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TĒRVETES NOVADA TĒRVETES PAGASTĀ 

 

SĒDES  PROTOKOLS 
 

 

 28.12. 2017.                                                                                                    Nr. 23 

Tērvetes novads, Zelmeņi 

Sēde sasaukta  plkst. 10.00 

Sēde atklāta plkst. 10.00 

 

*Domes priekšsēdētājas informācija par domes deputāta pilnvaru atjaunošanu  

 

2017. gada 19. decembrī ir saņemts Tērvetes novada domes deputātes Madaras Dargužas 

iesniegums, kurā M.Darguža informē Tērvetes novada domi, ka atjauno deputāta puilnvaras 

sakarā ar bērna kopšanas atvaļinājuma beigšanos. Atbilstoši Republikas pilsētas domes un 

novada domes deputāta statusa likumam ar brīdi, kad informācija par deputāta pilnvaru 

atjaunošanu sniegta domes sēdē, tiek atjaunotas deputāta  pilnvaras domes deputātam. 

 

 DARBA KĀRTĪBĀ 

 

* Izpilddirektora ziņojums 

 

1.   Par adreses likvidēšanu 

2.   Par pašvaldībai piekritīgas zemes piešķiršanu nomā 

3.   Par pašvaldībai piekritīgas zemes piešķiršanu nomā 

4.   Par  SAC  “Tērvete” štatu saraksta apstiprināšanu 

5.  Par īres maksu pašvaldības dzīvokļos, kuri atrodas nedzīvojamās ēkās 

6.  Par noteikumu “Asistenta pakalpojuma  piešķiršanas kārtība Tērvetes novada pašvaldībā” 

     apstiprināšanu    

7.  Par dzimtsarakstu nodaļas maksas pakalpojumiem  

8.  Par dzīvokļa īpašuma “Liesmas” dz.2 atsavināšanu 

9.  Par dzīvokļa īpašuma “Spīdolas” dz. 18 atsavināšanu 

10. Par  grozījumu Tērvetes novada izglītības iestāžu pedagogu atlīdzības nolikumā 

 

Sēdi vada domes priekšsēdētāja  Dace Reinika  

Sēdi protokolē   Laila Buķevica 

 

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

Dzintra Sirsone, Madara Darguža, Indrikis Vēveris 

    

Sēdē nepiedalās: Ainārs Miķelsons  

 



Piedalās pašvaldības darbinieki: jurists Ivars Gorskis, Tērvetes pagasta pārvaldes vadītāja 

Dace Vācere 

      

 

Domes priekšsēdētāja lūdz papildināt sēdes darba kārtību ar 6 papildjautājumiem 

 

11.  Par Zemgales plānošanas reģiona deinstitucionalizācijas plāna 2017.-2020. gadam 

       saskaņošanu 

12. Par saistošo noteikumu Nr. 15  „ Par brīvprātīgās iniciatīvas pabalstiem Tērvetes 

      novada  pašvaldībā” precizēšanu 

13. Par saistošo noteikumu Nr. 16  „ Par ģimenes vai atsevišķi dzīvojošas personas 

      atzīšanu  par trūcīgu vai maznodrošinātu un sociālās palīdzības pabalstiem Tērvetes 

       novada pašvaldībā” precizēšanu 

  14. Par saistošo noteikumu Nr. 17 „ Grozījumi Tērvetes novada domes 2017. gada 7. februāra 

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

          apstiprināšanu 

15. Par Tērvetes novada pašvaldības iestāžu štatu saraksta apstiprināšanu 

16. Par lēmuma precizēšanu 

 

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

Karloviča, Dz. Sirsone, M. Darguža, I. Vēveris), PRET – nav, ATTURAS – nav, Tērvetes 

novada dome NOLEMJ: 

 

Papildināt darba kārtību ar 6 papildjautājumiem 

 

11.  Par Zemgales plānošanas reģiona deinstitucionalizācijas plāna 2017.-2020. gadam 

       saskaņošanu 

12. Par saistošo noteikumu Nr. 15  „ Par brīvprātīgās iniciatīvas pabalstiem Tērvetes 

      novada  pašvaldībā” precizēšanu 

13. Par saistošo noteikumu Nr. 16  „ Par ģimenes vai atsevišķi dzīvojošas personas 

      atzīšanu  par trūcīgu vai maznodrošinātu un sociālās palīdzības pabalstiem Tērvetes 

       novada pašvaldībā” precizēšanu 

  14. Par saistošo noteikumu Nr. 17 „ Grozījumi Tērvetes novada domes 2017. gada 7. februāra 

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

          apstiprināšanu 

15. Par Tērvetes novada pašvaldības iestāžu štatu saraksta apstiprināšanu 

16. Par lēmuma precizēšanu 

 

Domes priekšsēdētāja aicina balsot par darba kārtību ar 16 jautājumiem 

 

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

Karloviča, Dz. Sirsone, M. Darguža, I. Vēveris), PRET – nav, ATTURAS – nav, Tērvetes 

novada dome NOLEMJ: 

 

Apstiprināt darba kārtību ar 16 jautājumiem 

 

 

DARBA KĀRTĪBĀ 

 

* Izpilddirektora ziņojums 

 

1.   Par adreses likvidēšanu 

2.   Par pašvaldībai piekritīgas zemes piešķiršanu nomā 

3.   Par pašvaldībai piekritīgas zemes piešķiršanu nomā 



4.   Par  SAC  “Tērvete” štatu saraksta apstiprināšanu 

5.  Par īres maksu pašvaldības dzīvokļos, kuri atrodas nedzīvojamās ēkās 

6.  Par noteikumu “Asistenta pakalpojuma  piešķiršanas kārtība Tērvetes novada pašvaldībā” 

     apstiprināšanu    

7.  Par dzimtsarakstu nodaļas maksas pakalpojumiem  

8.  Par dzīvokļa īpašuma “Liesmas” dz.2 atsavināšanu 

9.  Par dzīvokļa īpašuma “Spīdolas” dz. 18 atsavināšanu 

10. Par  grozījumu Tērvetes novada izglītības iestāžu pedagogu atlīdzības nolikumā 

11.  Par Zemgales plānošanas reģiona deinstitucionalizācijas plāna 2017.-2020. gadam 

       saskaņošanu 

12. Par saistošo noteikumu Nr. 15  „ Par brīvprātīgās iniciatīvas pabalstiem Tērvetes 

      novada  pašvaldībā” precizēšanu 

13. Par saistošo noteikumu Nr. 16  „ Par ģimenes vai atsevišķi dzīvojošas personas 

      atzīšanu  par trūcīgu vai maznodrošinātu un sociālās palīdzības pabalstiem Tērvetes 

       novada pašvaldībā” precizēšanu 

  14. Par saistošo noteikumu Nr. 17 „ Grozījumi Tērvetes novada domes 2017. gada 7. februāra 

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

          apstiprināšanu 

15. Par Tērvetes novada pašvaldības iestāžu štatu saraksta apstiprināšanu 

16. Par lēmuma precizēšanu 

 

 

 

 

Domes priekšsēdētāja informē, ka izpilddirektors M.Berlands ir atvaļinājumā un sagatavoto 

ziņojumu nolasīs jurists Ivars Gorskis 

 

Ziņojums par pašvaldības darbu:  

 

*    5. decembrī noslēdzās cenu aptauja divu tehnisko projektu izstrādei un autoruzraudzības 

veikšanai  saskaņā ar izstrādātajiem projektēšanas uzdevumiem,  autoceļu Te-67 (Dūņu Trīņi- 

Lakstīgalas 2,133-3,406 km) un Bu-1 (Stūrīši-Mednieki 3,554-5,754 km) pārbūvei. Tika izsūtīti 

uzaicinājumi piedalīties cenu aptaujās trim projektēšanas firmām - SIA "3C", SIA "IB Design" 

un SIA  "Rūķis AG". Abām aptaujām saņemti divu pretendentu piedāvājumi. Ceļa Te-67 

aptaujai SIA "IB Design" iesniegtais piedāvājums ir 5396,60 EUR, bet SIA "Rūķis AG" - 

4779,50 EUR, ieskaitot PVN.  

     Ceļa Bu-1 aptaujai arī saņemti divi piedāvājumi - SIA "IB Design" iesniegtais piedāvājums 

ir 8300,60 EUR, savukārt SIA "Rūķis AG" - 8226,79 EUR, tajā skaitā  PVN. Trešais 

uzaicinātais pretendents SIA"3C " aptaujām piedāvājumus neiesniedza.  

     Šajā sakarā 14. decembrī  tika noslēgti divi līgumi ar SIA "Rūķis AG" par projektēšanas 

darbu veikšanu  abos objektos par augstāk minētajām cenām. Abu līgumu izpildes termiņš 

paredzēts četru mēnešu laikā no līgumu noslēgšanas. Līgumi par autoruzraudzību tiks slēgti 

pirms būvdarbu uzsākšanas. 

     Projektu izstrāde  notiek  ELFLA Lauku attīstības programmas 2014-2020. gadam  

pasākuma "Pamatpakalpojumi un ciematu atjaunošana lauku apvidos" ietvaros.  

      

*   13. decembrī noslēdzās vēl viena cenu aptauja par remontdarbu veikšanu "Šarlotes" tiltam 

4,814 km uz pašvaldības ceļa Bu-1 "Stūrīši-Mednieki". Saņemti divu aptaujāto pretendentu 

piedāvājumi. SIA "Rīgas Tilti" piedāvāja  darbus izpildīt par 12 096,37 EUR, bet SIA "Tilts" 

par 14 399,54 EUR, ieskaitot  PVN.  Noslēgts būvdarbu līgums ar SIA "Rīgas Tilti" par minēto 

zemāko cenu  saskaņā ar SIA "Projekts 3" izstrādātajā defektu aktā veicamo būvdarbu apjomu. 

Līgums paredz būvdarbus uzsākt nākamā gada aprīlī  un pabeigt viena mēneša laikā. 

 

*   12. decembrī izsludināta cenu aptauja par tehniskā projekta izstrādi Augstkalnes vidusskolas 



internāta ēkas apkures, ūdensvada un kanalizācijas tīklu atjaunošanai. Izsūtīti uzaicinājumi 

piedalīties cenu aptaujā trim projektēšanas firmām - SIA "SWS", SIA "Ģirta Grūbes 

būvniecības birojs" un SIA "Inženiera A.Upmača birojs". Līdz noteiktajam piedāvājumu 

iesniegšanas termiņam tika saņemti visu uzaicināto pretendentu piedāvājumi. SIA „SWS” 

iesniedza piedāvājumu par 4743,20 EUR, SIA „Ģirta Grūbes būvniecības birojs” par 4719,00 

EUR, bet SIA „Inženiera A.Upmača birojs” apņēmies veikt projektēšanas darbus par 4235,00 

EUR, tajā skaitā PVN. 

 

*      Iesniegts topogrāfiskais plāns un apliecinājuma karte  objektam „Gājēju akmens ceļa 

atjaunošana un stāvlaukuma pārbūve Tērvetes kapos”. Apliecinājuma kartes un kontroltāmes 

izstrāde ir nepieciešama projekta pieteikuma sagatavošanai. Darbus veica SIA "Rūķis AG". 

Līguma summa ir 713,90 EUR, tajā skaitā PVN.        

 

*    Noslēgts nomas līgums ar SIA "Tele2" par antenas masta būvniecību un sakaru aparatūras 

izvietošanu un ekspluatāciju uz pašvaldībai piederošā objekta "Tornis", Augstkalnes pagasts, 

Tērvetes novads, ar mērķi uzlabot elektronisko sakaru kvalitāti.  Līgums noslēgts līdz 2027. 

gada 31. decembrim. Nomas maksa 50,00 EUR/mēnesī, neieskaitot PVN. 

 

*   4. decembrī tika izsludināts atklāts konkurss "Degvielas piegāde Tērvetes novada 

pašvaldības transporta vajadzībām". Plānotais maksimālais iepirkuma apjoms 12 mēnešos ir 23 

000 litri A-95 benzīns, 1 000 litri A98 markas benzīns un 45 000 litri dīzeļdegviela. 

Pretendentiem piedāvājumi jāiesniedz līdz 28. decembra plkst.10.00. 

 

 

 

 

1. 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, I. Vēveris), PRET – nav, ATTURAS – nav, Tērvetes 

novada dome NOLEMJ: 

 

     Pieņemt lēmumu Nr. 96 „Par adreses likvidēšanu” 

 

 

 

 

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, I. Vēveris), PRET – nav, ATTURAS – nav, Tērvetes 

novada dome NOLEMJ: 

 

     Pieņemt lēmumu Nr. 97 „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, I. Vēveris), PRET – nav, ATTURAS – nav, Tērvetes 

novada dome NOLEMJ: 

 

     Pieņemt lēmumu Nr. 98 „Par pašvaldībai piekritīgas zemes piešķiršanu nomā” 

 

 

 

4. paragrāfs 

Par  SAC  “Tērvete” štatu saraksta    apstiprināšanu 

D. Reinika 

 

      Tērvetes novada dome ir izskatījusi SAC ”Tērvete” direktores S.Vinteres 2017. gada 22. 

novembra  iesniegumu  Nr. 1-09/661  “Par šatu sarakstu”, ar  kuru SAC ”Tērvete”  direktore lūdz 

apstiprināt SAC ”Tērvete” štatu sarakstu ar 2018. gada 1. janvāri.  

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

 

Ar 2018. gada  1. janvāri  apstiprināt  SAC ”Tērvete” štatu sarakstu saskaņā ar šī lēmuma 

pielikumu (lēmuma pielikumā).  

 

 

 

 

5. paragrāfs 

Par īres maksu pašvaldības dzīvokļos, kuri atrodas nedzīvojamās ēkās 

D. Reinika 

 

Tērvetes novada dome, izskatot Tērvetes novada domes ekonomistes Sandras Latišas 

iesniegumu ar lūgumu izskatīt un apstiprināt aprēķinātās īres maksas apmēru pašvaldības 

dzīvokļos, kuri atrodas nedzīvojamās ēkās, konstatēja:  

Likuma „Par dzīvojamo telpu īri” 11.1pants nosaka, ka pašvaldībām piederošo dzīvojamo 

telpu īres maksu nosaka attiecīgās pašvaldības dome vai tās pilnvarota institūcija pašvaldības 

domes noteiktajā kārtībā. 

Civillikuma 2120. pants paredz, ka īres maksai jābūt patiesai atlīdzībai par lietas lietošanu, 

tāpēc tās apmērs nedrīkst tikt noteikts, neievērojot šo prasību.  

Likuma „Par valsts un pašvaldību finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanu” 

5.panta pirmā daļa nosaka, ka pašvaldības mantu aizliegts nodot citām personām bezatlīdzības 

lietošanā.  

Savukārt saskaņā ar likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 14.punkta b 

apakšpunktu, dome var izskatīt jebkuru jautājumu, kas ir attiecīgās pašvaldības pārziņā, turklāt 

tikai dome var noteikt, ja tas nav aizliegts vai noteikts ar likumiem vai Ministru kabineta 

noteikumiem, maksu par pašvaldības dzīvojamā un nedzīvojamā fonda īri. 

Lai iegūtu nepieciešamos līdzekļus Tērvetes novada pašvaldības valdījumā un īpašumā 

esošo dzīvokļu uzturēšanai un saglabāšanai lietošanai derīgā stāvoklī un saņemtu taisnīgu 

atlīdzību par to lietošanu, ir nosakāma īres maksa, ko īrnieks maksā par dzīvojamās telpas 

lietošanu, nodrošinot vienādus īres maksas aprēķināšanas un piemērošanas nosacījumus visiem 

dzīvojamo telpu īrniekiem Tērvetes novadā.  



Ievērojot minēto, papildus vadoties no Tērvetes novada domes ekonomistes Sandras Latišas 

iesniegto īres maksas apmēra aprēķinu un apstiprinātajiem īres maksas apmēriem pašvaldības 

dzīvokļiem, kuri atrodas nedzīvojamās ēkās, Finanšu komitejas lēmuma projektu, Tērvetes 

novada dome, atklāti vārdiski balsojot: PAR –7 (D. Reinika, A. Bruss, S. Laizāns, L. Karloviča, 

Dz. Sirsone, M. Darguža, I. Vēveris), PRET – nav,  ATTURAS – 1 (I. Krūmiņa), NOLEMJ: 

  

1. Noteikt īres maksu dzīvokļiem, kuri atrodas  ēkā „Zvaniņi”, Augstkalnes pagasts, 

Tērvetes novads 0.28 EUR/m2 mēnesī; 

     

     2.  Noteikt īres maksu dzīvokļiem, kuri atrodas    ēkā „Skolas internāts”, Augstkalnes 

pagasts, Tērvetes novads  0,67   EUR/m2 mēnesī;  

     

    3.  Noteikt īres maksu dzīvokļiem, kuri atrodas  ēkā „Internāts”, Bukaišu pagasts, Tērvetes 

novads  0.23 EUR/m2 mēnesī. 

 

4. Īres maksa piemērojama ar 2018. gada 1. janvāri, nosakot, ka izīrētajām dzīvojamām 

telpām, kuru īres maksa ir mazāka par šajā lēmumā noteikto, paaugstināto īres maksu piemēro 

no brīža, kad beidzies likuma „Par dzīvojamo telpu īri” 13. panta otrajā daļā noteiktais 

brīdināšanas termiņš. 

 

5. Par pakalpojumiem, kas saistīti ar dzīvojamo telpu lietošanu, īrnieks papildus īres maksai 

maksā normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.  

 

6. Uzdot Tērvetes novada domes komunālai nodaļai savlaicīgi likumā noteiktajā kārtībā 

brīdināt iedzīvotājus par izmaiņām īres maksā. 

  

7. Līgumus par dzīvojamo telpu īri slēdz un īres maksu iekasē Tērvetes novada dome. Par 

īres maksas iekasēšanu ar Tērvetes novada domi tiek noslēgts līgums, paredzot, ka iekasētā īres 

maksa tiks ieskaitīta Tērvetes novada pašvaldības norēķinu kontos pēc rēķina saņemšanas.  

 

8. Veicot ieguldījumus pašvaldībai piederošā dzīvoklī, īres maksas apmērs var tikt pārskatīts.  

  

 

 

6. paragrāfs 

Par  noteikumu “Asistenta pakalpojuma  piešķiršanas kārtība Tērvetes novada 

pašvaldībā”  apstiprināšanu 

D. Reinika 

 

    Tērvetes novada dome ir izskatījusi iesniegto noteikumu “Asistenta pakalpojuma  

piešķiršanas kārtība Tērvetes novada pašvaldībā” projektu.  

     Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.pantu un 41.panta pirmās daļas 2.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, I. 

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

       

      1. Apstiprināt Tērvetes novada domes noteikumus „Asistenta pakalpojuma piešķiršanas 

kārtība Tērvetes novada pašvaldībā” (pielikumā)          

      2. Noteikt, ka noteikumi stājas spēkā pēc to apstiprināšanas Tērvetes novada domes sēdē. 

 

 

 

 

 



7. paragrāfs 

Par dzimtsarakstu nodaļas maksas pakalpojumiem  

D. Reinika 

 

      Tērvetes novada dome ir izskatījusi Tērvetes novada domes dzimtsarakstu nodaļas vadītāja 

p.i. Ineses Meijas iesniegumu ar lūgumu precizēt Tērvetes  novada domes 2016. gada 22. jūnija  

sēdē  (protokols. Nr.10, 15 §) apstiprinātos Dzimtsarakstu nodaļas maksas pakalpojumus, 

precizējot, ka laulības reģistrācija tikai liecinieku klātbūtnē bez ceremonijas, atbilstoši 

normatīvajam regulējumam, ir nosakāma 14 EUR apmērā.   

Ievērojot minēto un 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, I. Vēveris), PRET – nav, 

ATTURAS – nav, NOLEMJ: 

 

Precizēt 2016. gada 22. jūnijā Tērvetes novada domes sēdē  (protokols. Nr.10, 15 §) 

apstiprinātos Dzimtsarakstu nodaļas maksas pakalpojumu izcenojumus, apstiprinot tos jaunā  

redakcijā (pielikumā pie lēmuma). 

 

     

 

 

 

 

8. paragrāfs 

Par dzīvokļa īpašuma “Liesmas” dz. 2 atsavināšanu 

D. Reinika 

 

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

Karloviča, Dz. Sirsone, M. Darguža, I. Vēveris), PRET – nav, ATTURAS – nav, Tērvetes 

novada dome NOLEMJ: 

 

     Pieņemt lēmumu Nr. 99 „Par dzīvokļa īpašuma „Liesmas” dz.2 atsavināšanu” 

 

 

 

 

 

9. paragrāfs 

Par dzīvokļa īpašuma “Spīdolas” dz. 18 atsavināšanu 

D. Reinika 

 

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

Karloviča, Dz. Sirsone, M. Darguža, I. Vēveris), PRET – nav, ATTURAS – nav, Tērvetes 

novada dome NOLEMJ: 

 

     Pieņemt lēmumu Nr. 100 „Par dzīvokļa īpašuma „Spīdolas” dz.18 atsavināšanu” 

 

 

 

 

 

 

 

 



10. paragrāfs 

   Par  grozījumu Tērvetes novada izglītības iestāžu 

pedagogu atlīdzības nolikumā 

D. Reinika 

 

      Tērvetes novada dome  ir izskatījusi iesniegto nolikuma projektu “Grozījums Tērvetes 

novada domes 2016. gada 28. jūlija nolikumā „Tērvetes novada izglītības iestāžu  pedagogu 

atlīdzības nolikums””.  

Pamatojoties  uz likuma “Par pašvaldībām” 21.pantu, Tērvetes novada domes 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, I. Vēveris), 

PRET - nav, ATTURAS - nav, NOLEMJ: 

 

 

1. Apstiprināt Tērvetes novada domes nolikumu “Grozījums Tērvetes novada domes 2016. 

gada 28. jūlija nolikumā „Tērvetes novada izglītības iestāžu  pedagogu atlīdzības nolikums”” 

(pielikumā); 

2. Noteikt, ka nolikums piemērojams ar 2017. gada 21. decembri.   

 

 

 

 

 

11. paragrāfs 

Par Zemgales plānošanas reģiona deinstitucionalizācijas plāna 2017.-2020. gadam 

saskaņošanu 

D. Reinika 

 

      Tērvetes novada domē saņemta vēstule no Zemgales plānošanas reģiona, kurā atbilstoši 

16.06.2015. MK noteikumiem Nr.313 "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 

9.2.2.specifiskā atbalsta mērķa "Palielināt kvalitatīvu institucionālai aprūpei alternatīvu sociālo 

pakalpojumu dzīvesvietā un ģimeniskai videi pietuvinātu pakalpojumu pieejamību personām 

ar invaliditāti un bērniem" 9.2.2.1.pasākuma "Deinstitucionalizācija" īstenošanas noteikumu 

36.11 punktā noteiktai prasībai  lūgts saskaņot  Zemgales plānošanas reģiona 

deinstitucionalizācijas plānu 2017.-2020. gadam un tajā iekļauto sabiedrībā balstīto sociālo 

pakalpojumu infrastruktūras attīstības risinājumu.  

       Saskaņā ar 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, I. Vēveris), PRET - nav, ATTURAS - nav, NOLEMJ:  

 

1. Tērvetes novada pašvaldība  "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 

9.2.2.specifiskā atbalsta mērķa "Palielināt kvalitatīvu institucionālai aprūpei alternatīvu 

sociālo pakalpojumu dzīvesvietā un ģimeniskai videi pietuvinātu pakalpojumu 

pieejamību personām ar invaliditāti un bērniem" 9.2.2.1.pasākuma 

"Deinstitucionalizācija"  ietvaros  neveidos infrastruktūru un plāno pakalpojumu pirkt 

no Dobeles pašvaldības. 

 

2. Saskaņot  Zemgales plānošanas reģiona deinstitucionalizācijas plānu 2017.-2020. 

gadam un tajā iekļauto sabiedrībā balstīto sociālo pakalpojumu infrastruktūras attīstības 

risinājumu.  

 

 

 

 



12. paragrāfs 

Par saistošo noteikumu Nr. 15  

„Par brīvprātīgās iniciatīvas pabalstiem Tērvetes novada pašvaldībā” precizēšanu 

D. Reinika 

 

Saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 21.pantu, ievērojot Vides aizsardzības un 

reģionālās attīstības ministrijas 2017. gada 20. decembra atzinumā Nr.11-18/9913 “Par 

saistošajiem noteikumiem Nr.15” norādītos priekšlikumus, Tērvetes novada dome, atklāti 

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

Sirsone, M. Darguža, I. Vēveris), PRET - nav, ATTURAS - nav, NOLEMJ:  

 

     1. Precizēt Tērvetes novada domes 2017. gada  30. novembra saistošos noteikumus Nr. 15           

„Par brīvprātīgās iniciatīvas pabalstiem Tērvetes novada pašvaldībā” un apstiprināt tos galīgajā 

redakcijā (pielikumā).  

 

     2. Saistošos noteikumus Nr. 15  „ Par brīvprātīgās iniciatīvas pabalstiem Tērvetes novada 

pašvaldībā”  triju darba dienu laikā pēc to parakstīšanas nosūtīt Vides aizsardzības un reģionālās 

attīstības ministrijai.  

 

     3. Saistošo noteikumu Nr. 15  „Par brīvprātīgās iniciatīvas pabalstiem Tērvetes novada 

pašvaldībā” pilnu tekstu:  

         3.1. publicēt Tērvetes novada pašvaldības bezmaksas informatīvajā izdevumā „Laikam 

Līdzi”;  

         3.2. publicēt Tērvetes novada domes tīmekļa vietnē internetā www. tervetesnovads.lv;  

         3.3. izvietot redzamā vietā Tērvetes novada domes un pagastu pārvalžu telpās.  

 

 

13. paragrāfs 

Par saistošo noteikumu Nr. 16  

„Par ģimenes vai atsevišķi dzīvojošas personas atzīšanu par trūcīgu vai maznodrošinātu 

un sociālās palīdzības pabalstiem Tērvetes novada pašvaldībā” precizēšanu 

D. Reinika 

 

Saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 21.pantu, ievērojot Vides aizsardzības un 

reģionālās attīstības ministrijas 2017. gada 20. decembra atzinumā Nr.11-18/9912 “Par 

saistošajiem noteikumiem Nr.16” norādītos priekšlikumus, Tērvetes novada dome, atklāti 

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

Sirsone, M. Darguža, I. Vēveris), PRET - nav, ATTURAS - nav, NOLEMJ:  

 

     1. Precizēt Tērvetes novada domes 2017. gada 30. novembra saistošos noteikumus Nr. 16  

„Par ģimenes vai atsevišķi dzīvojošas personas atzīšanu par trūcīgu vai maznodrošinātu un 

sociālās palīdzības pabalstiem Tērvetes novada pašvaldībā” un apstiprināt tos galīgajā redakcijā 

(pielikumā).  

 

     2. Saistošos noteikumus Nr. 16 „Par ģimenes vai atsevišķi dzīvojošas personas atzīšanu par 

trūcīgu vai maznodrošinātu un sociālās palīdzības pabalstiem Tērvetes novada pašvaldībā” triju 

darba dienu laikā pēc to parakstīšanas nosūtīt Vides aizsardzības un reģionālās attīstības 

ministrijai.  

 

     3. Saistošo noteikumu Nr. 16  „Par ģimenes vai atsevišķi dzīvojošas personas atzīšanu par 

trūcīgu vai maznodrošinātu un sociālās palīdzības pabalstiem Tērvetes novada pašvaldībā” 

pilnu tekstu:  

        3.1. publicēt Tērvetes novada pašvaldības bezmaksas informatīvajā izdevumā „Laikam 

Līdzi”;  



        3.2. publicēt Tērvetes novada domes tīmekļa vietnē internetā www. tervetesnovads.lv;  

        3.3. izvietot redzamā vietā Tērvetes novada domes un pagastu pārvalžu telpās.  

 

 

 

14. paragrāfs 

Par saistošo noteikumu Nr. 17 „ Grozījumi Tērvetes novada domes 2017. gada 7. februāra 

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

apstiprināšanu 

D. Reinika 
 

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

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

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

PRET - nav, ATTURAS - nav, NOLEMJ: 

 

    Apstiprināt Tērvetes novada pašvaldības saistošos noteikumus Nr.17  „Grozījumi Tērvetes 

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

budžets 2017. gadam” (Noteikumi pielikumā) 

 

 

15. paragrāfs 

Par Tērvetes novada pašvaldības iestāžu štatu saraksta apstiprināšanu 

D. Reinika 

 

Tērvetes novada dome ir izskatījusi iesniegto lēmuma projektu par Tērvetes novada 

pašvaldības  iestāžu štatu sarakstu 2018. gadam.  

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

 

Apstiprināt Tērvetes novada pašvaldības iestāžu     štatu sarakstu 2018. gadam (lēmuma 

pielikumā) 

 

 

16. paragrāfs 

Par lēmuma precizēšanu 

D. Reinika 

 

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

Karloviča, Dz. Sirsone, M. Darguža, I. Vēveris), PRET – nav, ATTURAS – nav, Tērvetes 

novada dome NOLEMJ: 

 

     Pieņemt lēmumu Nr. 101 „Par lēmuma precizēšanu” 
 

 

Sēdi slēdz plkst. 10.25 

 

Nākošā sēde 2018. gada 25.  janvārī 

 

Sēdes vadītāja                                                                                        D. Reinika 

 

Protokoliste                                                                                            L. Buķevica 

 



 
 

 

 

 

 
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 
 

2017. gada 28. decembrī                                                                                          Nr. 96 

                                                                                                                  (protokols Nr.23, 1. §) 

 

Par adreses likvidēšanu  

 

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

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

novads, LV – 3730 /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 “Laurēni”, Tērvetes pagasts, Tērvetes novads, 

LV – 3730.  

Nekustamais īpašums „Laurēni, Tērvetes pagasts, Tērvetes novads, /kadastra numurs/, 

reģistrēts Dobeles rajona tiesas zemesgrāmatu nodaļas Tērvetes pagasta zemesgrāmatas 

/nodalījuma numurs/ un uz to reģistrētas īpašuma tiesības A. M.  

Izvērtējot Valsts zemes dienesta ierosinājumu, nekustamā īpašuma „Laurēni”, Tērvetes 

pagasts, Tērvetes novads, īpašnieks A. M. tika uzaicināts sniegt viedokli par adreses likvidēšanu 

zemes vienībai „Laurēni”, Tērvetes pagasts, Tērvetes novads, kurš ir informējis 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 „Laurēni”, Tērvetes pagasts, Tērvetes novads, ir likvidējama. 

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

21.pantu, Tautsaimniecības un attīstības 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, I. Vēveris), PRET  - nav, ATTURAS - nav,  NOLEMJ: 

  

1. Likvidēt adresi „Laurēni”, Tērvetes pagasts, Tērvetes novads, LV-3730, zemes vienībai 

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

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

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

namā Atmodas ielā 19, Jelgava, LV – 3007. 

 

Domes priekšsēdētāja                                                                                D. Reinika 
 



 

 

 

 
LATVIJAS REPUBLIKA 

TĒRVETES NOVADA DOME 
Reģ.Nr.90001465562 

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

e-pasts: tervetesnd@tervetesnd.lv 
 

 

TĒRVETES NOVADA TĒRVETES PAGASTĀ 

 

LĒMUMS 
 

2017. gada 28. decembrī                                                                                                    Nr.97 

                                                                                                                  (protokols Nr.23, 2. §) 

 

Par pašvaldībai piekritīgas zemes piešķiršanu nomā 

 

 

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

novada pašvaldībai iznomāt lauksaimniecībā izmantojamo zemi 0,05 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 0,05 ha platībā, kas atbilstoši 

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

palīgsaimniecību vajadzībām.  

Citas personas uz minētās zemes vienības daļas nomu nav pieteikušās. 

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

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

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

personisko palīgsaimniecību vajadzībām atbilstoši likuma "Par zemes reformu Latvijas 

Republikas lauku apvidos" 7.pantam. 

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

„Tērvetes novada pašvaldībai piekrītošo un piederošo neapbūvētu zemesgabalu nomas maksas 

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

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

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

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

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

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

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

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

Krūmiņa, L. Karloviča, Dz. Sirsone, M. Darguža, I. Vēveris), PRET - nav, ATTURAS - nav, 

NOLEMJ: 

 

1. Sākot ar 2018. gada 1. janvāri iznomāt Dz. N., /personas kods/, Tērvetes novada 

pašvaldības lauksaimniecībā izmantojamo zemes vienības daļu 0,05 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. 

februārim.  

2. Pilnvarot Tērvetes novada pašvaldības izpilddirektoru Māri Berlandu noslēgt lēmumam 

atbilstošu zemes nomas līgumu un veikt lēmuma izpildes kontroli. 

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

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

namā Atmodas ielā 19, Jelgava, LV - 3007. 

 

Domes priekšsēdētāja                                                                                D. Reinika 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

 

 

 
LATVIJAS REPUBLIKA 

TĒRVETES NOVADA DOME 
Reģ.Nr.90001465562 

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

e-pasts: tervetesnd@tervetesnd.lv 
 

 

TĒRVETES NOVADA TĒRVETES PAGASTĀ 

 

LĒMUMS 
 

2017. gada 28. decembrī                                                                                         Nr.98 

                                                                                                                  (protokols Nr.23, 3. §) 

 

Par pašvaldībai piekritīgas zemes piešķiršanu nomā 

 

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

novada pašvaldībai iznomāt lauksaimniecībā izmantojamo zemi 0,024 ha platībā 

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

Tērvetes novada pašvaldībai piekritīgā zemes īpašumā ”Silkalni”, Tērvetes pagasts, 

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

lauksaimniecībā izmantojamās zemes vienības daļa 0,024 ha platībā, kas atbilstoši likuma "Par 

zemes reformu Latvijas Republikas lauku apvidos" 7.pantam, paredzēta personisko 

palīgsaimniecību vajadzībām.  

Citas personas uz minētās zemes vienības daļas nomu nav pieteikušās. 

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

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

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

personisko palīgsaimniecību vajadzībām atbilstoši likuma "Par zemes reformu Latvijas 

Republikas lauku apvidos" 7.pantam. 

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

„Tērvetes novada pašvaldībai piekrītošo un piederošo neapbūvētu zemesgabalu nomas maksas 

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

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

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

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

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

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

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

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

Krūmiņa, L. Karloviča, Dz. Sirsone, M. Darguža, I. Vēveris), PRET - nav, ATTURAS - nav, 

NOLEMJ: 

 

1. Sākot ar 2018. gada 1. janvāri iznomāt M. Š., /personas kods/, Tērvetes novada 

pašvaldības lauksaimniecībā izmantojamo zemes vienības daļu 0,024 ha kopplatībā personiskās 

palīgsaimniecības vajadzībām pašvaldības zemes īpašumā ”Silkalni”, 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. februārim.  

2. Pilnvarot Tērvetes novada pašvaldības izpilddirektoru Māri Berlandu noslēgt lēmumam 

atbilstošu zemes nomas līgumu un veikt lēmuma izpildes kontroli. 

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

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

namā Atmodas ielā 19, Jelgava, LV - 3007. 

 

Domes priekšsēdētāja                                                                                D. Reinika 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 
LATVIJAS REPUBLIKA 

TĒRVETES NOVADA DOME 
Reģ.Nr.90001465562 

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

e-pasts: tervetesnd@tervetesnd.lv 
 

 

TĒRVETES NOVADA TĒRVETES PAGASTĀ 

 

LĒMUMS 
 

2017. gada 28. decembrī                                                                                                Nr.99 

                                                                                                                    (protokols Nr.23, 8. §) 

 

Par dzīvokļa īpašuma “Liesmas” dz. 2 atsavināšanu 

 

Tērvetes novada dome ir izskatījusi E. V. 2017. gada 04. decembra iesniegumu ar 

ierosinājumu pārdot viņam Tērvetes novada pašvaldībai piederošo dzīvokļa īpašumu “Liesmas” 

– 2, Bukaiši, Bukaišu pagasts, Tērvetes novads.   

Izskatot augstāk minēto ierosinājumu, Tērvetes novada dome konstatēja: 

E. V. uz īres tiesisko attiecību pamata lieto Tērvetes novada pašvaldībai piederošo dzīvokļa 

īpašumu Nr. 2, “Liesmas”, Bukaiši, Bukaišu pagasts, Tērvetes novads, sastāvošu no divistabu 

dzīvokļa ar kopējo platību 58,8 m2, un pie dzīvokļa īpašuma piederošo kopīpašuma domājamo 

daļu no daudzdzīvokļu mājas /kadastra apzīmējums/  un zemes gabala /kadastra apzīmējums/ . 

Saskaņā ar Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 4.panta noteikumiem, 

atsevišķos gadījumos valsts vai pašvaldības nekustamā īpašuma atsavināšanu var ierosināt 

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

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

Ņemot vērā augstāk minēto tiesisko reglamentāciju, E. V. ir tiesības ierosināt dzīvokļa 

īpašuma Nr. 2, “Liesmas”, Bukaiši, Bukaišu pagasts, Tērvetes novads, atsavināšanu. 

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

noteikumiem, atsavinot valsts vai pašvaldības īpašumā esošu viendzīvokļa māju vai dzīvokļa 

īpašumu, par kuru lietošanu likumā “Par dzīvojamo telpu īri” noteiktajā kārtībā ir noslēgts 

dzīvojamās telpas īres līgums, to vispirms rakstveidā piedāvā pirkt īrniekam un viņa ģimenes 

locekļiem.  

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

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

īpašumu, ja:   

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

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

2) tiesā nav celta prasība par īres līguma izbeigšanu. 

Pret E. V. nav celta prasība par īres līguma izbeigšanu. 2017. gada 04. decembrī ir noslēgta 

VIENOŠANĀS starp pilngadīgajiem E. V. ģimenes locekļiem par izīrēta dzīvokļa iegūšanu 

īpašumā. 

Saskaņā ar Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 37.panta pirmās daļas 

noteikumiem pārdot valsts vai pašvaldības mantu par brīvu cenu var, ja nekustamo īpašumu 

iegūst likuma 4.panta ceturtajā daļā minētā persona. Šajā gadījumā pārdošanas cena ir vienāda 

ar nosacīto cenu. 

Saskaņā ar Publiskas personas mantas atsavināšanas likumā doto jēdziena “nosacītā cena” 

skaidrojumu, nosacītā cena ir nekustamā īpašuma vērtība, kas noteikta atbilstoši 

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


Standartizācijas likumā paredzētajā kārtībā apstiprinātajiem Latvijas īpašuma vērtēšanas 

standartiem jeb tirgus cena, ko noteicis sertificēts vērtētājs. 

Dzīvokļa īpašuma Nr. 2, “Liesmas”, Bukaiši, Bukaišu pagasts, Tērvetes novads, tirgus cena, 

saskaņā ar veikto tirgus novērtējumu, ko veicis sertificēts nekustamo īpašumu vērtētājs  Anita 

Vēdiķe, profesionālās kvalifikācijas sertifikāts Nr. 76, ir noteikta 1500,00 EUR (viens tūkstotis 

pieci simti euro 00 centi) apmērā, bet aktuālā kadastrālā vērtība ir 1637,00 EUR (viens tūkstotis 

seši simti trīsdesmit septiņi euro 00 centi) apmērā, kas ņemama vērā, nosakot dzīvokļa 

atsavināšanas cenu. 

Ņemot vērā augstāk minētos lietas faktiskos apstākļus un pamatojoties uz Publiskas personas 

mantas atsavināšanas likuma 1.pantu, 4.panta ceturto daļu, 5.; 8.; 37. un 45.pantu, likuma “Par 

pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 17.punktu, Finanšu komitejas lēmuma projektu, Tērvetes 

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

L. Karloviča, Dz. Sirsone, M. Darguža, I. Vēveris), PRET - nav, ATTURAS - nav, NOLEMJ: 

 

        1. Atsavināt Tērvetes novada pašvaldībai piederošo nekustamo īpašumu – dzīvokļa 

īpašumu Nr. 2, “Liesmas”, Bukaiši, Bukaišu pagasts, Tērvetes novads, pārdodot to par cenu 

EUR 1637,00  (viens tūkstotis seši simti trīsdesmit septiņi  euro 00 centi) E. V., /personas kods/; 

        2. Noteikt, ka šis lēmums zaudē spēku, ja E. V. līdz 2018. gada 01. februārim nav veicis 

pirkuma maksas nomaksu vai noslēdzis pirkuma līgumu ar Tērvetes novada pašvaldību saskaņā 

ar šī lēmuma 1.punkta noteikumiem. 

 

 

Domes priekšsēdētāja                                                                                D. Reinika 
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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 
 

2017. gada 28. decembrī                                                                                         Nr.100 

                                                                                                                  (protokols Nr.23, 9. §) 

 

Par dzīvokļa īpašuma “Spīdolas” dz. 18 atsavināšanu 

 

        Tērvetes novada dome ir izskatījusi S. V. 2017. gada 22. novembra iesniegumu ar 

ierosinājumu pārdot viņai Tērvetes novada pašvaldībai piederošo dzīvokļa īpašumu “Spīdolas” 

- 18, Augstkalne, Augstkalnes pagasts, Tērvetes novads.   

        Izskatot augstāk minēto ierosinājumu, Tērvetes novada dome konstatēja: 

        S. V. uz īres tiesisko attiecību pamata lieto Tērvetes novada pašvaldībai piederošo 

dzīvokļa īpašumu Nr. 18, “Spīdolas”, Augstkalne, Augstkalnes pagasts, Tērvetes novads, 

sastāvošu no divistabu dzīvokļa ar kopējo platību 57,2 m2, un pie dzīvokļa īpašuma piederošo 

kopīpašuma domājamo daļu no daudzdzīvokļu mājas /kadastra apzīmējums/  un zemes gabala 

/kadastra apzīmējums/. 

        Saskaņā ar Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 4.panta noteikumiem, 

atsevišķos gadījumos valsts vai pašvaldības nekustamā īpašuma atsavināšanu var ierosināt 

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

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

        Ņemot vērā augstāk minēto tiesisko reglamentāciju, S. V.ir tiesības ierosināt dzīvokļa 

īpašuma Nr. 18, “Spīdolas”, Augstkalne, Augstkalnes pagasts, Tērvetes novads, atsavināšanu. 

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

noteikumiem, atsavinot valsts vai pašvaldības īpašumā esošu viendzīvokļa māju vai dzīvokļa 

īpašumu, par kuru lietošanu likumā "Par dzīvojamo telpu īri" noteiktajā kārtībā ir noslēgts 

dzīvojamās telpas īres līgums, to vispirms rakstveidā piedāvā pirkt īrniekam un viņa ģimenes 

locekļiem.  

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

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

īpašumu, ja:   

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

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

             2) tiesā nav celta prasība par īres līguma izbeigšanu. 

        Pret S. V. nav celta prasība par īres līguma izbeigšanu. Dzīvoklī nav iemitināti un nedzīvo 

citi Sandras Vasiles ģimenes locekļi. 

        Saskaņā ar Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 37.panta pirmās daļas 

noteikumiem pārdot valsts vai pašvaldības mantu par brīvu cenu var, ja nekustamo īpašumu 

iegūst likuma 4.panta ceturtajā daļā minētā persona. Šajā gadījumā pārdošanas cena ir vienāda 

ar nosacīto cenu. 

        Saskaņā ar Publiskas personas mantas atsavināšanas likumā doto jēdziena “nosacītā cena” 

skaidrojumu, nosacītā cena ir nekustamā īpašuma vērtība, kas noteikta atbilstoši 

Standartizācijas likumā paredzētajā kārtībā apstiprinātajiem Latvijas īpašuma vērtēšanas 

standartiem jeb tirgus cena, ko noteicis sertificēts vērtētājs . 

        Dzīvokļa īpašuma Nr. 18, “Spīdolas”, Augstkalne, Augstkalnes pagasts, Tērvetes novads, 

tirgus cena, saskaņā ar veikto tirgus novērtējumu, ko veicis sertificēts nekustamo īpašumu 

http://pro.nais.lv/naiser/text.cfm?Ref=0103012002103132796&Req=0103012002103132796&Key=0127011993021632769&Hash=
http://pro.nais.lv/naiser/text.cfm?Ref=0103012002103132796&Req=0103012002103132796&Key=0103011998101432772&Hash=


vērtētājs  Anita Vēdiķe, profesionālās kvalifikācijas sertifikāts Nr. 76, ir noteikta EUR 2200,00 

(divi tūkstoši divi simti euro 00 centi) apmērā, bet aktuālā kadastrālā vērtība ir EUR 1831,00 

viens tūkstotis  astoņi simti trīsdesmit viens euro 00 centi) apmērā. 

        Ņemot vērā augstāk minētos lietas faktiskos apstākļus un pamatojoties uz Publiskas 

personas mantas atsavināšanas likuma 1.pantu, 4.panta ceturto daļu, 5.; 8.; 37. un 45.pantu 

likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 17.punktu, Finanšu komitejas lēmuma 

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

Laizāns, I. Krūmiņa, L. Karloviča, Dz. Sirsone, M. Darguža, I. Vēveris), PRET - nav, 

ATTURAS - nav, NOLEMJ: 

 

        1. Atsavināt Tērvetes novada pašvaldībai piederošo nekustamo īpašumu – dzīvokļa 

īpašumu Nr. 18, “Spīdolas”, Augstkalne, Augstkalnes pagasts, Tērvetes novads, pārdodot to 

par cenu EUR 2200,00 (divi tūkstoši divi simti euro 00 centi) S. V., /personas kods/; 

        2. Noteikt, ka šis lēmums zaudē spēku, ja S. V. līdz 2018. gada 01. februārim nav veikusi 

pirkuma maksas nomaksu vai noslēgusi pirkuma līgumu ar Tērvetes novada pašvaldību saskaņā 

ar šī lēmuma 1.punkta noteikumiem. 

 

 

 

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 
 

2017. gada 28. decembrī                                                                                         Nr. 101 

                                                                                                                 (protokols Nr.23, 16. §) 

 

Par lēmuma precizēšanu 

 

Precizēt Tērvetes novada domes 2015. gada 19. februāra sēdes Nr. 3. lēmumu Nr. 28 25.§ 

„Par zemes lietošanas tiesību izbeigšanu, nekustamā īpašuma piekritību pašvaldībai un 

reģistrēšanu zemesgrāmatā ”’, izsakot lēmuma lemjošo daļu šādā redakcijā: 

“1. Ar 2010. gada 1. jūniju izbeigt V. P., /personas kods/, zemes patstāvīgās lietošanas 

tiesības par lietošanā piešķirto zemi “Mazdruķi”, Bukaišu pagasta, Tērvetes novadā, 7,2061 ha 

kopplatībā, /kadastra numurs/, sastāvošu no divām zemes vienībām – zemes vienības ar 

/kadastra apzīmējums/, 5,5061 ha platībā, un ar /kadastra apzīmējums/, 1,7 ha platībā. 

Zemes vienības “Mazdruķi”, Bukaišu pagastā , Tērvetes novadā, /kadastra numurs/, 

7,2061 ha platībā, no 2010. gada 01. jūnija pāriet Tērvetes novada pašvaldības tiesiskajā 

valdījumā. 

2. Slēgt nomas līgumu ar V. P., /personas kods/, par pašvaldības tiesiskajā valdījumā 

esošo zemes vienību “Mazdruķi”, Bukaišu pagastā, Tērvetes novadā, /kadastra numurs/, 7,2061 

ha kopplatībā, izmantošanu. Zemes nomas līgumu slēgt uz 10 gadiem. Nomas maksu gadā 

noteikt 1,5 % apmērā no zemes kadastrālās vērtības. Nomnieks papildus nomas maksai 

iznomātājam maksā normatīvajos aktos noteiktos nodokļus. 

3. Atzīt, ka zemes vienības “Mazdruķi”, Bukaišu pagasts, Tērvetes novads, /kadastra 

numurs/, 7,2061 ha platībā, tai skaitā zemes vienība ar /kadastra apzīmējums/, 5,5061 ha 

platībā, un ar /kadastra apzīmējums/, 1,7 ha platībā,  saskaņā ar likuma “Par valsts un 

pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to nostiprināšanu zemesgrāmatās” 3. panta piekto daļu, 

piekrīt Tērvetes novada pašvaldībai un reģistrēt šīs zemes vienības zemesgrāmatā uz Tērvetes 

novada pašvaldības vārda. 

4. Lēmumu var pārsūdzēt Administratīvās rajona tiesas tiesu namā Jelgavā (pasta adrese: 

Atmodas iela 19, Jelgava, LV – 3007) viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.”. 

 

 

 

Domes priekšsēdētāja                                                                                D. Reinika 

 

 

 

 

 

 

 



APSTIPRINĀTS 

   ar Tērvetes novada domes 

2016. gada  22. jūnija sēdes lēmumu 

 (prot. Nr.10 ,15. §),  

ar precizējumiem  2017. gada 28. decembra domes   sēdē 

(prot. Nr. 23, 7. §) 

 

 Apstiprināt sekojošus Dzimtsarakstu nodaļas maksas pakalpojumus:  

N.p.k.  Pakalpojuma veids  

Pakalpojuma maksa (EUR) 

Aktuālā 

valsts 

nodeva 

(EUR) 

Dokumentu 

noformēšana/ 

ceremonijas 

organizēšana (EUR) 

ar PVN 

Kopējā 

maksa 

(EUR)  

 

1.  

Svinīga laulību laulības reģistrācija, ja 

viens no laulājamiem ir deklarējis 

dzīvesvietu Tērvetes novada 

administratīvajā teritorijā 

14,00 36,00 50,00 

 2. 

Svinīga laulības reģistrācija, ja 

laulātie nav deklarēti Tērvetes  

novada administratīvajā teritorijā 

14,00 66,00 80,00  

3. 
Laulības reģistrācija tikai liecinieku 

klātbūtnē bez svinīgas ceremonijas 
14,00 - 14,00 

4. 
Laulības reģistrācija tikai liecinieku 

klātbūtnē ar ceremoniju 
14,00 16,00 30,00 

5. 

Laulības reģistrācija ārpus 

Dzimtsarakstu nodaļas, ja viens no 

laulājamiem ir deklarējis dzīvesvietu 

Tērvetes novada administratīvajā 

teritorijā     

14,00 46,00 

 

    60,00 

 

 6. 

 Laulības reģistrācija ārpus 

Dzimtsarakstu nodaļas, ja laulātie nav 

deklarēti Tērvetes novada 

administratīvajā teritorijā     

14,00 86,00 100,00 

 7. 

Par visa veida civilstāvokļa aktu 

(dzimšanas, laulības, miršanas u.c.) 

meklēšanu arhīvā, izrakstu un izziņu 

sagatavošanu un izsniegšanu 

- 10,00  10,00 

8. 

Dokumentu noformēšana un 

nosūtīšana reģistru ierakstu labošanas 

un papildināšanas gadījumos 

7,00 7,00 14,00 

9. 

Dokumentu noformēšana un 

nosūtīšana reģistru ierakstu 

atjaunošanas gadījumos 

7,00 5,00 12,00 

 10.  Par atkārtotu apliecību izsniegšanu 7,00 5,00 12,00 

 11. 
Vārda, uzvārda maiņa, tautības 

ieraksta maiņa 
71,14 18,86   90,00 

Domes priekšsēdētāja                                                                 Dace Reinika 

 



                                                    

 APSTIPRINĀTS 

                                      ar Tērvetes novada domes 

                               2017. gada   28. decembra  sēdes 

                                           lēmumu (prot. Nr.23, 4. §) 
 

     

Sociālās aprūpes centra “Tērvete” 

štatu saraksts ar 2018. gada 1. janvāri 

 

 
 

Nr. p. 

k. 
Amata nosaukums Štata vienību skaits 

  Administratīvais personāls   
1 Direktors 1 

2 Galvenais grāmatvedis 1 

3 Grāmatvedis 1 

4 Personāla speciālists 0,5 
5 Sekretāre 1 
  Kopā 4,5 

  Veselības aprūpes un soc. aprūpes personāls 
1 Ārsts 0,25 
2 Galvenā medicīnas māsa 1 
3 Medicīnas māsa 5,5 
4 Sociālais rehabilitētājs 1 
5 Sociālais darbinieks 2 
6 Sociālais aprūpētājs 3 
7 Interešu pulciņa vadītājs 1 
8 Aprūpētājs 40 
  Kopā 53,75 

  Apkalpojošais personāls   
1 Saimniecības māsa 1 
2 Friziere 0,5 
3 Veļas mazgātājs 2 
4 Apkopējs 7 

  Kopā 10,5 

  Tehniskais personāls   
1 Pārvaldnieks 1 

2 Iepirkuma speciālists 0,5 

3 Automobiļa vadītājs 1 
4 Santehniķis 1 
5 Elektriķis 0,5 
6 Dārznieks (9 mēn.) 0,5 
7 Apkures iekārtu operators (apkures sezona) 4,5 
8 Sētnieks 0,5 

19 Dežurants 2 
10 Remontstrādnieks 2 

  Kopā 13,5 
  Kopā pavisam 82,25 

 

 
Domes priekšsēdētāja                                                                                      Dace Reinika 



 

 

 

APSTIPRINĀTI 

   Ar Tērvetes novada domes 

2017. gada  28. decembra  sēdes 

lēmumu (prot. Nr.23, 6. §) 

 

Tērvetes novada domes noteikumi 

“Asistenta pakalpojuma piešķiršanas kārtība Tērvetes  novada pašvaldībā”  
 

Izdota saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām" 

41.panta pirmās daļas 2.punktu, 

 

 

 

1. Asistenta pakalpojuma piešķiršanas kārtība Tērvetes novada pašvaldībā  nosaka 

procesus, kā Tērvetes novada domes sociālais dienests (turpmāk tekstā - sociālais dienests)  

piešķir un  administrē asistenta pakalpojumu.  

2. Asistenta pakalpojuma (turpmāk tekstā - AP)  saņemšanai persona vai tās likumiskais 

pārstāvis iesniedz sociālajā dienestā rakstisku iesniegumu par asistenta pakalpojuma 

piešķiršanu (turpmāk – iesniegums) un uzrāda personu apliecinošu dokumentu (ja iesniegumu 

iesniedz personīgi), kā arī pārstāvības tiesības apliecinošu dokumentu, ja asistenta pakalpojumu 

pieprasa personas likumiskais pārstāvis. Iesniegumu iesniedz personīgi, nosūta pa pastu vai 

elektroniska dokumenta formā atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu 

noformēšanu un apriti. 

 

3. Iesniegumā norāda: 

3.1. personas vārdu, uzvārdu, personas kodu, deklarētās dzīvesvietas adresi, tālruņa 

numuru vai e-pasta adresi; 

3.2. likumiskā pārstāvja personas datus, ja iesniegumu iesniedz personas likumiskais 

pārstāvis; 

3.3.  informāciju par to, vai persona saņem no valsts budžeta pabalstu personai ar redzes 

invaliditāti par asistenta izmantošanu; 

3.4. vēlamā asistenta vārdu un uzvārdu (ja tas ir zināms); 

3.5. pasākumus, kuriem persona vēlas izmantot asistenta pakalpojumu un/vai  institūcijas, 

kuras organizē attiecīgo pasākumu ārpus mājokļa, apliecinājumu par personas   dalību 

pasākumos, kuru apmeklējumiem nepieciešams asistenta pakalpojums. 

4. Iesniegumam papildus pievieno šādus dokumentus: 

4.1. likumiskā pārstāvja pārstāvības tiesības apliecinošu dokumentu (kopiju), ja asistenta 

pakalpojumu pieprasa personas likumiskais pārstāvis; 

4.2. Veselības un darbspēju ekspertīzes ārstu valsts komisijas (VDEĀVK)  atzinumu: 

4.2.1. par asistenta pakalpojuma nepieciešamību, ja asistenta pakalpojumu pieprasa 

persona vecāka par 18 gadiem; 

4.2.2. par īpašas kopšanas nepieciešamību sakarā ar smagiem funkcionāliem 

traucējumiem, ja asistenta pakalpojumu pieprasa bērnam no 5 līdz 18 gadu vecumam; 



5. Sociālais dienests izskata iesniegumu un tam pievienotos dokumentus, pārbauda sniegtās  

informācijas patiesumu, ja nepieciešams pieprasa papildus informāciju no personas un  citām 

institūcijām,  un atbilstoši MK noteikumiem  izvērtē  personas aktivitāti un spējas iesaistīties 

pasākumos. 

6.  Izvērtējot personas ar invaliditāti aktivitāti, tās iesaisti pasākumos un nepieciešamo 

asistenta   pakalpojuma apjomu,  sociālais dienests apzin personas ar invaliditāti vajadzības un 

spējas:  

6.1.  Veicamo darbību novērtējums atbilstoši MK noteikumiem Nr. 942 „Kārtība,  kādā piešķir 

un finansē asistenta pakalpojumu pašvaldībā” 1. pielikumā noteiktajiem  kritērijiem asistenta 

pakalpojuma apjoma noteikšanai vērtē: 

6.1.1. vai persona ar invaliditāti strādā algotu darbu vai veic saimniecisko darbību; 

6.1.2. vai persona ar invaliditāti iegūst izglītību pamata, vidējās vai augstākās 

izglītības iestādē, apmeklē pirmsskolas izglītības iestādi, kvalifikācijas celšanas vai profesionālās 

pilnveides kursus; 

6.1.3. vai persona ar invaliditāti iegūst augstāko izglītību (I grupas redzes 

invalīdiem); 

6.1.4.  vai persona ar invaliditāti apmeklē dienas aprūpes centru, dienas centru vai 

citu sociālās aprūpes institūciju vai sociālās rehabilitācijas institūciju; 

6.1.5. vai persona ar invaliditāti saņem ārstniecības pakalpojumus, apmeklē ģimenes 

ārstu,  apmeklē valsts un pašvaldību iestādes, institūcijas, kurām ir deleģēta valsts un pašvaldību 

uzdevumu izpilde, finanšu institūcijas, kā arī institūcijas personas interešu aizstāvībai; 

6.1.6.  vai persona ar invaliditāti iesaistās dažādos sociālajos pasākumos: darbs 

biedrībā vai nodibinājumā, brīvprātīgā darbs, nodarbošanās ar sportu, piedalīšanās pašdarbības 

kolektīvos, bērniem mūzikas, mākslas un sporta skolu apmeklējumi, ārpusskolas pasākumi un 

cita interešu izglītība; 

6.1.7.  vai persona ar invaliditāti iesaistās citos sociālās iekļaušanas pasākumos: 

iepērkas, teātru, koncertu, sporta spēļu, citu pasākumu un sabiedrisku vietu apmeklējums, kas 

saistīts ar brīvā laika pavadīšanu. 

6.2. Izvērtējot personas ar invaliditāti aktivitāti, apzin personas ar invaliditāti vajadzības un 

spējas šādās jomās  (2. pielikums “Personas ar invaliditāti aktivitātes, vajadzību un spēju un 

iesaistes pasākumos  novērtējums”):  

6.2.1. personas ar invaliditāti funkcionālie traucējumi; 

6.2.2. personas ar invaliditāti vajadzības un ikdienas darbības; 

6.2.3. personas ar invaliditāti prasmes un spējas. Apzinot personas ar invaliditāti prasmes 

un spējas,  vērtē: 

a) personas ar invaliditāti mobilitāti, orientēšanās spējas, izpratni par drošību, 

finansēm; 

b)  personas ar invaliditāti saskarsmes spējas; 

c) personas ar invaliditāti darba spējas; 

d) personas ar invaliditāti prasmi izmantot brīvo laiku. 

6.2.4. vides novērtējums. Veicot vides novērtējumu,  vērtē: 

a) mājokļa veidu un mājokļa pieejamību; 

b) personas ar invaliditāti pārvietošanos ārpus mājokļa; 

c) transportlīdzekļu vadīšanas iespējas un/vai sabiedriskā transporta izmantošanu;  

d) institūciju, kuras persona ar invaliditāti izmanto vai kuras plāno izmantot, 

atttālumu no mājokļa; 

e)  pārvietošanās veidu, kuru izmanto vai kuru plāno izmantot persona ar invaliditāti; 

f) vērtē  iespēju apmaksāt transporta izdevumus asistenta pakalpojuma ietvaros. 

7. Izvērtējot katru individuālo gadījumu, situācijās, kad persona ar invaliditāti objektīvu 

iemeslu dēļ nevar izmantot sabiedrisko transportu, persona ar invaliditāti un asistents ir tiesīgs 

saņemt MK noteikumu Nr.942  22.3.punktā noteikto transporta izdevumu apmaksu, ja veselības 

stāvokļa dēļ persona ar I vai II invaliditātes grupu vai bērns ar invaliditāti nevar izmantot 

sabiedrisko transportu vai  ja sabiedrisko transportu neļauj izmantot slikta satiksme. 



8. Sociālais dienests viena mēneša laikā no iesnieguma pieņemšanas dienas pieņem lēmumu 

par asistenta pakalpojuma piešķiršanu, kurā norāda asistenta pakalpojuma apjomu  – stundu 

skaitu nedēļā, asistenta pakalpojuma ilgumu,  vai atteikumu piešķirt asistenta pakalpojumu.  

9. Sociālais dienests 10 dienu laikā pēc lēmuma pieņemšanas informē par to asistenta 

pakalpojuma pieprasītāju. 

10. Ja asistenta pakalpojuma pieprasītājs nav norādījis konkrētu personu –asistenta 

pakalpojuma  sniedzēju, tad sociālais dienests izvēlas MK noteikumu 10.punktam atbilstošu 

asistenta pakalpojuma sniedzēju. 

11. Saskaņā ar pieņemto lēmumu par asistenta pakalpojuma piešķiršanu sociālais dienests 

slēdz līgumu ar asistenta pakalpojuma pieprasītāju un asistenta pakalpojuma sniedzēju. Līgumā 

nosaka asistenta pakalpojuma apjomu, tā sniegšanas ilgumu un kārtību, līdzēju tiesības, 

pienākumus un atbildību, norēķinu kārtību, līguma izbeigšanas nosacījumu, ja nepieciešams,   arī 

citus jautājumus, kuri saistīti ar asistenta pakalpojuma sniegšanu.  

12. Lai pārliecinātos par līgumsaistību izpildi, sociālais dienests no asistenta pakalpojuma 

sniedzēja un citām institūcijām, kurās tiek organizēts pasākums,   var pieprasīt apliecinājumu, ka 

pakalpojums ir sniegts atbilstoši apjomam, kas norādīts pakalpojuma uzskaites lapā.  

13.  Sociālais dienests iekārto klienta lietu par katru asistenta pakalpojuma pieprasītāju. 

Klienta lieta  sastāv no :  

13.1.  Iesnieguma; 

13.2.  likumiskā pārstāvja pārstāvības tiesības apliecinoša dokumenta (kopija), ja 

asistenta pakalpojumu pieprasa personas likumiskais pārstāvis; 

13.3. VDEĀVK atzinuma par asistenta pakalpojuma nepieciešamību, ja asistenta 

pakalpojumu pieprasa persona vecāka par 18 gadiem, vai par īpašas kopšanas nepieciešamību 

sakarā ar smagiem funkcionāliem traucējumiem, ja asistenta pakalpojumu pieprasa bērnam no 5 

līdz 18 gadu vecumam; 

13.4. lēmuma par asistenta pakalpojuma piešķiršanu; 

13.5. līguma ar asistenta pakalpojuma pieprasītāju, asistenta pakalpojuma sniedzēju un 

pašvaldību  par asistenta pakalpojuma sniegšanu pašvaldībā personai ar invaliditāti;  

13.6. LR MK noteikumu Nr. 942 „Kārtība kādā piešķir un finansē asistenta 

pakalpojumu pašvaldībā” 1. pielikumā noteikto  kritēriju asistenta pakalpojuma apjoma 

noteikšanai novērtējuma;  

13.7. personas ar invaliditāti aktivitātes, vajadzību un spēju un iesaistes pasākumos  

novērtējuma (2. pielikums “Personas ar invaliditāti aktivitātes, vajadzību un spēju un iesaistes 

pasākumos  novērtējums”); 

13.8. apliecinājumiem par  pakalpojuma sniegšanu atbilstoši apjomam, kas norādīts 

pakalpojuma līgumā.  

14. Līdz tekošā mēneša 5. datumam  asistenta pakalpojuma sniedzējs (asistents) Sociālajā 

dienestā iesniedz atskaiti ar pielikumiem  par asistenta pakalpojuma nodrošināšanu iepriekšējā 

mēnesī; 

15. Gadījumā, ja persona ir reģistrējusies Valsts ieņēmumu dienestā kā pašnodarbināta 

persona vai individuālais darba veicējs, tad  kopā ar 14.punktā minēto atskaiti tiek iesniegts  arī 

faktūrrēķins un pieņemšanas – nodošanas akts. 

16. Atskaitoties par transporta izmantošanu, jāiesniedz  šādi dokumenti: 

16.1.   čeki par degvielas iegādi un asistenta maršruta karte, kurā tiek veikta braucienu un 

attālumu uzskaite, norādīta automašīnas marka, vidējais degvielas patēriņš. 

16.2.   braukšanas biļetes. 

17. Sociālais dienests līdz mēneša 15.datumam sagatavo un nosūta atskaites  Labklājības 

ministrijai. 

18. Tērvetes novada domes grāmatvedība  līdz mēneša 25. datumam pārskaita atalgojumu  

asistenta pakalpojuma sniedzējam. 

19. Sociālā dienesta lēmumu asistenta pakalpojuma pieprasītājs var apstrīdēt pašvaldības 

domē mēneša laikā no lēmuma spēkā stāšanās dienas. Pašvaldības domes lēmumu var pārsūdzēt 

administratīvajā tiesā mēneša laikā no pašvaldības domes lēmuma spēkā stāšanās dienas. 



20.  Noteikumi “Asistenta pakalpojuma piešķiršanas kārtība Tērvetes pašvaldībā”  stājas 

spēkā pēc to apstiprināšanas Domes sēdē.  

 

 

  Domes priekšsēdētāja                                                                 D. Reinika   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1.pielikums  

Ministru kabineta  

2012. gada 18. decembra noteikumiem Nr.942 

Kritēriji asistenta pakalpojuma apjoma noteikšanai 

Asistenta pakalpojuma apjomu nosaka, ņemot vērā šādus kritērijus: 

Nr.  

p. k. 
Pasākums 

Nepieciešamais laiks stundās 

(kopā nepārsniedzot 40 stundu nedēļā) 

Plānotais 

atbalsta 

apjoms 

stundās, kas 

attiecināms uz 

pakalpojuma 

pieprasītāju 

1. Strādā algotu darbu 

vai veic saimniecisko 

darbību 

Atbilstoši laikam, kas nepieciešams, lai nokļūtu uz 

darbavietu, saimnieciskās darbības veikšanas 

vietu, ražojumu realizācijas vietu un atpakaļ, bet 

ne vairāk par 20 stundām nedēļā 

 

2. Iegūst izglītību 

pamata, vidējās vai 

augstākās izglītības 

iestādē, apmeklē 

pirmsskolas izglītības 

iestādi, kvalifikācijas 

celšanas vai 

profesionālās 

pilnveides kursus 

Atbilstoši laikam, kas nepieciešams, lai nokļūtu uz 

izglītības iestādi vai iestādi, kurā notiek kursi, un 

atpakaļ, bet ne vairāk par 20 stundām nedēļā 

 

3. Iegūst augstāko 

izglītību (attiecas 

tikai uz personām ar I 

grupas redzes 

invaliditāti) 

Atbilstoši laikam, kas nepieciešams, lai nokļūtu uz 

izglītības iestādi un atpakaļ un palīdzētu apgūt 

izglītības programmu, bet kopumā ne vairāk par 40 

stundām nedēļā (pakalpojumu piešķir tikai mācību 

gada laikā vai sesijas laikā, ja persona mācās 

neklātienē) 

 

4. Apmeklē dienas 

aprūpes centru, 

dienas centru vai citu 

sociālās aprūpes 

institūciju vai 

sociālās 

rehabilitācijas 

institūciju 

Atbilstoši laikam, kas nepieciešams, lai nokļūtu uz 

attiecīgo institūciju un atpakaļ un saņemtu 

pakalpojumu, bet ne vairāk par 20 stundām nedēļā. 

Nepieciešamību apmaksāt laiku dienas aprūpes 

centra pakalpojuma saņemšanai sociālais dienests 

izvērtē un nosaka individuāli, ņemot vērā personas 

vajadzības un pieprasījumu pēc pakalpojuma 

 

5. Saņem ārstniecības 

pakalpojumus 

(atbilstoši ārstējošā 

ārsta izsniegtam 

dokumentam, kas 

apliecina ārstniecības 

vai medicīniskās 

rehabilitācijas 

iestādes 

apmeklējumu), 

Atbilstoši laikam, kas nepieciešams, lai nokļūtu uz 

attiecīgo institūciju un atpakaļ un uzturēšanos 

institūcijā pakalpojuma saņemšanas laikā, bet ne 

vairāk par 20 stundām nedēļā. Nepieciešamību 

apmaksāt laiku attiecīgās institūcijas pakalpojuma 

saņemšanai sociālais dienests izvērtē un nosaka 

individuāli, ņemot vērā personas vajadzības un 

pieprasījumu pēc pakalpojuma 

 



apmeklē ģimenes 

ārstu. Apmeklē valsts 

un pašvaldību 

iestādes, institūcijas, 

kurām ir deleģēta 

valsts un pašvaldību 

uzdevumu izpilde, 

finanšu institūcijas, 

kā arī institūcijas 

personas interešu 

aizstāvībai 

(piemēram, notārs, 

jurists) 

6. Iesaistās dažādos 

sociālajos pasākumos 

(darbs biedrībā vai 

nodibinājumā, 

brīvprātīgā darbs, 

nodarbošanās ar 

sportu, piedalīšanās 

pašdarbības 

kolektīvos, bērniem 

mūzikas, mākslas un 

sporta skolu 

apmeklējumi, 

ārpusskolas pasākumi 

un cita interešu 

izglītība) 

Atbilstoši laikam, kas nepieciešams, lai nokļūtu uz 

pasākuma vietu un atpakaļ, bet ne vairāk par 20 

stundām nedēļā. Nepieciešamību apmaksāt laiku 

pakalpojuma saņemšanai bērniem šajā pasākumā 

noteiktajā apjomā sociālais dienests izvērtē un 

nosaka individuāli, ņemot vērā personas 

vajadzības un pieprasījumu pēc pakalpojuma 

 

7. Iesaistīšanās sociālās 

iekļaušanas 

pasākumos 

(iepirkšanās, teātru, 

koncertu, sporta 

spēļu, citu pasākumu 

un sabiedrisku vietu 

apmeklējums, kas 

saistīts ar brīvā laika 

pavadīšanu) 

Piešķir ne vairāk par divām stundām nedēļā. Ja 

iesaistei pasākumā nedēļā nepieciešams vairāk 

laika, tad ne vairāk kā četru nedēļu stundu normu 

(8 stundas) var apvienot, izmantojot vienā vai 

vairākās reizēs 

 

 

 

Sociālā darba speciālists_______________________ 

  

Klients_________________________ 

 

 

Datums______________ 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

2. Pielikums   

“Asistenta pakalpojuma piešķiršanas kārtība Tērvetes pašvaldībā”  

 

Personas ar invaliditāti aktivitātes, vajadzību, spēju un iesaistes pasākumos  

novērtējums 

Nr.  

p. k. 

Vērtētais  kritērijs  - 

aktivitāte 
Īss apraksts  

Ieteikumi, 

Komentāri  

 

1. personas ar invaliditāti 

funkcionālie traucējumi 

 

 

 

 

2. personas ar invaliditāti 

vajadzības un ikdienas 

darbības 

 

 

 

3. personas ar invaliditāti 

prasmes un spējas 

 

 

 

4. vides novērtējums  

 

 

5. personas ar invaliditāti 

mobilitāte 

  

6. personas ar invaliditāti  

izpratne par drošību, 

finansēm 

 
 

7.  personas ar invaliditāti 

orientēšanās spējas 

 

 

 

 

8. personas ar invaliditāti 

darba spējas 

 

 

 

9. personas ar invaliditāti 

prasme izmantot brīvo 

laiku 

  

10. personas ar invaliditāti 

saskarsmes spējas 

 

  

11. personai ar invaliditāti 

nepieciešamie sociālie 

pakalpojumi 

 
 

 

Vērtēja  sociālā darba speciālists _______________________(vārds, uzvārds) 

____________(paraksts)   

 

______________________(datums)  



 

 

APSTIPRINĀTS 

   ar Tērvetes novada domes  

2017. gada 28. decembra   sēdes lēmumu 

(prot. Nr. 23, 10. §) 

 

 

Tērvetes novada domes nolikums  

„Grozījums  Tērvetes novada domes 2016. gada  28. jūlija nolikumā „Tērvetes novada 

izglītības iestāžu  pedagogu atlīdzības nolikums”” 

 

Izdots saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām"  

41.panta pirmās daļas 2.punktu  
 

 

       Izdarīt Tērvetes novada domes 2016. gada 28. jūlija nolikumā „Tērvetes novada izglītības 

iestāžu  pedagogu atlīdzības nolikums” šādu grozījumu: 

 

      Nolikuma 5.punktā skaitli, apzīmējumu un vārdus „20 % (divdesmit) procentus” aizstāt ar 

skaitli, apzīmējumu un vārdiem  „40%  (četrdesmit procentus)”.   

 

 

 
Domes priekšsēdētāja                                                                                      Dace Reinika 

 

 

 

APSTIPRINĀTS 

Ar Tērvetes novada domes 

2016. gada 28. jūlija sēdes lēmumu 

(protokols Nr.11,10. §), 

ar grozījumu 2017. gada 28. decembra sēdē 

(protokols Nr.23, 10.§)  

 

 

Tērvetes novada izglītības iestāžu  

pedagogu atlīdzības nolikums 

 

Izdots saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām"  

41.panta pirmās daļas 2.punktu,  

 

  

I. Vispārīgie noteikumi 

1. Nolikums nosaka Tērvetes novada izglītības iestāžu vadītāju un pedagogu, kuri īsteno 

obligātās izglītības un pirmsskolas izglītības programmas, tai skaitā atbalsta personāla izglītības 

programmas (turpmāk tekstā – Pedagogi) atlīdzības noteikšanas kārtību. 

2. Atlīdzību šī nolikuma izpratnē veido prēmijas un pabalsti.  

3. Pedagogu atlīdzības fonda kopējo apmēru budžeta gada ietvaros nosaka Dome.  

4. Nolikuma II.nodaļā minētās prēmijas izmaksājamas budžeta gada beigās.  

 



 

 

II. Prēmijas 

5. Pedagogiem reizi gadā par labiem darba rezultātiem var izmaksāt prēmiju, kuras maksimālais 

apmērs nedrīkst pārsniegt 40 % (četrdesmit procentus)  no pedagogam noteiktās mēnešalgas. 

6. Prēmiju piešķir un tās apmēru konkrētam Pedagogam nosaka  attiecīgās iestādes vadītājs. 

  

7. Prēmiju piešķir un tās apmēru konkrētam izglītības iestādes vadītājam nosaka Pašvaldības 

izpilddirektors. 

  

 

III. Pabalsti 

  

8. Pedagoga nāves gadījumā ģimenes loceklis vai persona, kura uzņēmusies pedagoga 

apbedīšanu, saņem vienreizēju pabalstu  vienas minimālās mēneša algas apmērā. 

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

pedagoga apbedīšanu, viena mēneša laikā pēc pedagoga nāves iesniedz izglītības iestādes 

vadītājam/ Pašvaldības izpilddirektoram 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 pedagoga 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. 

 

9.  Pabalsts sakarā ar pedagoga ģimenes locekļa (laulātais, bērni, vecāki, adoptētāji un adoptētie) 

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

pedagoga cita ģimenes locekļa (vecvecāki, brāļi un māsas) nāvi tiek piešķirts 15 % apmērā no 

minimālās algas apmēra.   

Lai saņemtu pabalstu pedagogs  viena mēneša laikā pēc ģimenes locekļa nāves iesniedz izglītības 

iestādes vadītājam/ Pašvaldības izpilddirektoram iesniegumu par pabalsta piešķiršanu, kurā 

norāda vārdu, uzvārdu, personas kodu, adresi un kontu kredītiestādē, uz kuru pārskaitāma 

pabalsta summa. Iesniegumā norāda arī mirušā ģimenes locekļa vārdu, uzvārdu un miršanas 

datumu. Iesniegumam pievieno miršanas apliecības kopiju, uzrādot tās oriģinālu un 

radniecību/svainību apliecinošus dokumentus. 

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. 

 

10. Lēmumu par pabalsta piešķiršanu pieņem izglītības iestādes vadītājs/ Pašvaldības 

izpilddirektors. 

 

11. Gadījumā, ja Pedagogs pilda amata pienākumus abās pašvaldības izglītības iestādēs, Pedagogs 

ir tiesīgs izvēlēties izglītības iestādi, kurā iesniegt iesniegumu par pabalsta piešķiršanu. 

 

 

Domes priekšsēdētāja                                                                             D. Reinika 

 



 

 

 

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.§) 

 

  

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 ne mazāk kā  50% apmērā no 

valstī noteiktās minimālās darba algas; 

24.2. Ikgadējs pabalsts bērna apģērba un mīkstā inventāra iegādei EUR 75.00 apmērā. 

25. Bāriņtiesas lēmums par bērna ievietošanu audžuģimenē ir par  pamatu sociālā dienesta 

lēmumam par pabalsta piešķiršanu un izmaksu. 

 

26. Pabalsts aizbildnim. Pabalsts tiek piešķirts aizbildnim, kura deklarētā dzīvesvieta ir Tērvetes 

novada pašvaldības teritorijā un  lēmumu par bērna ārpusģimenes aprūpi pieņēmusi Tērvetes 

novada bāriņtiesa. 

27. Pabalsta apmērs  EUR 15.00 mēnesī. 

28.  Tērvetes novada Bāriņtiesas lēmums par aizbildnības nodibināšanu un aizbildņa iecelšanu 

ir par pamatu sociālā dienesta lēmumam par pabalsta piešķiršanu un izmaksu. 

 

29. Pabalsts politiski represētām personām. Pabalsts tiek piešķirts Tērvetes novada 

pašvaldības teritorijā deklarētām un pastāvīgi   dzīvojošām personām, kurām ir piešķirts 

politiski represētās personas statuss. 

30.  Pabalsts tiek piešķirts EUR 35.00 apmērā. 

31. Pabalsts tiek piešķirts  vienu reizi gadā  Latvijas Republikas   proklamēšanas dienā. 

 

32. Pabalsts atgriežoties no ieslodzījuma. Pabalsts tiek piešķirts Tērvetes novada pašvaldības 

iedzīvotājiem, tiem atgriežoties no ieslodzījuma, ja personas deklarētā dzīvesvieta ir bijusi 

pašvaldības administratīvajā teritorijā. 

33.  Pabalsts tiek piešķirts EUR 43.00 apmērā. 

34. Lai saņemtu pabalstu, personai: 

34.1. Jāiesniedz iesniegums un izziņa no ieslodzījuma vietas par atbrīvošanu; 

34.2. Jāuzrāda personu apliecinošs dokuments. 

 

35. Vienreizējs pabalsts dokumentu noformēšanai. Pabalsts paredzēts personu apliecinošu  vai 

citu dokumentu saņemšanai gadījumos, ja dokumenta neesamība liedz personai iespēju 

saņemt kādu no sociālajiem statusiem (trūcīgas personas, bezdarbnieka, pensionāra u.c.), vai 

arī attiecīgā dokumenta saņemšana var veicināt personas ienākumu līmeņa paaugstināšanos. 

Pabalstu piešķir Tērvetes novada iedzīvotājiem, kuru deklarētā dzīvesvieta ir pašvaldības 

administratīvajā teritorijā un kuri atbilst kādam no šādiem kritērijiem: 

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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

APSTIPRINĀTI 

ar Tērvetes novada domes 

2017. gada 30. novembra  

sēdes lēmumu (prot. Nr. 21, 13. §), 

ar precizējumiem 2017. gada 28. decembra sēdē 

(prot.Nr. 23, 13.§) 

 

 

Saistošie noteikumi Nr. 16 

Par ģimenes vai atsevišķi dzīvojošas personas atzīšanu par trūcīgu 

vai maznodrošinātu un sociālās palīdzības pabalstiem  

Tērvetes novada pašvaldībā 

 

Izdoti saskaņā ar  

Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības  likuma 

 33. panta otro daļu un  

35. panta ceturto un piekto daļu, 

likuma “Par palīdzību dzīvokļa  

jautājuma risināšanā” 14.panta sesto daļu, 

likuma “Par pašvaldībām” 43.panta trešo daļu 

  

 

 

I. Vispārīgie jautājumi 

 
1. Saistošie noteikumi nosaka: 

1.1. kārtību, kādā tiek novērtēti ģimeņu (personu) ienākumi un materiālie resursi, 

nosakot ģimeņu (personu) atbilstību trūcīgas vai maznodrošinātas ģimenes (personas) 

statusam; 

1.2. pašvaldības noteiktos sociālās palīdzības veidus un apmērus; 

1.3. kārtību, kādā ģimenēm (personām) tiek izmaksāti Sociālo pakalpojumu  un 

sociālās palīdzības likumā noteiktie sociālās palīdzības pabalsti un sociālās palīdzības 

pabalsti pamatvajadzību apmierināšanai; 

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

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

Tērvetes novada administratīvajā teritorijā. 

3. Sociālās palīdzības pabalstus piešķir izvērtējot pabalstu pieprasītāju ienākumus un 

materiālo stāvokli, izņemot pabalstu krīzes situācijā, un tie tiek piešķirti trūcīgām vai 

maznodrošinātām ģimenēm (personām). 

 

 

II. Ienākumu un materiālo resursu novērtēšana 

 

4. Lai izvērtētu ģimenes (personas) atbilstību trūcīgas vai maznodrošinātas  ģimenes 

(personas) statusam, vai saņemtu kādu no sociālās palīdzības pabalstiem, persona vēršas Tērvetes 

novada domes sociālajā dienestā (turpmāk tekstā – Dienestā), uzrāda personu apliecinošu 

dokumentu un iesniedz rakstveida iesniegumu, kuru parakstot, persona sniedz Dienestam atļauju 

izmantot pašvaldības un valsts datu reģistros pieejamo informāciju par sevi un ģimenes 

locekļiem. 



5. Mutvārdos izteiktu klienta iesniegumu Dienesta speciālisti pašvaldības sociālās palīdzības 

administrēšanas informācijas sistēmā (SOPA) noformē rakstveidā, izdrukā un persona to 

paraksta. 

6. Dienesta speciālisti pēc personas iesnieguma saņemšanas, pamatojoties uz sniegto 

informāciju, iesniegtajiem dokumentiem un pieejamo informāciju no valsts un pašvaldības datu 

reģistriem, informācijas sistēmā SOPA elektroniski aizpilda iztikas līdzekļu deklarāciju (turpmāk 

– deklarācija). 

7. Ja deklarācijas aizpildīšanai nepieciešamā informācija par mājsaimniecību sociālā darba 

speciālistam nav pieejama valsts un pašvaldības datu reģistros, persona un sociālā darba 

speciālists vienojas par nepieciešamās informācijas iegūšanas veidu un laiku.  

8. Pēc deklarācijas aizpildīšanas to izdrukā un paraksta sociālā darba speciālists un 

deklarācijas iesniedzējs, apliecinot deklarācijā sniegto ziņu patiesumu. 

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

normatīvo aktu prasībām. 

10. Personas, kuras pamatotu apsvērumu dēļ nevar atnākt uz Dienestu noteiktajos 

apmeklētāju pieņemšanas laikos, saistošo noteikumu 4. un 5.punktā minēto iesniegumu var 

iesniegt vai tā iesniegšanas nepieciešamību var pieteikt: 

    10.1. ar elektroniskā pasta starpniecību, sūtot iesniegumu (ja iesniegums parakstīts 

elektroniski ar drošu elektronisko parakstu) vai pieteikumu uz adresi – 

socdienests@tervetesnov.lv; 

    10.2. informējot Dienestu pa tālruni. 

11. Pēc šo noteikumu 10. punktā minētā iesnieguma vai informācijas saņemšanas sociālā 

darba speciālisti trīs darba dienu laikā sazinās ar iesnieguma vai pieteikuma iesniedzēju, ja 

nepieciešams, apmeklē personu dzīvesvietā un vienojas par lēmuma pieņemšanai nepieciešamo 

dokumentu iesniegšanu un trūcīgas vai maznodrošinātas personas (ģimenes) izziņas saņemšanas 

veidu un laiku. 

 

 

III. Ģimenes (personas) atzīšana par trūcīgu vai maznodrošinātu 

 

12. Trūcīgas ģimenes (personas) statuss tiek noteikts saskaņā ar MK noteikumiem par 

ģimenes vai atsevišķi dzīvojošas personas atzīšanu par trūcīgu. 

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

izziņa par atbilstību trūcīgas ģimenes (personas) statusam.  

14. Maznodrošinātas ģimenes (personas) statuss tiek piešķirts ģimenēm (personām), kuru 

ienākumi mēnesī uz vienu ģimenes locekli pēdējo trīs mēnešu laikā nepārsniedz 50 % no valstī 

noteiktās minimālās mēnešalgas uz katru ģimenes locekli . 

15. Materiālā stāvokļa atbilstību maznodrošinātas ģimenes (personas) statusam Dienests 

izvērtē un maznodrošinātas ģimenes (personas) statusu piešķir analoģiski MK noteikumos 

paredzētajai kārtībai par ģimenes vai atsevišķi dzīvojošas personas atzīšanu par trūcīgu. 

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

17. Atbilstību maznodrošinātas ģimenes (personas) statusam apliecina Dienesta izsniegta 

rakstiska izziņa par atbilstību maznodrošinātas ģimenes (personas) statusam. 

 

 

IV. Sociālās palīdzības pabalsti, to apmēri un piešķiršanas nosacījumi 

 

18.  Pabalsts garantētā minimālā ienākumu līmeņa nodrošināšanai (turpmāk tekstā arī – 

GMI pabalsts) ģimenei (personai) tiek aprēķināts un piešķirts saskaņā ar Ministru kabineta 

noteikumiem.  

19. Tiesības saņemt GMI pabalstu ir ģimenei vai atsevišķi dzīvojošai personai, kura ar 

Dienesta lēmumu ir atzīta par trūcīgu un pilda līdzdarbības pienākumus. 



20. Ja Sociālā dienesta speciālisti konstatē, ka persona, kura saņem GMI pabalstu, nepilda 

līdzdarbības pienākumus vai pabalsta saņēmējs pārkāpis vienošanos par pabalsta izlietošanas 

mērķiem, izmaksas veidu maina vai pārtrauc pabalsta izmaksu sākot ar nākamo izmaksas mēnesi. 

21.  Šo saistošo noteikumu 20. punktā  minētajos gadījumos, izvērtējot lietderības 

apsvērumus vai vienojoties ar pabalsta saņēmēju, sociālais dienests izsniedz pabalsta saņēmējam 

pārtikas pakas (ar uzskaiti naudā). 

22. GMI pabalsts tiek izmaksāts līdz tekošā mēneša beigām. 

23. Dzīvokļa pabalsts. Pabalsts paredzēts  dzīvojamās telpas īres, apsaimniekošanas, 

komunālo pakalpojumu (par tiem izveidojušos parādu un  kavējumu procentu) vai ar kurināmā 

iegādi saistīto izdevumu daļējai segšanai. Dzīvokļa pabalsts tiek piešķirts Tērvetes novada 

iedzīvotājiem, kuru deklarētā dzīvesvieta ir pašvaldības teritorijā, kuri atbilst kādam no šādiem 

kritērijiem: 

     23.1.  Trūcīga ģimene/persona; 

     23.2.  Daudzbērnu ģimene, kurai nepieder īpašumi, izņemot MK noteikumos „Par 

ģimenes vai atsevišķi dzīvojošas  personas atzīšanu par trūcīgu” noteiktos, un tās ienākumi uz 

katru ģimenes locekli mēnesī nav lielāki par EUR 150.00. 

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

25. Lai saņemtu dzīvokļa pabalstu, pabalsta pieprasītājs sociālajā dienestā uzrāda  īpašuma 

apliecinošu dokumentu vai īres un/vai apsaimniekošanas līgumu, kā arī ar dzīvojamās telpas 

lietošanu saistītu maksājumu  rēķinu.  

26. Dzīvokļa pabalstu nepiešķir dzīvokļu īpašniekiem vai īrniekiem, kuri savos dzīvokļos 

ilgstoši nedzīvo vai nodevuši dzīvokli apakšīrē vai citas personas lietošanā. 

 

27. Pabalsts komunālo pakalpojumu vai kurināmā iegādes izdevumu daļējai segšanai. 

Pabalsts tiek piešķirts Tērvetes novada iedzīvotājiem, kuru deklarētā un pastāvīgā  dzīvesvieta ir 

pašvaldības teritorijā un  kuri atbilst kādam no šādiem kritērijiem: 

      27.1. Personas ar  I vai II grupas invaliditāti, kurām nav  likumīgo apgādnieku, kurām 

nepieder īpašumi, izņemot MK noteikumos „Par ģimenes vai atsevišķi dzīvojošas  personas 

atzīšanu par trūcīgu” noteiktos, un  kuru ienākumi  nepārsniedz    EUR  280.00 mēnesī; 

      27.2. Vientuļais pensionārs,   kuram nepieder īpašumi, izņemot MK noteikumos „Par 

ģimenes vai atsevišķi dzīvojošas  personas atzīšanu par trūcīgu” noteiktos, un  kuru ienākumi  

nepārsniedz  EUR  280.00 mēnesī.   

28. Pabalsta maksimālais apmērs ir EUR 150.00 gadā. Nepieciešamības gadījumā pabalstu 

var izmaksāt pa daļām.  

29. Lai saņemtu pabalstu, pabalsta pieprasītājs sociālajā dienestā iesniedz  iesniegumu,  ja 

nepieciešams  īres un/vai apsaimniekošanas līgumu, kā arī ar dzīvojamās telpas lietošanu saistītu  

rēķinu. 

30. Pabalstu nepiešķir dzīvokļu īpašniekiem vai īrniekiem, kuri savos dzīvokļos ilgstoši 

nedzīvo vai nodevuši dzīvokli īrē/apakšīrē vai citas personas lietošanā. 

 

 

31. Pabalsts krīzes situācijā tiek piešķirts:  

     31.1.  Stihiskas nelaimes (katastrofas) gadījumā pamatvajadzību nodrošināšanai - līdz 

EUR 430.00 Tērvetes novada ģimenei/personai, kura ir  deklarēta un pastāvīgi dzīvo pašvaldības 

teritorijā, ņemot vērā iepriekš neparedzēto apstākļu radītos  zaudējumus, un tajos gadījumos, ja 

personai nav tiesību saņemt citu valsts noteiktu pabalstu vai apdrošināšanas atlīdzību, vai arī tie 

ir nepietiekami minimālo izdevumu segšanai; 

     31.2. Pabalsts līdz EUR 70.00 kalendārā gada laikā tiek piešķirts  Tērvetes novada 

iedzīvotājiem, kuru deklarētā dzīvesvieta ir pašvaldības teritorijā un kuriem  noteikts trūcīgas 

ģimenes/ personas  statuss.  

    31.3.  Pabalsts paredzēts atsevišķu situāciju risināšanai, ja ģimene/persona objektīvu 

apstākļu dēļ nespēj nodrošināt ikdienas vajadzības (ēdiens, apģērbs, veselības aprūpe).  



32. Pabalstu krīzes situācijā piešķir, ja iesniegums un krīzes situāciju apliecinošs dokuments 

sociālajā dienestā saņemts ne vēlāk kā mēnesi pēc krīzes situācijas rašanās. Iesniegumā 

iesniedzējs norāda nepieciešamā  pabalsta krīzes situācijā apmēru.  

33. Lai saņemtu pabalstu krīzes situācijā, sociālā darba speciālists izvērtē radušos situāciju, 

kuras rezultātā ģimene (persona) nespēj nodrošināt savas pamatvajadzības un sniedz savu 

atzinumu.  Sociālā darba  speciālista motivēts atzinums vai rehabilitācijas plāns ir pamatojums 

pabalsta piešķiršanai. 

34. Pabalsts pusdienu apmaksai skolēniem. Pabalsts paredzēts izglītojamajiem, kuri mācās 

citas pašvaldības izglītības iestādēs un kuru ģimenēm noteikts trūcīgas ģimenes statuss. 

35. Pabalstu piešķir atbilstoši  Tērvetes novada domes apstiprinātajam vienas pusdienu 

porcijas izcenojumam Tērvetes novada izglītības iestādēs.  

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

pakalpojumu ēdināšanas uzņēmumam, kas nodrošina ēdināšanu. 

 

 

V. Lēmumu pieņemšanas, apstrīdēšanas un pārsūdzēšanas kārtība 

 

37. Lēmumi sociālās palīdzības pabalstu piešķiršanai vai atteikšanai tiek sagatavoti saskaņā 

ar Administratīvā procesa likumu un citiem tiesību aktiem, tos Dienesta vārdā izdod Dienesta 

vadītājs. 

38. Dienests pēc pabalsta pieprasītāja iesnieguma saņemšanas 10 darba dienu laikā novērtē 

personas vajadzības pēc pabalsta un pieņem lēmumu par pabalsta piešķiršanu vai pabalsta 

piešķiršanas atteikumu. 

39.  Dienests pēc Administratīvā akta izdošanas informē personu par pieņemto lēmumu, 

norādot lēmuma apstrīdēšanas un pārsūdzības kārtību. 

40.  Dienesta pieņemtos lēmumus var apstrīdēt Tērvetes novada domē. 

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

likumā noteiktajā kārtībā. 

 

 

 

VI. Noslēguma jautājumi 

 

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

2014. gada 20. novembra saistošie noteikumi Nr. 15 “Par ģimenes vai atsevišķi dzīvojošas 

personas atzīšanu par maznodrošinātu Tērvetes novadā”. 

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

 

 

 

Domes priekšsēdētāja                                                                             Dace Reinika 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



APSTIPRINĀTI 

ar Tērvetes novada domes 

2017.gada 28.decembra  

sēdes lēmumu (prot.Nr.23,§ 14) 

  

Saistošie noteikumi Nr. 17 

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

„Tērvetes novada pašvaldības budžets 2017.gadam”” 

 

Izdoti saskaņā ar  

likuma „Par pašvaldībām” 21.panta 2.punktu 

un likumu „Par pašvaldību budžetiem” 

 

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

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

1. Izteikt saistošo noteikumu 1. punktu šādā redakcijā: 

„1.Noteikt Tērvetes novada pašvaldības pamatbudžeta plānotos ieņēmumus 5 381 317 euro 

apmērā”. 

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

 

3. Izteikt saistošo noteikumu 2. punktu šādā redakcijā: 

„2.Noteikt Tērvetes novada pašvaldības pamatbudžeta plānotos izdevumus 5 582 762 euro 

apmērā.” 

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

 

5. Izteikt saistošo noteikumu 3. punktu šādā redakcijā: 

„3.Noteikt Tērvetes novada pašvaldības pamatbudžeta līdzekļu atlikumu uz 2017.gada 1.janvāri 

956 439 euro apmērā, aizņēmumu no Valsts kases  pamatsummas atmaksai 347 571 euro apmērā 

un līdzekļu atlikumu uz 2018.gada 1.janvāri 834 146 euro apmērā. Plānots 2017.gadā ņemt 

aizņēmumu 416 526 euro apmērā projekta „Kroņauces stadiona pārbūve” realizācijai, 

pašvaldības ceļa Te5 un pašvaldības ceļa Au49 pārbūvei.”  (3.pielikums). 

 

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

 

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

 

8.  Izteikt saistošo noteikumu 5. punktu šādā redakcijā: 

 „5. Noteikt Tērvetes novada pašvaldības 2017.gada ziedojumu un dāvinājumu budžeta 

ieņēmumus 5500 euro apmērā, izdevumus 8673 euro apmērā, līdzekļu atlikumu uz 2017.gada 

1.janvāri 11 490 euro un līdzekļu atlikumu uz 2018.gada 1.janvāri 8317 euro apmērā 

(5.pielikums).”  

 

9. Izteikt saistošo noteikumu 6. pielikumu jaunā redakcijā (6. pielikums). 

 

 Domes priekšsēdētāja         D.Reinika 

    
 

 

 



 

 

 

 

 

1.pielikums  

Tērvetes novada domes saistošajiem noteikumiem Nr.17 

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

"Tērvetes novada pašvaldības budžets 2017.gadam"" 

 

PAMATBUDŽETA IEŅĒMUMU TĀMES GROZĪJUMI 2017. gadam 

 

Rādītāju nosaukumi 

Budžeta 

kategoriju 

kodi 

Apstiprināts 

2017. 

gadam uz 

26.10.2017 

Grozījumi 

27.10.2017 

- 

28.12.2017 

(+/-) 

Precizēts 

2017. 

gadam uz 

28.12.2017 

EUR EUR EUR 

I IEŅĒMUMI - kopā   5030271,00 351046,00 5381317,00 

1 2 3 4 5 

IENĀKUMA NODOKĻI 1.0.0.0. 1659867,00 50609,00 1710476,00 

  Ieņēmumi no iedzīvotāju 

ienākuma nodokļa 

  1.1.0.0. 1659867,00 50609,00 1710476,00 

    Iedzīvotāju ienākuma nodoklis     1.1.1.0. 1659867,00 50609,00 1710476,00 

ĪPAŠUMA NODOKĻI 4.0.0.0. 466694,00 119327,00 586021,00 

  Nekustamā īpašuma nodoklis   4.1.0.0. 466694,00 119327,00 586021,00 

    Nekustamā īpašuma nodoklis par 

zemi 

    4.1.1.0. 448816,00 114400,00 563216,00 

    Nekustamā īpašuma nodoklis par 

ēkām 

    4.1.2.0. 9767,00 2235,00 12002,00 

    Nekustamā īpašuma nodoklis par 

mājokļiem 

    4.1.3.0. 8111,00 2692,00 10803,00 

IEŅĒMUMI NO 

UZŅĒMĒJDARBĪBAS UN 

ĪPAŠUMA 

8.0.0.0. 2000,00 -900,00 1100,00 

  Procentu ieņēmumi par 

depozītiem, kontu atlikumiem, 

valsts parāda vērtspapīriem un 

atlikto maksājumu 

  8.6.0.0. 2000,00 -1800,00 200,00 

    Procentu ieņēmumi par atlikto 

maksājumu no vēl nesamaksātās 

pirkuma maksas daļas 

    8.6.4.0. 2000,00 -1800,00 200,00 

  Pārējie finanšu ieņēmumi   8.9.0.0. 0,00 900,00 900,00 

    Pārējie iepriekš neklasificētie 

finanšu ieņēmumi 

    8.9.9.0. 0,00 900,00 900,00 

VALSTS (PAŠVALDĪBU) 

NODEVAS UN KANCELEJAS 

NODEVAS 

9.0.0.0. 3460,00 960,00 4420,00 

  Valsts nodevas, kuras ieskaita 

pašvaldību budžetā 

  9.4.0.0. 1650,00 150,00 1800,00 



    Valsts nodeva par 

apliecinājumiem un citu funkciju 

pildīšanu bāriņtiesās 

    9.4.2.0. 1200,00 0,00 1200,00 

    Valsts nodevas par laulības 

reģistrāciju, civilstāvokļa akta 

reģistra ieraksta aktualizēšanu vai 

atjaunošanu un atkārtotas 

civilstāvokļa aktu reģistrācijas 

apliecības izsniegšanu 

    9.4.5.0. 100,00 0,00 100,00 

    Valsts nodeva par speciālu atļauju 

(licenču) izsniegšanu 

    9.4.6.0. 0,00 150,00 150,00 

    Pārējās valsts nodevas, kuras 

ieskaita pašvaldību budžetā 

    9.4.9.0. 350,00 0,00 350,00 

  Pašvaldību nodevas   9.5.0.0. 1810,00 810,00 2620,00 

    Pašvaldības nodeva par domes 

izstrādāto oficiālo dokumentu un 

apliecinātu to kopiju saņemšanu 

    9.5.1.1. 130,00 0,00 130,00 

    Pašvaldības nodeva par 

tirdzniecību publiskās vietās 

    9.5.1.4. 1000,00 160,00 1160,00 

    Pašvaldības nodeva par 

būvatļaujas saņemšanu 

    9.5.2.1. 600,00 712,00 1312,00 

    Pārējās nodevas, ko uzliek 

pašvaldības 

    9.5.2.9. 80,00 -62,00 18,00 

NAUDAS SODI UN SANKCIJAS 10.0.0.0. 8000,00 2932,00 10932,00 

  Naudas sodi   10.1.0.0. 8000,00 2932,00 10932,00 

    Naudas sodi, ko uzliek 

pašvaldības 

    

10.1.4.0. 

8000,00 2932,00 10932,00 

PĀRĒJIE NENODOKĻU 

IEŅĒMUMI 

12.0.0.0. 2400,00 -542,00 1858,00 

  Dažādi nenodokļu ieņēmumi   12.3.0.0. 2400,00 -542,00 1858,00 

    Citi dažādi nenodokļu ieņēmumi     

12.3.9.0. 

2400,00 -542,00 1858,00 

Ieņēmumi no valsts (pašvaldību) 

īpašuma iznomāšanas, pārdošanas 

un no nodokļu pamatparāda 

kapitalizācijas 

13.0.0.0. 72300,00 66613,00 138913,00 

  Ieņēmumi no ēku un būvju 

īpašuma pārdošanas 

  13.1.0.0. 2000,00 9161,00 11161,00 

  Ieņēmumi no zemes, meža 

īpašuma pārdošanas 

  13.2.0.0. 70000,00 57300,00 127300,00 

    Ieņēmumi no zemes īpašuma 

pārdošanas 

    

13.2.1.0. 

70000,00 57300,00 127300,00 

  Ieņēmumi no valsts un 

pašvaldību kustamā īpašuma un 

mantas realizācijas 

  13.4.0.0. 300,00 152,00 452,00 

Valsts budžeta transferti 18.0.0.0. 1253946,00 15639,00 1269585,00 

  Pašvaldību saņemtie transferti no 

valsts budžeta 

  18.6.0.0. 1253946,00 15639,00 1269585,00 

    Pašvaldību saņemtie valsts 

budžeta transferti noteiktam mērķim 

    

18.6.2.0. 

557956,00 11696,00 569652,00 

    Pašvaldību no valsts budžeta 

iestādēm saņemtie transferti Eiropas 

    

18.6.3.0. 

341663,00 -3199,00 338464,00 



Savienības politiku instrumentu un 

pārējās ārvalstu finanšu palīdzības 

līdzfinansētajiem projektiem 

(pasākumiem) 

    Pašvaldību budžetā saņemtā 

dotācija no pašvaldību finanšu 

izlīdzināšanas fonda 

    

18.6.4.0. 

337247,00 7142,00 344389,00 

    Pārējie pašvaldību saņemtie valsts 

budžeta iestāžu transferti- SAC 

iemītnieki 

    

18.6.9.0.1 

17080,00 0,00 17080,00 

Pašvaldību budžetu transferti 19.0.0.0. 546214,00 5934,00 552148,00 

  Pašvaldību saņemtie transferti no 

citām pašvaldībām 

  19.2.0.0. 546214,00 5934,00 552148,00 

Iestādes ieņēmumi 21.0.0.0. 1015390,00 90474,00 1105864,00 

  Ieņēmumi no iestāžu sniegtajiem 

maksas pakalpojumiem un citi 

pašu ieņēmumi 

  21.3.0.0. 1015390,00 90474,00 1105864,00 

    Maksa par izglītības 

pakalpojumiem 

    

21.3.5.0. 

1000,00 -321,00 679,00 

    Ieņēmumi par dokumentu 

izsniegšanu un kancelejas 

pakalpojumiem 

    

21.3.7.0. 

0,00 88,00 88,00 

    Ieņēmumi par nomu un īri     

21.3.8.0. 

35900,00 13968,00 49868,00 

    Ieņēmumi par pārējiem 

sniegtajiem maksas pakalpojumiem 

    

21.3.9.0. 

978490,00 76739,00 1055229,00 
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"Grozījumi Tērvetes novada domes 2017.gada 7.februāra saistošajos noteikumos Nr.3     

"Tērvetes novada pašvaldības budžets 2017.gadam"" 

 

PAMATBUDŽETA IZDEVUMU TĀMES GROZĪJUMI 2017. Gadam 

 

Rādītāju nosaukumi 

Budžeta 

kategoriju 

kodi 

Apstiprināts 

2017. 

gadam uz 

26.10.2017 

Grozījumi 

27.10.2017 

- 

28.12.2017 

(+/-) 

Precizēts 

2017. 

gadam uz 

28.12.2017 

EUR EUR EUR 

II IZDEVUMI - kopā   5617374,00 -34612,00 5582762,00 

1 2 3 4 5 

Atlīdzība 1000 2684865,00 -4069,00 2680796,00 

  Atalgojums   1100 2119472,00 -46349,00 2073123,00 

    Mēnešalga     1110 2050133,00 -58487,00 1991646,00 

    Piemaksas, prēmijas un naudas 

balvas 

    1140 61119,00 12138,00 73257,00 

    Atalgojums fiziskajām personām 

uz tiesiskās attiecības regulējošu 

dokumentu pamata 

    1150 8220,00 0,00 8220,00 

  Darba devēja valsts sociālās 

apdrošināšanas obligātās iemaksas, 

pabalsti un kompensācijas 

  1200 565393,00 42280,00 607673,00 

    Darba devēja valsts sociālās 

apdrošināšanas obligātās iemaksas 

    1210 522775,00 14631,00 537406,00 

    Darba devēja pabalsti, 

kompensācijas un citi maksājumi 

    1220 42618,00 27649,00 70267,00 

Preces un pakalpojumi 2000 1942031,00 -282616,00 1659415,00 

  Mācību, darba un dienesta 

komandējumi, darba braucieni 

  2100 14674,00 -553,00 14121,00 

    Iekšzemes mācību, darba un 

dienesta komandējumi, darba 

braucieni 

    2110 3030,00 88,00 3118,00 

    Ārvalstu mācību, darba un dienesta 

komandējumi, darba braucieni 

    2120 11644,00 -641,00 11003,00 

  Pakalpojumi   2200 1124411,00 -267139,00 857272,00 

    Pasta, telefona un citi sakaru 

pakalpojumi 

    2210 10799,00 -209,00 10590,00 

    Izdevumi par komunālajiem 

pakalpojumiem 

    2220 304332,00 -525,00 303807,00 

    Iestādes administratīvie izdevumi 

un ar iestādes darbības nodrošināšanu 

    2230 95133,00 -5165,00 89968,00 

    Remontdarbi un iestāžu 

uzturēšanas pakalpojumi (izņemot 

kapitālo remontu) 

    2240 581341,00 -211608,00 369733,00 

    Informācijas tehnoloģiju 

pakalpojumi 

    2250 13028,00 -260,00 12768,00 



    Īre un noma     2260 16271,00 -687,00 15584,00 

    Citi pakalpojumi     2270 98007,00 -48685,00 49322,00 

    Maksājumi par saņemtajiem 

finanšu pakalpojumiem 

    2280 5500,00 0,00 5500,00 

  Krājumi, materiāli, 

energoresursi, preces, biroja preces 

un inventārs, kurus neuzskaita 

kodā 5000 

  2300 757857,00 -6163,00 751694,00 

    Izdevumi par precēm iestādes 

darbības nodrošināšanai 

    2310 81281,00 1442,00 82723,00 

    Kurināmais un enerģētiskie 

materiāli 

    2320 152357,00 130,00 152487,00 

    Zāles, ķimikālijas, laboratorijas 

preces, medicīniskās ierīces, 

medicīniskie instrumenti, 

laboratorijas dzīvnieki un to 

uzturēšana 

    2340 23481,00 902,00 24383,00 

    Kārtējā remonta un iestāžu 

uzturēšanas materiāli 

    2350 63202,00 2013,00 65215,00 

    Valsts un pašvaldību aprūpē un 

apgādē esošo personu uzturēšana 

    2360 427485,00 -12493,00 414992,00 

    Mācību līdzekļi un materiāli     2370 7581,00 1843,00 9424,00 

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

  Izdevumi periodikas iegādei   2400 4956,00 165,00 5121,00 

  Budžeta iestāžu nodokļu, nodevu 

un naudas sodu maksājumi 

  2500 39633,00 -8926,00 30707,00 

    Budžeta iestāžu nodokļu 

maksājumi 

    2510 39633,00 -8926,00 30707,00 

  Pakalpojumi, kurus budžeta 

iestādes apmaksā noteikto funkciju 

ietvaros, kas nav iestādes 

administratīvie izdevumi 

  2800 500,00 0,00 500,00 

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

  Subsīdijas un dotācijas 

komersantiem, biedrībām un 

nodibinājumiem 

  3200 14000,00 0,00 14000,00 

    Valsts un pašvaldību budžeta 

dotācija komersantiem, biedrībām, 

nodibinājumiem un fiziskām 

personām 

    3260 14000,00 0,00 14000,00 

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

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

    Budžeta iestāžu procentu 

maksājumi Valsts kasei 

    4310 2000,00 0,00 2000,00 

Pamatkapitāla veidošana 5000 748302,00 247571,00 995873,00 

  Nemateriālie ieguldījumi   5100 19000,00 235,00 19235,00 

    Attīstības pasākumi un 

programmas 

    5110 19000,00 0,00 19000,00 

    Licences, koncesijas un patenti, 

preču zīmes un līdzīgas tiesības 

    5120 0,00 235,00 235,00 

  Pamatlīdzekļi   5200 729302,00 247336,00 976638,00 

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



    Tehnoloģiskās iekārtas un mašīnas     5220 28050,00 49950,00 78000,00 

    Pārējie pamatlīdzekļi     5230 127057,00 9145,00 136202,00 

    Pamatlīdzekļu izveidošana un 

nepabeigtā būvniecība 

    5240 21200,00 0,00 21200,00 

    Kapitālais remonts un 

rekonstrukcija 

    5250 546595,00 188241,00 734836,00 

Sociālie pabalsti 6000 97265,00 4525,00 101790,00 

  Pensijas un sociālie pabalsti 

naudā 

  6200 75734,00 4000,00 79734,00 

    Valsts un pašvaldību 

nodarbinātības pabalsti naudā 

    6240 13000,00 0,00 13000,00 

    Pašvaldību sociālā palīdzība 

iedzīvotājiem naudā 

    6250 13584,00 -1000,00 12584,00 

    Pabalsts garantētā minimālā 

ienākumu līmeņa nodrošināšanai 

naudā 

    6260 4500,00 0,00 4500,00 

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

    Valsts un pašvaldību budžeta 

maksājumi 

    6290 38850,00 5000,00 43850,00 

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

    Pašvaldību sociālā palīdzība 

iedzīvotājiem natūrā 

    6320 510,00 0,00 510,00 

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

  Pārējie klasifikācijā neminētie 

maksājumi iedzīvotājiem natūrā 

un kompensācijas 

  6400 20736,00 525,00 21261,00 

    Pašvaldības pirktie sociālie 

pakalpojumi iedzīvotājiem 

    6410 500,00 0,00 500,00 

    Maksājumi iedzīvotājiem natūrā, 

naudas balvas, izdevumi pašvaldību 

brīvprātīgo iniciatīvu izpildei 

    6420 20236,00 525,00 20761,00 

Uzturēšanas izdevumu transferti, 

pašu resursu maksājumi, 

starptautiskā sadarbība 

7000 128911,00 -23,00 128888,00 

  Pašvaldību uzturēšanas izdevumu 

transferti 

  7200 128911,00 -23,00 128888,00 

    Pašvaldību uzturēšanas izdevumu 

transferti citām pašvaldībām 

    7210 126411,00 -62,00 126349,00 

    Pašvaldību uzturēšanas izdevumu 

transferti uz valsts budžetu 

    7240 0,00 39,00 39,00 

    Pašvaldību uzturēšanas izdevumu 

transferti valsts budžeta daļēji 

finansētām atvasinātajām 

publiskajām personām, budžeta 

nefinansētām iestādēm 

    7270 2500,00 0,00 2500,00 
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PAMATBUDŽETA FINANSĒŠANA 

 

IV FINANSĒŠANA - kopā   584764,00 -383319,00 201445,00 

1 2 3 4 5 

Naudas līdzekļi un noguldījumi 

(bilances aktīvā) 

F20010000 505612,00 -383319,00 122293,00 

  Naudas līdzekļi   

F21010000 

82580,00 -66453,00 16127,00 

    Naudas līdzekļu atlikums gada sākumā     

F21010000 

AS 

133407,00 0,00 133407,00 

    Naudas līdzekļu atlikums perioda 

beigās 

    

F21010000 

PB 

50827,00 66453,00 117280,00 

  Pieprasījuma noguldījumi (bilances 

aktīvā) 

  

F22010000 

423032,00 -316866,00 106166,00 

    Pieprasījuma noguldījumu atlikums 

gada sākumā 

    

F22010000 

AS 

823032,00 0,00 823032,00 

    Pieprasījuma noguldījumu atlikums 

perioda beigās 

    

F22010000 

PB 

400000,00 316866,00 716866,00 

Aizņēmumi F40020000 79152,00 0,00 79152,00 

  Saņemtie aizņēmumi   

F40020010 

426723,00 0,00 426723,00 

    Saņemtie ilgtermiņa aizņēmumi     

F40320010 

426723,00 0,00 426723,00 

  Saņemto aizņēmumu atmaksa   

F40020020 

347571,00 0,00 347571,00 

    Saņemto ilgtermiņa aizņēmumu 

atmaksa 

    

F40320020 

347571,00 0,00 347571,00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4.pielikums 

Tērvetes novada domes saistošajiem noteikumiem Nr.17 

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

"Tērvetes novada pašvaldības budžets 2017.gadam"" 

 

Speciālā budžeta tāmes grozījumi 2017.gadam 

Rādītāju nosaukumi 

Budžeta 

kategoriju 

kodi 

Apstiprināts 

2017. 

gadam uz 

07.02.2017 

Grozījumi 

08.02.2017 

- 

28.12.2017 

(+/-) 

Precizēts 

2017. 

gadam uz 

28.12.2017 

EUR EUR EUR 

I IEŅĒMUMI - kopā   160907,00 0,00 160907,00 

  66 Dotācijas autoceļiem   149907,00 0,00 149907,00 

    Valsts budžeta transferti 18.0.0.0. 149907,00 0,00 149907,00 

      Pašvaldību saņemtie transferti no valsts 

budžeta   18.6.0.0. 149907,00 0,00 149907,00 

  67 Dabas resursu nodoklis   11000,00 0,00 11000,00 

    NODOKĻI PAR PAKALPOJUMIEM UN 

PRECĒM 5.0.0.0. 11000,00 0,00 11000,00 

      Nodokļi un maksājumi par tiesībām lietot 

atsevišķas preces   5.5.0.0. 11000,00 0,00 11000,00 

II IZDEVUMI - kopā   230686,00 0,00 230686,00 

  66 Dotācijas autoceļiem   190136,00 0,00 190136,00 

    Atlīdzība 1000 6387,00 0,00 6387,00 

      Atalgojums   1100 5168,00 0,00 5168,00 

      Darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas 

obligātās iemaksas, pabalsti un kompensācijas   1200 1219,00 0,00 1219,00 

    Preces un pakalpojumi 2000 183749,00 -2692,00 181057,00 

      Pakalpojumi   2200 172749,00 -2692,00 170057,00 

      Krājumi, materiāli, energoresursi, preces, 

biroja preces un inventārs, kurus neuzskaita kodā 

5000   2300 11000,00 0,00 11000,00 

    Pamatkapitāla veidošana 5000 0,00 2692,00 2692,00 

      Pamatlīdzekļi   5200 0,00 2692,00 2692,00 

  67 Dabas resursu nodoklis   40550,00 0,00 40550,00 

    Preces un pakalpojumi 2000 3100,00 0,00 3100,00 

      Pakalpojumi   2200 3100,00 0,00 3100,00 

    Pamatkapitāla veidošana 5000 37450,00 0,00 37450,00 

      Pamatlīdzekļi   5200 37450,00 0,00 37450,00 

IV FINANSĒŠANA - kopā   69779,00 0,00 69779,00 

  66 Dotācijas autoceļiem   40229,00 0,00 40229,00 

    Naudas līdzekļi un noguldījumi (bilances 

aktīvā) F20010000 40229,00 0,00 40229,00 

      Pieprasījuma noguldījumi (bilances aktīvā) 

  

F22010000 40229,00 0,00 40229,00 

  67 Dabas resursu nodoklis   29550,00 0,00 29550,00 

    Naudas līdzekļi un noguldījumi (bilances 

aktīvā) F20010000 29550,00 0,00 29550,00 

      Pieprasījuma noguldījumi (bilances aktīvā) 

  

F22010000 29550,00 0,00 29550,00 



 

   5.pielikums 
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Ziedojumu un dāvinājumu budžeta tāmes grozījumi 2017.gadam 
 

Rādītāju nosaukumi 

Budžeta 

kategoriju 

kodi 

Apstiprināts 

2017. gadam 

uz 07.02.2017 

Grozījumi 

08.02.2017 

- 

28.12.2017 

(+/-) 

Precizēts 

2017. 

gadam uz 

28.12.201

7 

EUR EUR EUR 

I IEŅĒMUMI - kopā   1000,00 4500,00 5500,00 

1 2 3 4 5 

Saņemtie ziedojumi un dāvinājumi 23.0.0.0. 1000,00 4500,00 5500,00 

  Ziedojumi un dāvinājumi, kas saņemti 

no juridiskajām personām   23.4.0.0. 1000,00 3500,00 4500,00 

    Juridisku personu ziedojumi un 

dāvinājumi naudā     23.4.1.0. 1000,00 3500,00 4500,00 

  Ziedojumi un dāvinājumi, kas saņemti 

no fiziskajām personām   23.5.0.0. 0,00 1000,00 1000,00 

    Fizisko personu ziedojumi un dāvinājumi 

naudā     23.5.1.0. 0,00 1000,00 1000,00 

     
II IZDEVUMI - kopā   1000,00 7673,00 8673,00 

1 2 3 4 5 

Atlīdzība 1000 0,00 50,00 50,00 

  Atalgojums   1100 0,00 50,00 50,00 

    Mēnešalga     1110 0,00 50,00 50,00 

Preces un pakalpojumi 2000 1000,00 2623,00 3623,00 

  Pakalpojumi   2200 1000,00 1500,00 2500,00 

    Citi pakalpojumi     2270 1000,00 1500,00 2500,00 

  Krājumi, materiāli, energoresursi, 

preces, biroja preces un inventārs, kurus 

neuzskaita kodā 5000   2300 0,00 1123,00 1123,00 

    Izdevumi par precēm iestādes darbības 

nodrošināšanai     2310 0,00 599,00 599,00 

    Zāles, ķimikālijas, laboratorijas preces, 

medicīniskās ierīces, medicīniskie 

instrumenti, laboratorijas dzīvnieki un to 

uzturēšana     2340 0,00 100,00 100,00 

    Kārtējā remonta un iestāžu uzturēšanas 

materiāli     2350 0,00 124,00 124,00 

    Valsts un pašvaldību aprūpē un apgādē 

esošo personu uzturēšana     2360 0,00 300,00 300,00 

Pamatkapitāla veidošana 5000 0,00 5000,00 5000,00 

  Pamatlīdzekļi   5200 0,00 5000,00 5000,00 

    Pārējie pamatlīdzekļi     5230 0,00 5000,00 5000,00 



     
IV FINANSĒŠANA - kopā   0,00 3173,00 3173,00 

1 2 3 4 5 

Naudas līdzekļi un noguldījumi (bilances 

aktīvā) 

F200100

00 0,00 3173,00 3173,00 

  Pieprasījuma noguldījumi (bilances aktīvā) 

  

F220100

00 0,00 3173,00 3173,00 

    Pieprasījuma noguldījumu atlikums gada 

sākumā 

    

F220100

00 AS 11490,00 0,00 11490,00 

    Pieprasījuma noguldījumu atlikums perioda 

beigās 

    

F220100

00 PB 11490,00 -3173,00 8317,00 

 

 

 

 

6.pielikums 

Tērvetes novada domes saistošajiem noteikumiem Nr.17 

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

"Tērvetes novada pašvaldības budžets 2017.gadam"" 

 

Pārskats par saistību apmēru 2017.gadam 

 

Aizdevējs Mērķis 

Līguma 

noslēgšanas 

datums 

 

2017 

Aizņēmumi   

Valsts kase 
Pirmsskolas izglītības iestādes Sprīdītis 

rekonstrukcijas 1.kārtas īstenošana 
21.10.2013 8 342 

Valsts kase 

Ielu apgaismojuma rekonstrukcija 

Augstkalnes,Bukaišu un Zelmeņu ciemos 

Tērvetes novadā 

20.11.2014 1 902 

Valsts kase 
Annas Brigaderes pamatskolas ēkas daļas 

pārbūve un fasādes atjaunošana 
22.07.2015 11 079 

Valsts kase 
ELFLA projekta 11-06-L32100-000172 

"Sporta halle" īstenošna 
30.08.2012 36 589 

Valsts kase 

Tērvetes novada pašvaldības publiskās 

teritorijas apgaismojuma infrastruktūras 

izbūve 

22.07.2015 5 564 

Valsts kase 
Pirmsskolas izglītības iestādes Sprīdītis 

rekonstrukcijas 1.kārtas īstenošana 
17.02.2014 10 428 



Valsts kase 
Pirmsskolas izglītības iestādes Sprīdītis 

rekonstrukcijas 2.kārtas īstenošana 
18.06.2014 34 656 

Valsts kase Kroņauces stadiona pārbūve 16.11.2016 1 186 

Valsts kase 

KPFI projekta Augstkalnes vidusskolas 

internāta ēkas energoefektivitātes 

paaugstināšana īstenošana 

14.03.2014 13 224 

Valsts kase 

Tērvetes novada pašvaldības publiskās 

teritorijas apgaismojuma infrastruktūras 

izbūve 

20.11.2014 6 242 

Valsts kase Pašvaldības ceļa Te5 pārbūve 30.06.2017 263 

KOPĀ: x x 129 475 

 

 

Domes priekšsēdētāja                                                              Dace Reinika 

 

 

 

 

 

PASKAIDROJUMA RAKSTS 

 

Tērvetes novada pašvaldības 2017.gada 28.decembra saistošajiem noteikumiem Nr.17 

 

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

„Tērvetes novada pašvaldības budžets 2017.gadam”” 

 

 

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

analīzi uz 2017.gada 28.decembri Pašvaldības 2017.gada budžeta grozījumos apkopoti sekojoši 

grozījumu priekšlikumi: 

 precizēti Pašvaldības saņemtie valsts budžeta transferti noteiktam mērķim; 

 precizēti izdevumi pamatbudžetā atbilstoši funkcionālajām un ekonomiskajām 

kategorijām; 

 

1. Pamatbudžets 

 

1.1. Ieņēmumi 
Ieņēmumu prognoze kopumā palielināta par 351 046 euro. 

 

Tabula nr.1.1.1. Pašvaldības ieņēmumu izmaiņas 2017.gada 28.decembra grozījumos. 

Rādītāju nosaukumi 

Budžeta 

kategoriju 

kodi 

Apstiprināts 

2017. 

gadam uz 

26.10.2017 

Grozījumi 

27.10.2017 

- 

28.12.2017 

(+/-) 

Precizēts 

2017. 

gadam uz 

28.12.2017 

EUR EUR EUR 

I IEŅĒMUMI - kopā   5030271,00 351046,00 5381317,00 

1 2 3 4 5 



IENĀKUMA NODOKĻI 1.0.0.0. 1659867,00 50609,00 1710476,00 

ĪPAŠUMA NODOKĻI 4.0.0.0. 466694,00 119327,00 586021,00 

IEŅĒMUMI NO UZŅĒMĒJDARBĪBAS 

UN ĪPAŠUMA 8.0.0.0. 2000,00 -900,00 1100,00 

VALSTS (PAŠVALDĪBU) NODEVAS UN 

KANCELEJAS NODEVAS 9.0.0.0. 3460,00 960,00 4420,00 

NAUDAS SODI UN SANKCIJAS 10.0.0.0. 8000,00 2932,00 10932,00 

PĀRĒJIE NENODOKĻU IEŅĒMUMI 12.0.0.0. 2400,00 -542,00 1858,00 

Ieņēmumi no valsts (pašvaldību) īpašuma 

iznomāšanas, pārdošanas un no nodokļu 

pamatparāda kapitalizācijas 13.0.0.0. 72300,00 66613,00 138913,00 

Valsts budžeta transferti 18.0.0.0. 1253946,00 15639,00 1269585,00 

Pašvaldību budžetu transferti 19.0.0.0. 546214,00 5934,00 552148,00 

Iestādes ieņēmumi 21.0.0.0. 1015390,00 90474,00 1105864,00 

 

 

1.2. Izdevumi 

Budžeta izdevumu daļā precizēti izdevumi un Pašvaldības finansējums pa funkcionālajām 

kategorijām un ekonomiskās klasifikācijas kodiem, kopumā izdevumus samazinot par 34 612 

euro. Veikta izdevumu pārdale starp ekonomiskās klasifikācijas kodiem.  

29 969 euro no sadaļas „Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem” novirzīti uz līdzekļu 

atlikumu gada beigās. 

 

Tabula nr.1.2.1. Pašvaldības izdevumu izmaiņas 2017.gada 28.decembra grozījumos,euro 

  

II IZDEVUMI - kopā   5617374,00 -34612,00 5582762,00 

Izdevumi atbilstoši ekonomiskajām kategorijām 

Atlīdzība 1000 2684865,00 -4069,00 2680796,00 

Preces un pakalpojumi 2000 1942031,00 -282616,00 1659415,00 

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

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

Pamatkapitāla veidošana 5000 748302,00 247571,00 995873,00 

Sociālie pabalsti 6000 97265,00 4525,00 101790,00 

Uzturēšanas izdevumu transferti, pašu resursu 

maksājumi, starptautiskā sadarbība 7000 128911,00 -23,00 128888,00 

 

 

 

 

Domes priekšsēdētāja      D.Reinika 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

APSTIPRINĀTS  
ar Tērvetes novada domes  

2017. gada 28. decembra sēdes  
lēmumu (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 

Apkopēja  1 

  Kasiere 0,5 

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 (folkloras kopa) līg. 

Sports Sporta spēļu vadītājs līg. 



Sporta darba organizat. Bukaišu pag. 0,3 

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 0,35 

Sekretāre 0,5 

Bāriņtiesas loceklis 0,35 

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. 

Ugunsdzēsības dienests    Ugunsdz.tehniķis Tērvetē 0,5 

Ugunsdz.tehniķis Bukaišos līg. 

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 

Vasaras sez.strādnieks  (5 mēn) T 1 

Zāles pļāvējs (5 mēn) T 3 



Santehniķis 1 

Santehniķis- elektriķis, šoferis 1 

Santehniķis-elektriķis 1 

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

Sētniece T 1 

Kapsētu pārzine T 1 

Apkures sezona - apkures iekārtu operators (7 

mēn)A 
3 

Apkures sezona - apkures iekārtu operators (7 

mēn) T 4 

Zāles pļāvējs   (5 mēn) A 2 

Kapsētu pārzine A 0,5 

Sētniece A 0,25 

Dārznieks A 0,25 

Elektriķis 0,5 

Celtnieks 1 

Vasaras sezonas strādnieks (7 mēn) B 0,5 

Apkures sezona - apkures iekārtu operators (7 

mēn)B 
3 

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 

Santehniķis A 1 

Santehniķis T 1 

Zāles pļāvējs (5 mēn) T 2 

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 

Kasiere SAC līg. 

Apkures sezona - apkures iekārtu operators (7 

mēn) T 1 

Traktorists 1 

Šoferis 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 



Novadpētniecības krātuves vadītāja 0,5 

Apkopēja (novadpētn. krāt.) 0,25 

Dārznieks   (9 mēn.) 0,5 

Katlu māja – Labrenči 
Apkures sezona - apkures iekārtu operators 

(7mēn) 
1 

Autoceļu uzturēšana  Greiderists                    1 

Tērvetes bibliotēka  Bibliotēkas vadītāja 1 

Augstkalnes bibliotēka  
Bibliotēkas vadītāja 1 

Interneta pieejas punkta darbinieks 0,75 

Bites bibliotēka  Bibliotēkas vadītāja 1 

Bukaišu bibliotēka  Bibliotēkas vadītāja 1 

   
   
Domes priekšsēdētāja D. Reinika  

 



 

 

Saistošo noteikumu Nr. 15  

„Par brīvprātīgās iniciatīvas pabalstiem Tērvetes novada pašvaldībā ”  

 

paskaidrojuma raksts 

  
 

Paskaidrojuma raksta 

sadaļas 

Norādāmā informācija 

1. Saistošo noteikumu 

nepieciešamības 

pamatojums 

Jauni saistošie noteikumi “Par brīvprātīgās iniciatīvas pabalstiem 

Tērvetes novada pašvaldībā” ir nepieciešami, lai  sakārtotu sociālo 

pabalstu piešķiršanas sistēmu Tērvetes novada pašvaldībā un nodalītu 

obligāti izmaksājamos sociālos pabalstus no materiālā atbalsta, kuru 

pašvaldība sniedz īstenojot autonomo funkciju un brīvprātīgo iniciatīvu 

izpildi.  

2. Īss projekta satura 

izklāsts 

Ievērojot to, ka  spēku zaudē Tērvetes novada domes 2014.gada 19.jūnija 

saistošie noteikumi Nr. 8 „Par pabalstiem krīzes situācijā, autonomo 

funkciju un brīvprātīgo iniciatīvu izpildei”, Tērvetes novada domes 

2012.gada 27.decembra  saistošie noteikumi Nr. 14 „ Par pabalstu  sakarā 

ar bērna piedzimšanu un pabalstu apbedīšanas  izdevumiem”, Tērvetes  

novada pašvaldības 2015. gada 19.marta saistošie noteikumi Nr.6 “Par 

sociālo palīdzību”, tiek izstrādāti jauni saistošie noteikumi “Par 

brīvprātīgās iniciatīvas pabalstiem Tērvetes novada pašvaldībā.   

 

3. Informācija par 

plānoto projekta 

ietekmi uz 

pašvaldības budžetu 

Šo noteikumu īstenošanai papildus ietekme uz budžetu plānota         

EUR 2700.00. 

 

 

4. Informācija par 

plānoto projekta 

ietekmi uz 

uzņēmējdarbības vidi 

pašvaldības teritorijā 

Nav attiecināms. 

5. Informācija par 

administratīvajām 

procedūrām 

Noteikumu izpildi nodrošinās Tērvetes novada 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 

 
 

 

 

 

http://www.tervetesnovads.lv/


 

Saistošo noteikumu Nr.16  

„Par ģimenes vai atsevišķi dzīvojošas personas atzīšanu par trūcīgu vai 

maznodrošinātu un sociālās palīdzības pabalstiem 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 2015. gada 19. marta saistošos noteikumus Nr.6 “Par sociālo 

palīdzību” un Tērvetes  novada pašvaldības 2014.gada 20.novembra 

saistošos noteikumus Nr. 15 “Par ģimenes vai atsevišķi dzīvojošas 

personas atzīšanu par maznodrošinātu Tērvetes novadā”. 

Jauni saistošie noteikumi ir nepieciešami, saskaņā ar izmaiņām valsts 

izdotajos normatīvajos aktos, proti, Sociālo pakalpojumu un sociālās 

palīdzības likumā un LR MK 2010. gada 30..marta noteikumos nr. 299 

“Noteikumi par ģimenes vai atsevišķi dzīvojošas personas atzīšanu par 

trūcīgu”. 

      Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma grozījumi, kas 

stājas spēkā ar 2018. gada 1. janvāri, paredz pašvaldības saistošajos 

noteikumos noteikt pabalsta krīzes situācijā apmēru un piešķiršanas 

kārtību, kas aizstāj vienreizējo pabalstu ārkārtas situācijā. Savukārt 

grozījumi LR MK 2010. gada 30. marta noteikumos  Nr. 299, kas stājās 

spēkā ar 2018. gada 1. janvāri paredz vienotus ienākumu un materiālo 

resursu izvērtēšanas kritērijus.   

 2. Īss projekta satura 

izklāsts 

Saistošie noteikumi nosaka: 

1) kārtību, kādā tiek novērtēti ģimeņu (personu) ienākumi un 

materiālie resursi nosakot ģimeņu (personu) atbilstību 

trūcīgas vai maznodrošinātas ģimenes (personas) statusam; 

2) kārtību, kādā ģimene (persona) tiek atzīta par trūcīgu vai 

maznodrošinātu; 

3) pašvaldības noteikto sociālo pabalstu apmēra veidus un 

kārtību; 

4) kārtību, kādā ģimenēm (personām) tiek izmaksāti Sociālo 

pakalpojumu un sociālās palīdzības likumā noteiktie 

sociālās palīdzības pabalsti pamatvajadzību 

apmierināšanai; 

5) lēmumu par pabalstiem pieņemšanas, apstrīdēšanas un 

pārsūdzēšanas kārtību. 

3. Informācija par 

plānoto projekta 

ietekmi uz 

pašvaldības budžetu 

      Pašvaldības budžets būtiski netiek ietekmēts.       

4. Informācija par 

plānoto projekta 

ietekmi uz 

uzņēmējdarbības vidi 

pašvaldības teritorijā 

Nav attiecināms. 

 

 

 

 

 



5. Informācija par 

administratīvajām 

procedūrām 

Noteikumu izpildi nodrošinās Tērvetes novada 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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


