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Tērvetes novada dome      

Sirsnīgi sveicam visus Tērvetes novada
janvāra mēneša jubilārus, 

jo īpaši suminām:

Ir labi stipram būt
Un neļaut sevi gadu vējiem locīt.

Ir labi labam būt,
Daudz labestības vārdu citiem sacīt.

Ir labi gudram būt
Un gudrību kā dārgu mantu dalīt..

/V. Kokle – Līviņa/

Labdien 
Jūsmājās!

Jaunajā 2018. gadā!  
Novēlu MUMS VISIEM 
veselīgu, saskanīgu, 
ražīgu, radošu, darbīgu,  
panākumiem un mīlestības 
apvītu Jauno gadu! Lai 
izdodas īstenot visdziļākā 
stūrītī apslēptās ieceres, jo 

tikai, noticot sev, mēs varam ļoti daudz paveikt!  
Paldies par labajiem vārdiem, ko esat pagājušā 

gadā veltījuši domes darbam, paldies par kritiku 
un ierosinājumiem darba uzlabošanai! Cenšamies 
un centīsimies uzklausīt un reaģēt uz iedzīvotāju 
ierosinājumiem, jo tikai kopā mēs varam veidot savu 
novadu, kādu to vēlamies redzēt un kādā vēlamies 
dzīvot. 

Gada nogalē saņēmu apsveikumu, kas bija 
rakstīts novada pensionāru vārdā. Nebija adresāta, 
kam varētu atbildēt, bet no vēstules sapratu, ka mūsu 
izdevumu ”Laikam  līdzi” lasa. Tā kā man nebija 
iespējas atbildēt personīgi, tad atbildēšu publiski. 
Vēstulītē izskanēja jautājums - kāpēc gan avīzītē vairs 
nenorāda vecumu tiem novada cilvēkiem, kas tiek 
sveikti apaļajās jubilejās, jo gribētos taču zināt šo 
personu vecumu! Agrāk taču tā bija!- Varu atbildēt, 
ka tas ir tāpēc, ka cits rakstītājs mums aizrādīja, ka 
nevēlas, ka viņa gadi avīzītē tiek norādīti. Tā kā tie 
ir sava veida personas dati, respektējām to, un tagad 
sveicam, nosaucot tikai vārdu un uzvārdu! Otrs 
jautājums bija, - kāpēc nevarētu pensionārus sveikt 
mājās jau no 70 gadu vecuma? Gribu norādīt, ka 
turpināsim sveikt tikai no 85 gadu vecuma apaļajās 
jubilejās, jo senioru skaits novadā ir liels, un fiziski 
nav iespējams katru apciemot mājās, piem., jau 
no 70 gadu vecuma. Kopā ar sociālo dienestu mēs 
šo pasākumu cenšamies padarīt ļoti personisku, 
ierodoties tieši dzimšanas dienā pie gaviļnieka mājās 
un to mīļi sveicot. Arī naudas balviņa ir plānota tikai 
no šī cienījamā vecuma sasniegšanas - 85 gadiem, 
ar 2018. gadu nedaudz to palielinot. Noslēdzot šo 
sadaļu, novēlu vēstules rakstītājiem labu veselību, 
mīlestību un gaišu prieku sirdī!

Janvāra mēnesi esam uzsākuši ar nopietnu darbu 
pie budžeta plānošanas 2018. gadam. 4. janvārī 
Finanšu komitejas sēdē pulcējās novada iestāžu 
un struktūrvienību vadītāji, lai  stāstītu par savām 
iecerēm un budžeta plānojumu 2018. gadam. Budžets 
mums ir jāpieņem līdz februāra sākumam, tā kā 
detalizētāk par saplānoto un apstiprinātajām naudas 
summām stāstīsim nākošajā avīzītē, taču vēlos pateikt, 
ka arī 2017. gadā esam uzkrājuši pašvaldības budžeta 
līdzekļus, lai 2018. gadā varētu veikt lielākus darbus, 
neņemot aizņēmumu no Valsts kases, piemēram, 
turpināsim iesākto darbu pie multifunkcionālās ēkas 
“Zelmeņi” siltināšanas (ēkā atrodas kultūras nams, 
pasts, bibliotēka, dome, veikals). Augstkalnes internāta 
ēkā plānojam nomainīt apkures, kanalizācijas un 
ūdenssistēmu, izveidosim multifunkcionālu sporta 
laukumu pie Augstkalnes vidusskolas, izbūvēsim 
gājēju celiņu no Augstkalnes vidusskolas pirmsskolas 
grupas ”Zvaniņi” līdz skolai, izbūvēsim stāvlaukumu 
pie Labrenču mājas. Arī uz Labrenču māju no Elvi 
veikala plānots izbūvēt gājēju celiņu, tikai šeit būs 
garāks process, jo būs nepieciešami visi saskaņojumi 
ar Latvijas valsts ceļiem. Lai labiekārtotu stāvlaukumu 
un celiņu Tērvetes kapsētā, papildus “Leader” projekta 
finansējumam būs nepieciešams arī lielāks pašvaldības 
finansējums. Tāpat šajā gadā par pašvaldības budžeta 
līdzekļiem nodomāts pabeigt skrejceļa izbūvi 
Kroņauces stadionā. Ņemot vērā to, ka ES projekta 
ietvaros pavasarī tiks izbūvēts grantēta seguma 
piebraucamais ceļš pirmsskolas grupai  “Sprīdītis”, 
šim jaunizbūvētajam ceļam būs nepieciešams uzklāt 
bruģa vai asfalta segumu par pašvaldības līdzekļiem. 
Turpinām darbus pie iesāktajiem ES projektiem 
pašvaldības grants ceļu sakārtošanā, kā arī pie 
projekta īstenošanas, kura rezultātā plānots izbūvēt 
asfaltētu ceļu gar sanatorijas ciematu - tā saucamais 
Lauviņu ceļš.  Lai izdodas visas ieceres, ko mūsu 
uzņēmēji ir plānojuši realizēt, iegādājoties īpašumus 
uz šīs ieliņas, jo projekta sasniedzamajos rezultātos ir 
tik ļoti nepieciešams radīt jaunas darba vietas! 

Šīs ir mūsu būtiskākās, lielākās ieceres 2018. 
gadam, bet tikai pēc budžeta apstiprināšanas varēsim 
tam visam dot zaļo gaismu. 

Lai mums visiem veiksmīgs 2018. gads! 

Brīvdienu māja “Apartamenti “Ores”” 
iegūst “Zaļo sertifikātu”

Jau 19 gadus Latvijā ir ieviests un veiksmīgi darbojas 
„Zaļais sertifikāts” - nacionālas nozīmes lauku 
tūrisma mītņu ekosertifikācijas jeb vides kvalitātes 
zīme. „Zaļā sertifikāta” patrons ir Latvijas Republikas 
Valsts prezidents Raimonds Vējonis. 

Sertifikāta iegūšanai 
būtisks novērtējums 
ir dabas resursu un 
vides daudzveidības 
saglabāšana, kā arī 
cilvēkam veselīgas 
vides uzturēšana. “Zaļā 
sertifikāta” īpašnieki 
tiek novērtēti arī 
pēc saimniekošanas 
ekonomiskuma, pēc 

pozitīvas atpazīstamības, pēc vietas, kur rūpējas par 
dabas vides saglabāšanu.
Patiesi lepojamies, ka starp 22 Latvijas lauku tūrisma 
saimniecībām, kas 2018. gada 25. janvārī prezidenta 
pilī saņems vides kvalitātes zīmi “Zaļais sertifikāts”, 
ir brīvdienu māja “Apartamenti “Ores”, to īpašnieks 
Madars Sondors. Inita Roze,

sabiedrisko attiecību speciāliste

“Gada farmaceits 2017” –  
Iveta Ludviga no Augstkalnes

2017. gada 11. novembrī Rīgā norisinājās Latvijas 
Farmaceitu biedrības 12. kongress. Darba kārtībā bija 
iekļauta arī balvas “Gada farmaceits 2017” izvirzīto 
pretendentu sveikšana un godināšana.
Latvijas farmaceitu biedrība savu balvu “Gada 
farmaceits 2017” pasniedza “Mana aptieka” 
Augstkalnes pagastā farmaceitei Ivetai Ludvigai.

Arī Tērvetes novada 
ļaudis, īpaši Augstkalnes 
pagasta iedzīvotāji, no 
sirds sveic Ivetu Ludvigu 
ar iegūto Latvijas 
farmaceitu biedrības 
augsto novērtējumu. 

No kreisās: Lauku attīstības konsultante Tērvetē Monta 
Mantrova, Artis Treimanis no Tērvetes tauriņiem, 
farmaceite Iveta Ludviga un Tērvetes novada domes 
priekšsēdētāja Dace Reinika. 
Savukārt tradicionālajā Tērvetes novada uzņēmēju 
pasākumā aizvadītā gada 9. decembrī Iveta Ludviga 
no pašvaldības saņēma arī ceļojošo svečturi par 
veiksmīgu uzņēmējdarbības uzsākšanu Tērvetes 
novadā. Iepriekšējā gadā ceļojošā balva atradās pie 
“Tērvetes tauriņiem”.

Inita Roze,
sabiedrisko attiecību speciāliste

Jaunajā 2018. 
gadā lai Jums visiem ir 

acīs prieks, sirdī mīlestība, 
dvēselē miers un aiz muguras 

spārni!

Augstkalnes pagasta pārvaldes 
vadītāja Jeļena Belova

Šajā naktī zvaigznes lejup laižas
un kā sudrabs egļu zaros krīt.

Sveču staros visas domas gaišas, -
lai tās būtu tādas mums arvien,
un lai Jaunā gada dienu rakstā

Laimes māte dzīpariņu sien!

Veiksmes un veselības pilnu Jauno 2018.gadu 
novēl Bukaišu pagasta pārvaldes kolektīvs!

Tos skaistos sapņus,
kas klusi sirdī mīt,

Tos krietnos darbus,
kas ceļā būs jau rīt,

Lai Jaunais gads
jums palīdz piepildīt.

Lai Jaunajā gadā nezūd apņēmība radīt 
brīnumus, piepildīt mazus un lielus sapņus un 

īstenot nospraustos mērķus!

Tērvetes pagasta pārvaldes 
vadītāja Dace Vācere

Lai mēs esam tik 
bagāti, ka savā nabadzībā spējam 

vēl dot viens otram! 
Lai mēs esam tik stipri, 

ka savā vājumā varam uzvarēt paši sevi!
Lai mēs esam tik gaiši, 

ka šajā tumšajā laikā  gaismā starot varam!
(Vēsma Kokle- Līviņa) 

Labiem nodomiem un darbiem bagātu 
Jauno 2018. gadu! 

Tērvetes novada domes 
sociālā dienesta darbinieki

“Re, arī zvaigznēs 
ierakstīts

Tas pats, kas laukos plašos:
Jāmeklē sudrabs, tas baltais, kas trīc

Tepatās – mūsos pašos.”
                       /I. Ziedonis/

Cienījamie Augstkalnes vidusskolas audzēkņi, vecāki un vecvecāki, 
pedagogi, tehniskie darbinieki, mūsu skolas labvēļi un sadarbības 

partneri, draugi, atbalstītāji un visi labas gribas cilvēki!

Lai nākamajā gadā katrā ģimenē saticība un veiksme, gudrība, 
izturība  un veselība! Lai atrodam balto, kluso pārdomu laiku sev, kā 

arī esam kopā ar saviem  mīļajiem  daudzus jo daudzus skaistus 
brīžus! 

Lai viegliem soļiem nākamais gads ienāk katrā sētā,
Lai Latviju un cilvēkus gan Dievs, gan Laima svēta.

Augstkalnes vidusskolas kolektīvs

No zelta ābeles - brīnumābeles
Sirdī lai kāda sēkliņa krīt
Kā Ziemassvētku vakarā,

Tā Jaungada gājumā,
Palīdzot laimi ieraudzīt.

Gads būs tāds, kādu mēs paši to veidosim. Lai 
izdodas tajā krāsainus dzīparus vīt, dienu steigā 

apstāties, brīnumu ikdienā saskatīt!

Annas Brigaderes pamatskolas kolektīvs

Gada slieksni 
pārkāpjot,

Jaunus sapņus sirds lai rod!
Degsmes pilns ja būsi pats,

Laimīgs būs tev Jaunais Gads!
Lai Jaunajā gadā  ir spēks un drosme 

mums visiem kopā piepildīt pat 
vispārdrošākos sapņus! 

Tērvetes novada kultūras nama 
darbinieku saime

Tas eņģelis ar 
veiksmes spārniem-

pie katra klusi ciemos nāk
Vien izgaismo tam Domu savu

un tici,-piepildījums nāks,
jo arī eņģelim no svara,

ka acis priekā starot sāk,-
vien uztici tam Domu savu......

                                                       /S.Upesleja/
Lai ikvienai aizbildņu un atbalsta ģimenei, un mūsu 

sadarbības partneriem veiksmīgs 
Jaunai 2018. gads! 

Tērvetes novada bāriņtiesas 
priekšsēdētāja Baiba Opmane

Domes priekšsēdētāja
Dace Reinika



Domes sēde

Saistošie noteikumi

2017. gada 28. decembrī tika sasaukta kārtējā Tērvetes novada domes sēde
Uzsākot sēdi, Domes priekšsēdētāja Dace 

Reinika sniedza informāciju par Tērvetes novada 
domes deputāta pilnvaru atjaunošanu.

2017. gada 19. decembrī ir saņemts Tērvetes 
novada domes deputātes Madaras Dargužas 
iesniegums, kurā M. Darguža informē Tērvetes 
novada domi, ka atjauno deputāta pilnvaras sakarā 
ar bērna kopšanas atvaļinājuma beigšanos. Atbilstoši 
Republikas pilsētas domes un novada domes 
deputāta statusa likumam ar brīdi, kad informācija 
par deputāta pilnvaru atjaunošanu sniegta domes 
sēdē, tiek atjaunotas deputāta  pilnvaras domes 
deputātam.

Domes sēdes darba kārtībā bija iekļauti 16 darba 
kārtības jautājumi un Tērvetes novada pašvaldības 
izpilddirektora ziņojums.

Domes izpilddirektora  
Māra Berlanda ziņojums par 
pašvaldības darbu decembrī

Domes priekšsēdētāja informē, ka izpilddirektors 
ir atvaļinājumā un sagatavoto ziņojumu nolasīs 
jurists Ivars Gorskis

 5. decembrī noslēdzās cenu aptauja divu 
tehnisko projektu izstrādei un autoruzraudzības 
veikšanai saskaņā ar izstrādātajiem projektēšanas 
uzdevumiem,  autoceļu Te-67 (Dūņu Trīņi- 
Lakstīgalas 2,133-3,406 km) un Bu-1 (Stūrīši-
Mednieki 3,554-5,754 km) pārbūvei. Tika izsūtīti 
uzaicinājumi piedalīties cenu aptaujās trim 
projektēšanas firmām - SIA “3C”, SIA “IB Design” 
un SIA  “Rūķis AG”. Abām aptaujām saņemti divu 
pretendentu piedāvājumi. Ceļa Te-67 aptaujai SIA  
“IB Design” iesniegtais piedāvājums ir 5396,60 EUR, 
bet SIA “Rūķis AG” - 4779,50 EUR, t.sk. PVN. 

Ceļa Bu-1 aptaujai arī saņemti divi piedāvājumi 
- SIA “IB Design” iesniegtais piedāvājums ir 8300,60 
EUR, savukārt SIA “Rūķis AG” - 8226,79 EUR,  
t. sk. PVN. Trešais uzaicinātais pretendents SIA 
“3C”aptaujām piedāvājumus neiesniedza.

Šajā sakarā 14. decembrī  tika noslēgti divi līgumi 
ar SIA “Rūķis AG” par projektēšanas darbu veikšanu  
abos objektos par augstāk minētajām cenām. Abu 
līgumu izpildes termiņš paredzēts četru mēnešu laikā 
no līgumu noslēgšanas. Līgumi par autoruzraudzību 
tiks slēgti pirms būvdarbu uzsākšanas.

Projektu izstrāde notiek ELFLA Lauku attīstības 
programmas 2014. - 2020. gadam  pasākuma 
“Pamatpakalpojumi un ciematu atjaunošana lauku 
apvidos” ietvaros.

 13. decembrī noslēdzās cenu aptauja par 
remontdarbu veikšanu “Šarlotes” tiltam 4,814 km uz 
pašvaldības ceļa Bu-1 “Stūrīši-Mednieki”. Saņemti 
divu aptaujāto pretendentu piedāvājumi. SIA “Rīgas 
Tilti” piedāvāja  darbus izpildīt par 12 096,37 EUR, 
bet SIA “Tilts” par 14 399,54 EUR, t.sk.  PVN.  
Noslēgts būvdarbu līgums ar SIA “Rīgas Tilti” par 
minēto zemāko cenu  saskaņā ar SIA “Projekts 3” 
izstrādātajā defektu aktā veicamo būvdarbu apjomu. 
Līgums paredz būvdarbus uzsākt nākamā gada aprīlī  
un pabeigt viena mēneša laikā.

 12. decembrī tika izsludināta cenu aptauja 
tehniskā projekta izstrādei Augstkalnes vidusskolas 
internāta ēkas apkures, ūdensvada un kanalizācijas 
tīklu atjaunošanai. Tika izsūtīti uzaicinājumi 
piedalīties cenu aptaujā trim projektēšanas firmām - 
SIA “SWS”, SIA “Ģirta Grūbes būvniecības birojs” un 
SIA “Inženiera A. Upmača birojs”. Līdz noteiktajam 
piedāvājumu iesniegšanas termiņam tika saņemti 
visu uzaicināto pretendentu piedāvājumi. SIA „SWS” 
iesniedza piedāvājumu par 4743,20 EUR, SIA „Ģirta 
Grūbes būvniecības birojs” par 4719,00 EUR, bet 
SIA „Inženiera A.Upmača birojs” apņēmies veikt 
projektēšanas darbus par 4235,00 EUR, t. sk. PVN.

 Pašvaldībai ir iesniegts topogrāfiskais plāns 
un apliecinājuma karte objektam „Gājēju akmens ceļa 
atjaunošana un stāvlaukuma pārbūve Tērvetes kapos”. 
Apliecinājuma kartes un kontroltāmes izstrāde ir 
nepieciešama projekta pieteikuma sagatavošanai. 
Darbus veica SIA “Rūķis AG”. Līguma summa ir 
713,90 EUR, t. sk. PVN. 

 Noslēgts nomas līgums ar SIA “Tele2” 
par antenas masta būvniecību un sakaru aparatūras 
izvietošanu un ekspluatāciju uz pašvaldībai piederošā 
objekta “Tornis”, Augstkalnes pagasts, Tērvetes 
novads, ar mērķi uzlabot elektronisko sakaru kvalitāti.  
Līgums noslēgts līdz 2027. gada 31. decembrim. 
Nomas maksa 50,00 EUR/mēnesī, bez PVN.

 4. decembrī tika izsludināts atklāts konkurss 
“Degvielas piegāde Tērvetes novada pašvaldības 
transporta vajadzībām”. Plānotais maksimālais 
iepirkuma apjoms 12 mēnešos ir 23 000 litri A-95 
benzīns, 1 000 litri A-98 markas benzīns un 45 000 
litri dīzeļdegviela. Pretendentiem piedāvājumi bija 
jāiesniedz līdz aizvadītā gada 28. decembrim.       

Domes sēdē pieņemtie lēmumi  
PAR DOKUMENTU APSTIPRINĀŠANU

Tērvetes novada dome precizēja saistošos 
noteikumus „ Par brīvprātīgās iniciatīvas pabalstiem 
Tērvetes novada  pašvaldībā” un „ Par ģimenes vai 
atsevišķi dzīvojošas personas atzīšanu  par trūcīgu vai 
maznodrošinātu un sociālās palīdzības pabalstiem 
Tērvetes novada pašvaldībā”. Turpmāk skat. pilnu 
dokumentu tekstus.

Vienlaikus Dome apstiprināja noteikumus 
“Asistenta pakalpojuma  piešķiršanas kārtība 
Tērvetes novada pašvaldībā”, apstiprināja grozījumus 
“Tērvetes novada izglītības iestāžu pedagogu 
atlīdzības nolikums” un saistošos noteikumus Nr. 
17 „ Grozījumi Tērvetes novada domes 2017. gada 
7. februāra saistošajos noteikumos Nr. 3 „Tērvetes 
novada pašvaldības budžets 2017. gadam””. Pilnā 
redakcijā dokumenti lasāmi www.tervetesnovads.lv 

PAR MAKSAS PAKALPOJUMIEM
Pamatojoties uz Tērvetes novada domes dzimtsarakstu 
nodaļas vadītāja p. i. Ineses Meijas iesniegumu 
deputāti pieņēma lēmumu - Precizēt 2016. gada 22. 
jūnijā Tērvetes novada domes sēdē  (protokols. Nr.10, 
15 §) apstiprinātos Dzimtsarakstu nodaļas maksas 
pakalpojumu izcenojumus: 
1. Svinīga laulību laulības reģistrācija, ja viens no 

laulājamiem ir deklarējis dzīvesvietu Tērvetes 
novada administratīvajā teritorijā - 50,00 euro

2. Svinīga laulības reģistrācija, ja laulātie nav 
deklarēti Tērvetes  novada administratīvajā 
teritorijā - 80,00 euro

3. Laulības reģistrācija tikai liecinieku klātbūtnē bez 
svinīgas ceremonijas - 14,00 euro

4. Laulības reģistrācija tikai liecinieku klātbūtnē ar 
ceremonija - 30,00 euro

5. Laulības reģistrācija ārpus Dzimtsarakstu 
nodaļas, ja viens no laulājamiem ir deklarējis 
dzīvesvietu Tērvetes novada administratīvajā 
teritorijā - 60,00 euro

6. Laulības reģistrācija ārpus Dzimtsarakstu 
nodaļas, ja laulātie nav deklarēti Tērvetes novada 
administratīvajā teritorijā - 100,00 euro

7. Par visa veida civilstāvokļa aktu (dzimšanas, 
laulības, miršanas u.c.) meklēšanu arhīvā, 
izrakstu un izziņu sagatavošanu un izsniegšanu -  
10,00 euro

8. Dokumentu noformēšana un nosūtīšana reģistru 
ierakstu labošanas un papildināšanas gadījumos 
- 14,00 euro

9. Dokumentu noformēšana un nosūtīšana reģistru 
ierakstu atjaunošanas gadījumos - 12,00 euro

10.  Par atkārtotu apliecību izsniegšanu - 12,00 euro
11.  Vārda, uzvārda maiņa, tautības ieraksta maiņa - 

90,00 euro     

PAR ŠTATU SARAKSTU APSTIPRINĀŠANU
Jau iepriekš Tērvetes novada dome sniedza 

informāciju, ka ar 2018. gada 1. janvāri Sociālās 
aprūpes centra “Tērvete” darbu beidz Bērnu nodaļa. 
Tā kā centrā turpmāk darbosies tikai Veco ļaužu 
nodaļa, tad Dome apstiprināja sekojošas izmaiņas 
SAC “Tērvete” štatu sarakstā: Administratīvais 
personāls – 4,5 likmes, Veselības aprūpes un sociālās 
aprūpes personāls - 53,75 likmes, Apkalpojošais 
personāls – 10,5 likmes, Tehniskais personāls –  
13,5 likmes.

Dome apstiprināja Tērvetes novada pašvaldības 
iestāžu štatu sarakstu ar 2018. gada 1. janvāri: 
Tērvetes novada pašvaldības administrācija –  
12,55 likmes, Augstkalnes pagasta pārvalde –  
3 likmes, Bukaišu pagasta pārvalde – 2 likmes, Tērvetes 
pagasta pārvalde - 2,47 likmes, Deputāti, komisijas 
– 9 amata vienības, Annas Brigaderes pamatskola – 
10,2 likmes, PIG “Sprīdītis” – 11 likmes, Augstkalnes 
vidusskola – 20,25 likmes un 3 Darba līgumi mācību 
gada laikā, Izglītības vadība – 2,4 likmes, Tērvetes 
kultūras nams – 4,25 un 8 Darba līgumi darba sezonā, 
Sports – 3,3 likmes un 3 Darba līgumi, autobusi –  
5 likmes, Bāriņtiesa – 2,75 likmes un 1 Darba līgums, 
Sociālais dienests – 8,1 likme, Bukaišu tautas nams –  
1,25 likmes un 1 Darba līgums, Ugunsdzēsības dienests 
– 0,5 likmes un 1 Darba līgums, Attīstības nodaļa –  
5 likmes, Komunālā nodaļa – 20,5 likmes pastāvīgi un 
12,5 likmes uz 7 mēnešiem sezonas laikā, un 10 likmes 
uz 5 mēnešiem sezonas laikā, Pašvaldības policija –  
2 likmes, Būvvalde – 0,5 likmes un  1 Darba līgums, 
Katlu māja – Labrenči – 1 likme uz 7 mēnešiem 
sezonas laikā, Autoceļu uzturēšana – 1 amata vienība 
sezonas laikā, Novada bibliotēkas – 4,75 likmes.

PAR NEKUSTAMAJIEM ĪPAŠUMIEM
Izvērtējot Valsts zemes dienesta ierosinājumu, 
Dome pieņēma lēmumu par adreses „Laurēni, 
Tērvetes pagasts, Tērvetes novads, likvidēšanu. 
Divos gadījumos tika pieņemts lēmums par dzīvokļa 
īpašuma atsavināšanu. 
Divi lēmumi saistīti ar pašvaldībai piekritīgas zemes 
piešķiršanu nomā.  

Pēc protokola materiālu apkopoja Inita Roze,
sabiedrisko attiecību speciāliste

Domes sēdes audio ieraksts un protokols 
pieejams www.tervetesnovads.lv

I. VISPĀRĪGIE JAUTĀJUMI
1. Noteikumi nosaka pabalstu veidus un apmērus, 

kuri tiek piešķirti papildus sociālās palīdzības 
pabalstiem, šo pabalstu piešķiršanas un 
izmaksas kārtību, kā arī lēmumu par pabalstiem 
pārsūdzēšanas kārtību Tērvetes novada 
pašvaldībā. 

2. Noteikumu uzdevums ir noteikt, kādos 
gadījumos, kādām sociālajām grupām un 
kādā apmērā pašvaldība sniedz materiālo 
atbalstu, pamatojoties uz autonomo funkciju un 
brīvprātīgo iniciatīvu izpildi. 

3. Pabalstu veidi:  
3.1. Pabalsts sakarā ar bērna piedzimšanu;
3.2. Pabalsts svētkos „Mazais Tērvetnieks”;
3.3. Pabalsts Ziemassvētku paciņām;
3.4. Pabalsts mācību līdzekļu un skolas

piederumu iegādei;
3.5. Pabalsts pirmklasniekam; 
3.6. Pabalsti audžuģimenēm;
3.7. Pabalsts aizbildnim;
3.8. Pabalsts politiski represētajām personām;
3.9. Pabalsts atgriežoties no ieslodzījuma vietas;
3.10. Vienreizējs pabalsts dokumentu

noformēšanai;
3.11. Pabalsts par īpašiem nopelniem un

ieguldījumu Tērvetes novada attīstībā;
3.12. Pabalsts dzīves jubilejā;
3.13. Pabalsts Aprūpei mājās; 
3.14. Apbedīšanas pabalsts. 
II. PABALSTU  APMĒRS UN TO 

PIEŠĶIRŠANAS KĀRTĪBA
4. Pabalsts sakarā ar bērna piedzimšanu. 

Pabalsts paredzēts, lai sniegtu materiālu atbalstu 
jaundzimušā vajadzību nodrošināšanai. 
4.1. Tiesības saņemt pabalstu par katru 
jaundzimušo ir ģimenēm, kurās: 

4.1.1. Jaundzimušā bērna pirmreizējā deklarētā 
dzīvesvieta   un abu vecāku pastāvīgā  un 
deklarētā dzīvesvieta bērna piedzimšanas brīdī 
ir Tērvetes novada administratīvajā teritorijā; 
4.1.2. Jaundzimušā bērna pirmreizējā deklarētā 
dzīvesvieta un viena no viņa vecāku  pastāvīgā  
un deklarētā dzīvesvieta bērna piedzimšanas 
brīdī ir Tērvetes novada administratīvajā 
teritorijā.

4.2. Pabalsts noteikts EUR 170.00  apmērā 
ģimenēm, kas atbilst šo noteikumu 
4.1.1.apakšpunkta nosacījumiem. 
4.3. Pabalsts noteikts EUR 120.00 apmērā 
ģimenēm, kas atbilst šo noteikumu 
4.1.2. apakšpunkta nosacījumiem. 
4.4.Tiesības uz pabalstu ir arī personai, kas bērnu 
ņēmusi aizbildnībā, ja vien  šis pabalsts nav 
izmaksāts bērna vecākiem. 

5. Pabalstu var pieprasīt 3 mēnešu laikā no bērna 
dzimšanas dienas. 

6. Ja ģimenē vienlaicīgi piedzimst vairāk kā viens 
bērns, katram bērnam izmaksājamo pabalstu 
dubulto.   

7. Pabalsta saņemšanai sociālajā dienestā jāiesniedz 
iesniegums sakarā ar bērna piedzimšanu.  

8. Pamatojoties uz iesniegtajiem dokumentiem 
un Iedzīvotāju reģistrā pieejamām ziņām par 
jaundzimušo bērnu un viņa vecākiem, tiek 
pieņemts  lēmums par pabalsta izmaksu. 

9. Pabalsts tiek ieskaitīts pabalsta pieprasītāja 
iesniegumā norādītajā norēķinu kontā vai 
izmaksāts Tērvetes novada pašvaldības kasē.

10. Ja ir pamats uzskatīt, ka piešķirtais pabalsts varētu 
tikt izlietots  nelietderīgi vai netikt izlietots bērna 
vajadzību nodrošināšanai, sociālajam dienestam 
pirms pabalsta piešķiršanas ir tiesības apsekot 
ģimeni dzīvesvietā. Pamatojoties uz apsekošanā 
konstatēto, pabalstu var piešķirt mantiskā veidā.

11. Pabalsts svētkos „Mazais Tērvetnieks”. Pabalsts 
tiek  piešķirts bērniem, kuri dzimuši iepriekšējā 
kalendāra gada laikā un kuru deklarētā 
dzīvesvieta ir reģistrēta Tērvetes novadā. 

12. Pabalsta apmērs EUR 25.00, to pasniedz mantiskā 
veidā (suvenīrs) pasākuma „Mazais Tērvetnieks” 
norises laikā.

13. Pabalsta saņēmēju sarakstu sagatavo sociālais 
dienests, pamatojoties uz Iedzīvotāju reģistra 
sniegtajām ziņām.

14. Pabalsts Ziemassvētku paciņām. Pabalsts tiek 
piešķirts Tērvetes novada pašvaldības teritorijā 
deklarētiem pirmsskolas vecuma bērniem un 
1.- 4. klašu izglītojamajiem, kuri mācās Tērvetes 
novada izglītības iestādēs, pamatojoties uz 
izglītības iestāžu sarakstiem un Iedzīvotāju 
reģistra sniegtajām ziņām;

15. Pabalsts tiek noteikts līdz EUR 5.00 par vienu 
paciņu, to pasniedz mantiskā veidā novada 
Ziemassvētku pasākumos.

16. Pabalsts mācību līdzekļu un skolas piederumu 
iegādei. Pabalsts tiek piešķirts Tērvetes novadā 
deklarētām un pastāvīgi dzīvojošām ģimenēm 
ar obligātās izglītības  vecumu  sasniegušiem 
bērniem līdz pamatizglītības iegūšanai,  bet 
ne ilgāk  kā 18 gadu vecumam, un kuras atbilst 
kādam no  šādiem kritērijiem:
16.1. Trūcīga ģimene; 
16.2. Daudzbērnu ģimene;
16.3. Bērns/ bārenis vai bez vecāku gādības 
palicis bērns, ja lēmumu par bērna  ievietošanu 
ārpusģimenes aprūpē pieņēmusi Tērvetes novada 
Bāriņtiesa;
16.4. Bērns, kam noteikta invaliditāte.

17. Pabalsts mācību līdzekļu un skolas piederumu 
iegādei tiek piešķirts EUR 30.00 apmērā katram 
izglītojamajam, uzsākot jauno mācību gadu. 

18. Pabalsta saņemšanai sociālajā dienestā jāiesniedz 
iesniegums un dokumetāls apliecinājums  
no izglītības iestādes par tās apmeklēšanu, 
ja izglītojamais neapmeklē Tērvetes novada 
izglītības iestādi. 

19. Pabalsts pirmklasniekam. Pabalsts tiek piešķirts 
individuālo mācību piederumu iegādei Tērvetes 
novadā deklarētam un pastāvīgi dzīvojošam  
izglītojamajam, kurš pirmo reizi uzsāk mācības 
1. klasē.  

20. Pabalsts tiek piešķirts EUR 50.00 apmērā. 
21. Pabalsta saņemšanai sociālajā dienestā jāiesniedz 

iesniegums un dokumetāls apliecinājums  
no izglītības iestādes par tās apmeklēšanu, 
ja izglītojamais neapmeklē Tērvetes novada 
izglītības iestādi. 

22. Izglītojamajam, kurš saņem “Pabalstu 
pirmklasniekam”, šo noteikumu 16. punktā 
noteiktais pabalsts netiek maksāts. 

23. Pabalsts audžuģimenei. Pabalsts tiek piešķirts 
audžuģimenei par audžuģimenes pienākumu 
izpildi attiecībā uz bērna aprūpi, ja lēmumu par 
bērna ārpusģimenes aprūpi pieņēmusi Tērvetes 
novada bāriņtiesa.

24 Pabalsts audžuģimenei tiek piešķirts sekojoši:
24.1. Ikmēneša pabalsts audžuģimenei bērna 

uzturam 50% apmērā no valstī noteiktās 
minimālās darba algas;
24.2. Ikgadējs pabalsts bērna apģērba un mīkstā 
inventāra iegādei EUR 75.00 apmērā.

25. Bāriņtiesas lēmums par bērna ievietošanu 
audžuģimenē ir par  pamatu sociālā dienesta 
lēmumam par pabalsta piešķiršanu un izmaksu.

26. Pabalsts aizbildnim. Pabalsts tiek piešķirts 
aizbildnim, kura deklarētā dzīvesvieta ir Tērvetes 
novada pašvaldības teritorijā un  lēmumu par 
bērna ārpusģimenes aprūpi pieņēmusi Tērvetes 
novada bāriņtiesa.

27. Pabalsta apmērs EUR 15.00 mēnesī.
28. Tērvetes novada Bāriņtiesas lēmums par 

aizbildnības nodibināšanu un aizbildņa iecelšanu 
ir par pamatu sociālā dienesta lēmumam par 
pabalsta piešķiršanu un izmaksu.

29. Pabalsts politiski represētām personām. Pabalsts 
tiek piešķirts Tērvetes novada pašvaldības 
teritorijā deklarētām un pastāvīgi   dzīvojošām 
personām, kurām ir piešķirts politiski represētās 
personas statuss.

30. Pabalsts tiek piešķirts EUR 35.00 apmērā.
31. Pabalsts tiek piešķirts  vienu reizi gadā  Latvijas 

Republikas proklamēšanas dienā.
32. Pabalsts atgriežoties no ieslodzījuma. Pabalsts 

tiek piešķirts Tērvetes novada pašvaldības 
iedzīvotājiem, tiem atgriežoties no ieslodzījuma, 
ja personas deklarētā dzīvesvieta ir bijusi 
pašvaldības administratīvajā teritorijā.

33. Pabalsts tiek piešķirts EUR 43.00 apmērā.
34. Lai saņemtu pabalstu, personai:

34.1. Jāiesniedz iesniegums un izziņa no 
ieslodzījuma vietas par atbrīvošanu;
34.2. Jāuzrāda personu apliecinošs dokuments.
35. Vienreizējs pabalsts dokumentu 

noformēšanai. Pabalsts paredzēts personu 
apliecinošu  vai citu dokumentu saņemšanai 
gadījumos, ja dokumenta neesamība liedz personai 
iespēju saņemt kādu no sociālajiem statusiem 
(trūcīgas personas, bezdarbnieka, pensionāra u.c.), 
vai arī attiecīgā dokumenta saņemšana var veicināt 
personas ienākumu līmeņa paaugstināšanos. Pabalstu 
piešķir Tērvetes novada iedzīvotājiem, kuru deklarētā 
dzīvesvieta ir pašvaldības administratīvajā teritorijā 
un kuri atbilst kādam no šādiem kritērijiem:            ▶

APSTIPRINĀTI
ar Tērvetes novada domes

2017.gada 28. decembra
sēdes lēmumu (protokols Nr.23, 12.§)  

Par brīvprātīgās iniciatīvas pabalstiem Tērvetes novada pašvaldībā
Izdoti saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām”43.panta trešo daļu  



Saistošie noteikumi

Saistošie noteikumi
APSTIPRINĀTI

Ar Tērvetes novada domes
2017. gada 28. decembra  sēdes

lēmumu (prot. Nr. 23 , 13. §)

Par ģimenes vai atsevišķi dzīvojošas personas atzīšanu par trūcīgu vai  
maznodrošinātu un sociālās palīdzības pabalstiem Tērvetes novada pašvaldībā
Izdoti saskaņā ar Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības  likuma 33. panta otro daļu un 35. panta ceturto un piekto daļu, likuma “Par palīdzību dzīvokļa jautājuma risināšanā”  
14.panta sesto daļu, likuma “Par pašvaldībām” 43.panta trešo daļu

35.1. Trūcīga persona;
35.2. Persona bez ienākumiem.

36. Pabalsts netiek izsniegts naudā, bet tiek apmaksāts 
rēķins par sniegto pakalpojumu.

37. Pabalsts dzīves jubilejā: 
37.1. Pabalsts EUR 15.00 apmērā, kuru pasniedz 
dāvanu kartes veidā senioru pasākuma norises 
laikā, tiek piešķirts personām, kas sasniegušas 
valstī  noteikto pensionēšanas vecumu un kuru 
deklarētā un pastāvīgā dzīvesvieta ir Tērvetes  
novada pašvaldības teritorijā. 
37.2. Pabalsts EUR 30.00 apmērā tiek piešķirts 
personām, kuras sasniegušas 85 gadu  vecumu 
un kuru deklarētā un pastāvīgā dzīvesvieta ir 
Tērvetes  novada pašvaldības teritorijā. 
37.3. Pabalsts EUR 50.00 apmērā tiek piešķirts 
personām, kuras sasniegušas 90 gadu  vecumu 
un kuru deklarētā un pastāvīgā dzīvesvieta ir 
Tērvetes  novada pašvaldības teritorijā. 
37.4. Pabalsts EUR 80.00 apmērā tiek piešķirts 
personām, kuras sasniegušas 95 gadu  vecumu 
un kuru deklarētā un pastāvīgā dzīvesvieta ir 
Tērvetes  novada pašvaldības teritorijā. 
37.5. Pabalsts EUR 100.00 apmērā tiek piešķirts 
personām, kuras sasniegušas 100 gadu  vecumu 
un kuru deklarētā un pastāvīgā dzīvesvieta ir 
Tērvetes  novada pašvaldības teritorijā. 

38. 37.2. -37.5. punktos norādītie pabalsti tiek 
izmaksāti personas dzīves jubilejas dienā  
dzīvesvietā. 

39. Pabalsts tiek piešķirts saskaņā ar Iedzīvotāju 

reģistra datiem, personai sasniedzot attiecīgu 
vecumu. Sarakstu pabalsta izmaksai sagatavo 
sociālais dienests. 

40. Pabalsts par īpašiem nopelniem un ieguldījumu 
Tērvetes  novada attīstībā. Pabalsts tiek piešķirts, 
pamatojoties uz  fiziskas personas vai juridiskas 
personas iesniegumu par konkrētas personas 
nopelniem Tērvetes novada attīstībā.

41. Motivētu lēmumu par pabalsta piešķiršanu, tā 
apmēru vai iesnieguma noraidīšanu pieņem 
Tērvetes novada dome. Lēmums par pabalsta 
piešķiršanu ir pamats pabalsta izmaksai.

42. Pabalsts „Aprūpei mājās” – pabalsts paredzēts 
daļējai pakalpojuma apmaksai. Pabalstu var 
saņemt persona, kurai saskaņā ar Civillikumu 
nav apgādnieku (pilngadīgi bērni un mazbērni) 
vai apgādniekam ir garīga vai fiziska rakstura 
traucējumi, ko apstiprina ģimenes ārsta vai 
VDEĀK izziņa. 

43. Personas deklarētā dzīvesvieta ir pašvaldības 
teritorijā un  ir vajadzīgs atbalsts ikdienas 
vajadzību apmierināšanai ārpus mājas (produktu, 
medikamentu, saimniecības preču piegāde, 
maksājumu kārtošana, u.c.).

44. Persona  nesaņem „Aprūpe mājās” pakalpojumu.
45. Pabalsts aprūpei tiek piešķirts EUR 30.00 

vienu reizi mēnesī un tiek izmaksāts pabalsta  
pieprasītājam.

46. Apbedīšanas pabalsts. Pabalsts paredzēts mirušās 
personas apbedīšanas izdevumu apmaksai. 
Pabalsts tiek piešķirts mirušās personas 

ģimenes loceklim vai personai, kura uzņēmusies 
apbedīšanu, ja mirusī persona pastāvīgi  dzīvojusi 
un tās deklarētā dzīves vieta bijusi Tērvetes 
novada administratīvajā teritorijā.

47. Pabalsts noteikts EUR 150.00 apmērā.  
48. Gadījumos, kad personai nav tiesību uz valsts 

apbedīšanas pabalstu,   papildus  47. punktā 
noteiktajam pabalstam tiek piešķirti   EUR 
285.00.

49. Gadījumos, kad personai ir  tiesības uz valsts 
apbedīšanas pabalstu, bet  tas ir mazāks par  
EUR 285.00 – personai papildus  47. punktā 
noteiktajam pabalstam tiek piešķirta naudas 
summa, kura veidojas kā starpība starp summu 
EUR 285.00 un valsts apbedīšanas pabalsta 
faktiski izmaksāto summu. 

50. Apbedīšanas pabalsta saņemšanai  sociālajā 
dienestā jāiesniedz:
50.1. Iesniegums ar apliecinājumu apbedīt 
mirušo;
50.2. Mirušās personas miršanas apliecības 
kopija, uzrādot oriģinālu;
50.3. Šo noteikumu 48. un 49. punktā  minētajos 
gadījumos  Valsts sociālās apdrošināšanas 
aģentūras lēmums par apbedīšanas pabalsta 
piešķiršanu  un tā apmēru vai lēmums par 
atteikumu piešķirt apbedīšanas pabalstu. 

51. Pabalstu var pieprasīt viena mēneša laikā no 
miršanas apliecības izsniegšanas dienas.

52. Pabalsts tiek ieskaitīts  pabalsta pieprasītāja 
iesniegumā norādītajā norēķinu kontā vai 

izmaksāts Tērvetes  novada pašvaldības kasē.
53. Lēmumus  par pabalstu piešķiršanu, izņemot 

lēmumu par šo noteikumu 40. punktā minēto 
pabalstu,  pieņem sociālais dienests.
III. LĒMUMU PĀRSŪDZĒŠANAS KĀRTĪBA

54. Sociālā dienesta lēmumu par pabalsta piešķiršanu 
vai iesnieguma noraidīšanu personai ir tiesības 
apstrīdēt Tērvetes novada domē viena mēneša 
laikā no lēmuma pieņemšanas dienas, adrese 
“Zelmeņi”, Tērvetes pagasts, Tērvetes novads. 

55. Tērvetes novada domes pieņemto lēmumu 
persona var pārsūdzēt tiesā Administratīvā 
procesa likumā noteiktajā kārtībā.
IV. NOSLĒGUMA JAUTĀJUMI

56. Ar saistošo noteikumu spēkā stāšanās dienu 
spēku zaudē Tērvetes novada domes 2014. 
gada 19. jūnija saistošie noteikumi Nr. 8 „Par 
pabalstiem krīzes situācijā, autonomo funkciju 
un brīvprātīgo iniciatīvu izpildei”.

57. Ar saistošo noteikumu spēkā stāšanās 
dienu spēku zaudē Tērvetes novada domes  
2012. gada 27. decembra  saistošie noteikumi Nr. 
14 „ Par pabalstu  sakarā ar bērna piedzimšanu 
un pabalstu apbedīšanas  izdevumiem”.

58. Ar saistošo noteikumu spēkā stāšanās dienu spēku 
zaudē Tērvetes  novada pašvaldības 2015. gada 
19. marta saistošie noteikumi Nr.6 “Par sociālo 
palīdzību”.

59. Saistošie noteikumi stājas spēkā   2018. gada  
1. janvārī.

Dome priekšsēdētāja D.Reinika

Dome priekšsēdētāja D.Reinika

I. VISPĀRĪGIE JAUTĀJUMI
1. Saistošie noteikumi nosaka:

1.1. kārtību, kādā tiek novērtēti ģimeņu (personu) 
ienākumi un materiālie resursi, nosakot 
ģimeņu (personu) atbilstību trūcīgas vai 
maznodrošinātas ģimenes (personas) statusam;

1.2. pašvaldības noteiktos sociālās palīdzības veidus 
un apmērus;

1.3. kārtību, kādā ģimenēm (personām) tiek 
izmaksāti Sociālo pakalpojumu  un sociālās 
palīdzības likumā noteiktie sociālās palīdzības 
pabalsti un sociālās palīdzības pabalsti 
pamatvajadzību apmierināšanai;

1.4. lēmumu par pabalstiem pieņemšanas, 
apstrīdēšanas un pārsūdzēšanas kārtību.

2. Sociālā palīdzība tiek sniegta ģimenēm 
(personām), kuras savu dzīves vietu deklarējušas 
Tērvetes novada administratīvajā teritorijā.

3. Sociālās palīdzības pabalstus piešķir izvērtējot 
pabalstu pieprasītāju ienākumus un materiālo 
stāvokli, izņemot pabalstu krīzes situācijā, un 
tie tiek piešķirti trūcīgām vai maznodrošinātām 
ģimenēm (personām).

II. IENĀKUMU UN MATERIĀLO RESURSU 
NOVĒRTĒŠANA

4. Lai izvērtētu ģimenes (personas) atbilstību 
trūcīgas vai maznodrošinātas  ģimenes 
(personas) statusam, vai saņemtu kādu no 
sociālās palīdzības pabalstiem, persona vēršas 
Tērvetes novada domes sociālajā dienestā 
(turpmāk tekstā – Dienestā), uzrāda personu 
apliecinošu dokumentu un iesniedz rakstveida 
iesniegumu, kuru parakstot, persona sniedz 
Dienestam atļauju izmantot pašvaldības un valsts 
datu reģistros pieejamo informāciju par sevi un 
ģimenes locekļiem.

5. Mutvārdos izteiktu klienta iesniegumu Dienesta 
speciālisti pašvaldības sociālās palīdzības 
administrēšanas informācijas sistēmā (SOPA) 
noformē rakstveidā, izdrukā un persona to 
paraksta.

6. Dienesta speciālisti pēc personas iesnieguma 
saņemšanas, pamatojoties uz sniegto 
informāciju, iesniegtajiem dokumentiem un 
pieejamo informāciju no valsts un pašvaldības 
datu reģistriem, informācijas sistēmā SOPA 
elektroniski aizpilda iztikas līdzekļu deklarāciju 
(turpmāk – deklarācija).

7. Ja deklarācijas aizpildīšanai nepieciešamā 
informācija par mājsaimniecību sociālā 
darba speciālistam nav pieejama valsts un 
pašvaldības datu reģistros, persona un sociālā 
darba speciālists vienojas par nepieciešamās 
informācijas iegūšanas veidu un laiku. 

8. Pēc deklarācijas aizpildīšanas to izdrukā un 
paraksta sociālā darba speciālists un deklarācijas 
iesniedzējs, apliecinot deklarācijā sniegto ziņu 
patiesumu.

9. Personai ir tiesības iesniegt pašrocīgi aizpildītu 
un parakstītu deklarāciju, ja tā atbilst normatīvo 
aktu prasībām.

10. Personas, kuras pamatotu apsvērumu dēļ nevar 
atnākt uz Dienestu noteiktajos apmeklētāju 
pieņemšanas laikos, saistošo noteikumu 4. un 
5.punktā minēto iesniegumu var iesniegt vai tā 

iesniegšanas nepieciešamību var pieteikt:
10.1. ar elektroniskā pasta starpniecību, sūtot 

iesniegumu (ja iesniegums parakstīts 
elektroniski ar drošu elektronisko parakstu) 
vai pieteikumu uz adresi – socdienests@
tervetesnov.lv;

10.2. informējot Dienestu pa tālruni.
11. Pēc šo noteikumu 10. punktā minētā iesnieguma 

vai informācijas saņemšanas sociālā darba 
speciālisti trīs darba dienu laikā sazinās ar 
iesnieguma vai pieteikuma iesniedzēju, ja 
nepieciešams, apmeklē personu dzīvesvietā un 
vienojas par lēmuma pieņemšanai nepieciešamo 
dokumentu iesniegšanu un trūcīgas vai 
maznodrošinātas personas (ģimenes) izziņas 
saņemšanas veidu un laiku.

III. ĢIMENES (PERSONAS) ATZĪŠANA PAR 
TRŪCĪGU VAI MAZNODROŠINĀTU

12. Trūcīgas ģimenes (personas) statuss tiek noteikts 
saskaņā ar MK noteikumiem par ģimenes 
vai atsevišķi dzīvojošas personas atzīšanu par 
trūcīgu.

13.  Atbilstību trūcīgas ģimenes (personas) statusam 
apliecina Dienesta izsniegta rakstiska izziņa par 
atbilstību trūcīgas ģimenes (personas) statusam. 

14. Maznodrošinātas ģimenes (personas) statuss tiek 
piešķirts ģimenēm (personām), kuru ienākumi 
mēnesī uz vienu ģimenes locekli pēdējo trīs 
mēnešu laikā nepārsniedz 50 % no valstī noteiktās 
minimālās mēnešalgas uz katru ģimenes locekli .

15. Materiālā stāvokļa atbilstību maznodrošinātas 
ģimenes (personas) statusam Dienests izvērtē 
un maznodrošinātas ģimenes (personas) statusu 
piešķir analoģiski MK noteikumos paredzētajai 
kārtībai par ģimenes vai atsevišķi dzīvojošas 
personas atzīšanu par trūcīgu.

16. Maznodrošinātas ģimenes (personas) statuss tiek 
piešķirts  uz sešiem mēnešiem. 

17. Atbilstību maznodrošinātas ģimenes (personas) 
statusam apliecina Dienesta izsniegta rakstiska 
izziņa par atbilstību maznodrošinātas ģimenes 
(personas) statusam.

IV. SOCIĀLĀS PALĪDZĪBAS PABALSTI, TO 
APMĒRI UN PIEŠĶIRŠANAS NOSACĪJUMI

18. Pabalsts garantētā minimālā ienākumu līmeņa 
nodrošināšanai (turpmāk tekstā arī – GMI 
pabalsts) ģimenei (personai) tiek aprēķināts 
un piešķirts saskaņā ar Ministru kabineta 
noteikumiem. 

19. Tiesības saņemt GMI pabalstu ir ģimenei vai 
atsevišķi dzīvojošai personai, kura ar Dienesta 
lēmumu ir atzīta par trūcīgu un pilda līdzdarbības 
pienākumus.

20. Ja Sociālā dienesta speciālisti konstatē, ka 
persona, kura saņem GMI pabalstu, nepilda 
līdzdarbības pienākumus vai pabalsta saņēmējs 
pārkāpis vienošanos par pabalsta izlietošanas 
mērķiem, izmaksas veidu maina vai pārtrauc 
pabalsta izmaksu sākot ar nākamo izmaksas 
mēnesi.

21.  Šo saistošo noteikumu 20. punktā  minētajos 
gadījumos, izvērtējot lietderības apsvērumus 
vai vienojoties ar pabalsta saņēmēju, sociālais 
dienests izsniedz pabalsta saņēmējam pārtikas 

pakas (ar uzskaiti naudā).
22. GMI pabalsts tiek izmaksāts līdz tekošā mēneša 

beigām.
23. Dzīvokļa pabalsts. Pabalsts paredzēts ar 

dzīvojamās telpas īres vai apsaimniekošanas, 
komunālo pakalpojumu vai ar kurināmā 
iegādi saistīto izdevumu daļējai segšanai. 
Dzīvokļa pabalsts tiek piešķirts Tērvetes novada 
iedzīvotājiem, kuru deklarētā dzīvesvieta ir 
pašvaldības teritorijā, kuri atbilst kādam no 
šādiem kritērijiem:

23.1.  Trūcīga ģimene/persona;
23.2.  Daudzbērnu ģimene, kurai nepieder īpašumi, 

izņemot MK noteikumos „Par ģimenes vai 
atsevišķi dzīvojošas  personas atzīšanu par 
trūcīgu” noteiktos, un tās ienākumi uz katru 
ģimenes locekli mēnesī nav lielāki par EUR 
150.00.

24. Dzīvokļa pabalsts tiek piešķirts līdz EUR 285.00 
vienai ģimenei gadā.

25. Lai saņemtu dzīvokļa pabalstu, pabalsta 
pieprasītājs sociālajā dienestā uzrāda  īpašuma 
apliecinošu dokumentu vai īres un/vai 
apsaimniekošanas līgumu, kā arī ar dzīvojamās 
telpas lietošanu saistītu maksājumu  rēķinu. 

26. Dzīvokļa pabalstu nepiešķir dzīvokļu īpašniekiem 
vai īrniekiem, kuri savos dzīvokļos ilgstoši 
nedzīvo vai nodevuši dzīvokli apakšīrē vai citas 
personas lietošanā.

27. Pabalsts komunālo pakalpojumu vai kurināmā 
iegādes izdevumu daļējai segšanai. Pabalsts tiek 
piešķirts Tērvetes novada iedzīvotājiem, kuru 
deklarētā un pastāvīgā  dzīvesvieta ir pašvaldības 
teritorijā un  kuri atbilst kādam no šādiem 
kritērijiem:

27.1. Personas ar I vai II grupas invaliditāti, kurām 
nav  likumīgo apgādnieku, kurām nepieder 
īpašumi, izņemot MK noteikumos „Par 
ģimenes vai atsevišķi dzīvojošas  personas 
atzīšanu par trūcīgu” noteiktos, un  kuru 
ienākumi  nepārsniedz EUR 280.00 mēnesī;

27.2. Vientuļais pensionārs, ar kuru nav noslēgts 
uztura līgums, kuram nepieder īpašumi, 
izņemot MK noteikumos „Par ģimenes 
vai atsevišķi dzīvojošas personas atzīšanu 
par trūcīgu” noteiktos , un  kuru ienākumi  
nepārsniedz EUR 280.00 mēnesī.  

28. Pabalsta maksimālais apmērs ir EUR 150.00 gadā. 
Nepieciešamības gadījumā pabalstu var izmaksāt 
pa daļām. 

29. Lai saņemtu pabalstu, pabalsta pieprasītājs 
sociālajā dienestā iesniedz  iesniegumu,  ja 
nepieciešams  īres un/vai apsaimniekošanas 
līgumu, kā arī ar dzīvojamās telpas lietošanu 
saistītu  rēķinu.

30. Pabalstu nepiešķir dzīvokļu īpašniekiem vai 
īrniekiem, kuri savos dzīvokļos ilgstoši nedzīvo 
vai nodevuši dzīvokli īrē/apakšīrē vai citas 
personas lietošanā.

31. Pabalsts krīzes situācijā tiek piešķirts: 
31.1. Stihiskas nelaimes (katastrofas) gadījumā 

pamatvajadzību nodrošināšanai - līdz EUR 
430.00 Tērvetes novada ģimenei/personai, kura 
ir deklarēta un pastāvīgi dzīvo pašvaldības 
teritorijā, ņemot vērā iepriekš neparedzēto 

apstākļu radītos  zaudējumus, un tajos 
gadījumos, ja personai nav tiesību saņemt citu 
valsts noteiktu pabalstu vai apdrošināšanas 
atlīdzību, vai arī tie ir nepietiekami minimālo 
izdevumu segšanai;

31.2. Pabalsts līdz EUR 70.00 kalendārā gada laikā 
tiek piešķirts  Tērvetes novada iedzīvotājiem, 
kuru deklarētā dzīvesvieta ir pašvaldības 
teritorijā un kuriem  noteikts trūcīgas ģimenes/ 
personas  statuss. 

31.3. Pabalsts paredzēts atsevišķu situāciju 
risināšanai, ja ģimene/persona objektīvu 
apstākļu dēļ nespēj nodrošināt ikdienas 
vajadzības (ēdiens, apģērbs, veselības aprūpe). 

32. Vienreizēju pabalstu krīzes situācijā piešķir, 
ja iesniegums un krīzes situāciju apliecinošs 
dokuments sociālajā dienestā saņemts ne vēlāk 
kā mēnesi pēc krīzes situācijas rašanās.

33. Lai saņemtu pabalstu krīzes situācijā, sociālā 
darba speciālists izvērtē radušos situāciju, kuras 
rezultātā ģimene (persona) nespēj nodrošināt 
savas pamatvajadzības un sniedz savu atzinumu.  
Sociālā darba  speciālista motivēts atzinums vai 
rehabilitācijas plāns ir pamatojums pabalsta 
piešķiršanai.

34. Pabalsts pusdienu apmaksai skolēniem. 
Pabalsts paredzēts izglītojamajiem, kuri mācās 
citas pašvaldības izglītības iestādēs un kuru 
ģimenēm noteikts trūcīgas ģimenes statuss.

35. Pabalstu piešķir atbilstoši  Tērvetes novada 
domes apstiprinātajam vienas pusdienu porcijas 
izcenojumam Tērvetes novada izglītības iestādēs. 

36. Pabalsts netiek izsniegts ģimenei naudā, bet 
tiek apmaksāts rēķins par sniegto pakalpojumu 
ēdināšanas uzņēmumam, kas nodrošina 
ēdināšanu.

V. LĒMUMU PIEŅEMŠANAS, APSTRĪDĒŠANAS 
UN PĀRSŪDZĒŠANAS KĀRTĪBA

37. Lēmumi sociālās palīdzības pabalstu piešķiršanai 
vai atteikšanai tiek sagatavoti saskaņā ar 
Administratīvā procesa likumu un citiem tiesību 
aktiem, tos Dienesta vārdā izdod Dienesta 
vadītājs.

38. Dienests pēc pabalsta pieprasītāja iesnieguma 
saņemšanas 10 darba dienu laikā novērtē 
personas vajadzības pēc pabalsta un pieņem 
lēmumu par pabalsta piešķiršanu vai pabalsta 
piešķiršanas atteikumu.

39.  Dienests pēc Administratīvā akta izdošanas 
informē personu par pieņemto lēmumu, norādot 
lēmuma apstrīdēšanas un pārsūdzības kārtību.

40.  Dienesta pieņemtos lēmumus var apstrīdēt 
Tērvetes novada domē.

41. Tērvetes novada domes pieņemtos lēmumu var 
pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā likumā 
noteiktajā kārtībā.

VI. NOSLĒGUMA JAUTĀJUMI
42.  Ar saistošo noteikumu spēkā stāšanās dienu 

spēku zaudē Tērvetes  novada pašvaldības 2014. 
gada 20. novembra saistošie noteikumi Nr. 15 
“Par ģimenes vai atsevišķi dzīvojošas personas 
atzīšanu par maznodrošinātu Tērvetes novadā”.

43. Saistošie noteikumi stājas spēkā ar 2018. gada  
1. janvāri.



Pašvaldības policija informē   
Aizvadītā gada pēdējā mēnesī tika saņemti 25 

dažāda veida izsaukumi, sešos gadījumos ir uzsākta 
nopietna lietas izskatīšana. 

Visi iepriekš saņemtie materiāli ir izpildīti un 
iesniedzējiem sniegtas atbildes.

Mēneša sākumā viena persona no Tērvetes 
pagasta nogādāta uz Jelgavas pilsētas pašvaldības 
policijas medicīnisko atskurbtuvi.

Decembrī, uzraugot gadu mijas pasākumu norisi, 
ar nožēlu jāpiebilst, ka tie neiztika bez incidentiem, 
diemžēl jaunieši neprot atpūsties, nelietojot alkoholu. 
Savukārt Bukaišos pasākuma norise aizvadīta bez 
pārkāpumiem. 

Vēlamies atgādināt, ka joprojām notiek 
pašvaldības policijas reidi pa Tērvetes novada 
teritoriju.

Informāciju apkopoja Jānis Kozuliņš,
Tērvetes novada pašvaldības policijas priekšnieks

Dome informē

Dažādi

Iedzīvotāju ievērībai!
Ar 2017. gada 21. decembri 

Sociālais dienests un Pašvaldības policija 
strādā jaunās telpās, 

kas atrodas blakus pastam.

Cienījamie iedzīvotāji!
Ņemot vērā 2007. gada 9. janvāra Ministru 

kabineta noteikumu Nr. 40 «Noteikumi par valsts 
metroloģiskajai kontrolei pakļauto mērīšanas 
līdzekļu sarakstu» pielikuma 4.4. punktu,  ūdens 
patēriņa skaitītāji jāpārbauda (jāverificē) reizi 
četros gados, tādēļ aicinām līdz 2018. gada 
1. maijam visiem privātmāju īpašniekiem, 
daudzdzīvokļu dzīvojamo māju īpašniekiem un 
īrniekiem veikt ūdens skaitītāju nomaiņu pret 
verificētiem skaitītājiem.

Lai skaitītāju nomaiņa iekļautos zemāk 
norādītajās cenās, iesakām apvienoties 
dzīvojamās mājas iedzīvotājiem kā arī privātmāju 
īpašniekiem vienlaicīgai ūdens skaitītāju 
nomaiņai. 

Pakalpojuma sniedzēja atstāto ūdens 
skaitītāja verifikācijas akta vienu eksemplāru 
obligāti jāiesniedz pagasta pārvaldē vai Tērvetes 
novada domē.

Pakalpojumus sniedz:
Sertificēts meistars Uldis Jemeļjanovs, tālr: 
27173937, strādā izdevīgā laikā priekš klienta un 
brīvdienās. 
Viena skaitītāja nomaiņa - 8 EUR
Divu skaitītāju nomaiņa - 16 EUR
Trīs skaitītāju nomaiņa - 24 EUR
Viena pilnīgi jauna skaitītāja uzstādīšana - 20 EUR
Divu pilnīgi jaunu skaitītāja uzstādīšana - 40 EUR

Sertificēts meistars Igors Kisners, tālr. 29102654 
Strādā izdevīgā laikā priekš klienta un brīvdienās. 

Viena skaitītāja nomaiņa – 8 EUR  
Inese Dzene,

Komunālā dienesta nodaļas vadītāja

Kultūras afiša
19. janvārī pl. 18.30

Tērvetes novada kultūras namā
dokumentālā spēlfilma “Ievainotais jātnieks” . Filma par tēlnieku Kārli Zāli, kuram 2018.gadā 

atzīmējam 130.jubileju. Filmas galveno varoni atveido Valmieras teātra aktieris Imants Strads.
Ieeja- bez maksas

27. janvārī pl. 15.00
Tērvetes novada sporta hallē

Tērvetes novada amatiermākslas  kolektīvu sporta spēles
10. februārī pl. 18.00

Tērvetes novada kultūras namā
Vidējās paaudzes deju kolektīvu SADANCIS “Priecīgi, sirsnīgi, lustīgi un laimīgi…”

Uz kopīgu sadanci deju draugus no tuviem un tāliem novadiem sasauc VPDK “Avots”.
Ieeja- bez maksas

GATAVOJAMIES!
FEBRUĀRA MĒNESĪ 

Tērvetes novada kultūras namā
Ērika Hānberga grāmatas “Mana Tērvetes ieelpa” atvēršanas svētki
Ēriks Hānbergs, tuvodamies savai 85. jubilejai, izvērtējoši atlūkojas pagājībā, īpaši atainodams 

laikposmu, kad nācās ilgstoši uzturēties Tērvetes sanatorijā un dabas parkā. Grāmatā ir rakstnieka 
atmiņu uzblāzmojumi, kuros uzplaiksnī 70.–80. gadu reālijas, visādības, notikumi, ceļojumi un 

satiktie cilvēki.
SEKOJIET INFORMĀCIJAI!

Februāra informatīvajā izdevumā 
“Laikam līdzi” tiks publicēts 2018. gada pasākumu kalendārs! 

Ineta Strazdiņa,
kultūras pasākumu organizatore

Monta Mantrova,
Lauku attīstības konsultante Tērvetes novadā

Par tradīciju kļuvusī Tērvetes novada lauksaimnieku 
un uzņēmēju GADA BALLE aizritēja 9. decembrī. 
Tērvetes kultūras namā tā šogad bija pulcējusi 
vairāk kā simts novada uzņēmējus, kā arī uzņēmēju 
darbiniekus un sadarbības partnerus.
Tērvetes novada domes priekšsēdētājai, uzrunājot 
klātesošos, bija liels lepnums sveikt visus Tērvetes 
novada 15. gadadienā, jo tieši šajā datumā tika 
pieņemts lēmums par tā izveidošanu. Ievadot pirmo 
pasākuma muzikālo priekšnesumu, šī raksta autore 
kā veiksmes stāstu akcentēja izveidojušos sadarbību 
starp pašvaldību un uzņēmējiem. Stāsts bija par SIA 
“LLKC” skolu programmu, kurā skolu jaunatne tiek 
iepazīstināta ar novada uzņēmējdarbības pārstavjiem 
un iespējamajām nākotnes darba vietām. Lai arī šī 
aktivitāte tiek finansēta no SIA “LLKC” programmas 
līdzekļiem, liels atbalsts - gan finansiāls, gan laika ziņā 
- tiek saņemts no vietējiem uzņēmējiem, apzinoties 
lielu atbildību jaunatnes audzināšanā. 
Pateicība no Tērvetes novada pašvaldības tika 
sacīta SIA “LLKC” Dobeles konsultāciju biroja 
darbiniecēm, Madaram Sondoram, SIA “Ores”, un 
klātesošajiem Anitai Lešinskai un Andrejam Eglim, 
LKS “Dāmnieki” par atbalsta sniegšanu konkursam 
“Zemes meita, Zemes dēls”. No skolām uzaicinātie 
jaunieši bija atnesuši sirsnīgu muzikālu sveicienu. 
Turpinot svētku uzrunu, šo rindu autore atskatījās uz 
aizejošā gada spiltākajiem mirkļiem, kā arī aicināja 
klātesošos dalīties ar saviem šī gada ievērojamākajiem 
brīžiem. No klātesošajiem izskanēja gandarījums par 
realizētajiem projektiem ar Lauku atbalsta dienesta 
atbalstu, gan par Zemgalē iekultajām ražām, gan par 
to, ka ikvienam ir darbs un ir iespēja rast mirkli svinēt 
svētkus. 

Aizvadīta GADA BALLE 
uzņēmējiem Tērvetes novadā

Par  tradīciju šajā pasākumā kādam veiksmīgam 
jaunam uzņēmējam tiek pasniegts ceļojošais 
svečturis. No Arta Treimaņa, SIA “Tērvetes tauriņi” 
2017. gada nogalē tas aizceļoja pie jaunās uzņēmējas 
– farmaceites Ivetas Ludvigas, kurai šī gada 18. 
novembrī Augstkalnē jau aizvadīts pirmais gads. 
Saņemot ceļojošo svečturi, novēlējumā izskanēja 
- sasniegt to pašu, kas gada laikā ir izdevies SIA 
“Tērvetes tauriņi”, kamēr svečturis bija to telpās- 
atvērt filiāli un dubultot apmeklētāju skaitu!
Pasākums turpinājumā sniedza iespēju izlocīt 
kājas pie grupas “Baltie lāči” muzikālā pavadījuma, 
konkursa “Es Tevi mīlu, Tērvetes novad!” noritēšanas. 
Konkurss sniedza iespēju atbildēt uz jautājumiem par 
faktiem un skaitļiem Tērvetes novadā, uzvarētājam 
balvā saņemot gardu kliņģeri. GADA BALLEI 
izskanot, klātešošie secināja, ka vismaz viens šāds 
neformāls pasākums ir ļoti nepieciešams, lai kopīgi 
atskatītos uz aizejošā gada norisēm, kā arī  ļautu 
domām ieripot nākamā gada plānos. Lai veiksmīga 
sadarbība arī Jaunajā gadā!

 Kaut mazliet žēl, ka 
gads ir atkal galā,

Tu tomēr smaidi - Jaunais nāk.
Lai laimes daudz, lai bēdas garām

Ar prieku sirdī gadu sāc!

Bites bibliotēka izsaka pateicību visiem 
lasītājiem par sadarbību un atbalstu!

Laimīgu Jauno, Latvijas simtgades gadu!

Bites bibliotēkas vadītāja 
Emircijana Nikolajeva

 Tā gaisma, ko izstaro svece,
Tas gaišums, kas liesmiņā plīvo,

Izplēn, pazūd un gaist.
Bet gaisma, kas cilvēkā dzīvo,
Un siltums, ko izstaro sirds,

Tas nezūd.
Tas palīdz un mirdz.

                                            /V.Egle/
Starojošu smaidu, atvērtu, labestīgu sirdi, 

prieku dalīties un dot!
 Panākumiem bagātu 2018.gadu!

Tērvetes bibliotēkas vadītāja 
Vēsma UpīteDaudz staigāts ceļš kļūst 

simtkārt viegli minams, 
Grūt’ darāms darbs kļūst mīļš un zināms.
                                       /Anna Brigadere/

Veiksmi un pārticību Tērvetes novada 
tūrisma uzņēmējiem un mājražotājiem!

Ilona Līduma,
Tērvetes novada 

tūrisma informācijas centra 
vadītāja

Uz Jauno gadu dāvināsim
Mazliet sev egles zaļās spīts.

Tad darba kamolā kāds dzīpars
Būs laimes mātes ieadīts.

                               /K.Apšukrūma/

Lai Jaunais gads atnes darbīgas dienas un atpūtu 
sniedzošas brīvdienas! Piepildījumu ikdienas darbos, 

prieku un mieru, saticību un pārticību ikvienā ģimenē!

Monta Mantrova
Tērvetes novada lauku attīstības konsultante

tūrisma informācijas centra vadītāja

Ar Tevi lai notiek
Neparasts brīnums kāds.

Lai laime atnāk un paliek,
Lai vēlīgs likteņa prāts.
Lai mīlestības ir gana,

Ko saņemt un citiem dot.
Un nedienas gaismas zvanā
Lai dvēsele pārkausēt prot!

Lai turpmāk un vienmēr 
mēs sējam otra sirdīs mieru, laimi, 

lai baudām savstarpējas mīlestības un ikdienas labi 
padarīto darbu svētku sajūtas.

Un nevajag nemaz tik daudz - pavisam maz, pavisam 
nieku, 

lai mirdzošs mirklis nestu prieku!

SAC “Tērvete” kolektīvs
... no sirds uz sirdi

Cien. “Laikam līdzi” lasītāj!

Paldies, ka visu šo laiku esi bijis uzticīgs 
informatīvajam izdevumam, jo tā esi izrādījis 
interesi par visu notiekošo Tērvetes novadā! 

Tieši tādēļ mēs strādājam, lai 12 reizes kalendārajā gadā 
nāktu pie Jums un stāstītu par visu aktuālāko, 

kas notiek mūsmājās!

Uz savstarpēji ieinteresētu
sadarbību 2018. gadā!

“Laikam līdzi” daudzveidīgais autoru kolektīvs, 
Jelgavas tipogrāfija un 

atbildīgā par izdevumu Inita Roze

Ejot Jaungadam pretī, līdzi 
ņemsim tikai labās dienas, gaišās 

domas un cerību putnus!
Vēlu visiem veselību, saticību, sapratni un, 

protams, sportiskus sasniegumus 2018. gadā! 
Lai katra veselīgi nodzīvota diena ir mūsu 

veiksmes atslēga!

Tērvetes novada sporta halles 
vadītāja un sporta nodaļas vadītāja

Linda Karloviča

“Mums bieži 
šķiet, ka mūsu labie darbi 

ir tikai lāse okeānā, taču bez 
šīs vienas lāses okeāns nebūtu 

pilnīgs.’’ 
/ Māte Terēze/

Gaišu, priecīgu un laimīgu 
Jauno gadu!

Tērvetes novada 
pašvaldības policijas 

priekšnieks Jānis Kozuliņš

Policijas ziņas


