtīts izglītības iestāžu vadītājiem vai tiek informēti 

izglītojamo vecāki. 

 

III. Komisijas uzdevumi un tiesības 

 

17. Komisijas uzdevumi: 

17.1. īstenot MK noteikumu nr. 112 „Kārtība, kādā izglītojamie atbrīvojami no noteiktajiem 

valsts pārbaudījumiem” 7., 10. un 11. punktu; 

17.2. izstrādājot un apstiprinot Pedagogu profesionālās darbības kvalitātes novērtēšanas 

komisijas kārtību, organizēt un nodrošināt 4. kvalitātes pakāpes pedagogu profesionālās 

darbības novērtēšanu izglītības iestāžu pedagogiem Tērvetes novada administratīvajā teritorijā; 

17.3. saskaņot Tērvetes novada izglītības iestāžu administrācijas iesniegtos sarakstus par 

skolēnu apbalvošanu mācību gada beigās; 

17.4. izskatīt jautājumus, ko Komisijai novirzījusi Dome; 

17.5. veikt  Tērvetes novada izglītības iestāžu iesniegto  Interešu izglītības programmu 

izvērtēšanu un mērķdotācijas sadalīšanu; 

17.6   īsteno  interešu izglītības un pieaugušo neformālās izglītības programmu licencēšanu. 

     

18. Komisijai ir šādas tiesības: 

18.1. pieprasīt no Tērvetes novada administratīvajā teritorijā esošajām izglītības iestādēm 

informāciju par Komisijas kompetencē esošajiem jautājumiem; 

18.2. atbilstoši savai kompetencei pieņemt lēmumus, kas ir saistoši Tērvetes novada 

administratīvajā teritorijā esošajām izglītības iestādēm, un kontrolēt to izpildi. 

 

IV. Komisijas atbildība 

 

19. Komisija ir atbildīga par šajā nolikumā paredzēto uzdevumu izpildi, kā arī par pieņemto 

lēmumu atbilstību normatīvo aktu prasībām. 

 

20. Ja kāds no Komisijas locekļiem nepiekrīt Komisijas lēmumam un balso pret to, viņa 

viedokli fiksē Komisijas sēdes protokolā un viņš šādā gadījumā nav atbildīgs par Komisijas 

pieņemto lēmumu. 

 

21. Komisijas locekļi un Komisijas speciālisti ievēro konfidencialitāti, neizpaužot fizisko 

personu privātos datus. 

 

 

Domes priekšsēdētāja      Dace Reinika 



 

 

 

 

 

APSTIPRINĀTI 

 ar Tērvetes novada domes 

2017. gada 26. oktobra sēdes lēmumu  

(protokols Nr.18, 13.§) 
 

 

TĒRVETES NOVADA DOMES INTEREŠU IZGLĪTĪBAS UN  

PIEAUGUŠO NEFORMĀLĀS IZGLĪTĪBAS PROGRAMMU LICENCĒŠANAS  

KĀRTĪBAS NOTEIKUMI 
  

Izdoti saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām”  

21.panta pirmās daļas 14.punkta f) apakšpunktu,  

Izglītības likuma 17.panta trešās daļas 16.punktu,  

46.panta piekto daļu un 47.panta trešo daļu  

  

I. Vispārīgie jautājumi 
 

1.  Noteikumi (turpmāk tekstā - Noteikumi) nosaka, kā Tērvetes novada dome izsniedz licences 

interešu izglītības un pieaugušo neformālās izglītības programmu īstenošanai juridiskām, 

fiziskām personām, valsts un pašvaldību iestādēm (izņemot valsts un pašvaldības izglītības 

iestādes, kuras ir reģistrētas Izglītības iestāžu reģistrā), kā arī dokumentu izvērtēšanas kārtību, 

lēmuma par licences izsniegšanas, izsniegšanas atteikuma vai par licences anulēšanu 

pieņemšanas kārtību, licences termiņa pagarināšanas kārtību un citu šajos Noteikumos minēto 

darbību veikšanas kārtību.  

2. Licenci interešu izglītības programmu īstenošanai (1.pielikums)  un pieaugušo neformālās 

izglītības programmu īstenošanai (2.pielikums) izsniedz Tērvetes novada  domes (turpmāk 

tekstā - pašvaldība) izveidotā Pedagoģiskā komisija  (turpmāk tekstā – Komisija). 

3. Komisijai adresētie licencēšanas iesniegumi un dokumenti iesniedzami Tērvetes novada 

domē, vai nosūtāmi pa pastu vai elektroniski (e-pastā: tervetesnd@zemgale.lv) atbilstoši 

normatīvo aktu prasībām par drošu elektronisku parakstu. Komisijas piešķirtās licences tiek 

izsniegtas Tērvetes novada domē. 

  

 

II. Licences pieprasījuma iesniegšanas kārtība 
 

4. Licenci var pieprasīt juridiskas, fiziskas personas un valsts vai pašvaldību iestādes, kuras nav 

reģistrētas Izglītības iestāžu reģistrā interešu izglītības  un pieaugušo neformālās izglītības 

programmu īstenošanai. 

5. Licenci izsniedz uz laiku līdz 2 (diviem) gadiem. 

6. Licences saņemšanai licences pieprasītājs pašvaldībā iesniedz: 

6.1.   rakstveida iesniegumu, kurā norāda: 

6.1.1. juridiskai personai – nosaukumu, reģistrācijas Nr., juridisko adresi, tālruņa numuru, e-pasta 

adresi. 

6.1.2. fiziskai personai - vārdu, uzvārdu, personas kodu, adresi, tālruņa numuru, e-pasta adresi. 

6.1.3. valsts vai pašvaldību iestādes - nosaukumu, juridisko adresi, tālruņa numuru, e-pasta adresi. 

6.2. licencējamo interešu izglītības un pieaugušo neformālās izglītības programmu (turpmāk tekstā 

– izglītības programma), kurā norāda: 

 6.2.1. izglītības programmas nosaukumu; 



 

  6.2.2. izglītības programmas mērķi; 

  6.2.3. izglītības programmas uzdevumus; 

  6.2.4. izglītības programmas mērķauditoriju,   

  6.2.5. izglītības programmas apjomu (stundās); 

  6.2.6. izglītības programmas saturu (tematiskais plāns); 

  6.2.7. izglītības programmas īstenošanas valodu; 

  6.2.8.izglītības programmas paredzamos rezultātus. 

6.3. licencējamās izglītības programmas īstenošanai nepieciešamā personāla sarakstu, pievienojot 

dzīves aprakstu (CV) un izglītības programmas īstenošanai atbilstošas izglītības apliecinošo 

dokumentu kopijas; 

6.4. pēc izglītības programmas apguves izsniedzamā dokumenta paraugu. 

  

III. Lēmuma pieņemšanas un apstrīdēšanas kārtība 
 

7. Komisija: 

7.1. izskata iesniegtos dokumentus; 

7.2. pārbauda iesniegto dokumentu atbilstību spēkā esošo normatīvo aktu prasībām; 

7.3. pieņem lēmumu par: 

  7.3.1. licences izsniegšanu; 

  7.3.2. atteikumu izsniegt licenci; 

  7.3.3. izsniegtās licences anulēšanu; 

  7.3.4. izsniegtās licences pārreģistrāciju un/ vai pagarināšanu; 

7.4. pieteikumus izskata un 8.3.punktā minētos lēmumus pieņem viena mēneša laikā. 

Nepieciešamības gadījumā pašvaldībai ir tiesības pagarināt dokumentu izskatīšanas termiņu; 

7.5. noformē un izsniedz licences; 

7.6. apkopo informāciju par izglītības programmu īstenošanu pašvaldības teritorijā; 

7.7. ir tiesīga pārbaudīt programmas īstenošanu (par izglītības programmas īstenošanas kvalitāti 

atbild programmas īstenotājs). 

8. Komisijai ir tiesības pieņemt lēmumu par atteikumu izsniegt licenci, ja:  

8.1. iesniegtie dokumenti neatbilst spēkā esošo normatīvo aktu vai šīs kārtības prasībām, vai nav 

iesniegti visi nepieciešamie dokumenti; 

8.2. iesniegtajos dokumentos sniegta nepatiesa informācija; 

8.3. licencējamās izglītības programmas saturs neatbilst programmas nosaukumam un mērķim vai 

spēkā esošo normatīvo aktu prasībām; 

8.4. personāla kvalifikācija neatbilst licencējamās izglītības programmas īstenošanai. 

9. Ja Komisija pieņem lēmumu atteikt programmas licencēšanu, pēc Komisijas lēmumā norādīto 

trūkumu novēršanas licences pieprasītājs ir tiesīgs atkārtoti iesniegt iesniegumu attiecīgās 

programmas īstenošanai.  

10. Komisija ir tiesīga anulēt agrāk izsniegto licenci, ja: 

10.1. licences īpašnieks gada laikā pēc tās saņemšanas nav uzsācis īstenot licencēto izglītības 

programmu; 

10.2. licences īpašnieka darbība vai licencētās izglītības programmas īstenošana neatbilst spēkā 

esošo normatīvo aktu prasībām; 

10.3. licences īpašnieks sniedzis nepatiesu informāciju licences saņemšanai; 

10.4. tiek īstenota cita, licencē neminēta programma; 

10.5. licencētās izglītības programmas īstenošanā konstatēti normatīvo aktu pārkāpumi; 

10.6. juridiskās personas, pašvaldības vai valsts iestādes darbība ir izbeigta normatīvajos aktos 

noteiktajā kārtībā. 

11. Par licences anulēšanu licences īpašnieks tiek informēts rakstiski ne vēlāk kā 5 (piecu) darba 

dienu laikā pēc attiecīgā komisijas lēmuma pieņemšanas.  

12.  Ar lēmuma par licences anulēšanu pieņemšanas brīdi izsniegtā licence zaudē spēku un 

izglītības programmas īstenošana jāpārtrauc. 

13. Komisijai ir tiesības pieprasīt papildu informāciju un dokumentus, kas nepieciešami licences 

piešķiršanai. Ja iesniegtajos dokumentos nav pietiekamu ziņu jautājuma objektīvai izlemšanai, 



 

Komisija atliek jautājuma izskatīšanu un informē par to licences pieprasītāju, norādot atbildes 

sniegšanas termiņu. Jautājums tiek izskatīts pēc tam, kad saņemta pieprasītā informācija un (vai) 

dokumenti. Ja noteiktajā termiņā pieprasītā informācija netiek iesniegta, pieteikums netiek 

izskatīts un to nosūta atpakaļ pieprasītājam. 

14. Pašvaldībai izskatot jautājumu par licences izsniegšanu, ir tiesības pieaicināt speciālistus, 

ekspertus, kā arī pieprasītāju konkrētu jautājumu noskaidrošanai. 

15. Licenci paraksta Komisijas priekšsēdētājs. 

16. Licences derīguma termiņu skaita no dienas, kad Komisija ir pieņēmusi lēmumu par licences 

izsniegšanu. 

17. Licenci tās pieprasītājam vai tā pilnvarotai personai izsniedz pret parakstu.. 

18. Licences nozaudēšanas gadījumā Komisija pēc licences pieprasītāja rakstveida iesnieguma 

saņemšanas izsniedz pieprasītās licences dublikātu, uz kura ir atzīme „Dublikāts”. 

19. Licences īpašniekam ir pienākums informēt pašvaldību par izmaiņām dokumentos, kas bijuši 

par pamatu licences saņemšanai ne vēlāk kā 10 (desmit) dienu laikā no izmaiņu izdarīšanas dienas. 

20. Komisijas lēmumu var apstrīdēt,  iesniedzot iesniegumu domes priekšsēdētājam viena mēneša 

laikā no lēmuma stāšanās spēkā.  

  

IV. Licences derīguma termiņa pagarināšanas kārtība 
 

21. Komisija lēmumu par licences derīguma termiņa pagarināšanu un licences izsniegšanu uz laiku 

līdz 2 (diviem) gadiem  pieņem, ja licences īpašnieks iesniedz iesniegumu ne vēlāk kā vienu mēnesi 

pirms licences derīguma termiņa beigām. 

22. Iesniegumam par licences derīguma termiņa pagarināšanu pievieno:  

22.1. izsniegtās licences kopiju; 

22.2. informāciju par izmaiņām programmas īstenošanai nepieciešamā personāla sarakstā, izmaiņu 

gadījumā pievienojot dzīves aprakstu (CV) un izglītības programmas īstenošanai atbilstošas 

izglītības apliecinošo dokumentu. 

23. Komisijai ir tiesības pieprasīt licences pieprasītājam iesniegt papildu informāciju un 

dokumentus, kas nepieciešami licences derīguma termiņa pagarināšanai. 

24. Komisija pieņem lēmumu par licences derīguma termiņa pagarināšanu vai atteikumu pagarināt 

licences derīguma termiņu ne vēlāk kā 30 (trīsdesmit) dienu laikā pēc iesnieguma un visu 

nepieciešamo dokumentu saņemšanas.  

 

V. Administratīvā atbildība par noteikumu neievērošanu 

 

25. Atbildība par komercdarbības veikšanu bez licences saņemšanas vai komercdarbības 

turpināšanu pēc licences anulēšanas vai tās derīguma termiņa izbeigšanās iestājas saskaņā ar 

Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksu. 

26. Administratīvā pārkāpuma protokolu par noteikumu neievērošanu sastāda Tērvetes pašvaldības 

policija. 

 

Domes priekšsēdētāja                                                                 Dace Reinika 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

1. pielikums 

 

 

 

LATVIJAS REPUBLIKA 

TĒRVETES NOVADA DOME 
 

INTEREŠU UN PIEAUGUŠO NEFORMĀLĀS 

IZGLĪTĪBAS PROGRAMMU LICENCĒŠANAS KOMISIJA 
 

Zelmeņi, Tērvetes pagasts, Tērvetes novads 

 

LICENCE 
Tērvete 

 

___.___.______.    

 Nr.____________ 

 

interešu izglītības programmas īstenošanai 

 

izdota________________________________________________________________ 
(juridiskās personas nosaukums vai fiziskās personas vārds un uzvārds) 

 

___________________________________________________________________________ 
(reģistrācijas Nr. un juridiskā adrese – juridiskai personai, 

personas kods un deklarētā dzīvesvieta – fiziskai personai) 

 

par interešu izglītības programmas   
 

___________________________________________________________ 
(programmas nosaukums) 

 

īstenošanu 

Programmas īstenošanas vieta: ____________________________. 

 

 

Licence derīga līdz ___.___.______. 
 

 

Interešu un pieaugušo neformālās 

izglītības programmu licencēšanas 

komisijas vadītājs                                                            Paraksta atšifrējums 

 

  

 



 

 

2. pielikums 

 

 

 

LATVIJAS REPUBLIKA 

TĒRVETES NOVADA DOME 
 

INTEREŠU UN PIEAUGUŠO NEFORMĀLĀS 

IZGLĪTĪBAS PROGRAMMU LICENCĒŠANAS KOMISIJA 
 

Zelmeņi, Tērvetes pagasts, Tērvetes novads 

 

LICENCE 
Tērvete 

 

___.___.______.    

 Nr.____________ 

 

pieaugušo neformālās  izglītības programmas īstenošanai 

 

izdota________________________________________________________________ 
(juridiskās personas nosaukums vai fiziskās personas vārds un uzvārds) 

 

___________________________________________________________________________ 
(reģistrācijas Nr. un juridiskā adrese – juridiskai personai, 

personas kods un deklarētā dzīvesvieta – fiziskai personai) 

 

par pieaugušo neformālās  izglītības programmas   
 

___________________________________________________________ 
(programmas nosaukums) 

 

īstenošanu 

Programmas īstenošanas vieta: ____________________________. 

 

 

Licence derīga līdz ___.___.______. 
 

 

Interešu un pieaugušo neformālās 

izglītības programmu licencēšanas 

komisijas vadītājs                                                            Paraksta atšifrējums 

 
 



 

 

                                

 

 

 

  
 

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

"Tērvetes novada pašvaldības budžets 2017. gadam"" 

 

PAMATBUDŽETA IEŅĒMUMU TĀMES GROZĪJUMI 2017. gadam 
 

Rādītāju nosaukumi 

Budžeta 

kategoriju 

kodi 

Apstiprināts 

2017. 

gadam uz 

17.10.2017 

Grozījumi 

(+/-) 

Precizēts 

2017. 

gadam 

EUR EUR EUR 

I IEŅĒMUMI - kopā   4635221,00 395050,00 5030271,00 

1 2 3 4 5 

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

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

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

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

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

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

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

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

IEŅĒMUMI NO UZŅĒMĒJDARBĪBAS UN 

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

  Procentu ieņēmumi par depozītiem, kontu 

atlikumiem, valsts parāda vērtspapīriem un atlikto 

maksājumu   8.6.0.0. 2000,00 0,00 2000,00 

    Procentu ieņēmumi par atlikto maksājumu no vēl 

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

VALSTS (PAŠVALDĪBU) NODEVAS UN 

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

  Valsts nodevas, kuras ieskaita pašvaldību budžetā   9.4.0.0. 1650,00 0,00 1650,00 

    Valsts nodeva par apliecinājumiem un citu funkciju 

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

    Valsts nodevas par laulības reģistrāciju, 

civilstāvokļa akta reģistra ieraksta aktualizēšanu vai 

atjaunošanu un atkārtotas civilstāvokļa aktu 

reģistrācijas apliecības izsniegšanu     9.4.5.0. 100,00 0,00 100,00 

    Pārējās valsts nodevas, kuras ieskaita pašvaldību 

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

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

    Pašvaldības nodeva par domes izstrādāto oficiālo 

dokumentu un apliecinātu to kopiju saņemšanu     9.5.1.1. 130,00 0,00 130,00 

    Pašvaldības nodeva par tirdzniecību publiskās vietās     9.5.1.4. 1000,00 0,00 1000,00 

    Pašvaldības nodeva par būvatļaujas saņemšanu     9.5.2.1. 600,00 0,00 600,00 

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

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

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



 

    Naudas sodi, ko uzliek pašvaldības 

    

10.1.4.0. 8000,00 0,00 8000,00 

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

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

    Citi dažādi nenodokļu ieņēmumi 

    

12.3.9.0. 2400,00 0,00 2400,00 

Ieņēmumi no valsts (pašvaldību) īpašuma 

iznomāšanas, pārdošanas un no nodokļu 

pamatparāda kapitalizācijas 13.0.0.0. 72300,00 0,00 72300,00 

  Ieņēmumi no ēku un būvju īpašuma pārdošanas   13.1.0.0. 2000,00 0,00 2000,00 

  Ieņēmumi no zemes, meža īpašuma pārdošanas   13.2.0.0. 70000,00 0,00 70000,00 

    Ieņēmumi no zemes īpašuma pārdošanas 

    

13.2.1.0. 70000,00 0,00 70000,00 

  Ieņēmumi no valsts un pašvaldību kustamā 

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

Valsts budžeta transferti 18.0.0.0. 858896,00 395050,00 1253946,00 

  Pašvaldību saņemtie transferti no valsts budžeta   18.6.0.0. 858896,00 395050,00 1253946,00 

    Pašvaldību saņemtie valsts budžeta transferti 

noteiktam mērķim 

    

18.6.2.0. 390916,00 167040,00 557956,00 

    Pašvaldību no valsts budžeta iestādēm saņemtie 

transferti Eiropas Savienības politiku instrumentu un 

pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansētajiem 

projektiem (pasākumiem) 

    

18.6.3.0. 113653,00 228010,00 341663,00 

    Pašvaldību budžetā saņemtā dotācija no pašvaldību 

finanšu izlīdzināšanas fonda 

    

18.6.4.0. 337247,00 0,00 337247,00 

    Pārējie pašvaldību saņemtie valsts budžeta iestāžu 

transferti- SAC iemītnieki 

    

18.6.9.0.1 17080,00 0,00 17080,00 

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

  Pašvaldību saņemtie transferti no citām 

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

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

  Ieņēmumi no iestāžu sniegtajiem maksas 

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

    Maksa par izglītības pakalpojumiem 

    

21.3.5.0. 1000,00 0,00 1000,00 

    Ieņēmumi par nomu un īri 

    

21.3.8.0. 35900,00 0,00 35900,00 

    Ieņēmumi par pārējiem sniegtajiem maksas 

pakalpojumiem 

    

21.3.9.0. 978490,00 0,00 978490,00 
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PAMATBUDŽETA IZDEVUMU TĀMES GROZĪJUMI 2017. gadam 
 

 

Rādītāju nosaukumi 

Budžeta 

kategoriju 

kodi 

Apstiprināts 

2017. 

gadam uz 

17.10.2017 

Grozījumi 

(+/-) 

Precizēts 

2017. 

gadam 

EUR EUR EUR 

II IZDEVUMI - kopā   5443992,00 173382,00 5617374,00 

1 2 3 4 5 

Atlīdzība 1000 2518334,00 166531,00 2684865,00 

  Atalgojums   1100 1989791,00 129681,00 2119472,00 

    Mēnešalga     1110 1920677,00 129456,00 2050133,00 

    Piemaksas, prēmijas un naudas balvas     1140 60894,00 225,00 61119,00 

    Atalgojums fiziskajām personām uz tiesiskās 

attiecības regulējošu dokumentu pamata     1150 8220,00 0,00 8220,00 

  Darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas 

obligātās iemaksas, pabalsti un kompensācijas   1200 528543,00 36850,00 565393,00 

    Darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas 

obligātās iemaksas     1210 492267,00 30508,00 522775,00 

    Darba devēja pabalsti, kompensācijas un citi 

maksājumi     1220 36276,00 6342,00 42618,00 

Preces un pakalpojumi 2000 1961092,00 -19061,00 1942031,00 

  Mācību, darba un dienesta komandējumi, darba 

braucieni   2100 14674,00 0,00 14674,00 

    Iekšzemes mācību, darba un dienesta komandējumi, 

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

    Ārvalstu mācību, darba un dienesta komandējumi, 

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

  Pakalpojumi   2200 1143217,00 -18806,00 1124411,00 

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

    Izdevumi par komunālajiem pakalpojumiem     2220 304332,00 0,00 304332,00 

    Iestādes administratīvie izdevumi un ar iestādes 

darbības nodrošināšanu     2230 93282,00 1851,00 95133,00 

    Remontdarbi un iestāžu uzturēšanas pakalpojumi 

(izņemot kapitālo remontu)     2240 599782,00 -18441,00 581341,00 

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

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

    Citi pakalpojumi     2270 100223,00 -2216,00 98007,00 

    Maksājumi par saņemtajiem finanšu pakalpojumiem     2280 5500,00 0,00 5500,00 

  Krājumi, materiāli, energoresursi, preces, biroja 

preces un inventārs, kurus neuzskaita kodā 5000   2300 758112,00 -255,00 757857,00 

    Izdevumi par precēm iestādes darbības 

nodrošināšanai     2310 81405,00 -124,00 81281,00 

    Kurināmais un enerģētiskie materiāli     2320 152488,00 -131,00 152357,00 

    Zāles, ķimikālijas, laboratorijas preces, medicīniskās 

ierīces, medicīniskie instrumenti, laboratorijas 

dzīvnieki un to uzturēšana     2340 23481,00 0,00 23481,00 



 

    Kārtējā remonta un iestāžu uzturēšanas materiāli     2350 63202,00 0,00 63202,00 

    Valsts un pašvaldību aprūpē un apgādē esošo 

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

    Mācību līdzekļi un materiāli     2370 7581,00 0,00 7581,00 

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

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

  Budžeta iestāžu nodokļu, nodevu un naudas sodu 

maksājumi   2500 39633,00 0,00 39633,00 

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

  Pakalpojumi, kurus budžeta iestādes apmaksā 

noteikto funkciju ietvaros, kas nav iestādes 

administratīvie izdevumi   2800 500,00 0,00 500,00 

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

  Subsīdijas un dotācijas komersantiem, biedrībām 

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

    Valsts un pašvaldību budžeta dotācija komersantiem, 

biedrībām, nodibinājumiem un fiziskām personām     3260 14000,00 0,00 14000,00 

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

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

    Budžeta iestāžu procentu maksājumi Valsts kasei     4310 2000,00 0,00 2000,00 

Pamatkapitāla veidošana 5000 722390,00 25912,00 748302,00 

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

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

  Pamatlīdzekļi   5200 703390,00 25912,00 729302,00 

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

    Tehnoloģiskās iekārtas un mašīnas     5220 2050,00 26000,00 28050,00 

    Pārējie pamatlīdzekļi     5230 127145,00 -88,00 127057,00 

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

    Kapitālais remonts un rekonstrukcija     5250 546595,00 0,00 546595,00 

Sociālie pabalsti 6000 97265,00 0,00 97265,00 

  Pensijas un sociālie pabalsti naudā   6200 75734,00 0,00 75734,00 

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

    Pašvaldību sociālā palīdzība iedzīvotājiem naudā     6250 13584,00 0,00 13584,00 

    Pabalsts garantētā minimālā ienākumu līmeņa 

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

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

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

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

    Pašvaldību sociālā palīdzība iedzīvotājiem natūrā     6320 510,00 0,00 510,00 

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

  Pārējie klasifikācijā neminētie maksājumi 

iedzīvotājiem natūrā un kompensācijas   6400 20736,00 0,00 20736,00 

    Pašvaldības pirktie sociālie pakalpojumi 

iedzīvotājiem     6410 500,00 0,00 500,00 

    Maksājumi iedzīvotājiem natūrā, naudas balvas, 

izdevumi pašvaldību brīvprātīgo iniciatīvu izpildei     6420 20236,00 0,00 20236,00 

Uzturēšanas izdevumu transferti, pašu resursu 

maksājumi, starptautiskā sadarbība 7000 128911,00 0,00 128911,00 

  Pašvaldību uzturēšanas izdevumu transferti   7200 128911,00 0,00 128911,00 

    Pašvaldību uzturēšanas izdevumu transferti citām 

pašvaldībām     7210 126411,00 0,00 126411,00 

    Pašvaldību uzturēšanas izdevumu transferti valsts 

budžeta daļēji finansētām atvasinātajām publiskajām 

personām, budžeta nefinansētām iestādēm     7270 2500,00 0,00 2500,00 
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PAMATBUDŽETA FINANSĒŠANA 

 

IV FINANSĒŠANA - kopā   808771,00 

-

224007,00 584764,00 

1 2 3 4 5 

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

  Naudas līdzekļi   F21010000 82580,00 0,00 82580,00 

    Naudas līdzekļu atlikums gada sākumā 

    F21010000 

AS 133407,00 0,00 133407,00 

    Naudas līdzekļu atlikums perioda beigās 

    F21010000 

PB 50827,00 0,00 50827,00 

  Pieprasījuma noguldījumi (bilances aktīvā)   F22010000 423032,00 0,00 423032,00 

    Pieprasījuma noguldījumu atlikums gada sākumā 

    F22010000 

AS 823032,00 0,00 823032,00 

    Pieprasījuma noguldījumu atlikums perioda 

beigās 

    F22010000 

PB 400000,00 0,00 400000,00 

Aizņēmumi F40020000 303159,00 

-

224007,00 79152,00 

  Saņemtie aizņēmumi   F40020010 426723,00 0,00 426723,00 

    Saņemtie ilgtermiņa aizņēmumi     F40320010 426723,00 0,00 426723,00 

  Saņemto aizņēmumu atmaksa   F40020020 123564,00 224007,00 347571,00 

    Saņemto ilgtermiņa aizņēmumu atmaksa     F40320020 123564,00 224007,00 347571,00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

PASKAIDROJUMA RAKSTS 

 

Tērvetes novada pašvaldības saistošajiem noteikumiem Nr. 14 

 

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

„Tērvetes novada pašvaldības budžets 2017. gadam”” 

 

 

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

analīzi uz 2017. gada 26. oktobri Pašvaldības 2017. gada budžeta grozījumos apkopoti sekojoši 

grozījumu priekšlikumi: 

 precizēti Pašvaldības saņemtie valsts budžeta transferti noteiktam mērķim; 

 precizēti izdevumi pamatbudžetā atbilstoši funkcionālajām un ekonomiskajām 

kategorijām; 

 

1. Pamatbudžets 

 

1.1. Ieņēmumi 
Ieņēmumu prognoze kopumā palielināta par 37 149 euro. 

 

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

Rādītāju nosaukumi 

Budžeta 

kategoriju 

kodi 

Apstiprināts 

2017. 

gadam uz 

25.05.2017 

Grozījumi 

(+/-) 

Precizēts 

2017. gadam 

EUR EUR EUR 

Valsts budžeta transferti 18.0.0.0. 858 896,00 395 050,00 1 253 946,00 
  Pašvaldību saņemtie transferti no valsts 

budžeta 
18.6.0.0. 858 896,00 395 050,00 1 253 946,00 

Pašvaldību saņemtie valsts budžeta 

transferti noteiktam 
18.6.2.0. 390 916,00 167 040,00 557 956,00 

    Pašvaldību no valsts budžeta iestādēm 

saņemtie transferti Eiropas Savienības 

politiku instrumentu un pārējās ārvalstu 

finanšu palīdzības līdzfinansētajiem 

projektiem (pasākumiem) 

18.6.3.0. 113 653,00 228 010,00 341 663,00 

 

Kopējo ieņēmumu prognoze Pašvaldības funkciju finansēšanai palielināta par 395 

050  euro, t.sk. 167 040 euro dotācija pedagogu atalgojumam, interešu izglītībai skolās, dotācija 

asistentam un Helmaņa pieminekļa atjaunošanai. 228 010 euro dotāciju veido Kroņauces stadiona 

pārbūve, pašvaldības ceļa Te5 un Tērvetes kultūras nama skatuves remontarbu izmaksas. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

1.2. Izdevumi 

Budžeta izdevumu daļā precizēti izdevumi un Pašvaldības finansējums pa 

funkcionālajām kategorijām un ekonomiskās klasifikācijas kodiem, kopumā izdevumus 

palielinot par 173 382 euro. Izdevumu finansēšana paredzēta ar papildus saņemtajiem 

ieņēmumiem.  

 

Tabula nr.1.2.1. Pašvaldības izdevumu izmaiņas 2017.gada 26. oktobra grozījumos. 

  

Rādītāju nosaukumi 

Budžeta 

kategoriju 

kodi 

Apstiprināts 

2017. gadam 

uz 

25.05.2017 

Grozījumi 

(+/-) 

Precizēts 

2017. gadam 

EUR EUR EUR 

Atlīdzība 1000 2518334,00 166531,00 2684865,00 

  Atalgojums   1100 1989791,00 129681,00 2119472,00 

    Mēnešalga     1110 1920677,00 129456,00 2050133,00 

    Piemaksas, prēmijas un naudas balvas     1140 60894,00 225,00 61119,00 
  Darba devēja valsts sociālās 

apdrošināšanas obligātās iemaksas, 

pabalsti un kompensācijas 

  1200 528543,00 36850,00 565393,00 

    Darba devēja valsts sociālās 

apdrošināšanas obligātās iemaksas 
    1210 492267,00 30508,00 522775,00 

    Darba devēja pabalsti, kompensācijas 

un citi maksājumi 
    1220 36276,00 6342,00 42618,00 

Preces un pakalpojumi 2000 1961092,00 -19061,00 1942031,00 

  Pakalpojumi   2200 1143217,00 -18806,00 1124411,00 

    Iestādes administratīvie izdevumi 

un ar iestādes darbības 

nodrošināšanu     2230 93282,00 1851,00 95133,00 

    Remontdarbi un iestāžu 

uzturēšanas pakalpojumi (izņemot 

kapitālo remontu)     2240 599782,00 -18441,00 581341,00 

    Citi pakalpojumi     2270 100223,00 -2216,00 98007,00 

  Krājumi, materiāli, 

energoresursi, preces, biroja 

preces un inventārs, kurus 

neuzskaita kodā 5000   2300 758112,00 -255,00 757857,00 

    Izdevumi par precēm iestādes 

darbības nodrošināšanai 

    2310 81405,00 -124,00 81281,00 

    Kurināmais un enerģētiskie 

materiāli 

    2320 152488,00 -131,00 152357,00 

Pamatkapitāla veidošana 5000 722390,00 25912,00 748302,00 

  Pamatlīdzekļi   5200 703390,00 25912,00 729302,00 

    Tehnoloģiskās iekārtas un mašīnas     5220 2050,00 26000,00 28050,00 

    Pārējie pamatlīdzekļi     5230 127145,00 -88,00 127057,00 

 

 

 

 



 

 

1.2.1. Vispārējie valdības dienesti - izdevumi samazināti līdzekļiem neparedzētiem 

gadījumiem no pašvaldības budžeta par 2216 euro. 

 

1.2.2. Atpūta, kultūra un reliģija - izdevumi palielināti par 7348 euro, ko veido Helmaņa 

pieminekļa atjaunošana un valsts finansējums māksliniecisko kolektīvu vadītāju 

atalgojumam. 

 

1.2.3. Izglītība - izdevumi palielināti par 166 050 euro t.i. valsts finansējums pedagogu 

atalgojumam. 

 

1.2.4. Sociālā aizsardzība - izdevumi palielināti par 2200 euro – asistenta pakalpojumiem 

 

Veikta izdevumu pārdale starp ekonomiskās klasifikācijas kodiem. 

 

 

 

Domes priekšsēdētāja                                                                 Dace Reinika 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

PROJEKTS 

 

 

 
 

VIENOŠANĀS 

starp Tērvetes novada pašvaldību  (Latvijas Republika) un Singureņ pašvaldību  

(Moldovas Republika) par sadarbību ekonomikas, izglītības, sporta un kultūras jomā. 

 

Tērvetes novada  pašvaldība (Latvijas Republika) un Singureņ pašvaldība (Moldovas 

Republika), turpmāk tekstā sauktas par Pusēm, 

- saskaņā ar pienākumiem un pilnvarām, kas noteiktas ar abu valstu  spēkā 

esošajiem normatīvajiem aktiem, 

- ņemot vērā abpusēju ieinteresētību divpusēju attiecību attīstībā, kā arī esošu 

sadarbības potenciālu, savstarpēji vienojās par sekojošo: 

 

1. pants 
 

Puses savas kompetences ietvaros un saskaņā ar Latvijas Republikas un Moldovas Republikas 

normatīvajiem aktiem, veic visu nepieciešamos pasākumus, lai attīstītu un stiprinātu 

ekonomisko, izglītības, humanitāro, sporta un kultūras sadarbību. 

 

2.pants 

Puses īsteno sadarbību sekojošās jomās: 

- pieredzes apmaiņa pašvaldības administrācijas pamatuzdevumu veikšanā, kas vērstas uz 

vietējās nozīmes jautājumu risināšanu; 

 

- atbalsts tiešu kontaktu nodibināšanā starp saimnieciskās darbības veicējiem, kas darbojas 

Singureņ pašvaldībā  un Tērvetes  novada teritorijā; 

 

- atbalsts un līdzdarbošanās starptautisku un pārrobežas projektu izstrādē un īstenošanā, 

kopīgi  risinot problēmas, kas skar vietējās pašvaldības struktūras; 

- atbalsts kopīgu veselību veicinošu un sporta pasākumu organizēšanā, sporta attīstībā un 

popularizēšanā  Singureņ pašvaldībā  un Tērvetes  novada teritorijā; 

 

- atbalsts kopīgu  masu kultūras pasākumu ar māksliniecisko kolektīvu 

līdzdalību  organizēšanā   Singureņ pašvaldībā  un Tērvetes  novada teritorijā; 

-izstāžu organizēšana, pieredzes apmaiņa izglītības jomā un bibliotēku darbības nodrošināšanā. 

 

3.pants 

Šī vienošanās neskar Pušu tiesības un saistības attiecībā uz citām vienošanām un neierobežo 

Pušu tiesības izmantot citas sadarbības formas.  

 

 



 

4.pants 

Vienošanās tiek  noslēgta uz termiņu 5 gadi. Tās darbība automātiski tiek  pagarināta uz nākamo 

piecu gadu periodu, ja neviena no Pusēm rakstiskā formā nepaziņo par savu nodomu pārtraukt 

spēkā esošo vienošanos otrai Pusei ne mazāk kā sešus mēnešus pirms attiecīgās vienošanās 

darbības beigām.  

Vienošanās stājās spēkā dienā, kad saņemts pēdējais rakstiskais paziņojums par abu Pušu 

iekšējo procedūru izpildi, kuras ir nepieciešamas, lai vienošanās būtu spēkā esoša. Vienošanās 

pārtraukšana neietekmē tiesības un saistības, izrietošas no līgumiem, kas noslēgti šīs vienošanās 

ietvaros, kā arī šo līgumu darbības termiņu. . 

Parakstīta Tērvetes novada “Zelmeņos”,  2017.gada 17. novembrī , divos eksemplāros, katrs no 

tiem latviešu un krievu valodā, abiem tekstiem ir vienāds spēks.  

 

Latvijas Republikas 

Tērvetes novada  pašvaldības vārdā Tērvetes novada pašvaldības domes priekšsēdētāja  

 

Dace Reinika            ____________________ 

 

Moldovas Republikas  

Singureņ pašvaldības vadītājs 

 

Virgils Molosags          ___________________ 
 

 

Domes priekšsēdētāja                       D. Reinika 

 

 

 

 


