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e-pasts: tervetesnd@tervetesnd.lv 
 

 

TĒRVETES NOVADA TĒRVETES PAGASTĀ 

 

 SĒDES  PROTOKOLS 

 

 

25. 01.2018.                                                                                                    Nr. 1 

Tērvetes novads, Zelmeņi 

Sēde sasaukta  plkst. 15.00 

Sēde atklāta plkst. 15.00   

 

DARBA KĀRTĪBĀ 

 

 * Pašvaldības policijas priekšnieka Jāņa Kozuliņa ziņojums  (par 2017. gadu) 

 * Izpilddirektora ziņojums 

 

1. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu, nekustamā īpašuma „Lejas Stēguļi” sadalīšanu, 

nosaukuma un lietošanas mērķa piešķiršanu 

2. Par pašvaldībai piekritīgas zemes piešķiršanu nomā 

3. Par pašvaldībai piekritīgas zemes piešķiršanu nomā 

4. Par pašvaldībai piekritīgas zemes piešķiršanu nomā 

5. Par pašvaldībai piekritīgas zemes piešķiršanu nomā 

6. Par pašvaldībai piekritīgas zemes piešķiršanu nomā 

7. Par pašvaldībai piekritīgas zemes piešķiršanu nomā 

8. Par pašvaldībai piekritīgas zemes piešķiršanu nomā 

9. Par adreses likvidēšanu 

10 Par Tērvetes novada domes nolikuma “Grozījumi  Tērvetes novada domes 2013. gada 28. 

marta nolikumā “Tērvetes novada domes un to izveidoto iestāžu amatpersonu un darbinieku 

atlīdzības nolikums”” apstiprināšanu 

11. Par Tērvetes novada pašvaldības iestāžu štatu saraksta precizēšanu 

12. Par saistošo noteikumu Nr.1 “Par sociālajiem pakalpojumiem Tērvetes novada 

pašvaldībā” apstiprināšanu  

13. Par funkciju izpildes deleģēšanu Dobeles novada pašvaldībai 

 

 

Sēdi vada domes priekšsēdētāja  Dace Reinika  

Sēdi protokolē   lietvede Santa Hibšmane 

 

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

Dzintra Sirsone, Madara Darguža, Ainārs Miķelsons 

       

Sēdē nepiedalās: Indriķis Vēveris – atrodas ārpus LV 

 



Sēdē piedalās: Domes izpilddirektors Māris Berlands, pašvaldības policijas priekšnieks Jānis 

Kozuliņš, sociālā dienesta vadītāja Daiga Freidenfelde 

 

Domes priekšsēdētāja lūdz papildināt darba kārtību ar 2 papildjautājumiem 

 

14. Par saistošo  noteikumu   Nr. 2  “Grozījums Tērvetes novada domes 2017. gada 30. 

novembra  saistošajos noteikumos Nr. 15 “Par brīvprātīgās iniciatīvas pabalstiem Tērvetes 

novada pašvaldībā”” apstiprināšanu 

15. Par līguma slēgšanu par reģiona galvenās bibliotēkas funkciju veikšanu un finansēšanu 

 

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

Karloviča, Dz. Sirsone, M. Darguža, A. Miķelsons), PRET – nav, ATTURAS – nav, Tērvetes 

novada dome NOLEMJ: 

 

Papildināt darba kārtību ar 2 papildjautājumiem 

 

14. Par saistošo  noteikumu   Nr. 2  “Grozījums Tērvetes novada domes 2017. gada 30. 

novembra  saistošajos noteikumos Nr. 15 “Par brīvprātīgās iniciatīvas pabalstiem Tērvetes 

novada pašvaldībā”” apstiprināšanu 

15. Par līguma slēgšanu par reģiona galvenās bibliotēkas funkciju veikšanu un finansēšanu 

 

Domes priekšsēdētāja aicina balsot par darba kārtību ar 15 jautājumiem 

 

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

Karloviča, Dz. Sirsone, M. Darguža, A. Miķelsons), PRET – nav, ATTURAS – nav, Tērvetes 

novada dome NOLEMJ: 

 

Apstiprināt darba kārtību ar 15 jautājumiem 

 

DARBA KĀRTĪBĀ 

 

1. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu, nekustamā īpašuma „Lejas Stēguļi” sadalīšanu, 

nosaukuma un lietošanas mērķa piešķiršanu 

2. Par pašvaldībai piekritīgas zemes piešķiršanu nomā 

3. Par pašvaldībai piekritīgas zemes piešķiršanu nomā 

4. Par pašvaldībai piekritīgas zemes piešķiršanu nomā 

5. Par pašvaldībai piekritīgas zemes piešķiršanu nomā 

6. Par pašvaldībai piekritīgas zemes piešķiršanu nomā 

7. Par pašvaldībai piekritīgas zemes piešķiršanu nomā 

8. Par pašvaldībai piekritīgas zemes piešķiršanu nomā 

9. Par adreses likvidēšanu 

10.  Par Tērvetes novada domes nolikuma “Grozījumi  Tērvetes novada domes 2013. gada 28. 

marta nolikumā “Tērvetes novada domes un to izveidoto iestāžu amatpersonu un darbinieku 

atlīdzības nolikums”” apstiprināšanu 

11. Par Tērvetes novada pašvaldības iestāžu štatu saraksta precizēšanu 

12.   Par saistošo noteikumu Nr.1 “Par sociālajiem pakalpojumiem Tērvetes novada 

pašvaldībā” apstiprināšanu  

13.  Par funkciju izpildes deleģēšanu Dobeles novada pašvaldībai 

14. Par saistošo  noteikumu   Nr. 2  “Grozījums Tērvetes novada domes 2017. gada 30. 

novembra  saistošajos noteikumos Nr. 15 “Par brīvprātīgās iniciatīvas pabalstiem Tērvetes 

novada pašvaldībā”” apstiprināšanu 

15. Par līguma slēgšanu par reģiona galvenās bibliotēkas funkciju veikšanu un finansēšanu 

 

 



 

Pašvaldības policijas priekšnieka Jāņa Kozuliņa ziņojums par 2017. gadu 

 

* Tērvetes novada Pašvaldības policija ir Tērvetes novada pašvaldības pakļautības iestāde, 

kuras pamatuzdevumi: 

 

 -  ir likumpārkāpumu prevencija, sabiedriskās kārtības un drošības nodrošināšana, 

 -  kontrole par to, kā tiek izpildīti Tērvetes novada domes lēmumi un noteikumi,  

 - savas kompetences ietvaros kārtot administratīvo pārkāpumu lietvedību,   

 -    sniegt palīdzību Valsts policijai jautājumos, kas saistīti ar sabiedrības drošību un noziedzības 

apkarošanu. 

 

* 2017. gadā Pašvaldības policijā strādāja 2 darbinieki: priekšnieks un vecākais inspektors.  

 

* Apkalpojamās teritorijas platība ir 223.81km² ar 3582 iedzīvotājiem, uz vienu amatpersonu -  

1791 iedzīvotājs. 

 

*             2017. gadā organizēti regulāri Tērvetes pašvaldības izglītības iestāžu preventīvie 

apmeklējumi, novadītas lekcijas – diskusijas, lai informētu skolēnus un pedagogus par 

pašvaldības policijas darbu, likumpārkāpumu prevenci, veiktas individuālas pārrunas ar 

likumpārkāpējiem u.c. jautājumi. 

 

* 5. septembris – DROŠĪBAS DIENA Tērvetes novada izglītības iestādēs. 

 

* Aizvadīti vairāki lieli pasākumi,   kuros tika nodrošināta sabiedriskā kārtība: 

- Traktordienas 2017 Tērvetē, 

- Tērvetes novada svētki, 

- Zemgaļu svētki Tērvetē 2017 

*  Par dažādiem pārkāpumiem pēc Latvijas Administratīvā pārkāpumu kodeksa sastādīti 

 36 administratīvie pārkāpuma protokoli.  

 

* Par Tērvetes novada saistošo noteikumu neievērošanu – 2 administratīvie pārkāpuma 

protokoli. 

* Pastiprināta uzmanība tika vērsta uz īpašuma sakopšanu, apsekojot visu Tērvetes novadu, 

izzinot īpašumus un īpašniekus, kuri savlaicīgi nav savus īpašumus sakopuši, brīdinot gan 

mutiski, gan rakstiski. 

       Par šādu pārkāpumu ir sastādīti  2 administratīvā   pārkāpuma protokoli pēc Tērvetes 

novada saistošajiem noteikumiem Nr.9 „Nekustamo īpašumu uzturēšanas un sabiedriskās 

kārtības noteikumi Tērvetes novadā”. 

Tērvetes novada pašvaldības policijā 2017. gadā: 

* Saņemti:  - 51 iedzīvotāju iesniegums un sūdzības,  

                    -  222 izsaukumi uz notikuma vietām,  

* Reģistrēti: 15 izteikti aizrādījumi par saistošo noteikumu un Latvijas       Administratīvā 

pārkāpuma kodeksa neievērošanu, 

* Nogādātas: 15 personas, kuras zaudējušas spēju patstāvīgi pārvietoties, uz med. iestādi vai 

dzīves vietu. 

 

* Uz Jelgavas pilsētas pašvaldības policijas medicīnisko atskurbtuvi 2017.gadā no Tērvetes 

novada tika nogādātas 7 personas. 

 Par sniegto pakalpojumu samaksāti EUR 232,24. 

 



* Nedaudz samazinājies ir nepilngadīgo smēķētāju skaits. Ja 2013. gadā par veselībai kaitīgā 

netikuma piekopšanu protokoli sastādīti trīs nepilngadīgām personām, bet 2014.gadā 15, 

2015.gadā 4, 2016.gadā 12, tad 2017.gadā 9. 

 

* Par alkoholisko dzērienu vai citu apreibinošo vielu lietošanu sabiedriskās vietās un atrašanos 

sabiedriskās vietās reibuma stāvoklī sastādīti protokoli:  

- 2013. gadā – 9, 

- 2014. gadā – 15, 

- 2015. gadā – 6, 

- 2016. gadā – 13, 

- 2017. gadā – 13. 

 

* Dzīvnieku patversmēs nogādāti klaiņojoši mājdzīvnieki: 

- 5 suņi, t.sk. 4 suņi uz Saldus dzīvnieku patversmi- par pakalpojumu samaksāti EUR 672,32 un 

uz Bauskas dzīvnieku patversmi nogādāts 1 suns- par pakalpojumu samaksāti EUR 44,09. 

 

- 8 kaķi, t.sk. 4 kaķi uz Saldus dzīvnieku patversmi- par pakalpojumu samaksāti EUR 333,28, 

bet uz Bauskas dzīvnieku patversmi nogādāta viena kaķene un trīs kaķēni- par pakalpojumu 

samaksāti EUR 44,09.  

2017. gadā par klaiņojošu dzīvnieku nogādāšanu uz dzīvnieku patversmi kopā samaksāti EUR 

1093,77.  

 

 

Domes izpilddirektora 2018. gada 25. janvāra ziņojums 

 

*    Par Tērvetes novada budžeta izpildi 2017. gada 4. ceturksnī   

 

Pašvaldības pamatbudžeta ieņēmumu  plāna 5 381 317 EUR  izpilde uz 2017. gada 31. 

decembri ir  5 328 774 EUR, kas sastāda  99 %.  

 

 Tai skaitā : 

 nodokļu ieņēmumu plāns 2 296 497 EUR, izpilde  2 295 886 EUR (100 %) 

 nenodokļu ieņēmumu plāns 157 223 EUR, izpilde 156 237 EUR (99 %).  

 maksas pakalpojumu un citu pašu ieņēmumu plāns 1 105 864 EUR, izpilde 1 075 714 

EUR (97 %) 

 valsts un pašvaldību budžeta transfertu plāns 1 821 733 EUR, izpilde  1 800 937 EUR 

(99 %) 

      

Pamatbudžeta izdevumu plāns  izpildīts par 92 %, jeb izlietoti 5 121 423 EUR no 

plānotiem 5 582 762 EUR. No šīs summas  uzturēšanas  izdevumiem   izlietoti 4 181 822 EUR 

jeb 91 %,  bet kapitāliem izdevumiem 939 601 EUR, kas sastāda 94 % no plānotiem 

izdevumiem. 

Naudas līdzekļu atlikums kasē un pamatbudžeta banku kontos ir 1 244 128 EUR.  

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

izpildīts par 99 % jeb ieskaitīti  158 815 EUR. Speciālā budžeta izdevumu plāns 2017.gadam 

ir 230 686 EUR,  ( no tā ceļiem  190 135 EUR)  izpilde 168 644 EUR, kas sastāda 73 %. Naudas 

līdzekļu atlikums speciālā budžeta bankas kontā sastāda 59 949 EUR. 

     Dāvinājumu un ziedojumu budžeta naudas līdzekļu atlikums ir  8 507 EUR. 

Pašvaldības kredītsaistības valsts kasei uz 2017. gada 31. decembri sastāda 2 091 751 EUR. 

No gada sākuma pamatsummas atmaksa sastāda 346 385 EUR apmērā. Aizņēmumu 

apkalpošanas izmaksas uz 31. decembri sastāda 5 211 EUR.  

 

Pašvaldībai nav nodokļu parādu. 



Pašvaldības autoceļu fonda līdzekļu izlietojums 2017. gadā 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Darba nodoš. pieņ. akta Nr. 

(forma 2)  

Cet

. 

Augstkal

-nes 

pagasts 

Bukaišu 

pagasts 

Tērvetes 

pagasts 

Citi 

izdevumi 
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 

greiderēšana 

I  568.94   568.94 

I 553.88 652.99 525.22  1732.45 

KOPĀ I ceturksnī: I 2251.56 1221,93 3414.96  6888.45 

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 2165.86 37938.00  48113.21 

Akts Nr.2-17008 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 3/2017tilta rem. III 8947.71    8947.71 

Akts Nr.3             greiderēšana III 1435,69 1322,43 1422,39  4180.51 

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

KOPĀ 9 MĒNEŠOS  41388,80 18607,87 41412,19  101408,86 

Akts Nr.TND 4/2017 caurtekas 

rem. 
IV   3698,18  3698,18 

Akts Nr.3-17008 grants uzbēr. IV   25003,44  25003,44 

Tilta tehniskā apsekošana IV  1210,00   1210,00 

Akts Nr. 6            appļaušana IV   1498,27  1498,27 

Apgaismojuma ierīkošana 

Augstkalnes pagastā ceļš Au14 
IV    2691,16 2691,16 

Akts Nr. 7             appļaušana IV  206,76   206,76 

Akts Nr. 8             appļaušana IV 197,15    197,15 

Akts Nr.4             greiderēšana 

                    grants līdzināšana 
IV 

718,09 731,66 

17,36 

    1013,01 

 
 2480,12 

KOPĀ IV ceturksnī:  915,24 2165,78 31212,90 2691,16 36985.08 

KOPĀ gadā:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              42304,04 20773,65 72625,09 2691,16 138393,94 



. 

 

 
 

 

* 2. janvārī  noslēdzās cenu aptauja par tehniskā projekta izstrādi Augstkalnes vidusskolas 

internāta ēkas apkures, ūdensvada un kanalizācijas tīklu atjaunošanai. Tika saņemti trīs 

projektēšanas firmu piedāvājumi - SIA "SWS"  

par 3920,00 EUR, SIA "Ģirta Grūbes būvniecības birojs" par 3900,00 EUR un SIA "Inženiera 

A. Upmača birojs" piedāvāja projektēt par 3500,00 EUR neieskaitot  PVN. Šajā sakarā 10. 

janvārī tika noslēgts  pakalpojuma līgums ar SIA " Inženiera A. Upmača birojs" par augstāk 

minēto summu. Līgums paredz projekta dokumentācijas izstrādi veikt 3 mēnešu laikā.  

 

 

*   2. janvārī noslēdzās atklāts konkurss "Degvielas piegāde Tērvetes novada pašvaldības 

transporta vajadzībām". Tika saņemts tikai viens piedāvājums no SIA "ASTARTE-NAFTA" 

par kopējo summu 57 034,00 EUR, neieskaitot PVN. Piedāvātā atlaide katram nopirktajam 

degvielas litram degvielas uzpildes stacijā ir 0,0537 EUR, neieskaitot PVN. Iepirkumu komisija, 

izvērtējot iesniegto piedāvājumu atzina to par atbilstošu konkursa nolikumā izvirzītajām 

prasībām, tādējādi 22. janvārī noslēgts līgums ar SIA "ASTARTE-NAFTA" par degvielas 

piegādi pašvaldības transporta vajadzībām. 

 

*  16. janvārī tika izsludināts atklāts konkurss "Pārtikas produktu iegāde", kas paredz pārtikas 

produktu piegādi Tērvetes novada izglītības iestādēm turpmāko 12 mēnešu periodā. Iepirkuma 

priekšmets ir sadalīts 14 iepirkumu daļās: 

1. Piens un piena produkti; 

2. Gaļa un gaļas produkti; 

3. Putnu gaļa, putnu gaļas produkti; 

4. Olas; 

5. Zivis un akvakultūras produkti; 

6. Kartupeļi; 

7. Dārzeņi; 

8. Augļi , ogas un to produkti; 

9. Graudaugi, to produkti, konditoreja; 

10. Maize; 

11. Pākšaugi, bakalejas preces un eļļa; 

12. Ēdienu piedevas un dzērieni; 

13. Pusžāvēti un kūpināti izstrādājumi no gaļas; 

14. Saldēti augļi un dārzeņi. 

Pretendentiem ir tiesības pieteikties uz katru iepirkuma daļu atsevišķi. 

Piedāvājumi jāiesniedz līdz 6. februāra plkst. 10.00. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1. paragrāfs 

Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu, nekustamā īpašuma „Lejas Stēguļi” 

sadalīšanu, nosaukuma un lietošanas mērķa piešķiršanu 

D. Reinika 

 

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

Karloviča, Dz. Sirsone, M. Darguža, A. Miķelsons), PRET – nav, ATTURAS – nav, Tērvetes 

novada dome NOLEMJ: 

 

     Pieņemt lēmumu Nr. 1 “Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu, nekustamā īpašuma 

“Lejas Stēguļi” sadalīšanu, nosaukuma un lietošanas mērķa piešķiršanu” 

 

 

 

 

 

2. paragrāfs 

Par pašvaldībai piekritīgas zemes piešķiršanu nomā 

D. Reinika 

 

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

Karloviča, Dz. Sirsone, M. Darguža, A. Miķelsons), PRET – nav, ATTURAS – nav, Tērvetes 

novada dome NOLEMJ: 

 

     Pieņemt lēmumu Nr. 2 “Par pašvaldībai piekritīgas zemes piešķiršanu nomā” 

 

 

 

 

3. paragrāfs 

Par pašvaldībai piekritīgas zemes piešķiršanu nomā 

D. Reinika 

 

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

Karloviča, Dz. Sirsone, M. Darguža, A. Miķelsons), PRET – nav, ATTURAS – nav, Tērvetes 

novada dome NOLEMJ: 

 

     Pieņemt lēmumu Nr. 3 “Par pašvaldībai piekritīgas zemes piešķiršanu nomā” 

 

 

 

 

4. paragrāfs 

Par pašvaldībai piekritīgas zemes piešķiršanu nomā 

D. Reinika 

 

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

Karloviča, Dz. Sirsone, M. Darguža, A. Miķelsons), PRET – nav, ATTURAS – nav, Tērvetes 

novada dome NOLEMJ: 

 

     Pieņemt lēmumu Nr. 4 “Par pašvaldībai piekritīgas zemes piešķiršanu nomā” 

 

 

 



5. paragrāfs 

Par pašvaldībai piekritīgas zemes piešķiršanu nomā 

D. Reinika 

 

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

Karloviča, Dz. Sirsone, M. Darguža, A. Miķelsons), PRET – nav, ATTURAS – nav, Tērvetes 

novada dome NOLEMJ: 

 

     Pieņemt lēmumu Nr. 5 “Par pašvaldībai piekritīgas zemes piešķiršanu nomā” 

 

 

 

 

 

 

 

6. paragrāfs 

Par pašvaldībai piekritīgas zemes piešķiršanu nomā 

D. Reinika 

 

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

Karloviča, Dz. Sirsone, M. Darguža, A. Miķelsons), PRET – nav, ATTURAS – nav, Tērvetes 

novada dome NOLEMJ: 

 

     Pieņemt lēmumu Nr. 6 “Par pašvaldībai piekritīgas zemes piešķiršanu nomā” 

 

 

 

 

 

7. paragrāfs 

Par pašvaldībai piekritīgas zemes piešķiršanu nomā 

D. Reinika 

 

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

Karloviča, Dz. Sirsone, M. Darguža, A. Miķelsons), PRET – nav, ATTURAS – nav, Tērvetes 

novada dome NOLEMJ: 

 

     Pieņemt lēmumu Nr. 7 “Par pašvaldībai piekritīgas zemes piešķiršanu nomā” 

 

 

 

 

8. paragrāfs 

Par pašvaldībai piekritīgas zemes piešķiršanu nomā 

D. Reinika 

 

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

Karloviča, Dz. Sirsone, M. Darguža, A. Miķelsons), PRET – nav, ATTURAS – nav, Tērvetes 

novada dome NOLEMJ: 

 

     Pieņemt lēmumu Nr. 8 “Par pašvaldībai piekritīgas zemes piešķiršanu nomā” 

 

 



 

9. paragrāfs 

Par adreses likvidēšanu  

D. Reinika 

 

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

Karloviča, Dz. Sirsone, M. Darguža, A. Miķelsons), PRET – nav, ATTURAS – nav, Tērvetes 

novada dome NOLEMJ: 

 

     Pieņemt lēmumu Nr. 9 “Par adreses likvidēšanu” 

 

 

 

 

 

10. paragrāfs 

Par Tērvetes novada domes nolikuma “Grozījumi  Tērvetes novada domes 2013. gada 

28. marta nolikumā “Tērvetes novada domes un to izveidoto iestāžu amatpersonu un 

darbinieku atlīdzības nolikums”” apstiprināšanu 

D. Reinika 

     

      Izskatot iesniegto nolikuma projektu, pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.pantu, 

Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likumu, LR MK 2010. 

gada 21. jūnija noteikumiem Nr. 565 “Noteikumi par valsts un pašvaldību institūciju 

amatpersonu un darbinieku sociālajām garantijām”, Finanšu komitejas lēmuma projektu, 

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

Krūmiņa, L. Karloviča, Dz. Sirsone, M. Darguža, A. Miķelsons), PRET – nav, ATTURAS – 

nav, NOLEMJ: 

 

1. Apstiprināt Tērvetes novada domes nolikumu “Grozījumi Tērvetes novada domes 2013. 

gada 28. marta nolikumā “Tērvetes novada domes un to izveidoto iestāžu amatpersonu un 

darbinieku atlīdzības nolikums”” (pielikumā); 

2. Nolikums stājas spēkā pēc tā apstiprināšanas Tērvetes novada domes sēdē;  

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

 

 

 

 

11. paragrāfs 

Par Tērvetes novada pašvaldības iestāžu štatu saraksta precizēšanu  

D. Reinika 

 

Tērvetes novada dome ir izskatījusi iesniegto lēmuma projektu par Tērvetes novada 

pašvaldības  iestāžu štatu saraksta 2018. gadam precizēšanu.  

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

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

Krūmiņa, L. Karloviča, Dz. Sirsone, M. Darguža, A. Miķelsons), PRET - nav, ATTURAS - 

nav, NOLEMJ: 

 

Apstiprināt precizēto  Tērvetes novada pašvaldības iestāžu     štatu sarakstu 2018. gadam 

(lēmuma pielikumā) 

 

 

 



12. paragrāfs 

  Par saistošo noteikumu Nr. 1 “Par sociālajiem pakalpojumiem Tērvetes novada 

pašvaldībā” apstiprināšanu 

D. Reinika 

  

    Tērvetes novada dome ir izskatījusi  sociālā dienesta vadītājas Daigas Freidenfeldes iesniegto 

saistošo noteikumu  „Par sociālajiem pakalpojumiem Tērvetes novada pašvaldībā” projektu. 

Pamatojoties uz likuma par pašvaldībām 21.pantu, Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības  

likuma 33. panta otro daļu un 35. panta ceturto un piekto daļu,  Finanšu komitejas lēmuma 

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

Laizāns, I. Krūmiņa, L. Karloviča, Dz. Sirsone, M. Darguža, A. Miķelsons), PRET – nav, 

ATTURAS - nav, NOLEMJ:  

       

     1.Apstiprināt Tērvetes novada pašvaldības saistošos noteikumus Nr.1 “Par sociālajiem 

pakalpojumiem Tērvetes novada pašvaldībā”  (pielikumā). 

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

aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai atzinuma sniegšanai. 

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

par pieņemto saistošo noteikumu tiesiskumu, publicēt saistošos noteikumus pašvaldības 

bezmaksas informatīvajā izdevumā „Laikam Līdzi”.  

     4. Saistošos noteikumus pēc to stāšanās spēkā publicēt pašvaldības tīmekļa vietnē 

www.tervetesnovads.lv, un nodrošināt saistošo noteikumu pieejamību Tērvetes novada 

pašvaldības administrācijas ēkā un pagastu pārvaldēs. 

     5. Kontroli par šī lēmuma izpildi veikt Tērvetes novada pašvaldības izpilddirektoram. 

 

 

13. paragrāfs 

Par funkciju izpildes deleģēšanu Dobeles novada pašvaldībai 

D. Reinika 

 

          Tērvetes novada dome ir izskatījusi iesniegto lēmuma projektu par atsevišķu likuma “Par 

pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 21.punktā, Izglītības likuma 17.pantā un Vispārējās 

izglītības likuma 54.pantā noteikto pašvaldības funkciju izglītības jomā deleģēšanu Dobeles 

novada pašvaldības Izglītības pārvaldei.  

           Izskatot iesniegto lēmuma projektu, Tērvetes novada dome konstatēja:  

Izglītības likuma 17.panta trešā daļa nosaka, ka novada pašvaldība:  

19.punkts - nodrošina pašvaldības pedagoģiski medicīniskās komisijas darbību un pieejamību 

bērniem ar speciālām vajadzībām;  

24.punkts - organizē pedagogu profesionālās meistarības pilnveidi, koordinē un nodrošina 

metodisko darbu;  

27.punkts - atbalsta izglītojamo piedalīšanos mācību priekšmetu olimpiādēs, konkursos, skatēs, 

projektos un sporta sacensībās.  

Izglītības likuma 18.panta trešā daļa nosaka, ka novadu pašvaldības var apvienoties vienas vai 

vairāku funkciju īstenošanai izglītības jomā, savstarpēji vienojoties par finansēšanas kārtību.  

Vispārējās izglītības likuma 54.pants nosaka, ka ir Valsts pedagoģiski medicīniskā komisija un 

pašvaldību pedagoģiski medicīniskās komisijas. Valsts pedagoģiski medicīnisko komisiju 

izveido izglītības un zinātnes ministrs. Pašvaldību pedagoģiski medicīniskās komisijas izveido 

pašvaldības. Valsts pedagoģiski medicīniskās komisijas un pašvaldību pedagoģiski medicīnisko 

komisiju kompetenci nosaka Ministru kabinets.  

Valsts pārvaldes iekārtas likuma 40.pants nosaka, ka publiska persona var deleģēt 

privātpersonai un citai publiskai personai (turpmāk — pilnvarotā persona) tādu pārvaldes 

uzdevumu, kas ietver pārvaldes lēmumu pieņemšanu. Šādu pārvaldes uzdevumu var deleģēt 



vienīgi tad, ja pilnvarotā persona attiecīgo uzdevumu var veikt efektīvāk un 41.pants - publiska 

persona var deleģēt pārvaldes uzdevumus, kuru izpilde ietilpst šīs publiskās personas vai tās 

iestādes kompetencē. Nevar deleģēt šādus pārvaldes uzdevumus:  

1) nozares politikas un attīstības stratēģijas plānošanu un apstiprināšanu;  

2) nozares darbības koordināciju;  

3) iestāžu un pārvaldes amatpersonu uzraudzību;  

4) publisku personu budžeta apstiprināšanu, finansu resursu sadali programmu un 

apakšprogrammu līmenī, finansu resursu kontroli.  

Savukārt Valsts pārvaldes iekārtas likuma 45.pants nosaka, ka par pastarpinātās pārvaldes 

iestādes uzdevumu deleģēšanu lemj attiecīgās atvasinātās publiskās personas orgāns, kas 

informē tiešās pārvaldes iestādi, kurai attiecīgā atvasinātā publiskā persona ir padota. Lēmumā 

par deleģēšanu konstatē deleģēšanas pieļaujamību un reglamentē deleģēšanas noteikumus.  

Likuma „Par pašvaldībām” 10.pants nosaka, ka pašvaldības pēc savstarpējas vienošanās var 

nodot cita citai atsevišķu to kompetencē esošo funkciju izpildi. Lēmumu par funkciju izpildes 

nodošanu pieņem attiecīgās pašvaldības dome.  

Likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 23.punkts nosaka, ka pašvaldības dome lemj 

par kārtību, kādā izpildāmas šā likuma 15.pantā minētās funkcijas.  

         Ņemot vērā iepriekš minēto un to, ka iepriekš minētās Izglītības likumā un Vispārējās 

izglītības likumā noteiktās Tērvetes novada pašvaldības funkcijas var efektīvāk veikt un 

nodrošināt Dobeles novada pašvaldība, kas šīs funkcijas ir veikusi arī iepriekš, kā arī to, ka LR 

spēkā esošie normatīvie akti neaizliedz iepriekš minēto funkciju deleģēšanu, un, pamatojoties 

uz iepriekš minētajām tiesību normām, Finanšu komitejas lēmuma projektu, Tērvetes novada 

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

Karloviča, Dz. Sirsone, M. Darguža, A. Miķelsons),  PRET - nav, ATTURAS - nav, NOLEMJ:  

 

     1. Deleģēt  Dobeles novada pašvaldības Izglītības pārvaldei veikt sekojošas Izglītības likuma 

17.panta trešajā daļā un Vispārējās izglītības likuma 54.pantā noteiktās Tērvetes novada 

pašvaldības funkcijas līdz 2018. gada 31. decembrim:  

         1.1. sniegt informāciju un nodrošināt iespēju Tērvetes pašvaldības izglītības iestāžu 

audzēkņiem piedalīties Dobeles novada pašvaldības organizētajās izglītojamo mācību 

priekšmetu olimpiādēs, centralizētajos eksāmenos, konkursos, skatēs, projektos un sporta 

sacensībās;  

         1.2. nodrošināt Dobeles novada pašvaldības pedagoģiski medicīniskās komisijas darbību 

un pieejamību Tērvetes pašvaldības bērniem;  

         1.3. organizēt Tērvetes pašvaldības vidējās izglītības iestāžu pedagogu profesionālās 

meistarības pilnveidi, koordinēt un nodrošināt metodisko darbu, piedāvājot un nodrošinot 

izglītības iestāžu administrācijas un pedagogu profesionālās meistarības un tālākizglītības 

kursus un seminārus, pieredzes apmaiņu.  

     2. Noteikt, ka savstarpējie norēķini saistībā ar deleģēto funkciju veikšanu tiek veikti no 2018. 

gada 1. janvāra. 

     3. Pilnvarot domes priekšsēdētāju parakstīt deleģēšanas līgumu ar Dobeles novada 

pašvaldības Izglītības pārvaldi saskaņā ar lēmumam pievienoto līguma projektu (pielikumā). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



14. paragrāfs 

 Par saistošo  noteikumu   Nr. 2  “Grozījums Tērvetes novada domes 2017. gada 30. 

novembra  saistošajos noteikumos Nr. 15 “Par brīvprātīgās iniciatīvas pabalstiem 

Tērvetes novada pašvaldībā”” apstiprināšanu 

D. Reinika 

 

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

saistošo noteikumu Nr.2   “Grozījums Tērvetes novada domes 2017.gada 30.novembra  

saistošajos noteikumos Nr. 15 “Par brīvprātīgās iniciatīvas pabalstiem Tērvetes novada 

pašvaldībā”” apstiprināšanu. Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21. pantu, Tērvetes 

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

L. Karloviča, Dz. Sirsone, M. Darguža, A. Miķelsons), PRET – nav, ATTURAS - nav, 

NOLEMJ: 

 

     1. Apstiprināt Tērvetes novada domes saistošos noteikumus Nr.2   “Grozījums Tērvetes 

novada domes 2017. gada 30. novembra  saistošajos noteikumos Nr. 15 “Par brīvprātīgās 

iniciatīvas pabalstiem Tērvetes novada pašvaldībā”” (pielikumā); 

 

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

un reģionālās attīstības ministrijai atzinuma sniegšanai; 

 

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

pieņemto saistošo noteikumu tiesiskumu, publicēt saistošos noteikumus informatīvajā 

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

 

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

 

 

 

 

 

 

 

15. paragrāfs 

Par līguma slēgšanu par reģiona galvenās bibliotēkas funkciju  

veikšanu un finansēšanu 

D. Reinika 

 

Saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 5.punktu viena no pašvaldības 

autonomajām funkcijām ir rūpēties par kultūru un sekmēt tradicionālo kultūras vērtību 

saglabāšanu. 

Likuma „Par pašvaldībām” 15.panta trešā daļa nosaka, ka no katras autonomās funkcijas 

izrietošu pārvaldes uzdevumu pašvaldība var deleģēt privātpersonai vai citai publiskai personai. 

Pārvaldes uzdevuma deleģēšanas kārtību, veidus un ierobežojumus nosaka Valsts pārvaldes 

likums. Valsts pārvaldes likuma 41.panta pirmā daļa nosaka, ka publiska persona var deleģēt 

pārvaldes uzdevumus, kuru izpilde ietilpst šīs publiskās personas vai tās iestādes kompetencē. 

Saskaņā ar Bibliotēku likuma 12.panta otro daļu, novadu domes un republikas pilsētas dome, 

savstarpēji vienojoties un ņemot vērā Latvijas Bibliotēku padomes ieteikumus, izvirza vienu no 

attiecīgajā teritorijā esošajām bibliotēkām reģiona galvenās bibliotēkas statusam, nosakot tās 

uzdevumus un nodrošinot tās darbībai nepieciešamos finanšu līdzekļus.  

Reģiona galvenās bibliotēkas statuss ir piešķirts Dobeles novada Centrālai bibliotēkai, kas 

nodrošina likumā noteikto funkciju veikšanu arī Tērvetes novada  četrām bibliotēkām - Bukaišu, 

Tērvetes, Augstkalnes un Bites bibliotēkām. Tā nodrošina sava krājuma, datu bāzu un 

informācijas sistēmu, kā arī citu bibliotēku krājumu pieejamību ikvienam lietotājam, veido 



attiecīgās administratīvās teritorijas bibliotēku krājuma kopkatalogu un nodrošina tā pieejamību 

ikvienai no šīm bibliotēkām, nodrošina attiecīgās administratīvās teritorijas bibliotēku krājumu 

komplektēšanas koordināciju, sniedz konsultatīvu un metodisko palīdzību visām attiecīgās 

administratīvās teritorijas bibliotēkām, popularizē to darbu utt. 

Ņemot vērā augstāk minēto un pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās 

daļas 5.punktu, trešo daļu, Valsts pārvaldes likuma 41.panta pirmo daļu, Bibliotēku likuma 

12.panta otro daļu, 17. pantu, Tērvetes novada dome,  atklāti vārdiski balsojot: PAR – 8 (D. 

Reinika, A. Bruss, S. Laizāns, I. Krūmiņa, L. Karloviča, Dz. Sirsone, M. Darguža, A. 

Miķelsons), PRET - nav, ATTURAS – nav,  NOLEMJ:   

 

     1. Noslēgt līgumu ar Dobeles novada Kultūras un sporta pārvaldi par Dobeles novada 

Centrālās bibliotēkas kā reģiona galvenās bibliotēkas funkciju veikšanu un finansēšanu. 

     2. Līgumu noslēgt uz vienu gadu ar darbības termiņu no 2018. gada 01. janvāra līdz 2018. 

gada 31. decembrim. 

     3. Pilnvarot Tērvetes novada pašvaldības izpilddirektoru Māri Berlandu Tērvetes novada 

pašvaldības vārdā parakstīt lēmuma pirmajā punktā minēto līgumu saskaņā ar lēmumam 

pievienoto līguma projektu (lēmuma pielikumā). 

 

 

Sēdi slēdz plkst. 15.40 

 

 

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@tervetesnd.lv 
 

 

TĒRVETES NOVADA TĒRVETES PAGASTĀ 

 

LĒMUMS 
 

2018. gada 25. janvārī                                                                                         Nr.1 

                                                                                                                 (protokols Nr.1, 1. §) 

 

 

Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu, nekustamā īpašuma „Lejas Stēguļi” 

sadalīšanu, nosaukuma un lietošanas mērķa piešķiršanu 

 

 

Tērvetes novada dome ir izskatījusi M. U. iesniegumu par izstrādātā zemes ierīcības 

projekta apstiprināšanu nekustamā īpašuma „Lejas Stēguļi”, Tērvetes pagasts, Tērvetes novads, 

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

vienībai.  

Izskatot iepriekš minēto iesniegumu un izstrādāto zemes ierīcības projektu, Tērvetes 

novada dome konstatēja: 

Nekustamais īpašums „Lejas Stēguļi”, Tērvetes pagasts, Tērvetes novads, /kadastra 

numurs/, pieder M. U. un sastāv no vienas zemes vienības ar kopējo platību 25,5 ha. M. U. 

īpašuma tiesības uz nekustamo īpašumu „Lejas Stēguļi”, Tērvetes pagasts, Tērvetes novads, 

reģistrētas Dobeles zemesgrāmatu nodaļā Tērvetes pagasta /zemesgrāmatas nodalījuma 

numurs/.  

Nekustamā īpašuma „Lejas Stēguļi” īpašniece M. U. vēlas sadalīt nekustamā īpašuma 

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

zemes ierīcības projektam. 

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

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

Zemes ierīcības projekts paredz sadalīt nekustamā īpašuma „Lejas Stēguļi”, Tērvetes 

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

vienībās, Nr.1 - 15,5 ha platībā un Nr. 2 - 10,0 ha platībā un konkretizē nekustamā īpašuma 

apgrūtinājumus. Zemes ierīcības projektā paredzētie pasākumi atbilst Tērvetes novada 

teritorijas plānojumam.  

   Zemes ierīcības projekts paredz atdalāmajai zemes vienībai Nr. 2 piešķirt jaunu 

nosaukumu – „Zvārgulīši”, Tērvetes pagasts, Tērvetes novads. 

Saskaņā ar LR MK 2016. gada 05. augusta noteikumu Nr. 505 „Zemes ierīcības projekta 

izstrādes noteikumi” 28.punktu, ja pašvaldība zemes ierīcības projektu apstiprina, pašvaldība, 

ja nepieciešams, izdod administratīvo aktu par adreses vai nosaukuma piešķiršanu, ja pēc zemes 

ierīcības darbiem paredzēts izveidot jaunu adresācijas objektu un nekustamā īpašuma lietošanas 

mērķu noteikšanu vai maiņu. 



    Ņemot vērā augstāk minētos lietas faktiskos apstākļus un šim protokolam pievienoto 

zemes ierīcības projekta lietu (pielikums pie lēmuma Nr. 1) pamatojoties uz Zemes ierīcības 

likuma 5., 8. un 9.pantu, likuma „Par pašvaldībām” 21.pantu, LR MK 05.08.2016. noteikumu 

Nr. 505 „Zemes ierīcības projekta izstrādes noteikumi” 26. un 28. punktu un LR MK 

20.06.2006. noteikumiem Nr. 496 „Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un 

nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība”, Finanšu komitejas 

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

S. Laizāns, I. Krūmiņa, L. Karloviča, Dz. Sirsone, M. Darguža, A. Miķelsons), PRET - nav, 

ATTURAS - nav, NOLEMJ: 

 

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

nekustamā īpašuma „Lejas Stēguļi”, Tērvetes pagasts, Tērvetes novads, zemes vienību ar 

/kadastra apzīmējums/ divās atsevišķās zemes vienībās, Nr. 1- 15,5 ha platībā un Nr.2 - 10,0 ha 

platībā; 

     2. Piešķirt sadalītajam nekustamajam īpašumam „Lejas Stēguļi”, Tērvetes pagasts, Tērvetes 

novads, sekojošus nosaukumus un lietošanas mērķus: 

     2.1. paliekošajai zemes vienībai Nr. 1 ar /kadastra apzīmējums/, kopējā platība 15,5, ha 

atstāt iepriekšējo nosaukumu – „Lejas Stēguļi”, Tērvetes pagasts, Tērvetes novads, un visā tās 

platībā (15,5 ha) noteikt nekustamā īpašuma lietošanas mērķi – zeme, uz kuras galvenā 

saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība (NĪLM kods – 0101).  

     2.2. atdalītajai zemes vienībai Nr. 2 ar kopējo platību 10,0 ha piešķirt nosaukumu – 

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

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

(NĪLM kods - 0101). 

3. Lēmumu var pārsūdzēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās brīža 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@tervetesnd.lv 
 

 

TĒRVETES NOVADA TĒRVETES PAGASTĀ 

 

LĒMUMS 
 

2018. gada 25. janvārī                                                                                         Nr. 2 

                                                                                                                 (protokols Nr.1, 2. §) 

 

 

Par pašvaldībai piekritīgas zemes piešķiršanu nomā 

 

 

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

novada pašvaldībai iznomāt lauksaimniecībā izmantojamo zemi 0,04 ha platībā 

palīgsaimniecības vajadzībām pašvaldībai piekritīgā zemes īpašumā ”Skolas dārziņi”, 

konstatēja:  

Tērvetes novada pašvaldībai piekritīgā zemes īpašumā ”Skolas dārziņi”, Augstkalnes 

pagasts, Tērvetes novads, /kadastra numurs/ ir neiznomāta, Tērvetes novada pašvaldībai 

piekritīga lauksaimniecībā izmantojamās zemes vienības daļa 0,04 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, Finanšu komitejas lēmuma projektu, Tērvetes novada dome, 

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

Dz. Sirsone, M. Darguža, A. Miķelsons), PRET - nav, ATTURAS - nav, NOLEMJ: 

 

1. Sākot ar 2018. gada 1. februāri iznomāt I. R., /personas kods/, Tērvetes novada 

pašvaldības lauksaimniecībā izmantojamo zemes vienības daļu 0,04 ha kopplatībā personiskās 

palīgsaimniecības vajadzībām pašvaldības zemes īpašumā ”Skolas dārziņi”, Augstkalnes 

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



      1.1. nomas termiņu uz 5 (pieciem) gadiem; 

      1.2. zemes nomas maksu 1,5 % apmērā no zemes vienības daļas 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 2018. gada 

01. martam.  

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 Administratīvās 

rajona tiesas Jelgavas tiesu namā Atmodas ielā 19, Jelgava, LV - 3007. 

 

 

 

 
Domes priekšsēdētāja                                                                                     D. Reinika 
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LĒMUMS 
 

2018. gada 25. janvārī                                                                                         Nr. 3 

                                                                                                                 (protokols Nr.1, 3. §) 

 

 

Par pašvaldībai piekritīgas zemes piešķiršanu nomā 

 

 

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

novada pašvaldībai iznomāt lauksaimniecībā izmantojamo zemi 0,20 ha platībā 

palīgsaimniecības vajadzībām pašvaldībai piekritīgā zemes īpašumā ”Ilgas”, konstatēja:  

Tērvetes novada pašvaldībai piekritīgā zemes īpašumā ”Ilgas”, Augstkalnes pagasts, 

Tērvetes novads, /kadastra numurs/ ir neiznomāta, Tērvetes novada pašvaldībai piekritīga 

lauksaimniecībā izmantojamās zemes vienības daļa 0,20 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, Finanšu komitejas lēmuma projektu, atklāti vārdiski balsojot: 

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

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

 

1. Sākot ar 2018. gada 1. februāri iznomāt J. Š., /personas kods/, Tērvetes novada 

pašvaldības lauksaimniecībā izmantojamo zemes vienības daļu 0,20 ha kopplatībā personiskās 

palīgsaimniecības vajadzībām pašvaldības zemes īpašumā ”Ilgas”, Augstkalnes pagasts, 

Tērvetes novads, /kadastra numurs/, nosakot: 

      1.1. nomas termiņu uz 5 (pieciem) gadiem; 



      1.2. zemes nomas maksu 1,5 % apmērā no zemes vienības daļas 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 2018. gada 

01. martam.  

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 Administratīvās 

rajona tiesas Jelgavas tiesu namā Atmodas ielā 19, Jelgava, LV - 3007. 

 

 
Domes priekšsēdētāja                                                                                     D. Reinika 
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2018. gada 25. janvārī                                                                                         Nr. 4 

                                                                                                                 (protokols Nr.1, 4. §) 

 

 

Par pašvaldībai piekritīgas zemes piešķiršanu nomā 

 

 

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

novada pašvaldībai iznomāt lauksaimniecībā izmantojamo zemi 0,04 ha platībā 

palīgsaimniecības vajadzībām pašvaldībai piekritīgā zemes īpašumā ”Skolas mazdārziņi”, 

konstatēja:  

Tērvetes novada pašvaldībai piekritīgā zemes īpašumā ”Skolas mazdārziņi”, Augstkalnes 

pagasts, Tērvetes novads, /kadastra numurs/, ir neiznomāta, Tērvetes novada pašvaldībai 

piekritīga lauksaimniecībā izmantojamās zemes vienības daļa 0,04 ha platībā, un 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, Finanšu komitejas lēmuma projektu, Tērvetes novada dome, 

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

Dz. Sirsone, M. Darguža, A. Miķelsons), PRET - nav, ATTURAS - nav, NOLEMJ: 

 

1. Sākot ar 2018. gada 1. februāri iznomāt A. T., /personas kods/, Tērvetes novada 

pašvaldības lauksaimniecībā izmantojamo zemes vienības daļu 0,04 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 zemes vienības daļas 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 2018. gada 01. 

martam.  

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 Administratīvās 

rajona tiesas Jelgavas tiesu namā Atmodas ielā 19, Jelgava, LV - 3007. 

 

 

 

 
Domes priekšsēdētāja                                                                                 D. Reinika 
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                                                                                                                 (protokols Nr.1, 5. §) 

 

 

Par pašvaldībai piekritīgas zemes piešķiršanu nomā 

 

 

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

novada pašvaldībai iznomāt lauksaimniecībā izmantojamo zemi 0,02 ha platībā 

palīgsaimniecības vajadzībām pašvaldībai piekritīgā zemes īpašumā ”Klūnu daudzdzīvokļu 

mājas”, konstatēja:  

Tērvetes novada pašvaldībai piekritīgā zemes īpašumā ”Klūnu daudzdzīvokļu mājas”, 

Tērvetes pagasts, Tērvetes novads, /kadastra numurs/, ir neiznomāta, Tērvetes novada 

pašvaldībai piekritīga lauksaimniecībā izmantojamās zemes vienības daļa 0,02 ha platībā, kas 

atbilstoši likuma "Par zemes reformu Latvijas Republikas lauku apvidos" 7.pantam, paredzēta 

personisko palīgsaimniecību vajadzībām.  

Citas personas uz minētās zemes vienības daļas nomu nav pieteikušās. 

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

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

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

personisko palīgsaimniecību vajadzībām atbilstoši likuma "Par zemes reformu Latvijas 

Republikas lauku apvidos" 7.pantam. 

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

„Tērvetes novada pašvaldībai piekrītošo un piederošo neapbūvētu zemesgabalu nomas maksas 

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

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

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

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

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

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

14.panta otrās daļas 3.punktu, Finanšu komitejas lēmuma projektu, atklāti vārdiski balsojot: 

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

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

 

1. Sākot ar 2018. gada 1. janvāri iznomāt G. U., /personas kods/, Tērvetes novada 

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

palīgsaimniecības vajadzībām pašvaldības zemes īpašumā ”Klūnu daudzdzīvokļu mājas”, 

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

      1.1. nomas termiņu uz 5 (pieciem) gadiem; 



      1.2. zemes nomas maksu 1,5 % apmērā no zemes vienības daļas 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 2018. gada 

01. martam.  

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 Administratīvās 

rajona tiesas Jelgavas tiesu namā Atmodas ielā 19, Jelgava, LV - 3007. 

 

 

 

 
Domes priekšsēdētāja                                                                                 D. Reinika 
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                                                                                                                 (protokols Nr.1, 6. §) 

 

 

Par pašvaldībai piekritīgas zemes piešķiršanu nomā 

 

 

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

novada pašvaldībai iznomāt lauksaimniecībā izmantojamo zemi 0,016 ha platībā 

palīgsaimniecības vajadzībām pašvaldībai piekritīgā zemes īpašumā ”Skolas dārziņi”, 

konstatēja:  

Tērvetes novada pašvaldībai piekritīgā zemes īpašumā ”Skolas dārziņi”, Augstkalnes 

pagasts, Tērvetes novads, /kadastra numurs/ ir neiznomāta, Tērvetes novada pašvaldībai 

piekritīga lauksaimniecībā izmantojamās zemes vienības daļa 0,016 ha platībā, un  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, Finanšu komitejas lēmuma projektu, atklāti vārdiski balsojot: 

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

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

 

1. Sākot ar 2018. gada 1. februāri iznomāt A. T., /personas kods/, Tērvetes novada 

pašvaldības lauksaimniecībā izmantojamo zemes vienības daļu 0,016 ha kopplatībā personiskās 

palīgsaimniecības vajadzībām pašvaldības zemes īpašumā ”Skolas dārziņi”, Augstkalnes 

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

      1.1. nomas termiņu uz 5 (pieciem) gadiem; 



      1.2. zemes nomas maksu 1,5 % apmērā no zemes vienības daļas 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 2018. gada 

01. martam.  

      2. Pilnvarot Tērvetes novada pašvaldības izpilddirektoru Māri Berlandu noslēgt lēmumam 

atbilstošu zemes nomas līgumu un veikt lēmuma izpildes kontroli. 

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

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

namā Atmodas ielā 19, Jelgava, LV - 3007. 

 

 

 
Domes priekšsēdētāja                                                                                D. Reinika 
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2018. gada 25. janvārī                                                                                         Nr. 7 

                                                                                                                 (protokols Nr.1, 7. §) 

 

 

Par pašvaldībai piekritīgas zemes piešķiršanu nomā 

 

 

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

novada pašvaldībai iznomāt lauksaimniecībā izmantojamo zemi 0,20 ha platībā 

palīgsaimniecības vajadzībām pašvaldībai piekritīgā zemes īpašumā ”Ilgas”, konstatēja:  

Tērvetes novada pašvaldībai piekritīgā zemes īpašumā ”Ilgas”, Augstkalnes pagasts, 

Tērvetes novads, kadastra Nr. 4644 005 0372 ir neiznomāta, Tērvetes novada pašvaldībai 

piekritīga lauksaimniecībā izmantojamās zemes vienības daļa 0,20 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, Finanšu komitejas lēmuma projektu, atklāti vārdiski balsojot: 

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

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

 

1. Sākot ar 2018. gada 1. februāri iznomāt J. Š., /personas kods/, Tērvetes novada 

pašvaldības lauksaimniecībā izmantojamo zemes vienības daļu 0,20 ha kopplatībā personiskās 

palīgsaimniecības vajadzībām pašvaldības zemes īpašumā ”Ilgas”, Augstkalnes pagasts, 

Tērvetes novads, /kadastra numurs/,  nosakot: 

     1.1. nomas termiņu uz 5 (pieciem) gadiem; 



     1.2. zemes nomas maksu 1,5 % apmērā no zemes vienības daļas 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 2018. gada 01. 

martam.  

2. Pilnvarot Tērvetes novada pašvaldības izpilddirektoru Māri Berlandu noslēgt lēmumam 

atbilstošu zemes nomas līgumu un veikt lēmuma izpildes kontroli. 

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

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

namā Atmodas ielā 19, Jelgava, LV - 3007. 

 

 

 
Domes priekšsēdētāja                                                                                 D. Reinika 
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2018. gada 25. janvārī                                                                                         Nr. 8 

                                                                                                                 (protokols Nr.1, 8. §) 

 

 

Par pašvaldībai piekritīgas zemes piešķiršanu nomā 

 

 

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

novada pašvaldībai iznomāt lauksaimniecībā izmantojamo zemi 0,06 ha platībā 

palīgsaimniecības vajadzībām pašvaldībai piekritīgā zemes īpašumā ”Bukaišu centrs”, 

konstatēja:  

Tērvetes novada pašvaldībai piekritīgā zemes īpašumā ”Bukaišu centrs”, Bukaišu pagasts, 

Tērvetes novads, /kadastra numurs/ ir neiznomāta, Tērvetes novada pašvaldībai piekritīga 

lauksaimniecībā izmantojamās zemes vienības daļa 0,06 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, Finanšu komitejas lēmuma projektu, atklāti vārdiski balsojot: 

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

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

 

1. Sākot ar 2018. gada 1. februāri iznomāt R. P., /personas kods/, Tērvetes novada 

pašvaldības lauksaimniecībā izmantojamo zemes vienības daļu 0,06 ha kopplatībā personiskās 

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

Tērvetes novads, kadastra Nr. 4656 006 0492, nosakot: 

      1.1. nomas termiņu uz 5 (pieciem) gadiem; 



      1.2. zemes nomas maksu 1,5 % apmērā no zemes vienības daļas 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 2018. gada 01. 

martam.  

2. Pilnvarot Tērvetes novada pašvaldības izpilddirektoru Māri Berlandu noslēgt lēmumam 

atbilstošu zemes nomas līgumu un veikt lēmuma izpildes kontroli. 

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

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

namā Atmodas ielā 19, Jelgava, LV - 3007. 

 

 

 

Domes priekšsēdētāja                                                                                 D. Reinika 
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                                                                                                                 (protokols Nr.1, 9. §) 

 

Par adreses likvidēšanu  

 

       Tērvetes novada dome ir izvērtējusi Valsts zemes dienesta sniegto informāciju par to, 

ka Adrešu informācijas sistēmā ir reģistrēta adrese “Laumas”, Bukaišu pagasts, Tērvetes 

novads, LV – 3714  /adreses klasifikatora kods/, kura Kadastra informācijas sistēmā piesaistīta 

zemes vienībai ar /kadastra apzīmējums/, kuras lietošanas mērķis ir zeme, uz kuras galvenā 

saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība. Zemes vienība šobrīd vairs nav apbūvēta un to nav 

paredzēts apbūvēt. Ievērojot minētos apstākļus, Valsts zemes dienests lūdz pašvaldību izvērtēt 

nepieciešamību saglabāt zemes vienībai adresi “Laumas”, Bukaišu pagasts, Tērvetes novads, 

LV – 3714.  

Nekustamais īpašums „Laumas, Bukaišu pagasts, Tērvetes novads, /kadastra numurs/, 

reģistrēts Dobeles rajona tiesas zemesgrāmatu nodaļas Bukaišu pagasta /zemesgrāmatas 

nodalījuma numurs/ un uz to reģistrētas īpašuma tiesības Lauksaimniecības kooperatīvai 

sabiedrībai "D.", /vienotais reģistrācijas numurs/.   

Izvērtējot Valsts zemes dienesta ierosinājumu, nekustamā īpašuma „Laumas”, Bukaišu 

pagasts, Tērvetes novads, īpašnieks Lauksaimniecības kooperatīvā sabiedrība "D." tika 

uzaicināta sniegt viedokli par adreses likvidēšanu zemes vienībai „Laumas”, Bukaišu pagasts, 

Tērvetes novads, kura ir informējusi Tērvetes novada pašvaldību, ka piekrīt norādītajai adreses 

likvidācijai. 

Saskaņā ar LR MK 2015. gada 8. decembra noteikumu Nr. 698 ”Adresācijas noteikumi” 

30.punkta nosacījumiem, beidzot pastāvēt adresācijas objektam, pašvaldības dome pieņem 

lēmumu par adreses likvidēšanu. 

Vadoties no minētā, Tērvetes novada dome atzīst, ka zemes vienībai ar /kadastra 

apzīmējums/ piešķirtā adrese „Laumas”, Bukaišu pagasts, Tērvetes novads, ir likvidējama. 

    Ņemot vērā minētos apstākļus, papildus pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 

21.pantu, Finanšu  komitejas lēmuma projektu, atklāti vārdiski balsojot: PAR - 8 (D. Reinika, 

A. Bruss, S. Laizāns, I. Krūmiņa, L. Karloviča, Dz. Sirsone, M. Darguža, A. Miķelsons), PRET  

- nav, ATTURAS - nav, NOLEMJ: 

  

1. Likvidēt adresi „Laumas”, Bukaišu pagasts, Tērvetes novads, LV-3714, zemes vienībai 

ar /kadastra apzīmējums/, /adreses klasifikatora kods/. 

2. Lēmumu var pārsūdzēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās brīža Administratīvās 

rajona tiesas Jelgavas tiesu namā Atmodas ielā 19, Jelgava, LV – 3007 . 

 

Domes priekšsēdētāja                                                                                D. Reinika 

 



 

APSTIPRINĀTS 

 ar Tērvetes novada domes  

2018. gada 25. janvāra 

sēdes lēmumu   

 (protokols Nr. 1, 10. §) 

 

Tērvetes novada domes nolikums 

“Grozījums Tērvetes novada domes 2013. gada 28. marta 

nolikumā “Tērvetes novada domes un to izveidoto iestāžu amatpersonu un darbinieku 

atlīdzības nolikums”” 

 

Izdots saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām" 

21.panta pirmās daļas 12. un 13.punktu, 

41.panta pirmās daļas 2.punktu,  

Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likumu, 

LR MK 2010. gada 21. jūnija noteikumiem Nr. 565  

“Noteikumi par valsts un pašvaldību institūciju 

amatpersonu un darbinieku sociālajām garantijām”. 

 

Izdarīt Tērvetes novada domes 2013. gada 28. marta nolikumā „Tērvetes novada domes un to 

izveidoto iestāžu amatpersonu un darbinieku atlīdzības nolikums”, turpmāk tekstā - nolikums, 

šādus grozījumus: 

 

1. Nolikuma 2.2. apakšpunktā burtus un skaitļus “EUR 9,00” aizstāt ar burtiem un skaitļiem 

“EUR 10,00” . 

 

2. Nolikuma 3.1. apakšpunktā burtus un skaitļus “EUR 9,00” aizstāt ar burtiem un skaitļiem 

“EUR 10,00” . 

 

3. Nolikuma 5.1. apakšpunktā burtus un skaitļus “EUR 4,30” aizstāt ar burtiem un skaitļiem 

“EUR 5,00”. 

 

4. Izteikt nolikuma 6.1.6.apakšpunktu šādā redakcijā: 

“6.1.6. Domes izpilddirektors vai iestādes vadītājs, ja tādas tiesības iestādes vadītājam 

noteiktas iestādes nolikumā, atbilstoši darbinieka amatam noteiktajai mēnešalgu grupai un 

darbinieka individuālās kvalifikācijas pakāpei, ievērojot Ministru kabineta 2013.gada 29.janvāra 

noteikumu Nr.66 „Noteikumi par valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku darba 

samaksu un tās noteikšanas kārtību" nosacījumus, kā arī ņemot vērā amata vērtību (amata aprakstā 

noteiktos pienākumus, amata veikšanai nepieciešamās izglītības un profesionālās pieredzes 

prasības, darba sarežģītību, atbildību un vadības funkcijas) un iestādes apstiprināto darba algas 

fondu, nosaka darbinieka mēnešalgu attiecīgajai mēnešalgu grupai paredzētās mēnešalgas 

ietvaros;”.   

 

Domes  priekšsēdētāja                                                                                        D. Reinika 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

APSTIPRINĀTS 

Ar Tērvetes novada domes 

2013. gada 28. marta sēdes lēmumu 

(protokols Nr.3, paragrāfs Nr.10); 

ar grozījumiem 2014. gada 24. aprīlī 

(protokols Nr.7, paragrāfs Nr.6; 
                                                                                         ar grozījumiem 2014. gada 21. augustā 

                                                                                           (protokols Nr.12,  paragrāfs  Nr.10); 

                                                                                     ar grozījumiem 2014. gada 18. decembrī 

                                                                                               (protokols Nr.18, paragrāfs Nr.14),  

ar grozījumiem  2016. gada 22. jūnija sēdē 

 (protokols Nr. 10, paragrāfs Nr. 7  ), 

ar grozījumiem 2016. gada 28. jūlija sēdē 

(protokols Nr. 11, paragrāfs Nr. 13) , 

ar grozījumiem 2016. gada 22. decembra  sēdē 

(protokols Nr. 17, paragrāfs Nr. 2), 

ar grozījumiem 2018. gada 25. janvāra sēdē 

(protokols Nr. 1, paragrāfs Nr. 10 ) 

    

 

 

Tērvetes novada domes un to izveidoto iestāžu amatpersonu un darbinieku 

atlīdzības nolikums 

 

Izdots saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām" 

21.panta pirmās daļas 12. un 13.punktu, 

41.panta pirmās daļas 2.punktu,  

Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku  

atlīdzības likumu, 

LR MK 2010.gada 21.jūnija noteikumiem  

Nr. 565 “Noteikumi par valsts un pašvaldību institūciju  

amatpersonu un darbinieku sociālajām garantijām”  

 

 

1. Vispārīgie noteikumi 

1.1. Nolikums nosaka Tērvetes novada domes (turpmāk tekstā – Dome) priekšsēdētāja, 

priekšsēdētāja vietnieka, deputātu, izpilddirektora, pašvaldības administrācijas darbinieku, 

pašvaldības izveidoto iestāžu un struktūrvienību vadītāju un darbinieku (turpmāk tekstā – 

darbinieku),  atlīdzības noteikšanas kārtību. 

1.2. Šis Nolikums nenosaka atlīdzības noteikšanas kārtību: 

1.2.1. izglītības iestāžu vadītājiem un pedagogiem, kuri īsteno obligātās izglītības un 

pirmsskolas izglītības programmu, tai skaitā atbalsta personālam izglītības programmu 

īstenošanai; 

1.2.2. pašvaldības kapitālsabiedrībās un publiski privātajās kapitālsabiedrībās. 

1.3. Atlīdzību šī nolikuma izpratnē veido darba samaksa, sociālās garantijas un atvaļinājumi. 

Darba samaksa šī nolikuma izpratnē ir mēnešalga, piemaksas, prēmijas un naudas balvas. 

Sociālās garantijas ir pabalsti, kompensācijas, apdrošināšana un šajā nolikumā noteikto 

izdevumu segšana. 



1.4. Domes administrācijas amatu sarakstu un darba samaksu nosaka domes izpilddirektors, 

ievērojot Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likuma (turpmāk 

tekstā – Atlīdzības likuma), Darba likuma un šī nolikuma noteikumus. 

Pašvaldības iestāžu darbinieku darba samaksu nosaka katras iestādes vadītājs atlīdzībai iedalīto 

budžeta līdzekļu ietvaros, saskaņojot ar domes izpilddirektoru. 

1.5. Darbiniekam, kurš amata (darba) pienākumus pilda nepilnu darba dienu (darba nedēļu), 

mēnešalgu izmaksā proporcionāli amata vai pienākumu pildīšanas laikam. 

 

2. Domes priekšsēdētāja, vietnieka darba samaksa 

2.1. Domes priekšsēdētāja amats ir algots. Domes priekšsēdētāja mēnešalgas apmērs, ņemot 

vērā iedzīvotāju skaitu novadā, teritorijas lielumu un iestāžu skaitu, tiek noteikts Centrālās 

statistikas pārvaldes publicēto valstī strādājošo aizpagājušā gada mēneša vidējās darba samaksas 

apmēru, kas noapaļots pilnos euro, reizinot ar koeficientu, ko nosaka ar Domes Finanšu 

komitejas lēmumu. 

2.2. Domes priekšsēdētāja vietnieka darba samaksu mēnesī aprēķina pēc stundas tarifa likmes 

EUR 10,00 atbilstoši faktiski nostrādāto stundu skaitam attiecīgajā mēnesī, bet ne vairāk kā par 

40 stundām nedēļā. 

2.3. (svītrots ar Tērvetes novada domes 2016. gada 22.decembra sēdes lēmumu (prot. Nr.17, 

2§)). 

2.4. (svītrots ar Tērvetes novada domes 2016. gada 22.decembra sēdes lēmumu (prot. Nr.17, 

2§)). 

2.5. Šajā nolikumā noteiktās garantijas attiecas arī uz domes priekšsēdētāju un priekšsēdētāja 

vietnieku. Sociālo garantiju izmaksas tiek veiktas, pamatojoties uz izpilddirektora rīkojumu. 

 

3. Deputātu darba samaksa  

3.1. Domes deputātiem darba samaksu mēnesī aprēķina pēc stundas tarifa likmes EUR 10,00. 

3.2. Deputāts, kurš neieņem algotu amatu domē, saņem atlīdzību par nostrādāto stundu skaitu 

mēnesī, piedaloties domes, tās komiteju komisiju, darba grupu sēdēs un atlīdzību par citu 

deputāta pienākumu pildīšanu. 

Deputātam, kurš ieņem algotu amatu domē, atlīdzina par nostrādāto stundu skaitu mēnesī, 

piedaloties domes, tās komiteju komisiju, darba grupu sēdēs vai par citu deputāta pienākumu 

pildīšanu ārpus noteiktā darba laika, nosakot piemaksu pie mēnešalgas. 

Piemaksas apmērs nedrīkst pārsniegt 20 % no mēnešalgas. To ik mēnesi var noteikt domes 

priekšsēdētājs ar rīkojumu. 

3.3. Maksimālais stundu skaits, par kurām deputāts var saņemt atlīdzību, ir līdz 40 stundām 

mēnesī, bet komiteju un domes izveidoto komisiju priekšsēdētāji deputāti līdz 60 stundām 

mēnesī. 

3.4. Deputātu darba laika uzskaiti domes un komiteju sēdēs organizē domes sekretārs vai cits 

domes administrācijas darbinieks, kurš atbildīgs par komitejas sēžu protokolēšanu. Darba laika 

uzskaiti komisiju, darba grupu sēdēs organizē domes komisiju priekšsēdētāji vai sekretāri, sēžu 

protokolos norādot norises laiku un ilgumu stundās, kā arī klātesošo deputātu vārdisko 

uzskaitījumu. Gadījumos, kad netiek rakstīts protokols, var iesniegt citu darba laiku uzrādošu 

dokumentu (akts, atskaite, stundu grafiks, tabula). 

Komiteju un komisiju atbildīgie darbinieki vai protokolisti līdz katra mēneša priekšpēdējai 

darba dienai iesniedz Domes Grāmatvedības nodaļā rakstveida informāciju par deputātu faktiski 

nostrādātām stundām. 

3.5. Domes Grāmatvedības nodaļa aprēķina atalgojumu 1 reizi mēnesī un izmaksā to tuvākajā 

algas dienā. 



3.6. Deputātam ir tiesības, iesniedzot Domes priekšsēdētājam rakstisku paziņojumu, atteikties 

no atlīdzības. 

3.7. Deputātam, saskaņā ar Atlīdzības likuma nosacījumiem un Ministru kabineta 2010. gada 

21. jūnija noteikumiem Nr. 565 „Noteikumi par valsts un pašvaldību  

 

institūciju amatpersonu un darbinieku sociālajām garantijām" (turpmāk – Noteikumi par 

sociālajām garantijām) noteikto kārtību un apmēru, piestādot dokumentus: 

      3.7.1. sakarā ar komandējumu veic apdrošināšanu un kompensē transporta izdevumus; 

      3.7.2. sedz kvalifikācijas paaugstināšanas izdevumus, ja Domes priekšsēdētājs norīko 

deputātu uz apmācībām, kas nepieciešamas deputātam pienākumu veikšanai Domē vai Domes 

komisijās. 

 

4. Domes izpilddirektora darba samaksa  

4.1. Domes izpilddirektora mēnešalga tiek noteikta Centrālās statistikas pārvaldes publicēto 

valstī strādājošo aizpagājušā gada mēneša vidējās darba samaksas apmēru, kas noapaļots pilnos 

euro, reizinot ar koeficientu 2,1. 

4.2. Piemaksas, prēmijas un naudas balvas Domes izpilddirektoram nosaka Domes 

priekšsēdētājs ar rīkojumu. 

4.3. Šajā nolikumā paredzētie pabalsti, sociālās garantijas, brīvdienas un atvaļinājumi attiecas 

arī uz Domes izpilddirektoru. 

 

5. Komisijās, darba grupās strādājošo un bāriņtiesu locekļu darba samaksa  

5.1.  Bāriņtiesu locekļu (izņemot deputātus), kuri nav domes darbinieki, darba samaksas 

aprēķinā pielieto stundas likmi 5,00 EUR. Komisiju, darba grupu locekļiem un sekretāriem 

(izņemot deputātus), kuri neatrodas darba tiesiskajās attiecībās ar Tērvetes novada domi, vai 

kuri atrodas darba tiesiskajās attiecībās ar Tērvetes novada domi un kuriem darbs darba grupā 

vai komisijā ir saistīts ar dokumentu sagatavošanu un nav iekļauts amata aprakstā vai darba 

līgumā, darba samaksas aprēķinā par darbu komisijā vai darba grupā pielieto stundas likmi 5,00 

EUR. 

5.2. Komisiju, darba grupu, bāriņtiesu locekļiem ir tiesības, iesniedzot rakstisku paziņojumu, 

atteikties no atlīdzības. 

5.3. Komisiju, darba grupu, bāriņtiesas locekļi saņem atlīdzību : 

       5.3.1. par nostrādātām stundām komisiju, darba grupu, bāriņtiesas sēdēs ne vairāk kā par 

20 stundām mēnesī; 

       5.3.2. komisijas, darba grupas priekšsēdētājs un sekretārs par pienākumu veikšanu ārpus 

sēžu laika papildus par ne vairāk kā 10 stundām mēnesī. 

5.4. Komisiju, darba grupu, bāriņtiesas locekļu darba laika uzskaiti komisiju, darba grupas, 

bāriņtiesas sēdēs organizē katras komisijas, darba grupas, bāriņtiesas sekretārs: 

       5.4.1. visu sēžu protokolos norādot norises laiku un ilgumu stundās, kā arī klātesošo 

komisijas, darba grupas, bāriņtiesas locekļu vārdisko uzskaitījumu; 

       5.4.2. gadījumos, kad netiek rakstīts protokols, iesniedzot citu darba laiku pierādošu 

dokumentu (akts, atskaite, stundu grafiks); 

       5.4.3. komisiju, darba grupu, bāriņtiesas sekretāri iesniedz rakstveidā Domes 

Grāmatvedības nodaļai līdz katra mēneša priekšpēdējai darba dienai informāciju par komisiju, 

darba grupu, bāriņtiesas locekļu faktiski nostrādātām stundām; 

       5.4.4. Domes Grāmatvedības nodaļa aprēķina atalgojumu 1 reizi mēnesī un izmaksā to 

tuvākajā algas dienā. 

 



6. Pašvaldības administrācijas, iestāžu un struktūrvienību darbinieku darba samaksa 

6.1. Lai noteiktu darbinieka mēnešalgu: 

      6.1.1. iestādes vadītājs organizē darbinieku amatu klasificēšanu atbilstoši Valsts un 

pašvaldību institūciju amatu kataloga (turpmāk – Amatu katalogs) nosacījumiem; 

      6.1.2. klasificēšanas rezultātus iesniedz Domes izpilddirektoram izskatīšanai; 

      6.1.3. Domes izpilddirektors, ja nepieciešams, izlīdzina amatu klasificēšanas rezultātus 

saskaņā ar Amatu kataloga nosacījumiem. Izlīdzināšanas procesā Domes izpilddirektors izvērtē 

visus amatu klasificēšanas rezultātus un ierosina iestādes vadītājam mainīt to amatu 

klasifikāciju, kuri ir klasificēti atšķirīgi no pārējiem vienādas vai līdzīgas vērtības amatiem; 

      6.1.4. amatu klasificēšanas rezultātu apkopojumu, kā arī izmaiņas tajā apstiprina domes 

priekšsēdētājs; 

      6.1.5. atbilstoši Tērvetes novada pašvaldības darbinieku novērtēšanas nolikumam tiek 

novērtēta darbinieka darbība un tās rezultāti un piešķirta darbiniekam individuālās kvalifikācijas 

pakāpe.  

      6.1.6. Domes izpilddirektors vai iestādes vadītājs, ja tādas tiesības iestādes vadītājam 

noteiktas iestādes nolikumā, atbilstoši darbinieka amatam noteiktajai mēnešalgu grupai un 

darbinieka individuālās kvalifikācijas pakāpei, ievērojot Ministru kabineta 2013. gada 29. 

janvāra noteikumu Nr.66 „Noteikumi par valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un 

darbinieku darba samaksu un tās noteikšanas kārtību" nosacījumus, kā arī ņemot vērā amata 

vērtību (amata aprakstā noteiktos pienākumus, amata veikšanai nepieciešamās izglītības un 

profesionālās pieredzes prasības, darba sarežģītību, atbildību un vadības funkcijas) un iestādes 

apstiprināto darba algas fondu, nosaka darbinieka mēnešalgu attiecīgajai mēnešalgu grupai 

paredzētās mēnešalgas ietvaros;” 

6.2. Nosakot darba samaksu, jāiekļaujas atlīdzības fondam paredzēto līdzekļu ietvaros. 

 

7. Piemaksas un to noteikšanas kārtība 

7.1. Darbinieks saņem piemaksu ne vairāk kā 30 procentu apmērā no tam noteiktās mēnešalgas, 

ja papildus saviem tiešajiem darba pienākumiem aizvieto prombūtnē esošu darbinieku, pilda 

vakanta amata pienākumus vai papildus amata aprakstā noteiktajiem pienākumiem pilda vēl 

citus pienākumus. Piemaksu par vakanta amata pienākumu pildīšanu var noteikt uz laiku līdz 

četriem mēnešiem vakances pastāvēšanas laikā. 

7.2. Piemaksu par prombūtnē esoša darbinieka pienākumu pildīšanu var noteikt ne vairāk kā 

diviem darbiniekiem. 

7.3.Ja darbiniekam ir noteiktas vairākas šī nolikuma 7.1.punktā minētās piemaksas, minēto 

piemaksu kopsumma nedrīkst pārsniegt 30 % no viņam noteiktās mēnešalgas. 

7.4. Par papildus pienākumu veikšanu strādājot projektos, kuru iesniedzējs vai partneris ir 

Tērvetes novada dome vai Tērvetes novada pašvaldības iestāde, darbiniekam, kura tiešajos 

amata pienākumos neietilpst projektu vadīšana, var būt noteiktas piemaksas no projekta 

līdzekļiem saskaņā ar Domes izpilddirektora rīkojumu, ņemot vērā šādus nosacījumus- 

darbinieks vienlaicīgi nevar vadīt vai būt  

projekta vadības grupā vairāk kā divos projektos. Īpašas nepieciešamības gadījumā šie 

nosacījumi var tikt mainīti ar izpilddirektora rīkojumu. 

7.5. Darbinieks par nakts darbu saņem piemaksu 50 % apmērā no attiecīgajam darbiniekam 

noteiktās stundas algas likmes. 

7.6. Darbinieki saņem piemaksu par virsstundu darbu vai darbu svētku dienās 100 % apmērā no 

tiem noteiktās stundas algas likmes, vai arī tiem kompensē virsstundu darbu, piešķirot 

apmaksātu atpūtas laiku atbilstoši nostrādāto virsstundu skaitam citā nedēļas dienā. 



Lai virsstundu darbu kompensētu ar atpūtas laiku citā nedēļas dienā, Domes izpilddirektors vai 

iestādes vadītājs un darbinieks, vienojas par virsstundu darba veikšanu, un tam piekrītot, 

vienojas arī par atpūtas laika piešķiršanas nosacījumiem. 

7.7. Pašvaldības iestāžu vadītāji, nolūkā nodrošināt kompetentāko darbinieku, izņemot fiziskā 

darba veicējus, motivēšanu un ņemot vērā konkrētā darbinieka ieguldījumu attiecīgās iestādes 

mērķu sasniegšanā var šim darbiniekam noteikt piemaksu par personisko darba ieguldījumu un 

darba kvalitāti. Piemaksas apmērs mēnesī nedrīkst pārsniegt 40 procentus no darbiniekam 

noteiktās mēnešalgas. Piemaksu regulāri pārskata, izvērtējot tās nepieciešamību un 

pamatojumu, bet ne retāk kā reizi gadā. 

7.8. Šī nolikuma 7.1., 7.4. un 7.7.punktā minēto piemaksu piešķiršanas kārtību, piemaksu 

apmēra noteikšanas kritērijus un konkrētus piemaksu apmērus iestādes darbiniekiem nosaka 

iestādes vadītājs, domes administrācijas darbiniekiem un iestāžu vadītājiem – Domes 

izpilddirektors, ņemot vērā atlīdzības fondam paredzēto līdzekļu apjomu un Domes 

izpilddirektora apstiprināto kārtību. 

Ja amatpersona (darbinieks) saņem vienu vai vairākas šī nolikuma 7.1., 7.4. un 7.7.punktā 

minētās piemaksas, piemaksu kopsumma nedrīkst pārsniegt 60 % no mēnešalgas. 

 

8. Pabalsti 

8.1. Darbiniekiem, ar kuriem tiek izbeigtas darba attiecības sakarā ar iestādes vai amata 

likvidāciju, darbinieku skaita samazināšanu, darbam noteiktajām prasībām neatbilstošu 

veselības stāvokli (ieskaitot pārejošu darbnespēju), kā arī gadījumā, kad tiek atjaunots darbā 

darbinieks, kurš iepriekš veica attiecīgos darba pienākumus, izmaksā atlaišanas pabalstu 

atbilstoši Atlīdzības likuma noteikumiem. 

8.2. Darbinieks, aizejot ikgadējā atvaļinājumā, saņem atvaļinājuma pabalstu. Atvaļinājuma 

pabalstu piešķir vienu reizi kalendāra gadā un izmaksā darbiniekam, tam pirmo reizi konkrētajā 

kalendāra gadā aizejot atvaļinājumā. Atvaļinājuma pabalsts netiek pārcelts uz nākamo kalendāra 

gadu. 

Darbinieki saņem atvaļinājuma pabalstu līdz 50 % apmērā no mēnešalgas. Atvaļinājuma 

pabalsta apmēru un piešķiršanas kritērijus nosaka pašvaldības iestādes vadītājs. 

Ja ar amatpersonu darbinieku tiek izbeigtas darba attiecības un tā kārtējā gadā nav izmantojusi 

ikgadējo atvaļinājumu vai tā daļu un atvaļinājuma pabalstu nav saņēmusi, tai to neizmaksā. 

8.3. Darbinieka nāves gadījumā ģimenes loceklis vai persona, kura uzņēmusies darbinieka 

apbedīšanu, saņem vienreizēju pabalstu 50 % apmērā no darbiniekam noteiktās mēnešalgas 

apmēra, bet ne mazāk kā vienas mēneša minimālās algas apmērā. 

Lai saņemtu pabalstu, viens no darbinieka ģimenes locekļiem vai persona, kura uzņēmusies 

darbinieka apbedīšanu, viena mēneša laikā pēc darbinieka nāves iesniedz institūcijas vadītājam 

iesniegumu par pabalsta piešķiršanu, kurā norāda pabalsta saņēmēja vārdu, uzvārdu, personas 

kodu, adresi un kontu kredītiestādē, uz kuru pārskaitāma pabalsta summa. Iesniegumā norāda 

arī mirušā darbinieka vārdu, uzvārdu un miršanas datumu. Iesniegumam pievieno miršanas 

apliecības kopiju, uzrādot tās oriģinālu. 

Ja dokumenti noformēti un iesniegti iepriekš norādītajā kārtībā, pabalsta summa pēc iespējas 

drīzākā, bet ne vēlāk kā mēneša laikā pēc dokumentu saņemšanas tiek pārskaitīta uz pabalsta 

pieprasītāja kontu. 

8.4. Nelaimes gadījuma pabalstu darbiniekam piešķir, ja darbinieks, pildot ar dzīvības vai 

veselības apdraudējumu (risku) saistītus amata (darba) pienākumus, guvis Latvijas Republikas 

Ministru kabineta 2010.gada 21.jūnija noteikumu Nr.565 „Noteikumi par valsts un pašvaldību 

institūciju amatpersonu un darbinieku sociālajām garantijām" 1.pielikumā minēto veselības 

bojājumu un komisija, kuru izveido iestādes vadītājs un kura izmeklējusi nelaimes gadījumu un 

tā apstākļus, ir sastādījusi aktu, kā arī tās iestādes vadītājs, kurā darbinieks pilda amata (darba) 



pienākumus, ir pieņēmis lēmumu par pabalsta piešķiršanu. Lēmumu pieņem ne vēlāk kā mēneša 

laikā no nelaimes gadījuma izmeklēšanas pabeigšanas. 

Lēmums tiek sagatavots, pabalsta apmērs noteikts, pabalsta piešķiršanu pamatojošie dokumenti 

pieprasīti un citi noteikumi, šo pabalstu piešķirot, ievēroti saskaņā ar Latvijas Republikas 

Ministru kabineta 2010.gada 21.jūnija noteikumu Nr.565 „Noteikumi par valsts un pašvaldību 

institūciju amatpersonu un darbinieku sociālajām garantijām" prasībām. 

Šo pabalstu neizmaksā, ja tiek konstatēti Atlīdzības likuma 23.pantā minētie fakti, atbilstoši 

kuriem nelaimes gadījums uzskatāms ar nesaistītu ar darba pienākumu pildīšanu. 

8.5. Pabalstu sakarā ar darbinieka bojāeju var pieprasīt darbinieka neatraidāmie mantinieki 

sakarā ar darbinieka bojāeju, ja viņi sešu mēneša laikā pēc darbinieka nāves iesniedz tās iestādes 

vadītājam, kurā darbinieks ir veicis amata (darba) pienākumus, iesniegumu par pabalsta vai tā 

daļas piešķiršanu, norādot pabalsta saņēmēja vārdu, uzvārdu, personas kodu, deklarētās 

dzīvesvietas adresi un kontu kredītiestādē. Iesniegumā norāda arī mirušās amatpersonas vārdu, 

uzvārdu un miršanas datumu. Neatraidāmie mantinieki ir tiesīgi iesniegt miršanas apliecības 

kopiju, uzrādot tās oriģinālu, radniecību apliecinošu dokumentu kopiju, kā arī ārstniecības 

iestādes izsniegtu izrakstu no medicīniskās dokumentācijas par nāves cēloni vai tiesu 

medicīniskās ekspertīzes atzinumu, ja nāve iestājusies pēc nelaimes gadījuma speciālās 

izmeklēšanas pabeigšanas. 

Pamats pieprasīt šo pabalstu ir, ja darbinieka bojāeja saistīta ar tiešo darba pienākumu veikšanu 

un darbinieks pats nav vainojams tajā. Pabalstu sakarā ar darbinieka bojāeju izmaksā vienādās 

daļās visiem darbinieka neatraidāmajiem mantiniekiem, kuri ir pieteikušies pabalsta saņemšanai 

šajā punktā noteiktajā termiņā, pārskaitot pabalsta vai tā daļas summu uz neatraidāmā 

mantinieka norādīto kontu kredītiestādē. 

Pabalsta apmērs ir 15 valstī noteikto minimālo algu apmērā. 

Šo pabalstu neizmaksā, ja tiek konstatēti Atlīdzības likuma 23.pantā minētie fakti, atbilstoši 

kuriem darbinieka bojāeja uzskatāma par nesaistītu ar darba pienākumu pildīšanu. 

8.6. Pabalsts sakarā ar darbinieka ģimenes locekļa (laulātais, bērni, vecāki, adoptētāji un 

adoptētie) vai apgādājamā nāvi tiek piešķirts vienas minimālās algas apmērā, bet pabalsts sakarā 

ar darbinieka cita ģimenes locekļa (vecvecāki, brāļi un māsas) nāvi tiek piešķirts 15 % apmērā 

no minimālās algas apmēra. Šī pabalsta piešķiršanas kārtība noteikta Latvijas Republikas 

Ministru kabineta 2010.gada 21.jūnija noteikumos Nr.565 „Noteikumi par valsts un pašvaldību 

institūciju amatpersonu un darbinieku sociālajām garantijām”. 

 

9. Kompensācijas, mācību izdevumu segšana un apdrošināšana 

9.1. Darbiniekam kompensē mācību izdevumus 25 % apmērā no gada mācību maksas, bet ne 

vairāk kā EUR 569,15 gadā, ja darbinieks pēc iestādes iniciatīvas ar iestādes piekrišanu sekmīgi 

mācās valsts akreditētā augstākās izglītības iestādē vai ārvalsts mācību iestādē, kuras izdotie 

diplomi tiek atzīti Latvijā, lai iegūtu amata (darba) pienākumu izpildei nepieciešamās zināšanas. 

Mācību izdevumus kompensē darbiniekiem, kuri nostrādājuši Domē vai kādā tās iestādē ne 

mazāk kā 2 gadus. 

Lai saņemtu mācību maksas kompensāciju, darbinieks līdz tekošā gada 31.decembrim iesniedz 

attiecīgās iestādes vadītājam iesniegumu par mācību maksas kompensācijas izmaksāšanu 

norādot kontu kredītiestādē, uz kuru pārskaitāma mācību maksas kompensācijas summa, 

izglītības iestādes izziņu, kas apliecina, ka darbinieks uzņemts attiecīgajā izglītības iestādē 

(norāda studiju programmas (apakšprogrammas) nosaukumu), bet katrā nākamajā mācību gadā 

– izglītības iestādes izsniegtu izziņu, kas apliecina, ka darbinieks ir sekmīgi nokārtojis attiecīgā 

semestra pārbaudījumus un tam nav akadēmisko parādu (izņemot parādus, kuri radušies mācību 

plānu atšķirības dēļ un kurus pieļauj izglītības iestādes noteiktais semestra pārbaudījumu 

kārtošanas termiņš), izglītības iestādes izziņu par mācību gada maksu attiecīgajā gadā, mācību 

maksas samaksu apliecinošu dokumentu vai tā kopiju. 



Mēneša laikā pēc iestādes vadītāja rīkojuma kompensējamo summu pārskaita uz darbinieka 

norādīto kontu kredītiestādē. 

Darbiniekam, kuru atbrīvo no amata vai ar kuru izbeidz darba tiesiskās attiecības un kurš pēc 

mācību maksas kompensācijas saņemšanas ir pildījis amata (darba) pienākumus mazāk par trim 

gadiem, atmaksā iestādei tās segto mācību maksu (izņemot gadījumus, kad darbinieks nespēj 

veikt amata pienākumus veselības stāvokļa dēļ, un to apliecina ārsta atzinums, vai sakarā ar 

noteiktajām prasībām neatbilstošu veselības stāvokli; termiņa izbeigšanos; valsts noteiktā 

pensijas vecuma sasniegšanu; iestādes vai amatpersonas amata likvidāciju vai amatpersonu 

skaita samazināšanu; darbinieka nāvi; tiek izbeigtas darba tiesiskās attiecības pēc darba devēja 

uzteikuma sakarā ar to, ka darbiniekam nav pietiekamu profesionālo spēju nolīgtā darba 

veikšanai, darbinieks nespēj veikt nolīgto darbu veselības stāvokļa dēļ, un to apliecina ārsta 

atzinums, ir atjaunots darbā darbinieks, kurš agrāk veica attiecīgo darbu, tiek samazināts 

darbinieku skaits, tiek likvidēts darba devējs; darbinieku atskaita no izglītības iestādes ar 

veselības bojājumiem saistītas nesekmības dēļ) gada laikā pēc darbinieka atbrīvošanas no amata 

vai darbinieka darba tiesisko attiecību izbeigšanas dienas. 

Mācību maksu var atmaksāt ar vienu vai vairākiem maksājumiem. 

Ja darbinieku atskaita no izglītības iestādes nesekmības dēļ vai disciplīnas pārkāpumu dēļ, 

darbiniekam piecu darbdienu laikā jāinformē par to iestādes vadītājs Šajā gadījumā darbinieks 

atmaksā institūcijai tās segto mācību maksu 100 % apmērā ar vienu vai vairākiem maksājumiem 

gada laikā pēc darbinieka atskaitīšanas no izglītības iestādes. Ja darbinieks neatmaksā iestādei 

segto mācību maksu iepriekš noteiktajos termiņos, iestāde attiecīgo summu piedzen 

normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā. 

9.2.  Sedzot darbinieka kvalifikācijas paaugstināšanas izdevumus, iestādes vadītājs izvērtē, vai 

darbiniekam ir nepieciešams paaugstināt kvalifikāciju, un pieņem lēmumu par darbinieka 

nosūtīšanu paaugstināt kvalifikāciju mācību kursos (t.sk. semināros, lekcijās) Latvijā vai 

ārvalstīs (turpmāk – mācību kursi). Ja mācību kursu ilgums pārsniedz divas dienas, darbinieku 

nosūta paaugstināt kvalifikāciju ar iestādes vadītāja rīkojumu. 

Izdevumus, kas saistīti ar kvalifikācijas paaugstināšanu mācību kursos (mācību maksa, 

mācību komandējuma izdevumi, darbiniekam izmaksājamā mēnešalga par visu kvalifikācijas 

celšanas laiku) sedz iestāde, pamatojoties uz iestādes vadītāja rakstisku rīkojumu un mācību 

organizētāja izsniegto rēķinu vai citu mācību maksu apliecinošu dokumentu. 

Darbinieks, kuru atbrīvo no amata vai ar kuru izbeidz darba tiesiskās attiecības un kurš pēc 

kvalifikācijas paaugstināšanas mācību kursos ir pildījusi amata (darba) pienākumus iestādē 

mazāk par gadu, atmaksā iestādei kvalifikācijas paaugstināšanas mācību maksu (izņemot 

9.1.punkta piektajā daļā uzskaitītos gadījumus), kas segta no pašvaldības budžeta līdzekļiem, ja 

tā ir lielāka par 142,29 euro par mācību kursu. Darbinieks mācību maksu atmaksā gada laikā 

pēc atbrīvošanas no amata vai darbinieka darba tiesisko attiecību izbeigšanas dienas. Mācību 

maksu var atmaksāt ar vienu vai vairākiem maksājumiem. 

Ja darbinieks neatmaksā izdevumus, kas noteikti šajā punktā, iestāde attiecīgos izdevumus 

piedzen normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā. 

Ja darbinieks bez attaisnojoša iemesla pārtrauc paaugstināt kvalifikāciju mācību kursos, tos 

nepabeidz un neiegūst kvalifikāciju apliecinošus dokumentus, tas neatbrīvo viņu no pienākuma 

atmaksāt ar kvalifikācijas paaugstināšanu saistītos izdevumus 100 % apmērā. 

Atmaksājamos izdevumus aprēķina, ņemot vērā kvalifikācijas paaugstināšanas mācību kursu 

faktiskās izmaksas dienā, kad tika pārtrauktas mācības.”. 

9.3. Transporta izdevumu kompensācijas: 

     9.3.1. sabiedriskā transporta izdevumu kompensācijas izmaksa notiek saskaņā Latvijas 

Republikas Ministru kabineta 2010. gada 21. jūnija noteikumos Nr.565 „Noteikumi par valsts 

un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku sociālajām garantijām" noteikto kārtību; 

        9.3.2. Darbinieks, kurš amata (darba) pienākumu izpildei izmanto personīgo 

transportlīdzekli, domes izpilddirektora vai pašvaldības iestādes vadītāja noteiktajā apmērā 

kompensē personīgā transportlīdzekļa izmantošanas izdevumus. 



9.4. Darbiniekam, kuram amata (darba) pienākumu izpildei tiek piešķirts mobilais tālrunis, 

domes izpilddirektora vai pašvaldības iestādes vadītāja noteiktajā apmērā kompensē sakaru 

izdevumus. 

Pašvaldības iestādes īpašumā esošos mobilos tālruņus var piešķirt individuālā lietošanā 

darbiniekiem, kuri darba pienākumus veic arī ārpus darba telpām, un kuriem jābūt pieejamiem 

darba devējam ārpus noteiktā darba laika. 

9.5. Pašvaldības iestāde darbiniekam, kurš, izpildot amatu (darbu), ir pakļauts reālam dzīvības 

vai veselības apdraudējumam (riskam),  var apdrošināt veselību vai darbinieku apdrošina pret 

nelaimes gadījumiem. 

     Pašvaldības iestāde var apdrošināt darbinieku veselību atbilstoši tai piešķirtajiem finanšu 

līdzekļiem. 

Darbinieka veselības apdrošināšanas polises cena nedrīkst pārsniegt 142,29 euro. Ja 

apdrošināšanas polises cena pārsniedz minēto apmēru, darbinieks sedz cenu starpību. 

Pašvaldības iestādes, nepiemērojot publiskos iepirkumus regulējošos normatīvos aktus, var 

apdrošināt darbinieku veselību par pašu darbinieku finanšu līdzekļiem, slēdzot vienošanos ar 

apdrošināšanas pakalpojumu sniedzēju par apdrošināmajām personām izdevīgāko piedāvājumu 

un ieturot pakalpojuma izmaksas no apdrošināmo darbinieku mēnešalgas saskaņā ar 

vienošanos.”. 

9.6. Pašvaldības iestādes sakarā ar darbinieka nosūtīšanu komandējumā likumā un Ministru 

kabineta noteikumos paredzētajos gadījumos un kārtībā veic darbinieka apdrošināšanu un ar šo 

darbinieku saistītu apdrošināšanu vai sedz attiecīgos izdevumus. 

 

10. Apmaksātais ikgadējais atvaļinājums un papildatvaļinājums 

10.1. Darbiniekiem piešķir ikgadējo apmaksāto atvaļinājumu. Šā atvaļinājuma piešķiršanai 

piemēro Darba likuma normas. 

Darbiniekam un pašvaldības iestādes vadītājam vienojoties, ikgadējo apmaksāto atvaļinājumu 

kārtējā gadā var piešķirt pa daļām, taču viena no atvaļinājuma daļām kārtējā gadā nedrīkst būt 

īsāka par divām nepārtrauktām kalendāra nedēļām, bet, atlikušo daļu piešķirot pa daļām, ievēro 

šādus noteikumus: 

        10.1.1. aizliegts palielināt apmaksājamo darbdienu skaitu; 

        10.1.2. katra daļa nedrīkst būt īsāka par vienu kalendāra nedēļu, izņemot gadījumus, kad 

pašvaldības iestādes vadītājs, kas piešķir ikgadējo apmaksāto atvaļinājumu, atļāvis ikgadējā 

atvaļinājuma attiecīgo daļu izmantot pa dienām, nepalielinot saskaņā ar likumu apmaksājamo 

darbdienu skaitu. 

10.2. Darbiniekam piešķir Darba likumā noteikto obligāti piešķiramo papildatvaļinājumu. 

10.3.  Darbiniekam ir tiesības uz apmaksātu papildatvaļinājumu līdz 5 darba dienām pēc pilna 

ikgadējā apmaksātā atvaļinājuma izmantošanas atbilstoši darbinieka darbības un tās rezultātu 

novērtējumam iepriekšējā periodā, darba izpildes intensitātei un atbildības pakāpei: 

      10.3.1.  ja amata (darba) pienākumu izpilde visās jomās (novērtējums A) pārsniedz amatam 

izvirzītās prasības –  piecas darba dienas; 

      10.3.2 ja amata (darba) pienākumu izpilde atsevišķās jomās (novērtējums B) pārsniedz 

amatam izvirzītās prasības – četras darba dienas; 

 

      10.3.3 ja amata (darba) pienākumu izpildes rezultāti atbilst amatam izvirzītajām prasībām 

(novērtējums C) – trīs darba dienas. 

10.4. (svītrots ar Tērvetes novada domes 2014.gada 24.aprīļa sēdes lēmumu ( prot. Nr.7 6.§)).  

10.5. Lai saņemtu ikgadējo apmaksāto atvaļinājumu un apmaksātu papildatvaļinājumu, 

darbinieks iesniedz iestādes vadītājam iesniegumu par apmaksāta ikgadēja apmaksāta 



atvaļinājuma un papildatvaļinājuma piešķiršanu. Iesniegumu saskaņo ar tiešo struktūrvienības 

vadītāju. 

 

11. Prēmijas 

11.1 Darbiniekiem tiek izmaksātas prēmijas un naudas balvas saskaņā ar Tērvetes novada 

domes apstiprinātajiem noteikumiem „Tērvetes novada pašvaldības darbinieku materiālās 

stimulēšanas kārtība un apmēri". 

 

 

12. Noslēguma jautājumi 

12.1. Ar papildus atlīdzību saistītie pasākumi pašvaldības iestādēs: 

       12.1.1. darba dienas ilgums pirms svētku dienām tiek saīsināts par divām stundām; 

       12.1.2. darbiniekiem, kuru bērni 1.septembrī uzsāk skolas gaitas 1.- 4.klasē, pēc viņu 

rakstveida   iesnieguma, šajā dienā tiek piešķirta viena apmaksāta brīvdiena; 

       12.1.3. darbiniekam, kurš stājas laulībā, pēc viņa rakstveida iesnieguma un citiem šo faktu 

apliecinošiem dokumentiem, tiek piešķirtas trīs apmaksātas brīvdienas; 

       12.1.4. darbiniekam, kurš pats vai kura bērns absolvē izglītības iestādi, pēc rakstveida 

iesnieguma, izlaiduma dienā tiek piešķirta viena apmaksāta brīvdiena; 

       12.1.5. sakarā ar darbiniekam vai pašvaldības iestādei svarīgu notikumu (sasniegumu), 

ņemot vērā darbinieka ieguldījumu iestādes izvirzīto mērķu sasniegšanā, domes izpilddirektors, 

saskaņojot ar domes priekšsēdētāju, darbiniekam var piešķirt naudas balvu ne vairāk kā vienas 

minimālās mēneša darba algas apmērā; 

       12.1.6. pabalsts līdz 50 % no mēnešalgas vienu reizi kalendāra gadā darbiniekam, kura 

apgādībā ir bērns invalīds līdz 18 gadu vecumam; 

       12.1.7. ievērojot Atlīdzības likumā noteiktos ierobežojumus: 

                 12.1.7.1. likumā noteiktajos gadījumos izmaksā atlīdzību par laiku, kad darbinieks 

neveic darbu attaisnojošu iemeslu dēļ; 

                 12.1.7.2. atlīdzina izdevumus, kas nepieciešami amata (darba) veikšanai; 

                 12.1.7.3. likumā noteiktajos gadījumos tiek segti izdevumi sakarā ar darbinieka 

nosūtīšanu veikt veselības pārbaudi; 

                 12.1.7.4. normatīvajos aktos paredzētajos gadījumos izmaksā atlīdzību, lai varētu 

ievērot darba aizsardzības prasības vai veikt darba aizsardzības pasākumus. Reizi trijos gados 

pašvaldības iestādes vadītājs sagatavo to darbinieku sarakstu, kuru veselības stāvokli ietekmē 

vai var ietekmēt veselībai kaitīgie darba vides faktori (piemēram, paaugstināts redzes 

sasprindzinājums darbā ar displeju, vai citi faktori). Darbiniekiem, kuri tiek nosūtīti uz 

vienreizēju vai periodisku veselības pārbaudi pie sertificēta arodslimību ārsta, tiek segti ar 

pārbaudi saistītie izdevumi. Pamatojoties uz pārbaudes rezultātiem un sertificēta arodslimību 

ārsta slēdzienu par nepieciešamību lietot speciālus medicīniski optiskos redzes korekcijas 

līdzekļus (brilles, kontaktlēcas, briļļu ietvarus), darbiniekam tiek apmaksāti to iegādes izdevumi 

ne vairāk kā 60.00 euro gadā, pēc viņa rakstveida iesnieguma un attaisnojošu dokumentu 

saņemšanas; 

           12.1.7.5. likumā noteiktajos gadījumos izmaksā iepriekšējo darba samaksu vai vidējo 

izpeļņu saistībā ar darba līguma grozījumiem. 

12.2. Noteikumi stājas spēkā 2013.gada 1.aprīlī. 

 

Domes priekšsēdētāja                                                                             D. Reinika 

 

 



APSTIPRINĀTS  
ar Tērvetes novada domes  

2017. gada 28. decembra sēdes lēmums  
(protokols  Nr. 23, 15. §), 

ar precizējumiem 2018. gada 25. janvāra sēdē 

(protokols  Nr. 23, 15. §) 

 

Tērvetes novada pašvaldības iestāžu  štatu saraksts                                                        

ar  2018. gada 1. janvāri  

Struktūrvienība, 

klasifikatora kods 
Amata nosaukums 

Amata 

vienību 

skaits 

Administrācija 

Izpilddirektors 1 

Sekretāre - lietvede 0,75 

Dzimtsarakstu nodaļas vadītājas p.i. 0,25 

Lietvede 0,5 

Arhīva speciālists 0,5 

Galvenā grāmatvede 1 

Galvenās grāmatvedes vietniece 1 

Grāmatvede - algu 0,75 

Grāmatvede - materiālu 1 

Grāmatvede - pamatlīdzekļu 0,8 

Kasiere 0,5 

Jurists 0,75 

Personāla speciālists 0,5 

Automašīnas vadītājs-kurjers 1 

Apkopēja 1 

Datortīkla speciālists 0,25 

Informāciju sistēmu administrators 1 

Augstkalnes pagasta 

pārvalde 

Vadītāja 0,5 

Automašīnas vadītājs-kurjers 1 

Kasiere 0,5 

Apkopēja  1 

Interešu pulc.vadītājs (ritmiskās dejas) līg. 

Interešu pulc.vadītājs (sporta spēļu) līg. 

Interešu pulc.vadītājs (teātris) līg. 

Bukaišu pagasta pārvalde 

Vadītāja 0,5 

Kasiere 0,5 

Apkopēja 1 

Deputāti, komisijas 

Domes priekšsēdētāja 1 

Deputāti 8 

Komisijas   

Annas Brigaderes 

pamatskola 

Saimniecības pārzinis 1 

Remontstrādnieks 1 

Lietvede  1 



Pavārs  2 

Virtuves strādniece 1 

Apkopēja - dežurante 2 

Apkopēja 1 

Sētnieks 1 

Datorklases laborants 0,2 

PIG Sprīdītis 

Sētniece-veļas mazgātāja 1 

Skolotāju palīgs 5 

Skolas māsa 1 

Šefpavārs  1 

Virtuves strādniece 1 

Apkopēja  2 

Augstkalnes      vidusskola 

Saimniecības pārzinis 0,7 

Lietvede 1 

Šefpavārs 1 

Pavāri 2 

Pavārs Bukaišu skolā 1 

Virtuves strādnieks 1 

Veļas pārzine 0,3 

Apkopēja 4,5 

Strādnieks  2 

Skolas dežurants 1 

Zāles dežurants 1 

Skolas māsa 0,5 

Sētnieks 2,25 

Auklis 2 

mācību gada laikā 

Datorklases laborants līg. 

Ķīmijas, bioloģ. laborants līg. 

Fizikas laborants līg. 

Izglītības vadība 

Izglītības koordinators 0,75 

Logopēds 0,9 

Sociālais pedagogs 0,75 

Tērvetes kultūras nams 

Direktors 1 

Kultūras pasākumu organizators 1 

Apkopēja 1 

Daiļdārznieks 0,5 

Sētnieks 0,5 

Laulību cerem.muzik.pavadīt. līg. 

Amatierteātra kolektīva vadītāja līg. 

Jaun.deju kolektīva vadītāja līg. 

Vid.paaudzes deju kolektīva vadītāja līg. 

Kormeistars līg. 

Kora diriģents līg. 

Koncertmeistars deju kolektīvam līg. 

Kultūras darb. organ. Augstkalnē 0,25 



Interešu pulc.vadītājs (vingrošana) T līg. 

Folkloras kopa T līg. 

Sports 

Interešu pulc.vadītājs (handbols) līg. 

Sporta nodaļas vadītāja 1 

Apkopēja - dežurante 2 

Interešu pulciņa vadītāja (vingrošana) līg. 

Sporta treneris (florbols) līg. 

Autobusi   

Skolēnu autobusa vadītājs 1 

Skolēnu mikroautobusa vadītājs  2 

Autobusa vadītājs Bukaiši 1 

Mikroautobusa vadītājs 1 

Bāriņtiesa 

Priekšsēdētāja 1 

Bāriņtiesas locekle Augstkalnē 0,5 

Priekšsēdētājas vietniece 0,75 

Sekretāre 0,5 

Bāriņtiesas loceklis 0,5 

Bāriņtiesas locekle Bukaišos līg. 

Sociālais dienests 

Vadītāja 1 

Sociālais darbinieks Tērvetes pag. 1 

Sociālais darbinieks Augstkalnes pag. 1 

Sociālais darbinieks Bukaišu pag. 0,5 

Interešu pulciņa audzinātāja un organizatore B 1 

Interešu pulciņa audzinātāja un organizatore T 1 

Automašīnas vadītājs - kurjers 1 

Dienas centra administrators Augstkalnes pag. 0,8 

Dienas centra administrators Bukaišu pag. 0,8 

Bukaišu tautas nams 

Kultūras darba organizators 0,5 

Daiļdārznieks 0,75 

Koncertmeistars deju kolektīvam līg. 

Tautisko deju vadītājs līg. 

Interešu pulc.vadītājs (aušana) līg. 

Interešu pulc.vadītājs (vingroš.) līg. 

Interešu pulc.vadītājs (vides) līg. 

Interešu pulc.vadīt. (viz.māksla) līg. 

Interešu pulc.vadītājs (teātris) līg. 

Ugunsdzēsības dienests    Ugunsdz.dienesta vadītājs 0,5 

Ugunsdz.tehniķis Bukaišos līg. 

Ugunsdzēsēji 22 

Attīstības nodaļa 

Attīstības nodaļas vadītājs 0,5 

Tūrisma organizators 1 

Nekust. īpaš. speciālists T 1 

Nekust.īpašuma speciālists  A, B 0,75 

Projektu koordinators 0,5 

Sabiedrisko attiecību speciālists 0,25 



Ekonomists 0,5 

Uzņēmējdarbības speciālists 0,5 

Komunālā nodaļa 

Komunālās nodaļas vadītājs 0,8 

Tērvetes pagasta komunālā dienesta vadītājs 1 

Augstkalnes pagasta komunālā dienesta vadītājs 0,75 

Bukaišu pagasta komunālā dienesta vadītājs 1 

Atslēdznieks T 1 

Zāles pļāvējs (5 mēn) T 5 

Santehniķis A 2 

Santehniķis -  šoferis T 1 

Santehniķis T 2 

Apkopēja - dežurante T.estr. (7 mēn) 1 

Sētniece T 1 

Kapsētu pārzine T 1 

Apkures sezona - apkures iekārtu operators (7 

mēn)A 
3 

Zāles pļāvējs   (5 mēn) A 2 

Kapsētu pārzine A 0,5 

Sētniece A 0,25 

Dārznieks A 0,25 

Elektriķis B 0,5 

Celtnieks B 1 

Vasaras sezonas strādnieks (7 mēn) B 0,5 

Apkures sezona - apkures iekārtu operators (7 

mēn)B 
2 

Sētniece B 1 

Kapsētu pārzine B 0,65 

Grāmatvede  1 

Ēku un apsaimniekoto teritoriju pārzine B,T 0,75 

Ēku un apsaimniekoto ter.pārzine A 0,25 

Sētniece T 0,5 

Zāles pļāvējs  (5mēn) B 2 

Attīrīšanas iekārtu operators 'Griezes' 0,4 

Attīrīšanas iekārtu operators Bukaišu pag. 0,5 

Attīrīšanas iekārtu operators Augstkalnes pag. 0,4 

Traktorists B 1 

Šoferis B 1 

Pašvaldības policija 
Priekšnieks 1 

Vecākais inspektors 1 

Būvvalde 
Arhitekte-būvvaldes vad. 0,5 

Būvinspektors līg. 

Tērvetes pagasta pārvalde 

Vadītāja 0,5 

Apkopēja 0,22 

Jaunatnes darbinieks 0,5 

Interešu pulc. (jauniešu) līg. 



Novadpētniecības krātuves vadītāja 0,5 

Apkopēja (novadpētn. krāt.) 0,25 

Dārznieks   (9 mēn.) 0,5 

Interešu pulc.vadītājs (floristika) līg. 

Interešu pulc.vadītājs (angļu val.) līg. 

Interešu pulc.vadītājs (vingrošana)  līg. 

Katlu māja – Labrenči 
Apkures sezona - apkures iekārtu operators 

(7mēn) 
0,25 

Katlu māja – Sanatorija 4 
Apkures sezona - apkures iekārtu operators 

(7mēn) 
2 

Katlu māja – Internāts, 

Bukaiši 

Apkures sezona - apkures iekārtu operators 

(7mēn) 
0,2 

Autoceļu uzturēšana  Greiderists                    1 

Tērvetes bibliotēka  Bibliotēkas vadītāja 1 

Augstkalnes bibliotēka  
Bibliotēkas vadītāja 1 

Interneta pieejas punkta darbinieks 0,66 

Bites bibliotēka  Bibliotēkas vadītāja 1 

Bukaišu bibliotēka  Bibliotēkas vadītāja 1 

   
   
Domes priekšsēdētāja D. Reinika  

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                        

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



APSTIPRINĀTI 

ar Tērvetes novada domes 

2018. gada  25. janvāra 

sēdes lēmumu (protokols Nr.1, 14. §) 

 

Saistošie noteikumi Nr. 1 

Par sociālajiem pakalpojumiem Tērvetes novada pašvaldībā 
 

Izdoti saskaņā ar Sociālo pakalpojumu un 

sociālās palīdzības likuma 3.panta trešo daļu, 

 Ministru kabineta 2003. gada 27. maija noteikumu Nr.275  

“Sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojumu  

samaksas kārtība un kārtība, kādā pakalpojuma izmaksas 

 tiek segtas no pašvaldības budžeta” 6. punktu 

 

 

I. Vispārīgie jautājumi 

1. Saistošie noteikumi nosaka Tērvetes novada pašvaldības iedzīvotājiem nodrošināto sociālo 

pakalpojumu (turpmāk - pakalpojumi) veidus, to piešķiršanas un saņemšanas kārtību, kā arī 

lēmumu par sociālo pakalpojumu piešķiršanu vai atteikumu tos piešķirt, pārsūdzēšanas 

kārtību. 

2. Tērvetes novada pašvaldība sniedz pakalpojumus vai organizē to sniegšanu - dzīvesvietā, 

ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas vai sociālās rehabilitācijas institūcijās. 

3. Tiesības saņemt sociālos pakalpojumus ir personām, kuras savu dzīvesvietu ir deklarējušas 

Tērvetes novadā, kā arī citām normatīvajos aktos noteiktajām personām, ja tās ir nonākušas 

krīzes situācijā. 

4. Lēmumu par sociālā pakalpojuma nepieciešamību, tā  piešķiršanu vai atteikumu to piešķirt 

pieņem Tērvetes novada domes Sociālais dienests (turpmāk tekstā - Dienests),  savā darbībā 

ievērojot normatīvo aktu prasības un šos noteikumus. 

 

 

II. Sociālie pakalpojumi un to piešķiršanas kārtība 

5. Dienests  sniedz vai organizē sekojošus sociālos pakalpojumus:  

5.1. sociālā darba pakalpojumu; 

5.2. psihologa pakalpojumu; 

5.3. Augstkalnes pagasta atbalsta centra pakalpojumu; 

5.4. mājas  aprūpes pakalpojumu dzīvesvietā; 

5.5. ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojumu pieaugušai  
                   personai institūcijā; 

5.6. ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojumu bērnam 

institūcijā;  

5.7. īslaicīgu sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojumu bērnam  

institūcijā; 

5.8. asistenta pakalpojumu. 

 

6. Pieprasot pakalpojumus, persona vai tās pārstāvis Dienestā iesniedz dokumentus atbilstoši 

normatīvajos aktos noteiktajai sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības saņemšanas 

kārtībai.  

 

7. Ja normatīvie akti neparedz citu lēmuma pieņemšanas termiņu, Dienests 10 darba dienu 

laikā pēc iesniegumu un visu dokumentu saņemšanas dienas, kā arī, ja nepieciešams, pēc 



apsekošanas dzīves vietā novērtē personas vajadzības atbilstoši normatīvajiem aktiem, 

pieņem lēmumu piešķirt vai atteikt sociālo pakalpojumu un informē personu par šo 

lēmumu. Par atteikumu to piešķirt persona tiek informēta rakstiski.  

 

 

8. Lai nodrošinātu sociālo pakalpojumu pieejamību, Dienests var slēgt līgumu ar 

fizisku/juridisku personu sociālā pakalpojuma nodrošināšanai, līgumā paredzot kārtību, 

kādā tiks kontrolēta sniegtā sociālā pakalpojuma kvalitāte. 

 

9. Ja pašvaldības administratīvajā teritorijā nav iespēju sniegt attiecīgo sociālo pakalpojumu, 

Dienests slēdz līgumus ar sociālo pakalpojumu sniedzējiem citās pašvaldībās. 

 

 

III. Sociālā darba pakalpojums 

 

10.  Sociālā darba pakalpojums nodrošina profesionālu darbību, lai palīdzētu ģimenēm 

(personām) , personu grupām veicināt vai atjaunot savu spēju sociāli funkcionēt, radīt šai 

funkcionēšanai labvēlīgus apstākļus, kā arī veicināt sociālās atstumtības un riska faktoru 

samazināšanu, attīstot pašas personas resursus. 

 

11. Dienests nodrošina sekojošus sociālā darba pakalpojumus:  

11.1. konsultācijas ģimenēm ar bērniem un bez vecāku gādības palikušiem bērniem, 

audžuģimenēm, atbalsta ģimenēm, uzticības personām, kurām nepieciešams 

sociālais un psiholoģiskais atbalsts;  

11.2. bērna ārpusģimenes aprūpes laikā izglītojošu, sociālu un citu palīdzību bērna 

vecākiem, lai radītu apstākļus bērna aprūpes atjaunošanai ģimenē; 

11.3. sociālo darbu ar sociālās atstumtības riska grupu personām;  

11.4. likumpārkāpumu profilakses darbu ar sociālā riska ģimeņu bērniem un  

jauniešiem, un viņu vecākiem.  

 

12.  Sociālais darbinieks:  

12.1. palīdz ģimenei (personai) noteikt, mazināt sociālās problēmas un risināt 

personiskās, savstarpējās attiecības;  

12.2. atbalsta ģimenes (personas) attīstības iespējas, motivē patstāvīgi pieņemt 

lēmumus un tos īstenot;  

12.3. sniedz informāciju par pakalpojumiem, sociālo palīdzību un veido sadarbību 

starp ģimeni (personu) un pakalpojumu sniedzējiem;  

12.4. piesaista nepieciešamos resursus un organizē pakalpojumus ģimenei (personai) 

sociālo problēmu risināšanai. 

 

 

IV. Psihologa pakalpojums 

13. Pašvaldības finansēts  psihologa pakalpojums tiek sniegts Tērvetes novada iedzīvotājiem 

saskaņā ar sociālā darba speciālista atzinumu personai krīzes situācijā vai pamatojoties uz 

Tērvetes novada Bāriņtiesas pieprasījumu:  

13.1. pilngadīgām personām, kurām psihologa pakalpojums nepieciešams, lai 

mazinātu ārkārtas situācijas radītās psiholoģiskās traumas sekas;  

13.2. nepilngadīgām personām, kuras cietušas no vardarbības un  ir psihologa vai 

sociālā darbinieka atzinums par sociālas rehabilitācijas nepieciešamību dzīves 

vietā; 

13.3. gadījumos, kad  saskaņā ar sociālā darbinieka izstrādāto sociālās rehabilitācijas 

plānu, psihologa pakalpojums ir nepieciešams personas/ģimenes sociālajai 

atveseļošanai. 



 

14. Sociālais pakalpojums ietver līdz desmit psihologa konsultācijām. 

 

 

V. Augstkalnes pagasta atbalsta centra pakalpojums  

 

15. Augstkalnes pagasta atbalsta centrs “Zvaniņi”  sniedz veļas mazgāšanas, veļas žāvēšanas un 

dušas pakalpojumus. 

 

16. Pakalpojumi ir par maksu, kuru izcenojumus apstiprina Tērvetes novada dome. 

 

17. Dienests var pieņemt lēmumu par bezmaksas pakalpojuma piešķiršanu uz noteiktu laika 

periodu: 

17.1. trūcīgai ģimenei/personai, kura objektīvu apstākļu dēļ nespēj nodrošināt ar 

personīgo higiēnu saistītos jautājumus; 

17.2. ģimenei/personai, kura nonākusi krīzes situācijā no ģimenes neatkarīgu 

apstākļu dēļ; 

17.3. vientuļām personām ar I grupas invaliditāti, kuras objektīvu apstākļu dēļ nespēj 

nodrošināt ar personīgo higiēnu saistītos jautājumus. 

 

 

VI. Aprūpe mājās  pakalpojums 

 

18. Aprūpe mājās (Aprūpe) ir pakalpojums mājās pamatvajadzību apmierināšanai personām, 

kuras vecuma vai funkcionālo traucējumu dēļ nevar sevi aprūpēt un kurām nav apgādnieku 

vai tie slimības, nodarbinātības vai citu objektīvu apstākļu dēļ nespēj sniegt nepieciešamo 

palīdzību.  

19. Par likumīgo apgādnieku šo noteikumu izpratnē ir atzīstama persona, kurai ar Civillikumu 

uzlikts apgādāšanas pienākums (bērni, pilngadīgi mazbērni, laulātie). 

20. Par objektīviem apstākļiem šo noteikumu izpratnē ir uzskatāmi:  

20.1. apgādnieka slimības laiks;  

20.2. apgādnieka atrašanās medicīniskās vai sociālās rehabilitācijas institūcijā;  

20.3. apgādnieka atkarība no kaitīgām vielām un darbībām (uz ārstēšanās vai 

rehabilitācijas laiku; 

20.4. apgādnieks ir pensijas vecuma persona, kurš fizisko ierobežojumu dēļ nevar veikt 

aprūpi;  

20.5. apgādniekam ir garīga vai fiziska rakstura traucējumi, ko apstiprina ģimenes ārsta 

vai Valsts darba ekspertīzes ārstu komisijas izziņa. 

21. Personai piešķiramās Aprūpes apjoms tiek noteikts divos līmeņos: 

21.1. I līmenis: pārtikas produktu, medikamentu un citu pamatvajadzību apmierināšanai, 

nepieciešamo preču iegāde un nogādāšana personai mājās; dzīvokļa īres un komunālo 

maksājumu veikšana; kurināmā piegāde telpās, kurināšana; atkritumu iznešana; 

ūdens ienešana un iznešana; logu tīrīšana 2 x gadā; pavadoņa pakalpojumi 1 st. 1 x 

nedēļā; dzīvojamo telpu uzkopšana; palīdzība dokumentu kārtošanā; veļas mazgāšana 

vai nodošana mazgāšanā; gultas veļas nomaiņa; 

21.2. II līmenis: pārtikas produktu, medikamentu un citu pamatvajadzību apmierināšanai, 

nepieciešamo preču iegāde un nogādāšana personai mājās; dzīvokļa īres un komunālo 

maksājumu veikšana; kurināmā piegāde telpās, kurināšana; atkritumu iznešana; 

ūdens ienešana un iznešana; logu tīrīšana 2 x gadā; pavadoņa pakalpojumi 1 st. 1 x 

nedēļā; dzīvojamo telpu uzkopšana; palīdzība dokumentu kārtošanā; veļas mazgāšana 

vai nodošana mazgāšanā; gultas veļas nomaiņa; palīdzība ēdiena gatavošanā, trauku 

mazgāšana; ēdiena piegāde; personīgā aprūpe – mazgāšana; nagu kopšana un matu 

griešana; apģērbšana, noģērbšana; palīdzība tualetes vai podkrēsla lietošanā; 

vannošana. 



22. Aprūpes pakalpojums tiek sniegts: 

22.1. I līmenī – ne vairāk kā 24 stundas mēnesī 

22.2. II līmenī – ne vairāk kā 48 stundas mēnesī. 

23. Aprūpes pakalpojums var tikt finansēts: 

23.1. no Dienesta budžeta līdzekļiem pilnā apmērā; 

23.2. no Dienesta budžeta līdzekļiem, bet ar personas līdzfinansējumu. 

 

24. Aprūpes pakalpojums no pašvaldības  budžeta līdzekļiem pilnā apmērā tiek finansēts 

trūcīgām un maznodrošinātām personām. 

 

25. Aprūpes mājās pakalpojums no pašvaldības  budžeta līdzekļiem ar  personas 

līdzfinansējumu tiek finansēts: 

25.1. 80 % apmērā no saņemto pakalpojumu vērtības personām, kuru ienākumi mēnesī 

ir lielāki par 50 % no valstī noteiktās minimālās mēnešalgas, bet nepārsniedz 

ienākumu līmeni 70 % no valstī noteiktās minimālās mēnešalgas; 

25.2. 60 % apmērā no saņemto pakalpojumu vērtības personām, kuru ienākumi mēnesī  

ir lielāki par 70 % no valstī noteiktās minimālās mēnešalgas.  

 

26. Pakalpojumu no Dienesta budžeta līdzekļiem, tai skaitā ar personas līdzfinansējumu,  

nepiešķir personām: 

26.1.kuras saņem valsts pabalstu personas īpašai kopšanai vai asistenta nodrošināšanai; 

26.2.kuras ir noslēgušas  uztura līgumus, kas paredz uztura devējam nodrošināt personai 

nepieciešamo aprūpi un sociālo rehabilitāciju, pamatvajadzību apmierināšanu, 

pienākumu aprūpēt personu, apmaksāt izdevumus, kas saistīti ar sociālo 

pakalpojumu sniegšanu personai. 

 

27. Samaksa par Aprūpes pakalpojumu tiek veikta atbilstoši noslēgtajam līgumam starp klientu, 

tā apgādnieku, ja saskaņā ar šiem noteikumiem  Aprūpes pakalpojuma sniegšanas procesā 

piedalās arī personas apgādnieks, un sociālā pakalpojuma sniedzēju. 

28. Gadījumos, kad personai, kas saņem Aprūpes pakalpojumus, nepieciešama aprūpe un 

uzraudzība, kas pārsniedz II. aprūpes līmenī noteiktos pakalpojumus, Dienests izskata 

jautājumu par personas ievietošanu īslaicīgas vai ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās 

rehabilitācijas institūcijā.  

29. Dienestam ir tiesības pieņemt motivētu lēmumu par Aprūpes nepieciešamību un citu 

samaksas kārtību, ja personai ir radušās īpašas grūtības pašaprūpes veikšanā un tās situācija 

neatbilst šajos noteikumos minētajiem pakalpojuma saņemšanas kritērijiem. 

30. Aprūpes pakalpojumu pārtrauc, ja:  

30.1. persona atgūst pašaprūpes spējas; 

30.2. izbeidzas objektīvie apstākļi, kuru dēļ apgādnieki nespēja nodrošināt personas aprūpi 

un uzraudzību;  

30.3. iestājas personas nāve;  

30.4. persona tiek ievietota ilgstošas sociālās aprūpes institūcijā;  

30.5. persona rakstiski atteicās no aprūpes pakalpojumiem;  

30.6. persona izbraukusi uz patstāvīgu dzīvi citas pašvaldības teritorijā vai ārzemēs; 

30.7.  ja klients  būtiski pārkāpj noslēgtā aprūpes pakalpojuma līguma nosacījumus. 

 

VII.  Ilgstoša sociālā aprūpe un sociālā rehabilitācija institūcijā  

pilngadīgām personām 

 

31. Ilgstoša sociālā aprūpe un sociālā rehabilitācija institūcijā pilngadīgām personām ir 

pakalpojums institūcijā personām no 18 gadu vecuma, kuras vecuma vai veselības stāvokļa 



dēļ nespēj sevi aprūpēt, un personai nepieciešamais pakalpojuma apjoms pārsniedz aprūpes 

pakalpojuma apjomu dzīvesvietā.  

 

VIII. Ilgstoša sociālā aprūpe un sociālā rehabilitācija institūcijā bērniem 

 

32. Ilgstoša sociālā aprūpe un sociālā rehabilitācija institūcijā bērniem ir pakalpojums, kas 

nodrošina mājokli, pilnu aprūpi, audzināšanu un sociālo rehabilitāciju bērniem bāreņiem, 

bez vecāku gādības palikušiem bērniem un bērniem, par kuru ievietošanu ārpusģimenes 

aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijā lēmusi Bāriņtiesa, ja bērna ārpusģimenes 

aprūpi nav iespējams nodrošināt audžuģimenē vai pie aizbildņa. 

 

IX. Īslaicīga sociālā aprūpe un sociālā rehabilitācija institūcijā bērniem 

 

33. Īslaicīga sociālā aprūpe un sociālā rehabilitācija institūcijā bērniem ir pakalpojums, kas 

nodrošina terminētu sociālo aprūpi un sociālo rehabilitāciju bērniem, kuru ģimenēs krīzes 

situācijas rezultātā ir bērna attīstībai nelabvēlīgi apstākļi, un nodrošina bērnu izmitināšanu 

24 stundas diennaktī, sociālo aprūpi un sociālo rehabilitāciju un psiholoģisko palīdzību. 

 

34. Tiesības saņemt īslaicīgu sociālo aprūpi institūcijā ir:  

34.1. bērniem un ģimenēm ar bērniem, kuri nonākuši krīzes situācijā – līdz 60 

dienām gadā;  

34.2. nepilngadīgajām grūtniecēm un jaunajām māmiņām līdz pilngadības 

sasniegšanai pēc bērna piedzimšanas, ja ģimenē ir nelabvēlīgi apstākļi. 

 

35. Pakalpojums par pašvaldības budžeta līdzekļiem tiek nodrošināts  gadījumos, kad 

pakalpojumu nenodrošina valsts. 

 

36. Lai sniegtu attiecīgo sociālo pakalpojumu, Dienests slēdz līgumu ar sociālā pakalpojuma 

sniedzēju. 

 

 

X.  Asistenta pakalpojums  

 

37. Asistenta pakalpojums tiek sniegts, lai veicinātu personu ar smagiem funkcionāliem 

traucējumiem sociālos kontaktus mājās un ārpus mājas, lai persona ar invaliditāti un 

funkcionāliem traucējumiem iespēju robežās pati varētu aktīvi iesaistīties dažādās 

sabiedriskās aktivitātēs.  

 

38. Pakalpojums ietver asistenta pakalpojumus līdz 40 stundām nedēļā, lai palīdzētu personām: 

38.1. nokļūšanai uz darba vietu, izglītības iestādi vai dienas aprūpes centru; 

38.2. apmeklēt ārstniecības, valsts vai pašvaldības iestādes;  

38.3. iesaistītos dažādos brīvā laika pavadīšanas, sporta spēļu un citos pasākumos. 

 

39. Asistenta pakalpojumu piešķir saskaņā ar Ministru kabineta noteikumiem un  Tērvetes 

novada domes noteikto  kārtību.   

 

 

 

XI. Lēmumu un faktiskās rīcības apstrīdēšanas un pārsūdzēšanas kārtība 

 

40.  Persona Dienesta vai sociālo pakalpojumu sniedzēja faktisko rīcību var apstrīdēt, iesniedzot 

Dienesta vadītājam iesniegumu.  



41. Dienesta izdoto administratīvo aktu var apstrīdēt, iesniegumu par Administratīvā akta 

apstrīdēšanu iesniedzot Dienesta vadītājam.  

42. Dienesta vadītāja lēmumu var apstrīdēt Tērvetes novada domē. 

43. Tērvetes novada domes izdoto administratīvo aktu par apstrīdēto administratīvo aktu 

privātpersona var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā likumā noteiktajā kārtībā.  

 

XII. Noslēguma jautājumi 

 

39.  Ar saistošo noteikumu spēkā stāšanās dienu spēku zaudē Tērvetes  novada pašvaldības 

2010. gada 15. aprīļa saistošie noteikumi Nr.4  “Par sociālajiem pakalpojumiem”. 

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

domes informatīvajā izdevumā „Laikam līdzi”. 

 

 

Domes priekšsēdētāja                                                                             Dace Reinika 

 

 

Saistošo noteikumu Nr. 1 

„Par   sociālajiem pakalpojumiem Tērvetes novada pašvaldībā ”  

paskaidrojuma raksts 
  

Paskaidrojuma raksta 

sadaļas 

Norādāmā informācija 

1. Saistošo noteikumu 

nepieciešamības 

pamatojums 

Saistošie noteikumi aizstāj līdz šim spēkā esošos Tērvetes  novada 

pašvaldības 2010. gada 15.aprīļa saistošos noteikumus Nr.4  “Par 

sociālajiem pakalpojumiem”. Saistošie noteikumi nosaka Tērvetes  

novada pašvaldības iedzīvotājiem nodrošināto sociālo pakalpojumu 

veidus, to piešķiršanas un saņemšanas kārtību. Jauni saistošie noteikumi 

nepieciešami, lai noteiktu sociālo pakalpojumu veidus,  kurus pašvaldība 

sniedz uz vietas pašvaldības teritorijā un kurus nodrošina, sadarbojoties 

ar citiem pakalpojumu sniedzējiem. 

 

 2. Īss projekta satura 

izklāsts 

Saistošie noteikumi nosaka Tērvetes novada domes Sociālā dienesta 

sniegto un organizēto sociālo pakalpojumu veidus un to piešķiršanas 

kārtību.  Jaunajos saistošajos noteikumos noteiktas izmaiņas Mājas 

aprūpes pakalpojuma dzīvesvietā saņemšanas kārtībā, kā arī noteikta 

kārtība, kādā tiek sniegti un organizēti šādi sociālie pakalpojumi: sociālā 

darba pakalpojums, psihologa pakalpojums, asistenta pakalpojums, 

ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojums 

pieaugušai personai institūcijā, ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās 

rehabilitācijas pakalpojums bērnam institūcijā, īslaicīgu sociālās aprūpes 

un sociālās rehabilitācijas pakalpojums bērnam  institūcijā, Augstkalnes 

pagasta atbalsta centra pakalpojums. 

 Saistošajos noteikumos ir iekļauta informācija par Sociālā dienesta 

organizētajiem pakalpojumiem, kurus Sociālais dienests nodrošina, 

sadarbojoties ar citiem pakalpojumu sniedzējiem. 

 

3. Informācija par 

plānoto projekta 

ietekmi uz 

pašvaldības budžetu 

  

Šo noteikumu  īstenošanai papildus ietekme uz budžetu plānota EUR  

1080.00. gadā. 

 



4. Informācija par 

plānoto projekta 

ietekmi uz 

uzņēmējdarbības vidi 

pašvaldības teritorijā 

Nav attiecināms. 

5. Informācija par 

administratīvajām 

procedūrām 

Noteikumu izpildi nodrošinās Tērvetes novada pašvaldības Sociālais 

dienests saskaņā ar saistošajos noteikumos noteiktajām 

administratīvajām procedūrām.  

6. Informācija par 

konsultācijām ar 

privātpersonām 

Plānotais sabiedrības līdzdalības veids – priekšlikumu un iebildumu 

izvērtēšana pēc projekta publicēšanas pašvaldības tīmekļa vietnē: 

www.tervetesnovads.lv 

Sabiedrības pārstāvju izteiktie priekšlikumi vai iebildumi - paredzēts 

izvērtēt pēc to saņemšanas. 

 

 

 

Domes priekšsēdētāja                                                                                              D.Reinika 

 

 

APSTIPRINĀTI 

ar Tērvetes novada domes 

2018. gada  25. janvāra 

sēdes lēmumu (protokols Nr. 1, 14. §) 

 

 

     Saistošie noteikumi  Nr. 2  “Grozījums Tērvetes novada domes 2017. gada 30. 

novembra  saistošajos noteikumos Nr. 15 “Par brīvprātīgās iniciatīvas pabalstiem 

Tērvetes novada pašvaldībā”” 

 

                                                                                              

                                                                                             Izdoti saskaņā ar likuma  

                                          „Par pašvaldībām”   43.panta trešo daļu,       

 Ministru kabineta  

2006. gada 19. decembra noteikumu Nr. 1036   

 „Audžuģimenes noteikumi” 43. punktu 

 

 

 

      Izdarīt Tērvetes novada domes 2017.gada 30. novembra  saistošajos noteikumos Nr. 15     

„Par brīvprātīgās iniciatīvas pabalstiem Tērvetes novada pašvaldībā” (turpmāk – saistošie 

noteikumi) šādu grozījumu: 

 

      Izteikt saistošo noteikumu  24.1.apakšpunktu  šādā redakcijā: 

“24.1. Ikmēneša pabalsts audžuģimenei bērna uzturam divkāršā Ministru kabineta noteikto 

minimālo uzturlīdzekļu bērnam apmērā.” 

 

 Domes priekšsēdētāja                                                                      Dace Reinika 

 
 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Tērvetes novada domes saistošo noteikumu Nr. 2  
 “Grozījums Tērvetes novada domes 2017.gada 30.novembra  saistošajos noteikumos Nr. 15 

“Par brīvprātīgās iniciatīvas pabalstiem Tērvetes novada pašvaldībā”” 

paskaidrojuma raksts 

 

Paskaidrojuma raksta 

sadaļas 

Norādāmā informācija 

1. Projekta 

nepieciešamības 

pamatojums 

Tērvetes novada dome 2017.gada 30.novembrī ir pieņēmusi saistošos 

noteikumus Nr. 15 „Par brīvprātīgās iniciatīvas pabalstiem Tērvetes 

novada pašvaldībā”, kuros cita starpā ir noteikusi arī ikmēneša pabalsta 

apmēru audžuģimenei bērna uzturam 50 % apmērā no valstī noteiktās 

minimālās darba algas. 

Ar LR MK 2018.gada 16.janvāra noteikumiem Nr. 34 “Grozījumi 

Ministru kabineta 2006. gada 19. decembra noteikumos Nr. 1036 

"Audžuģimenes noteikumi" ir grozīts minimālā ikmēneša pabalsta 

apmērs audžuģimenei bērna uzturam, nosakot, ka tas mēnesī nedrīkst 

būt mazāks par divkāršu Ministru kabineta noteikto minimālo 

uzturlīdzekļu apmēru bērnam, kamdēļ secīgi ir nepieciešams arī grozīt 

Tērvetes novada domes 2017.gada 30.novembra saistošo noteikumu 

Nr. 15 „Par brīvprātīgās iniciatīvas pabalstiem Tērvetes novada 

pašvaldībā” 24.1.punktā noteikto Tērvetes novada pašvaldības 

ikmēneša pabalsta apmēru audžuģimenei bērna uzturam. 

2. Īss projekta satura 

izklāsts 

 Ar saistošajiem noteikumiem tiek grozīts Tērvetes novada pašvaldības 

ikmēneša izmaksājamā pabalsta apmērs audžuģimenei bērna uzturam, 

nosakot to divkāršā Ministru kabineta noteikto minimālo uzturlīdzekļu 

bērnam apmērā 

3. Informācija par plānoto 

projekta ietekmi uz 

pašvaldības budžetu 

   

Nav būtiskas ietekmes, jo valsts daļēji kompensēs pašvaldības 

izmaksas par pabalsta palielinājumu.   

 

4. Informācija par plānoto 

projekta ietekmi uz 

sabiedrību (mērķgrupām) 

un uzņēmējdarbības vidi 

pašvaldības teritorijā 

  

Palielināsies pašvaldības atbalsts audžuģimenēm, pieaugot 

audžuģimeņu ienākumiem un sociālajai labklājībai. 

5. Informācija par 

administratīvajām 

procedūrām 

Netiek ieviestas jaunas administratīvās procedūras 

 

6. Informācija par 

konsultācijām ar 

privātpersonām 

 Plānotais sabiedrības līdzdalības veids – priekšlikumu un iebildumu 

izvērtēšana pēc projekta publicēšanas pašvaldības tīmekļa vietnē 

www.tervetesnovads.lv. 

Sabiedrības pārstāvju izteiktie priekšlikumi vai iebildumi - paredzēts 

izvērtēt pēc to saņemšanas. 

Domes priekšsēdētāja                                                                      Dace Reinika 

 

 

 

https://likumi.lv/ta/id/150734-audzugimenes-noteikumi
http://www.tervetesnovads.lv/


 

 

 

 

APSTIPRINĀTI 

ar Tērvetes novada domes 

2017. gada  30.novembra 

sēdes lēmumu (protokols Nr. 21,  12.§),  

ar precizējumiem 2017. gada 28. decembra sēdē 

(protokols Nr. 23, 12.§), 

ar grozījumu 2018. gada 25. janvāra sēdē 

(protokols Nr. 1, 14.§) 

 

  

Saistošie  noteikumi Nr. 15 

 Par  brīvprātīgās iniciatīvas pabalstiem Tērvetes novada pašvaldībā 

  

Izdoti saskaņā ar likuma 

 „Par pašvaldībām”43.panta trešo daļu,                                                                                           

 Ministru kabineta 2006.gada 19.  decembra  

noteikumu Nr. 1036  

 „Audžuģimenes noteikumi” 43. punktu 

 

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 mērķis  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 divkāršā Ministru kabineta 

noteikto minimālo uzturlīdzekļu bērnam apmērā; 

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: 

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.  Pabalstu „Aprūpe mājās” persona  nesaņem, ja tai tiek nodrošināts  „Aprūpe mājās” 

pakalpojums. 

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.   

 

 

Domes priekšsēdētāja                                                                 Dace Reinika 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

DELEĢĒŠANAS LĪGUMS Nr. __________  

 

Tērvetē,                                                           2018. gada .... janvārī                                                                 

 

Tērvetes novada dome, reģ.nr. 90001465562, turpmāk  tekstā saukta arī – PAŠVALDĪBA, 

kuras vārdā saskaņā ar Tērvetes pašvaldības nolikumu un Tērvetes novada domes 2018.gada 

25. janvāra sēdes lēmumu (prot. Nr.1, 13.§), rīkojas Tērvetes novada domes priekšsēdētāja Dace 

Reinika, no vienas puses, un 

Dobeles novada Izglītības pārvalde, reģ.Nr. 90009147276, turpmāk tekstā saukta arī – 

PILNVAROTĀ PERSONA, kuras vārdā saskaņā ar pārvaldes nolikumu rīkojas tās vadītāja 

Maruta Vaļko, abas līguma slēdzējas puses kopā un katra atsevišķi turpmāk tekstā sauktas arī – 

Puses un Puse, pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām’’ 10. panta pirmo un otro daļu, 

Izglītības likuma 18. panta trešo daļu, Valsts pārvaldes  iekārtas likuma V nodaļu,  noslēdz šo 

deleģēšanas līgumu (turpmāk tekstā – Līgums), vienojoties par sekojošo: 

1. Līguma priekšmets 

PAŠVALDĪBA deleģē un PILNVAROTĀ PERSONA apņemas veikt  atsevišķas  likuma 

“Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 21.punktā, Izglītības likuma 17.pantā trešajā daļā un 

Vispārējās izglītības likuma 54.pantā noteiktās PAŠVALDĪBAS funkcijas izglītības jomā 

(turpmāk tekstā – deleģētais pārvaldes uzdevums). 

 

2.    Pušu tiesības un pienākumi 

2.1. Realizējot deleģēto pārvaldes uzdevumu, PILNVAROTĀ PERSONA apņemas izpildīt 

sekojošas PAŠVALDĪBAI noteiktās funkcijas izglītības jomā: 

2.1.1. sniegt informāciju un nodrošināt iespēju Tērvetes novada pašvaldības izglītības 

iestāžu izglītojamajiem piedalīties Dobeles novada pašvaldības organizētajās 

izglītojamo mācību priekšmetu olimpiādēs, konkursos, skatēs, projektos un sporta 

sacensībās; 

2.1.2. nodrošināt Dobeles novada pašvaldības pedagoģiski medicīniskās komisijas darbību 

un pieejamību Tērvetes novada pašvaldības bērniem; 

2.1.3 organizēt Tērvetes novada pašvaldības izglītības iestāžu pedagogu profesionālās 

meistarības pilnveidi, koordinēt un nodrošināt metodisko darbu, piedāvājot un 

nodrošinot izglītības iestāžu administrācijas un pedagogu profesionālās meistarības un 

tālākizglītības kursus un seminārus, pieredzes apmaiņu; 

2.1.4 koordinēt centralizēto eksāmenu norises procesu Tērvetes novada Augstkalnes 

vidusskolā. 

2.2. Puses līguma saistību izpildei apņemas: 

2.3.1. pēc pieprasījuma nodrošināt deleģēto pārvaldes uzdevumu izpildei nepieciešamo 

informāciju vai dokumentāciju; 

2.3.2. izdarot grozījumus saistošajos noteikumos vai nolikumos par PILNVAROTĀS 

PERSONAS darbību un tās funkcijām, jautājumus par deleģēto pārvaldes uzdevuma 

izpildi risināt vienojoties. 

 

3.    Pušu padotība un atbildība 

3.1. PAŠVALDĪBA normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā nodrošina deleģēto pārvaldes 

uzdevumu izpildes pilnīgu uzraudzību. 

3.2. Puses atbild saskaņā ar spēkā esošajiem  normatīvajiem aktiem pilnā apmērā par savu 

līgumisko saistību izpildi. 



3.3. Ja deleģēto pārvaldes uzdevumu izpildes kvalitāte neatbilst šī Līguma noteikumiem, 

PAŠVALDĪBAS amatpersona/-s sastāda aktu, kurā nosaka, kādi trūkumi jānovērš un kādos 

termiņos tas jāveic. 

 

4.   Savstarpējo norēķinu un finanšu resursu piešķiršanas, pārskatu sniegšanas kārtība 

4.1. PAŠVALDĪBA veic norēķinus par deleģēto pārvaldes uzdevumu veikšanu atbilstoši Pušu 

iepriekš rakstveidā saskaņotam deleģēto pārvaldes uzdevumu plānam, kuru Puses saskaņo 

līdz kārtējā gada 15.novembrim. Norēķini tiek veikti atbilstoši deleģēto pārvaldes 

uzdevumu plānam sastādītajām un Pušu saskaņotajām izdevumu tāmēm, pēc 

PILNVAROTĀS PERSONAS piestādītajiem rēķiniem, rēķinu apmaksu veicot 10 (desmit) 

darba dienu laikā pēc attiecīgā rēķina saņemšanas dienas. 

4.2. Puses vienojas, ka savstarpējie norēķini tiek veikti par periodu sākot ar 2018.gada 1. 

janvāri, pēc iepriekš saskaņotām izdevumu tāmēm.  

4.3. PILNVAROTĀS PERSONAS darbības finanšu kontrole tiek veikta normatīvajos aktos 

paredzētajā kārtībā, šajā sakarā PAŠVALDĪBAI ir tiesības pieprasīt, bet 

PILNVAROTĀJAI PERSONAI pēc šāda pieprasījuma saņemšanas ir pienākums 

nekavējoties izsniegt PAŠVALDĪBAI visu nepieciešamo finansiālo dokumentāciju un 

informāciju. Gadījumā, ja piešķirtie finanšu līdzekļi pilnībā vai daļā nav izlietoti atbilstoši 

piešķiršanas mērķiem, PILNVAROTĀ PERSONA tos nekavējoties pilnībā vai daļā 

atmaksā PAŠVALDĪBAS budžetā. Skat. 1. pielikumu. 

5.    Līguma darbības termiņš 

5.1. Līgums stājas spēkā ar tā abpusējas parakstīšanas brīdi un ir spēkā līdz 2018.gada 

31.decembrim vai līdz uzņemto saistību pilnīgai izpildei. 

5.2. Līguma termiņš var tikt pagarināts pēc abu Pušu rakstveida vienošanās. PAŠVALDĪBA var 

atteikt līgumu pagarināt, ja līguma izpildes gaitā tiek konstatēti pārkāpumi un/vai šādu 

pagarinājumu nepieļauj spēkā esošie normatīvie akti.  

5.3. PAŠVALDĪBA var līgumu uzteikt nekavējoties, rakstiski informējot par to PILNVAROTO 

PERSONU, ja konstatē, ka: 

5.3.1. PILNVAROTĀ PERSONA rupji pārkāpusi Līguma noteikumus; 

5.3.2. pastāv svarīgi iemesli, kas neļauj turpināt līgumsaistības. 

5.4. PILNVAROTĀ PERSONA var uzteikt Līgumu, rakstiski brīdinot par to PAŠVALDĪBU 

vismaz 1 (vienu) mēnesi iepriekš tikai tādā gadījumā, ja PILNVAROTAI PERSONAI ir 

svarīgs iemesls, sedzot PAŠVALDĪBAI visus ar Līguma laušanu saistītos zaudējumus. 

6.    Strīdu atrisināšana 

Strīdus un nesaskaņas, kas var rasties šī Līguma izpildes gaitā vai saistībā ar šo Līgumu, Puses 

centīsies atrisināt pārrunu ceļā. Ja Puses nevar vienoties, tad domstarpības risināmas tiesā 

saskaņā ar spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem. 

Pušu juridiskās adreses, rekvizīti un paraksti: 

PAŠVALDĪBA:     

Tērvetes novada dome 

„Zelmeņi”, Tērvetes pagasts, 

Tērvetes novads, LV – 3730 

Reģ.nr. 90001465562 

PVN LV 90001465562 

A/S SEB Banka 

Kods UNLALV2X 

Konts LV98 UNLA 0006011130654 

______________________ 

Dace Reinika 

 

 

PILNVAROTĀ PERSONA: 

Dobeles novada Izglītības pārvalde 

Reģ.Nr.900009147276 

Brīvības iela 17, Dobele 

Dobeles novads, LV-3701 

Norēķinu konts: 

AS SEB Banka 

Kods UNLALV2X 

LV28UNLA0050014477694 

_________________ 

Maruta Vaļko      



 

 

 

 

 

Pielikums deleģēšanas līgumam 

 

 

 

Saskaņots:  _____________________ (V.Zvirbule) Saskaņots:__________________ (M.Vaļko)

Auces  novada pašvaldības  Izgl ītības ,kul tūras  un sporta  nodaļas  vadītā ja Dobeles  novada Izgl ītības  pārva ldes  vadītā ja

Saskaņots:_____________________ (I.Roze)

Tērvetes  novada domes  izgl ītības  darba koordinatore

Dobeles nov.Tērvetes nov.Auces nov.Kopā Dob./Tērv.

86057 Ieņēm. 2170/1010=3180299/135=434670/245=9153139/1390=45292469/1145=3614

Klasifikāc.

Izglītības aktivitātēm, pasākumiem, metodiskajam 

darbam Piezīmes 50907 1580
kods EUR 26780

09.820.1

Izglītojoši darba semināri un kursi izglītības 

metodiķiem, apvienību vadītājiem, direktoriem, 

pedagogiem un darbiniekiem,MA darbībai, 

nodarbības talantīgiem skolēniem 15964 10506,85 1433,95 3023,20 14964,00

09.820.2

Izglītības iestāžu vadītāju, pedagogu augusta 

sanāksmes augusts 2534 1989,45 274,12 270,43 2534,00

09.820.4

Metodisko materiālu radošo darbu skate un  

noslēguma pasākums 2372 1760,728 240,30 370,97 2372,00

09.820.5 Vidusskolēnu zinātniskā konference marts 471 432,34 38,66 471,00

09.820.6

Novada, reģiona, valsts un atklatās mācību 

priekšmetu olimpiādes. Mācību priekšmetu 

olimpiāžu uzvarētāju salidojums maijs 5581 1310,02 180,50 404,48 1895,00

09.820.8

Starptautiskie projekti un IP organizētās nometnes 

talantīgiem skolēniem no 4.kl. 12423 1300 7492,08 954,50 2676,43 11123,00

09.820.11 Tautas deju kolektīvu virsvadītājs 1737 1331,32 125,18 280,50 1737,00

09.820.13 Mūzikas konkurss "Balsis 2016" 486 372,49 35,02 78,48 486,00

09.820.15

Dobeles, Auces un Tērvetes novadu skatuves runas 

konkurss marts - apr. 1333 506,73 69,82 156,45 733,00

09.820.19

Dobeles, Auces un Tērvetes novadu tautas deju kolektīvu 

koncerts - skate 1951 585,25 55,03 60,72 701,00

Jaunrades deju konkurss "Mēs un deja" Janv.-febr. 325 297,07 27,93 325,00

Tautas deju kolektīvu koncerts - skate ( PII, skolas) aprīlis 376 288,19 27,10 60,72 376,00

09.820.21 Skolu koru konkurss  - skate 596 264,37 81,63 346,00

09.820.23 Interešu izglītības pulciņu noslēguma koncerts 27.,28.maijs 4058 3110,25 292,44 655,30 4058,00

09.820.30 Prāta sporta spēles  "Zemgale- 2016" oktobris 2002 280 1515,21 206,79 1722,00

Darba alga un soc.apdrošin.maksāj.metodiķiem Dobeles unTērvetes nov. 51373,26 EUR (pret kopējo bērnu sk.) 38134,21 5204,48

Darba alga un soc.apdrošin.maksāj.metodiķiem Auces nov. 51373,26 EUR (pret skolnieku skaitu) 8034,57 51373,26

Pedagoģiski medicīnisko komisiju apmaksa un soc.apdr.maks.2500,00 EUR  (pret kopējo bērnu skaitu) 1755,35 239,57 505,08 2500,00

71066,65 9350,38 16598,23 97015,26 97015,26

Sagatavoja: I.Abramoviča

Izglītības pasākumu budžets 2018.gadam 


