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22.02.2018.                                                                                                        Nr. 3 

Tērvetes novads, Zelmeņi 

Sēde sasaukta  plkst. 9.30 

Sēde atklāta plkst. 9.30   

 

DARBA KĀRTĪBĀ 

 

*Bāriņtiesas priekšsēdētājas ziņojums par 2017. gadu 

*Sociālā dienesta vadītājas ziņojums par 2017. gadu 

*Izpilddirektora ziņojums 

 

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

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

piešķiršanu 

3. Par pašvaldībai piekritīgas zemes piešķiršanu nomā 

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

nosaukuma un lietošanas mērķa piešķiršanu 

5. Par Augstkalnes vidusskolas pedagogu profesionālās darbības kvalitātes novērtēšanas kārtības 

saskaņošanu 

6. Par Annas Brigaderes pamatskolas pedagogu profesionālās darbības kvalitātes novērtēšanas 

kārtības saskaņošanu 

7. Par Tērvetes novada individuālo sportistu un sporta komandu finansiālā atbalsta nolikuma 

apstiprināšanu   

8. Par Tērvetes novada izglītojamo izmaksu apstiprināšanu uz 2018. gada 1. janvāri 

9. Par Tērvetes novada domes 2018. gada  projektu konkursa  „Mēs- Tērvetes novadam”   

nolikuma apstiprināšanu 

10. Par noteikumu  “Kārtība, kādā Tērvetes novada domē tiek organizēta  autobusu un 

mikroautobusu izmantošana un maksas  pakalpojuma sniegšana” apstiprināšanu 

11. Par transporta izdevumu segšanu  izglītojamo nokļūšanai izglītības iestādē 



 

12. Par saistošo noteikumu Nr. 4 „Grozījumi Tērvetes novada domes 2017.gada 30.novembra 

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

pašvaldībā”” apstiprināšanu 

13. Par saistošo noteikumu Nr. 5 „Grozījumi Tērvetes novada domes 2017.gada 30.novembra 

saistošajos noteikumos Nr.16 „Par ģimenes vai atsevišķi dzīvojošas personas atzīšanu par trūcīgu 

vai maznodrošinātu un sociālās palīdzības pabalstiem  

Tērvetes novada pašvaldībā”” apstiprināšanu 

 14. Par Tērvetes novada bāriņtiesas locekļa ievēlēšanu 

 15. Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda piedziņu bezstrīdus kārtībā 

 16. Par dzīvokļa īpašuma “Spīdolas” - 17 atsavināšanu 

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

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

atlīdzības nolikums”” apstiprināšanu 

 18. Par dzīvokļa īpašuma “Labrenči” dz. 26 atsavināšanu 

 19. Par dzīvokļa īpašuma “Labrenči” dz. 31 atsavināšanu 

 20. Par dzīvokļa īpašuma “Labrenči” dz. 9 atsavināšanu 

 21. Par telpu nomu Tērvetes novada domes Komunālās nodaļas  darbības nodrošināšanai 

 22. Par precizējumiem Tērvetes novada domes saistošajos noteikumos Nr. 1 „ Par sociālajiem 

pakalpojumiem Tērvetes novada pašvaldībā” 

 23. Par maksas pakalpojumu apstiprināšanu  

 24. Par Tērvetes novada  autoceļu finansēšanai paredzētās mērķdotācijas vidējā termiņa  

izlietošanas programmas 2018.-2020. gadam  apstiprināšanu 

 

Sēdi vada domes priekšsēdētāja  Dace Reinika  

Sēdi protokolē  lietvede Santa Hibšmane  

 

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

Dzintra Sirsone, Madara Darguža, Indriķis Vēveris 

 

Sēdē nepiedalās: Ainārs Miķelsons 

 

Sēdē piedalās domes darbinieki: Domes izpilddirektors Māris Berlands, bāriņtiesas 

priekšsēdētāja Baiba Opmane, sociālā dienesta vadītāja Daiga Freidenfelde, Augstkalnes pagasta 

pārvaldes vadītāja Jeļena Belova, Bukaišu pagasta pārvaldes vadītāja Sandra Latiša, Tērvetes 

pagasta pārvaldes vadītāja Dace Vācere, izglītības darba koordinatore Inita Roze, nekustamā 

īpašuma speciāliste Andra Šafare 

 

Piedalās: datortīklu administrators Aivars Narvaišs, bāriņtiesas locekļa kandidāte Sandra Vasile 

 

Domes priekšsēdētāja lūdz deputātus papildināt darba kārtību ar 3 papildjautājumiem 

 

 25. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu, nekustamo īpašumu „Mazkalniņi”, “Tērces”, 

“Liel-Šķindeļi” un “Maz-Šķindeļi” robežu pārkārtošanu un lietošanas mērķu piešķiršanu 

 26. Par  ēdināšanas pakalpojuma izmaksu apstiprināšanu 

 27. Par saistošo   noteikumu  Nr. 6   „Par Tērvetes novada domes saistošo noteikumu publicēšanas 

vietu” apstiprināšanu  

 

     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 3 papildjautājumiem 

 



 

25. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu, nekustamo īpašumu „Mazkalniņi”, “Tērces”, 

“Liel-Šķindeļi” un “Maz-Šķindeļi” robežu pārkārtošanu un lietošanas mērķu piešķiršanu 

 26. Par  ēdināšanas pakalpojuma izmaksu apstiprināšanu 

 27. Par saistošo   noteikumu  Nr. 6   „Par Tērvetes novada domes saistošo noteikumu publicēšanas 

vietu” apstiprināšanu  

 

Domes priekšsēdētāja aicina deputātus balsot par darba kārtību ar 27 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 27 jautājumiem 

 

DARBA KĀRTĪBĀ 

 

*Bāriņtiesas priekšsēdētājas ziņojums par 2017. gadu 

*Sociālā dienesta vadītājas ziņojums par 2017. gadu 

*Izpilddirektora ziņojums 

 

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

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

piešķiršanu 

3. Par pašvaldībai piekritīgas zemes piešķiršanu nomā 

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

nosaukuma un lietošanas mērķa piešķiršanu 

5. Par Augstkalnes vidusskolas pedagogu profesionālās darbības kvalitātes novērtēšanas kārtības 

saskaņošanu 

6. Par Annas Brigaderes pamatskolas pedagogu profesionālās darbības kvalitātes novērtēšanas 

kārtības saskaņošanu 

7. Par Tērvetes novada individuālo sportistu un sporta komandu finansiālā atbalsta nolikuma 

apstiprināšanu   

8. Par Tērvetes novada izglītojamo izmaksu apstiprināšanu uz 2018. gada 1. janvāri 

9. Par Tērvetes novada domes 2018. gada  projektu konkursa  „Mēs- Tērvetes novadam”   

nolikuma apstiprināšanu 

10. Par noteikumu  “Kārtība, kādā Tērvetes novada domē tiek organizēta  autobusu un 

mikroautobusu izmantošana un maksas  pakalpojuma sniegšana” apstiprināšanu 

11. Par transporta izdevumu segšanu  izglītojamo nokļūšanai izglītības iestādē 

12. Par saistošo noteikumu Nr. 4 „Grozījumi Tērvetes novada domes 2017.gada 30.novembra 

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

pašvaldībā”” apstiprināšanu 

13. Par saistošo noteikumu Nr. 5 „Grozījumi Tērvetes novada domes 2017.gada 30.novembra 

saistošajos noteikumos Nr.16 „Par ģimenes vai atsevišķi dzīvojošas personas atzīšanu par trūcīgu 

vai maznodrošinātu un sociālās palīdzības pabalstiem  

Tērvetes novada pašvaldībā”” apstiprināšanu 

 14. Par Tērvetes novada bāriņtiesas locekļa ievēlēšanu 

 15. Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda piedziņu bezstrīdus kārtībā 

 16. Par dzīvokļa īpašuma “Spīdolas” - 17 atsavināšanu 

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

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

atlīdzības nolikums”” apstiprināšanu 



 

 18. Par dzīvokļa īpašuma “Labrenči” dz. 26 atsavināšanu 

 19. Par dzīvokļa īpašuma “Labrenči” dz. 31 atsavināšanu 

 20. Par dzīvokļa īpašuma “Labrenči” dz. 9 atsavināšanu 

 21. Par telpu nomu Tērvetes novada domes Komunālās nodaļas  darbības nodrošināšanai 

 22. Par precizējumiem Tērvetes novada domes saistošajos noteikumos Nr. 1 „ Par sociālajiem 

pakalpojumiem Tērvetes novada pašvaldībā” 

 23. Par maksas pakalpojumu apstiprināšanu  

 24. Par Tērvetes novada  autoceļu finansēšanai paredzētās mērķdotācijas vidējā termiņa  

izlietošanas programmas 2018.-2020. gadam  apstiprināšanu 

25. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu, nekustamo īpašumu „Mazkalniņi”, “Tērces”, 

“Liel-Šķindeļi” un “Maz-Šķindeļi” robežu pārkārtošanu un lietošanas mērķu piešķiršanu 

 26. Par  ēdināšanas pakalpojuma izmaksu apstiprināšanu 

 27. Par saistošo   noteikumu  Nr. 6   „Par Tērvetes novada domes saistošo noteikumu publicēšanas 

vietu” apstiprināšanu  

 

Bāriņtiesas priekšsēdētājas Baibas Opmanes ziņojums par 2017. gadu 

 

* Bāriņtiesa ir Tērvetes novada pašvaldības 2003. gada janvārī izveidota aizbildnības un 

aizgādnības iestāde, kuras darbības teritorijā ir: 

     - Tērvetes pagasts, 

     - Augstkalnes pagasts, 

     - Bukaišu pagasts 

 

* 2017. gadā bāriņtiesā strādāja: 

- bāriņtiesas priekšsēdētāja; 

- bāriņtiesas priekšsēdētājas vietniece (atrodas bērna kopšanas atvaļinājumā); 

- 3 bāriņtiesas locekles; 

- bāriņtiesas sekretāre, atbildīga arī par bāriņtiesas arhīvu 

 

* Galvenie pamatprincipi: 

- Bāriņtiesa savā darbībā pamatojas uz normatīvajiem aktiem un publisko tiesību principiem. 

      - Bāriņtiesa prioritāri nodrošina bērna vai aizgādnībā esošās personas tiesību un tiesisko 

interešu aizsardzību.  

      - Civillikumā noteiktajos gadījumos sniedzam palīdzību mantojuma lietu kārtošanā, gādājot 

par mantojuma apsardzību. 

 

 * Tērvetes novada bāriņtiesa izdara arī notariālos apliecinājumus Tērvetes novada teritorijā 

deklarētajām personām:  

      - 2017. gadā izdarīti 148 notariālie apliecinājumi, par pakalpojumu iekasēta valsts nodeva  

EUR 1151,84 apmērā. 

 

* Pārskati: 

        Papildus jau esošajām lietām, 2017. gada pārskata periodā tika ierosinātas 7 jaunas dažādas 

lietas. 

Kopīgais lietu skaits, kuras nav nodotas arhīvā pārskata periodā uz 31. decembri bija 144 

 

* Darbības: 

       - Bāriņtiesa lēmumus pieņem koleģiāli atsevišķos gadījumos bāriņtiesas priekšsēdētājs un 

bāriņtiesas locekļi var pieņemt    vienpersoniskus lēmumus, kurus pieņem mutvārdos un 24 stundu 

laikā noformē rakstiski. Šie lēmumi izpildāmi nekavējoties. Bāriņtiesa ne vēlāk kā 15 dienu laikā 

pēc vienpersoniska lēmuma pieņemšanas sasauc sēdi, lai pieņemtu tālāku koleģiālo lēmumu; 

     - Veic dzīves apstākļu pārbaudes ģimenēs pēc nepieciešamības: 

 pēc signāla saņemšanas, 

http://likumi.lv/ta/id/225418-civillikums


 

 pēc iesnieguma saņemšanas no privātpersonām vai iestādēm, 

 pēc likumā noteiktajām normām, 

 pēc bāriņtiesas iniciatīvas 

        - Sniedz konsultācijas iedzīvotājiem; 

        - Sniedz atzinumus tiesai pēc pieprasījuma; 

        - Sniedz prasības pieteikumus tiesai; 

        - Iesaistās strīdus jautājumu risināšanā; 

        - Bāriņtiesa pēc nepieciešamības ir pārstāvējusi nepilngadīgo un aizgādībā esošo personu 

intereses rajonu tiesās gan Dobelē, gan Jelgavā; 

        - Piedalījusies organizētajās starpinstitucionālajās sanāksmēs sadarbībā ar: 

 sociālo dienestu, 

 pašvaldības policiju, 

 skolu pārstāvjiem, 

 psihologu, 

 probācijas dienestu. 

        - Sadarbojās ar dažādām institūcijām gan mūsu, gan citās pašvaldībās 

 

* Kopējo un aizgādības lēmumu izpilde 2017. gadā 

      - Kopā lēmumi – 26 

      - Vienpersoniski lēmumi – 1 

      - Pārtrauktas bērnu aizgādības tiesības – 4 personām 

      - Pārtraukto aizgādības tiesību atjaunošana – 2 personām 

      - Aizgādības tiesību atjaunošana ar tiesas spriedumu – 4 personām 

 

* Uzskaite par bērna atrašanos ārpus ģimenes aprūpē pārskata periodā uz 31. decembri 

      - 20 bērni, no kuriem juridiski brīvi - 12       

 

* Citu lēmumu uzskaite: 

      - Ievietošana audžuģimenē – 1 lēmums 1 bērnam; 

      - Atļauja rīkoties ar bērna mantu - 2 lēmumi 3 bērniem; 

      - Atļauja ārpusģimenē esošam bērnam ciemoties bioloģiskajā ģimenē, robežas šķērsošana – 2 

lēmumi 2 bērniem; 

      - Atzinums tiesai par saskarsmes tiesību izmantošanu vecākiem – 1 lēmums 1 bērnam; 

      - Prasības sniegšana tiesā par aizgādības tiesību atņemšanu bērnu vecākiem – 4 lēmumi 6 

bērniem; 

      - Ģimenes valsts pabalsta izmaksāšana faktiski audzinošai personai – 1 lēmums 1 bērnam; 

       - Uzturēšanās izbeigšana ilgstošas sociālās aprūpes institūcijā 1 lēmums 1 bērnam; 

      - Aizbildnības dibināšana, atzinums par piemērotību aizbildņa pienākumu pildīšanai 2 lēmumi 

1 bērnam; 

      - Aizbildņa atlaišana un maiņa 2 lēmumi 2 bērniem; 

      - Brāļu un māsu šķiršana adopcijas gadījumā – 1 lēmums 4 bērniem; 

      - Pārtraukto aizgādības tiesību neatjaunošanu bērnu vecākiem – 5 lēmumi 7 personām; 

      - Viesģimenes statusa piešķiršana – 1 lēmums 1 personai 

 

* Uzskaite par bērna atrašanos ārpus ģimenes aprūpē 2017. gadā: 

      - audžuģimenē 2 bērni; 

      - aizbildnībā 17 bērni; 

      - sociālās aprūpes un audzināšanas institūcijās 1 bērns 

 

* 2017. gadā par jaunu ārpusģimenes (audžuģimene, aizbildnība, institūcija) aprūpi bāriņtiesa ir 

lēmusi 2 bērniem, abiem bērniem nodrošināta aprūpe ģimenēs; 

 

* Aizbildņu skaits: 



 

      - 13 aizbildņi, no kuriem 4 ir bērnu vecvecāki, 3 citi radinieki un 6 personas, kuras nav bērnu 

radinieki; 

  

* 2017. gadā ir no jauna iecelts 1 aizbildnis 1 bērnam un 1 bērnam ir notikusi aizbildņu maiņa; 

  

* No aizbildņa pienākumu pildīšanas likumisku iemeslu dēļ atlaisti divi aizbildņi 

 

* 2017. gadā Tērvetes novadā nav nevienas audžuģimenes 

 

* Personas ar ierobežotu rīcībspēju: 

      - 5 aizgādnībā esošas personas, 

      -  4 aizgādņi. 

 

       

Sociālā dienesta vadītājas Daigas Freidenfeldes ziņojums par 2017. gadu 

 

 

* Tērvetes novada domes Sociālais dienests  kā sociālo pakalpojumu  un sociālās palīdzības 

sniedzējs  reģistrēts 2009. gadā ar  Nr. 393  

  

* Sociālā dienesta uzdevums ir īstenot likumā „Par pašvaldībām” noteikto funkciju izpildi 

sociālajā jomā, nodrošināt sociālo darbu, sociālo palīdzību, psihosociālo atbalstu, organizēt 

sociālās aprūpes un rehabilitācijas pakalpojumus Tērvetes  novada pašvaldības teritorijā dzīves 

vietu deklarējušām personām. 

 

* Sociālais dienests lēmumus par pieņem sēdēs. 

 

* 2017. gadā sociālajam dienestam notikušas  30 sēdes 

 

* SOPA sistēmā reģistrēti 452 iesniegumi saistībā ar  sociālo pakalpojumu un palīdzības 

saņemšanu, no tiem 170 iesniegumi ir saistībā ar trūcīgas ģimenes izziņas saņemšanu 

 

* Atbilstoši Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likumam sociālo palīdzību var saņemt 

tikai trūcīgas personas.  

 Sociālā palīdzība — naudas vai mantiskais pabalsts, kura piešķiršana balstās uz materiālo 

resursu novērtēšanu personām (ģimenēm), kurām trūkst līdzekļu pamatvajadzību 

apmierināšanai. 

Šo personu materiālajam stāvoklim jāatbilst  noteiktiem kritērijiem  un naudas līdzekļi uz vienu 

ģimenes locekli nedrīkst būt  lielāki par EUR 128,06. 

 

* Sociālās palīdzības pabalstu izmaksai 2017. gadā kopējā izlietotā summa  -  EUR  20040,- , t.sk.: 

 Dzīvokļu pabalstiem – 6724 euro; 

 GMI pabalstiem – 2842 euro; 

 Pabalstiem bāreņiem – 5409 euro; 

 Pabalstiem krīzes situācijā – 908 euro; 

 Pabalstiem izglītībai – 3140 euro; 

 Pabalstiem aprūpei mājās - 870 euro; 

 Pabalstiem atsevišķu situāciju risināšanai 147 euro. 

 
Pašvaldība var sniegt atbalstu ģimenēm arī tad, ja ģimene neatbilst trūcīgas ģimenes statusam.  

Personu loku, kurām ir tiesības saņemt šāda veida atbalstu 2017. gadā noteica:    



 

 Tērvetes  novada domes 2014 .gada 19.jūnija  saistošie noteikumi Nr.8 «Par pabalstiem 

krīzes situācijā, autonomo funkciju un brīvprātīgo iniciatīvu izpildei»,  

 27.12.2012 Saistošie noteikumi Nr.14 «Par pabalstu  sakarā ar bērna piedzimšanu un 

pabalstu apbedīšanas  izdevumiem»   

 19.12.2013 Saistošie noteikumi Nr. 32 «Par izglītojamo ēdināšanas maksas 

atvieglojumiem» 

 
Pašvaldības pabalstiem brīvprātīgo iniciatīvu izpildei 2017.gadā izlietoti    EUR  15 726,67, t.sk.: 

 Apbedīšanas pabalstiem – 7844 euro; 

 Pabalstiem jaundzimušajiem – 2800 euro; 

 “Mazais Tērvetnieks” balvām – 1050 euro; 

 Pabalstiem dzīves jubilejās – 475 euro; 

 Jauno pensionāru pabalstiem – 600 euro; 

 Ziemassvētku konfekšu paciņām – 1710 euro; 

 Politiski represēto personu atbalstam – 805 euro; 

 Ēdināšanas apmaksāšanai  - 313 euro. 

 

 

* Pasākumā «Mazais Tērvetnieks»  sveicām 42 mazuļus  

* Ziemasvētku pasākumiem pirmsskolas vecuma bērniem un 1.-4. klašu skolēniem  tika 

organizētas 342 saldumu tūtas.  

* Politiski represētās personas apmeklēja pasākumu Ikšķilē un pašvaldību Valsts svētkos (23 

personas) 

* Kopā ar Domes priekšsēdētāju 2017.gadā  apciemojām 15 personas 85-95 gaviļniekus  

* Tērvetes un Bukaišu pensionāriem bija iespēja aizbraukt ekskursijā uz Latgales  pusi, maizes 

muzeju, bet  augstkalnieki  devās uz  Rīgu - Nacionālo bibliotēku un Botānisko dārzu 

* Tradicionālā pensionāru balle  kopā ar Rumbas kvartetu norisinājās oktobrī 

 

* 2017. gadā notikusi sadarbība un informācijas apmaiņa starp citām institūcijām un iestādēm: 

   - ikmēneša pārskatu un atskaišu gatavošana Labklājības ministrijai par sociālās palīdzības 

sniegšanu Tērvetes novada pašvaldībā; 

   - izstrādāts sociālā dienesta darbības stratēģiskais plāns 2017.-2020. gadam; 

   - veikti grozījumi saistošajos noteikumos; 

   - iesaistīšanās VARAM rīkotajā konkursā “Ģimenei draudzīgākā pašvaldība” 

 

* Sociālā dienesta struktūrvienības: 

 Ģimenes atbalsta centrs Augstkalnes pagastā – nodrošina dušas pakalpojumus un veļas 

mazgāšanu, 

 Ģimenes atbalsta centrs “Bērnu pasaule” Tērvetes pagastā, 

 Bērnu pieskatīšanas istaba “Saule” Bukaišu pagastā – nodrošina bērnu un jauniešu brīvā 

laika aktivitātes, lai pilnveidotu sociālās prasmes, paplašinātu viņu redzesloku un mazinātu 

sociālo atstumtību 

 

* NVA reģistrēto bezdarbnieku skaits 2017. gadā – 123 (2016. gadā – 164). 

 

   

 

Tērvetes novada domes izpilddirektora Māra Berlanda 

2018. gada 22. februāra ziņojums par pašvaldības darbu 

 

*   29. janvārī tika izsludināts un 9. februārī noslēdzās iepirkums TND 2018/2 "Tērvetes 

pašvaldības ceļu ikdienas uzturēšanas darbu veikšana". Šogad paredzēts veikt iesēdumu un bedru 

labošanu grants segumos un uzlabotos grunts ceļos ar smilti un grants-šķembu maisījumu, atjaunot 



 

ceļu greiderējamo kārtu ar grants-šķembu maisījumu, kā arī veikt bedrīšu aizpildīšanu ar karsto 

asfaltbetonu, izmantojot nepilno tehnoloģiju, atbilstoši paredzētajam darbu apjomam. Tika 

saņemts viena pretendenta  “Ceļu būvniecības sabiedrība "IGATE"” piedāvājums veikt šos darbus 

par 150 916,65 EUR, tajā skaitā PVN. 

   Pārbaudot iesniegto dokumentāciju, konstatēts, ka tā atbilst iepirkuma nolikuma prasībām, 

tādējādi iepirkumu komisija nolēma slēgt iepirkuma līgumu ar pretendentu par augstāk minēto 

summu. 

 

*  6. februārī noslēdzās atklāts konkurss TND2018/1 "Pārtikas produktu iegāde". Tika saņemti 10 

pretendentu piedāvājumi. Viena pretendenta piedāvājumu komisija neizskatīja, jo bija nokavēts 

pieteikuma iesniegšanas noteiktais laiks. 

  Pārbaudot pretendentu iesniegto dokumentāciju, tika konstatēts, ka piedāvājumi atbilst konkursa 

nolikuma prasībām, tādējādi iepirkumu komisija pieņēma lēmumu slēgt iepirkuma līgumus ar 

šādiem pretendentiem: 

   - A/S "Tukuma Piens" par iepirkuma priekšmeta 1. daļu "Piens un piena produkti"; 

  -  SIA"Kurzemes Gaļsaimnieks" par iepirkuma priekšmeta 2. daļu "Gaļa un gaļas produkti", 13. 

daļu "Pusžāvēti un kūpināti izstrādājumi no gaļas; 

  -  SIA"LAKI FRUIT" par iepirkuma priekšmeta 3. daļu "Putnu gaļa, putnu gaļas produkti", 9. 

daļu "Graudaugi, to produkti, konditoreja"; 

  -  SIA "Jelgavas augļi" par iepirkuma priekšmeta 4. daļu "Olas", 6. daļu "Kartupeļi", 7. daļu 

"Dārzeņi", 8. daļu "Augļi, ogas un to produkti", 12. daļu "Ēdienu piedevas un dzērieni", 14. daļu 

"Saldēti augļi un dārzeņi"; 

  - SIA "Lietas MD" par iepirkuma priekšmeta 5. daļu "Zivis un akvakultūras produkti"; 

  - SIA "FUTURUS FOOD" par iepirkuma priekšmeta 11. daļu "Pākšaugi, bakalejas preces un 

eļla". 

  Izbeigta iepirkuma procedūru uz iepirkuma priekšmeta 10. daļu "Maize", jo netika saņemts 

neviens piedāvājums. 

 

*  9. februārī noslēdzās arī iepirkums TND 2018/3 "Gājēju celiņa un auto stāvlaukuma atjaunošana 

pie Kalnamuižas luterāņu baznīcas Tērvetē", kas paredz saskaņā ar izstrādāto apliecinājuma karti, 

izbūvēt vecināta betona bruģakmens gājēju celiņus no kapsētas ieejas vārtiem līdz baznīcai un 

kapličai, kā arī paplašināt esošo grants seguma auto stāvlaukumu. Arī uz šo iepirkumu bija 

pieteicies tikai viens pretendents - "Ceļu būvniecības sabiedrība "IGATE"" ar piedāvājumu 39 

531,69 EUR, ieskaitot PVN. Tā kā pretendenta iesniegtajā dokumentācijā netika konstatētas 

neatbilstības iepirkuma nolikuma prasībām, tika nolemts slēgt līgumu ar šo pretendentu par 

augstāk minēto summu. 

 

*  30. janvārī noslēgti divi projektēšanas pakalpojuma līgumi  ar SIA "RŪĶIS AG". Viena līguma 

ietvaros tiks izstrādāta apliecinājuma karte bruģēta gājēju celiņa izbūvei no bērnudārza ēkas 

"Zvaniņi" līdz valsts ceļam V1056  pie Augstkalnes vidusskolas. Līguma summa 968,00 EUR, 

ieskaitot PVN.  

    Otrs līgums paredz izstrādāt tehniskā projekta dokumentāciju multifunkcionāla sporta laukuma 

izbūvei pie Augstkalnes vidusskolas. Šī līguma summa ir 2541,00 EUR, tajā skaitā PVN. Abiem 

līgumiem izpildes termiņš ir 2 mēneši. 

 

*    23. janvārī  tika izsūtīti uzaicinājumi  trim firmām SIA "BB Aģentūra", SIA "Daba ABC" un  

SIA "WIOS" piedalīties  cenu aptaujā "Informācijas stenda izgatavošana un uzstādīšana Tērvetes 

kapsētā". 15. februārī cenu aptaujas rezultātā, no trim iesūtītajiem piedāvājumiem izvēlēts 

pretendents ar zemāko cenu, SIA "BB Aģentūra", kas apņēmās izgatavot un uzstādīt stendu par  

943,80 EUR, ieskaitot PVN. 

 

* 14. februārī izsūtīti uzaicinājumi SIA "Goldmen service" un SIA "Videoprojekts Baltija" 

piedalīties cenu aptaujā "Videonovērošanas iekārtu uzstādīšana pie Augstkalnes pagasta 



 

pašvaldības ēkām". Drošības nolūkos paredzēts uzstādīt videonovērošanas sistēmu pie 

multifunkcionālās ēkas "Virsaiši", pie bērnudārza ēkas "Zvaniņi", kā arī pie Augstkalnes 

vidusskolas internāta un sporta zāles ēkas. Pretendentiem piedāvājumi jāiesūta līdz 23. februāra 

plkst.10:00. 

 

*   30. janvārī noslēgts līgums ar Nodarbinātības valsts aģentūru par aktīvā nodarbinātības 

pasākuma "Algoti pagaidu sabiedriskie darbi" īstenošanu 2018. gadā. Līgums paredz katru mēnesi, 

sākot no 2. februāra Tērvetes novadā nodarbināt 9 algotos bezdarbniekus - Tērvetes pagastā 3, 

Augstkalnes pagastā 3, un Bukaišu pagastā 3. Katru algoto bezdarbnieku 12 mēnešu periodā var 

iesaistīt darbos ne ilgāk par 4 mēnešiem. 

 

 

1. paragrāfs 

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

piešķiršanu 

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. 10 “Par nekustamā īpašuma “Pūces” sadalīšanu, nosaukuma un zemes 

lietošanas mērķa piešķiršanu” 

 

 

2. paragrāfs 

Par nekustamā īpašuma „Bukaišu skola” sadalīšanu, nosaukuma un zemes lietošanas 

mērķa piešķiršanu 

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. 11 “Par nekustamā īpašuma “Bukaišu skola” sadalīšanu, nosaukuma un 

zemes lietošanas mērķa piešķiršanu” 

 

 

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. 12 “Par pašvaldībai piekritīgas zemes piešķiršanu nomā” 

 

 

 

 

 

 



 

4. paragrāfs 

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

nosaukuma un lietošanas mērķa piešķiršanu 

D. Reinika 

 

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

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

NOLEMJ: 

 

     Pieņemt lēmumu Nr. 13 “Par nekustamā īpašuma “Graudiņi” sadalīšanu, nosaukuma un zemes 

lietošanas mērķa piešķiršanu” 

 

 

 

 

 

5. paragrāfs 

Par Augstkalnes vidusskolas pedagogu profesionālās darbības  

kvalitātes novērtēšanas kārtības saskaņošanu 

D. Reinika 

 

     Tērvetes novada dome ir izskatījusi Augstkalnes vidusskolas izstrādāto nolikuma projektu 

“Augstkalnes vidusskolas pedagogu profesionālās darbības kvalitātes novērtēšanas kārtība”.. 

Vadoties no 2017. gada 22. augusta Ministru kabineta noteikumu Nr. 501 „Pedagogu 

profesionālās darbības kvalitātes novērtēšanas organizēšanas kārtība” 12.punkta, Izglītības, 

kultūras un sociālo jautājumu lēmuma projekta, pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 

21.panta pirmās daļas 27.punktu, 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. Saskaņot Augstkalnes vidusskolas nolikuma projektu “Augstkalnes vidusskolas pedagogu 

profesionālās darbības kvalitātes novērtēšanas kārtība” (pielikumā pie lēmuma). 

2. Noteikt, ka 2017./2018. mācību gadā pedagogi profesionālās darbības kvalitātes novērtēšanai 

ir tiesīgi pieteikties līdz 2018. gada 1. martam. 

 

 

 

6. paragrāfs 

Par Annas Brigaderes pamatskolas pedagogu profesionālās darbības  

kvalitātes novērtēšanas kārtības  saskaņošanu 

D. Reinika 

 

      Tērvetes novada dome ir izskatījusi Annas Brigaderes pamatskolas izstrādāto nolikuma 

projektu “Annas Brigaderes pamatskolas pedagogu profesionālās darbības kvalitātes novērtēšanas 

kārtība”. 

Vadoties no 2017. gada 22. augusta Ministru kabineta noteikumu Nr. 501 „Pedagogu 

profesionālās darbības kvalitātes novērtēšanas organizēšanas kārtība” 12.punkta, Izglītības, 

kultūras un sociālo jautājumu lēmuma projekta, pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 

21.panta pirmās daļas 27.punktu. 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:  

 



 

Saskaņot Annas Brigaderes pamatskolas nolikuma projektu “Annas Brigaderes pamatskolas 

pedagogu profesionālās darbības kvalitātes novērtēšanas kārtība” (pielikumā pie lēmuma). 

 

 

 

 

7. paragrāfs 

Par Tērvetes novada individuālo sportistu un sporta komandu  

finansiālā atbalsta nolikuma apstiprināšanu   

D. Reinika 

 

    Tērvetes novada dome ir izskatījusi Tērvetes novada individuālo sportistu un sporta komandu 

finansiālā atbalsta nolikuma projektu. 

Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām" 21.pantu pirmās daļas 27.punktu, ievērojot 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 nolikumu “Tērvetes novada individuālo sportistu un sporta komandu finansiālā 

atbalsta nolikums” (pielikumā pie lēmuma) 

      

 

 

 

 

8. paragrāfs 

Par Tērvetes novada izglītojamo izmaksu apstiprināšanu uz 2018. gada 1. janvāri 

D. Reinika 

 

    Tērvetes novada dome ir izskatījusi galvenās grāmatvedes A. Anužas iesniegumu, ar kuru tiek 

lūgts apstiprināt viena skolēna izmaksas Tērvetes novada izglītības iestādēs uz 2018. gada 1. 

janvāri. 

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

daļas 27.punktu, Ministru kabineta  2016.gada 28.jūnija noteikumiem Nr. 418 „Kārtība, kādā 

veicami pašvaldību savstarpējie norēķini par izglītības iestāžu sniegtajiem pakalpojumiem”, 

ievērojot Izglītības, kultūras un sociālo jautājumu komitejas 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 viena skolēna izmaksas Tērvetes novada izglītības iestādēs uz 2018. gada 

1. janvāri: 

           1) Augstkalnes vidusskolā ar pirmsskolas izglītības grupu “Zvaniņi” – 94,79 euro; 

           2) Annas Brigaderes pamatskolā ar pirmsskolas izglītības grupu „Sprīdītis”- 111,08 euro. 

 

 

Izdevumu tāme Tērvetes novada vispārizglītojošās skolās  

uz  2018. gada 1. janvārī /EUR/  

 
Izmaksu veids A.Brigaderes 

pamatskola ar 

Augstkalnes 

vidusskola ar 

pirmsskolas grupu 



 

pirmsskolas 

grupu 

Atalgojums                                          

EKK 1110 

168871.89 122158.63 

Sociālās apdrošināšanas 

maksājums  

                                                               

EKK 1210 

42330.49 32837.04 

Komandējumi un darba braucieni   

EKK 2110 

50.15 193.45 

Pakalpojumu apmaksa                       

EKK 2210 

EKK 2220 

EKK 2230 

EKK 2240 

EKK 2250 

EKK 2260 

722.37 

27121.4 

3188.79 

13143.78 

378.73 

291.82 

 

850.76 

15406.57 

2687.01 

54203.35 

378.73 

87.23 

 

Materiālu, energoresursu iegāde, 

inventārs līdz 213 EUR                                         

EKK 2310 

EKK 2320 

EKK 2340 

EKK 2350 

EKK 2370  

 

11125.45 

0 

67.1 

8808.7 

3207.49 

 

4903.86 

10910.69 

37.58 

7925.28 

925.81 

Preses abonēšana                               

EKK 2400 

348.77 376.31 

Mācību grāmatas                                

EKK 5233 

267.05 924.51 

Kopā gadā izmaksas 279923.98 254806.81 

Vidējais skolēnu skaits 210 224 

1 skolēna izmaksas mēnesī EUR 111.08 94.79 

  

 

9. paragrāfs 

Par Tērvetes novada domes 2018. gada  projektu konkursa  

„Mēs - Tērvetes novadam”   nolikuma apstiprināšanu 
D. Reinika 

  

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

2018. gada projektu konkursa „Mēs – Tērvetes novadam” nolikumu.  

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu, ievērojot 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 domes 2018. gada projektu konkursa „Mēs – Tērvetes novadam”  

nolikumu (pielikumā pie lēmuma). 

 

 

 

 

 



 

10. paragrāfs 

Par noteikumu  

“Kārtība, kādā Tērvetes novada domē tiek organizēta  autobusa un mikroautobusu 

izmantošana un maksas  pakalpojuma sniegšana” apstiprināšanu 

D. Reinika 

 

  Tērvetes novada dome ir izskatījusi noteikumu ”Kārtība, kādā Tērvetes novada domē tiek 

organizēta  autobusa un mikroautobusu izmantošana un maksas  pakalpojuma sniegšana” projektu.  

 Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu, ievērojot 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 noteikumus “Kārtība, kādā Tērvetes novada domē tiek organizēta  autobusa un 

mikroautobusu izmantošana un maksas  pakalpojuma sniegšana” (pielikumā pie lēmuma)  

      

 

 

11.  paragrāfs 

Par transporta izdevumu segšanu izglītojamā nokļūšanai izglītības iestādē 

D. Reinika 

 

      Tērvetes novada dome 2018. gada 1. februārī ir saņēmusi A. K. iesniegumu ar lūgumu piešķirt 

elektronisko viedkarti (e-talonu) viņa dēlam, Augstkalnes vidusskolas audzēknim D. J., transporta 

pakalpojumu saņemšanai nokļūšanai izglītības iestādē.  

      D. J. apmeklē Augstkalnes vidusskolu un katru darba dienu, lai apmeklētu izglītības iestādi, 

brauc no Dobeles (D. Jaskeviča. pastāvīgā un deklarētā dzīvesvieta atrodas Dobelē) uz 

Augstkalnes vidusskolu un atpakaļ. Ņemot vērā attiecīgo ceļa posmu (Dobele - Augstkalne - 

Dobele) un skolēnu skaitu (viens izglītojamais), kuriem būtu nepieciešami pašvaldības transporta 

pakalpojumi šajā posmā, nav lietderīgi grozīt Tērvetes novada pašvaldības skolēnu pārvadājuma 

autobusa kustības maršrutu. Lietderīgāks risinājums ir segt transporta izdevumus D. J. nokļūšanai 

no dzīvesvietas uz izglītības iestādi – Augstkalnes vidusskolu.  

       Ievērojot minēto un pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 4. 

punktu, 21. panta pirmās daļas 23.punktu, 2015. gada 30. marta Ministru kabineta noteikumu Nr. 

153 „Noteikumi par pasažieru kategorijām, kuras ir tiesīgas izmantot braukšanas maksas 

atvieglojumus maršrutu tīkla maršrutos” 7. punktu, Izglītības, kultūras un sociālo jautājumu 

komitejas 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:  

 

1. Segt transporta izdevumus Augstkalnes vidusskolas audzēknim D. J., apmaksājot 

elektroniskās viedkartes (e-talona) vērtību nokļūšanai uz Augstkalnes vidusskolu un atpakaļ 

dzīves vietā (maršruts Dobele – Augstkalne - Dobele).  

2. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot veikt izpilddirektoram M. Berlandam 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

12. paragrāfs 

Par saistošo noteikumu Nr. 4 

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

„Par  brīvprātīgās iniciatīvas pabalstiem Tērvetes novada pašvaldībā”” 

apstiprināšanu 

D. Reinika 

 

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu, ievērojot Vides 

aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas 2018. gada 7. februāra atzinumā Nr. 1-18/1182 

“Par saistošajiem noteikumiem Nr.15” norādītos priekšlikumus, 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 saistošos noteikumus Nr. 4 „Grozījumi Tērvetes novada 

domes 2017. gada 30. novembra  saistošajos noteikumos Nr. 15 „Par  brīvprātīgās iniciatīvas 

pabalstiem Tērvetes novada pašvaldībā””; 

 

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

un reģionālās attīstības ministrijai atzinuma sniegšanai; 

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

pieņemto saistošo noteikumu tiesiskumu, publicēt saistošos noteikumus pašvaldības bezmaksas 

informatīvajā izdevumā „Laikam Līdzi”;  

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

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

pašvaldības administrācijas ēkā un pagastu pārvaldēs. 

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

 

 

13. paragrāfs 

Par saistošo noteikumu Nr. 5 

„Grozījumi Tērvetes novada domes 2017.gada 30. novembra saistošajos noteikumos Nr.16 

„Par ģimenes vai atsevišķi dzīvojošas personas atzīšanu par trūcīgu 

vai maznodrošinātu un sociālās palīdzības pabalstiem  

Tērvetes novada pašvaldībā”” apstiprināšanu 

D. Reinika 

 

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu, ievērojot Vides 

aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas 2018. gada 7. februāra atzinumā Nr. 1-18/1182 

“Par saistošajiem noteikumiem Nr.16” norādītos priekšlikumus, Finanšu komitejas lēmuma 

projektu, Tērvetes novada domes, 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 saistošos noteikumus Nr. 5 „Grozījumi Tērvetes novada 

domes 2017. gada 30. novembra saistošajos noteikumos Nr.16 „Par ģimenes vai atsevišķi 

dzīvojošas personas atzīšanu par trūcīgu vai maznodrošinātu un sociālās palīdzības pabalstiem  

Tērvetes novada pašvaldībā””; 

 

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

un reģionālās attīstības ministrijai atzinuma sniegšanai; 



 

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

pieņemto saistošo noteikumu tiesiskumu, publicēt saistošos noteikumus pašvaldības bezmaksas 

informatīvajā izdevumā „Laikam Līdzi”;  

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

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

pašvaldības administrācijas ēkā un pagastu pārvaldēs. 

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

 

 

 

 

 

14. paragrāfs 

Par Tērvetes novada bāriņtiesas locekļa ievēlēšanu 

D. Reinika 

 

Tērvetes novada bāriņtiesas sastāvā ir vakants bāriņtiesas locekļa amats, uz kuru tika izludināts 

atklāts konkurss. 

2018. gada 07. februārī Tērvetes novada dome ir saņēmusi iesniegumu no Sandras Vasiles ar 

lūgumu pieņemt viņu darbā par Tērvetes novada bāriņtiesas locekli.  

Saskaņā ar Bāriņtiesu likuma 9.panta pirmo daļu bāriņtiesas locekļus ievēlē attiecīgā 

pašvaldības dome uz pieciem gadiem.  

Saskaņā ar Bāriņtiesu likuma 9.panta piekto daļu, ievēlot bāriņtiesas locekli, pašvaldības domes 

pienākums ir pieprasīt ziņas no Sodu reģistra, lai pārliecinātos par personas atbilstību šā likuma 

11.panta 2., 3., 4., 5. un 6.punktā minētajām prasībām. 

Saskaņā ar pieprasītajām un saņemtajām ziņām no Sodu reģistra Sandra Vasile atbilst 

Bāriņtiesu likuma 11.panta 2., 3., 4., 5. un 6.punktā minētajām prasībām.  

Tāpat minētā persona  atbilst Bāriņtiesu likuma 10.panta otrās daļas prasībām, un proti: 

1) ir Latvijas Republikas pilsone; 

2) sasniegusi 30 gadu vecumu; 

3) viņai ir otrā līmeņa profesionālā augstākā pedagoģiskā izglītība; 

4) prot valsts valodu augstākajā līmenī; 

5) ir nevainojama reputācija. 

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

9.punktu, kas nosaka, ka dome var izskatīt jebkuru jautājumu, kas ir attiecīgās pašvaldības pārziņā, 

turklāt tikai dome var iecelt amatā pašvaldības iestāžu vadītājus, kā arī citas amatpersonas likumā 

un pašvaldības nolikumā paredzētajos gadījumos, 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: 

 

Ievēlēt Sandru Vasili, /personas kods/, Tērvetes novada bāriņtiesas locekļa amatā uz laika 

periodu no 2018. gada 22. februāra līdz 2023. gada 22. februārim. 

 

 

 

15. paragrāfs 

Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda piedziņu bezstrīdus kārtībā  

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: 

http://likumi.lv/doc.php?id=139369#p11
http://likumi.lv/doc.php?id=139369#p11


 

 

     Pieņemt lēmumu Nr. 14 “Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda piedziņu bezstrīdus kārtībā” 

 

 

 

16. paragrāfs 

Par dzīvokļa īpašuma “Spīdolas” - 17 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. 15 “Par dzīvokļa īpašuma “Spīdolas” – 17 atsavināšanu” 

 

 

 

17. paragrāfs 

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

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

darbinieku atlīdzības nolikums”” apstiprināšanu 

D. Reinika 

 

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

pirmās daļas 27.punktu, Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības 

likumu, LR MK 2010. gada 21. jūnija noteikumiem Nr. 565 “Noteikumi par valsts un pašvaldību 

institūciju amatpersonu un darbinieku sociālajām garantijām”, 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 “Grozījumi Tērvetes novada domes 2013. gada 

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

atlīdzības nolikums”” (pielikumā pie lēmuma); 

2. Noteikt, ka nolikums stājas spēkā pēc tā apstiprināšanas Tērvetes novada domes sēdē;  

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

 

 

18. paragrāfs 

Par dzīvokļa īpašuma “Labrenči” dz. 26 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. 16 “Par dzīvokļa īpašuma “Labrenči” dz. 26 atsavināšanu” 

 

 

 

 

 

 



 

19. paragrāfs 

Par dzīvokļa īpašuma “Labrenči” dz. 31 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. 17 “Par dzīvokļa īpašuma “Labrenči” dz. 31 atsavināšanu” 

 

 

 

20. paragrāfs 

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

 

 

 

 

21. paragrāfs 

Par telpu nomu Tērvetes novada domes Komunālās nodaļas  

darbības nodrošināšanai 

D. Reinika 

 

Lai nodrošinātu Tērvetes novada domes Komunālo nodaļu ar noliktavas un darba telpām, 2013. 

gada 1. aprīlī Tērvetes novada dome noslēdza līgumu par daļas no nekustamā īpašuma “Dzeņi”, 

Tērvetes pagasts, Tērvetes novads, nomu, un konkrēti par daļas no katlu mājas ēkas ar /kadastra 

apzīmējums/, 437,4 m2 platībā, un ēkai piegulošā zemes gabala daļas 0,45 ha platībā nomu. Līguma 

darbības termiņš beidzās 2017. gada 31. decembrī, kas ir pagarināts līdz 2018. gada 1. maijam.  

Izvērtējot pašvaldības īpašumā esošās brīvās telpas un Tērvetes novada domes Komunālās 

nodaļas darbības nodrošināšanai nepieciešamo telpu specifiku, Tērvetes novada domes Finanšu 

komiteja konstatē, ka domes rīcībā šobrīd nav brīvu telpu, kas atbilstu Komunālās nodaļas darba 

specifikas prasībām un atrastos no darba organizācijas un deleģēto funkciju izpildes viedokļa 

stratēģiski izdevīgā vietā, līdz ar to telpas Komunālās nodaļas darbības nodrošināšanai 

nepieciešams nomāt no citām personām.  

Vadoties no minētā, lai nodrošinātu Tērvetes novada domes Komunālo nodaļu ar atbilstošām 

noliktavas un darba telpām, pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 

2.punktu, 15.panta pirmās daļas 1 un 2.punktu, Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas 

izšķērdēšanas novēršanas likuma 6.3pantu, Ministru kabineta 2013. gada 29. oktobra noteikumiem 

Nr.1191 “Kārtība, kādā publiska persona nomā nekustamo īpašumu no privātpersonas vai 

kapitālsabiedrības un publicē informāciju par nomātajiem un nomāt paredzētajiem nekustamajiem 

īpašumiem”, 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. Uzdot Tērvetes novada pašvaldības izpilddirektoram Mārim Berlandam organizēt nomas 

objektu piedāvājumu atlasi nekustamā īpašuma nomai Tērvetes novada domes Komunālo nodaļu 

darbības nodrošināšanai; 

2. Izveidot Nomas piedāvājumu izvērtēšanas komisiju šādā sastāvā: 

2.1. Komisijas vadītājs: Tērvetes novada pašvaldības izpilddirektors Māris Berlands; 

2.2. Komisijas locekļi: I. Gorskis, S. Latiša, I. Dzene 

3. Apstiprināt nomas objektu piedāvājumu iesniegšanas un atlases kārtību (1.pielikums pie 

lēmuma); 

4. Apstiprināt nomas sludinājumā publicējamo informāciju (2.pielikums pie lēmuma); 

5. Uzdot Nomas piedāvājumu izvērtēšanas komisijai ne vēlāk kā desmit darba dienu laikā pēc 

nomas objektu piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām izvērtēt iesniegtos iznomāšanas 

pretendentu piedāvājumus un sniegt atzinumu Tautsaimniecības un attīstības komitejai par atlases 

rezultātiem. 

6. Uzdot Tautsaimniecības un attīstības komitejai, pamatojoties uz Nomas piedāvājumu 

izvērtēšanas komisijas atzinumu, sagatavot Tērvetes novada domes lēmuma projektu par 

izvērtēšanas rezultātu apstiprināšanu un nekustamā īpašuma nomas līguma noslēgšanu ar izvēlēto 

pretendentu. 

 

 

 

 

 

22. paragrāfs 

Par precizējumiem Tērvetes novada domes saistošajos noteikumos Nr. 1 

„ Par sociālajiem pakalpojumiem Tērvetes novada pašvaldībā” 

D. Reinika 

 

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu, ievērojot Vides 

aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas 2018. gada 9. februāra atzinumā Nr.1-18/1287  

“Par saistošajiem noteikumiem” norādītos iebildumus, 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. Precizēt Tērvetes novada domes saistošos noteikumus Nr. 1  „Par sociālajiem 

pakalpojumiem Tērvetes novada pašvaldībā” un apstiprināt tos galīgajā redakcijā (pielikumā).  

2. Saistošos noteikumus Nr. 1  „Par sociālajiem pakalpojumiem Tērvetes novada pašvaldībā” 

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

ministrijai.  

3. Saistošo noteikumu Nr. 1  „Par sociālajiem pakalpojumiem 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.  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

23. paragrāfs 

Par maksas pakalpojumu apstiprināšanu 

D. Reinika 

 

        Tērvetes novada dome ir izskatījusi ekonomistes Sandras Latišas iesniegumu par maksas 

pakalpojumu apstiprināšanu.  

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 14.punkta „g” apakšpunktu, 

LR MK 2011. gada 3. maija noteikumiem Nr. 333 „Kārtība, kādā plānojami un uzskaitāmi 

ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un ar šo pakalpojumu sniegšanu saistītie izdevumi, kā arī 

maksas pakalpojumu izcenojumu noteikšanas metodika un izcenojumu apstiprināšanas kārtība”,   

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 izcenojumus par pakalpojumiem : 

 

1.1. Autobuss ( sēdvietu skaits 40): 

- 1 km izmaksa   1,43 EUR un papildus  PVN 

- 1 h izmaksa    4,98  EUR un papildus PVN 

1.2. Mikroautobuss (sēdvietu skaits 16-19): 

- 1 km izmaksa 0,86 EUR un papildus PVN 

- 1 h izmaksa    4,65  EUR un papildus PVN 

2. Izņēmuma gadījumos pašvaldības izpilddirektors, saskaņojot ar domes priekšsēdētāju, ar 

motivētu rīkojumu var piemērot atlaidi līdz 50 % apmērā no lēmuma 1.punktā noteiktā autobusa 

un mikroautobusa izcenojuma.  

 

     3. Apstiprināt izcenojumu personālpacēlājam NIFTY (2 darbinieki, automašīna): 

- 1 km izmaksa 0.58 EUR un papildus PVN  

- 1 h izmaksa  17.20 EUR un papildus  PVN 

Nosakot, ka minimālā summa par pakalpojumu ir 17.20 EUR un papildus PVN. 

 

 

 

 

24. paragrāfs 

Par Tērvetes novada  autoceļu finansēšanai paredzētās mērķdotācijas vidējā termiņa  

izlietošanas programmas 2018.-2020. gadam  apstiprināšanu 

D. Reinika 

 

     Tērvetes novada dome ir izskatījusi iesniegto Tērvetes novada autoceļu finansēšanai paredzētās 

mērķdotācijas vidējā termiņa izlietošanas programmas trīs gadiem projektu. 

      Saskaņā ar Ministru kabineta 2008. gada 11. marta noteikumiem Nr. 173 “Valsts pamatbudžeta 

valsts autoceļu fonda programmai piešķirto līdzekļu izlietošanas kārtība” un pamatojoties uz 

likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu 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: 



 

 

       Apstiprināt Tērvetes novada autoceļu finansēšanai paredzētās mērķdotācijas vidējā termiņa 

izlietošanas programmu 2018.-2020. gadam (pielikumā pie lēmuma).   

 

 

 

25. paragrāfs 

Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu, nekustamo īpašumu „Mazkalniņi”, “Tērces”, 

“Liel-Šķindeļi” un “Maz-Šķindeļi” robežu pārkārtošanu un lietošanas mērķu piešķiršanu 

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. 19 “Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu, nekustamo īpašumu 

“Mazkalniņi”, “Tērces”, “Liel-Šķindeļi” un  “Maz-Šķindeļi” robežu pārkārtošanu un lietošanas 

mērķu piešķiršanu” 

 

 

 

26. paragrāfs 

Par  ēdināšanas pakalpojuma izmaksu apstiprināšanu 

D. Reinika 

 

        Tērvetes novada dome ir izskatījusi ekonomistes Sandras Latišas iesniegumu par maksas 

pakalpojumu apstiprināšanu.   

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 14.punkta „g” apakšpunktu, 

LR MK 2011.gada 3.maija noteikumiem Nr. 333 „Kārtība, kādā plānojami un uzskaitāmi 

ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un ar šo pakalpojumu sniegšanu saistītie izdevumi, kā arī 

maksas pakalpojumu izcenojumu noteikšanas metodika un izcenojumu apstiprināšanas kārtība”,  

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 pusdienu izmaksas skolu darbiniekiem Tērvetes novada izglītības iestādēs: 

1) Augstkalnes vidusskolā 1.50 euro/porcija 

2) Annas Brigaderes pamatskolā 1.80 euro/porcija 

3) Annas Brigaderes pamatskolas pirmsskolas izglītības grupā “Sprīdītis”  

1.20 euro/porcija 

     2. Lēmums stājas spēkā ar 2018. gada 1. martu. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

27. paragrāfs 

Par saistošo   noteikumu  Nr. 6   „Par Tērvetes novada domes saistošo noteikumu 

publicēšanas vietu” apstiprināšanu  

D. Reinika 

 

 Tērvetes novada dome ir izskatījusi iesniegto lēmuma projektu par saistošo noteikumu Nr.6  

“Par Tērvetes novada domes saistošo noteikumu publicēšanas vietu” projektu, saskaņā ar kura 

nosacījumiem Tērvetes novada domes saistošo noteikumu publicēšanas vieta turpmāk tiek 

noteikta oficiālajā izdevumā “Latvijas Vēstnesis”.  

Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām 21.panta pirmās daļas 27.punktu un 45.panta piekto 

daļu, 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 saistošos noteikumus Nr. 6 „Par Tērvetes novada domes 

saistošo noteikumu publicēšanas vietu” (noteikumi pielikumā); 

2. Pēc saistošo noteikumu un paskaidrojuma raksta parakstīšanas triju darba dienu laikā 

elektroniskā veidā nosūtīt saistošos noteikumus atzinuma sniegšanai Vides aizsardzības un 

reģionālās attīstības ministrijai; 

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

pieņemto saistošo noteikumu tiesiskumu, publicēt saistošos noteikumus oficiālajā izdevumā 

“Latvijas Vēstnesis”, pēc tam tos publicējot arī pašvaldības tīmekļa vietnē www.tervetesnovads.lv  

un nodrošinot  saistošo noteikumu pieejamību Tērvetes novada domes ēkā un pagastu pārvaldēs; 

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

Mārim  Berlandam. 

 

 

Sēdi slēdz plkst. 10.50 

Nākošā domes sēde 2018. gada 29. martā 

 

 

Sēdes vadītāja                                                                                               D. Reinika 

 

Protokoliste                                                                                                  S. Hibšmane 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.tervetesnovads.lv/


 

 

 

 
 

 

 

 

 
LATVIJAS REPUBLIKA 

TĒRVETES NOVADA DOME 
Reģ.Nr.90001465562 
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LĒMUMS 
 

2018. gada 22. februārī                                                                                         Nr. 10 

                                                                                                                 (protokols Nr.3, 1. §) 

 

 

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

piešķiršanu 

 

 

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

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

piešķiršanu. 

Izskatot augstāk minēto iesniegumu, Tērvetes novada dome konstatēja: 

Nekustamais īpašums „Pūces”, Augstkalnes pagasts, Tērvetes novads, pieder A. R. un sastāv 

no divām  zemes vienībām ar /kadastra apzīmējums/ un /kadastra apzīmējums/, ar to kopējo platību 

29,20 ha.  

A. R. īpašuma tiesības uz nekustamo īpašumu „Pūces”, Augstkalnes pagasts, Tērvetes novads, 

reģistrētas Dobeles zemesgrāmatu nodaļas Augstkalnes pagasta /zemesgrāmatas nodalījuma 

numurs/ . 

Savā iesniegumā A. R. norāda, ka vēlas no tai piederošā zemes īpašuma „Pūces”, Augstkalnes 

pagasts, Tērvetes novads, atdalīt visu zemes vienību ar /kadastra apzīmējums/, 2,50 ha platībā, kā 

arī piešķirt tai jaunu nosaukumu un zemes lietošanas mērķi. 

Ņemot vērā minētos lietas faktiskos apstākļus konstatējams, ka vadoties no Zemes ierīcības 

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

apzīmējums/ atdalīšanai no nekustamā īpašuma „Pūces” nav nepieciešama. 

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

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

likuma 1.panta 14.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. Atdalīt no nekustamā īpašuma „Pūces”, Augstkalnes pagasts, Tērvetes novads, /kadastra 

numurs/, visu zemes vienību ar /kadastra apzīmējums/ – 2,50 ha platībā. 

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

atdalāmajai zemes vienībai ar /kadastra apzīmējums/ piešķirt jaunu nosaukumu – „Pūcītes”, 

Augstkalnes pagasts, Tērvetes novads, un visā tās platībā (2,50 ha) noteikt nekustamā īpašuma 



 

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

0101).  

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

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

 

 

Domes priekšsēdētāja                                                                                     D. Reinika 
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                                                                                                                 (protokols Nr.3, 2. §) 

 

 

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

piešķiršanu 

 

Tērvetes novada dome ir izskatījusi sagatavoto lēmuma projektu par Tērvetes novada pašvaldībai 

piederošā zemes īpašuma „Bukaišu skola”, Bukaišu pagasts, Tērvetes novads, sadalīšanu, 

nosaukuma un zemes lietošanas mērķa piešķiršanu. 

Izskatot augstāk minēto ierosinājumu, Tērvetes novada dome konstatēja: 

Nekustamais īpašums „Bukaišu skola”, Bukaišu pagasts, Tērvetes novads, pieder Tērvetes 

novada pašvaldībai un sastāv no divām zemes vienībām ar /kadastra apzīmējums/  un /kadastra 

apzīmējums/  ar to kopējo platību 3,68 ha.  

Tērvetes novada pašvaldības īpašuma tiesības uz nekustamo īpašumu „Bukaišu skola”, Tērvetes 

pagasts, Tērvetes novads, reģistrētas Dobeles zemesgrāmatu nodaļas Bukaišu pagasta 

/zemesgrāmatas nodalījuma numurs/. 

Tērvetes novada pašvaldība vēlas no tai piederošā zemes īpašuma „Bukaišu skola”, Bukaišu 

pagasts, Tērvetes novads, atdalīt visu zemes vienību ar /kadastra apzīmējums/ 1,24 ha platībā, kā arī 

piešķirt tai jaunu nosaukumu un zemes lietošanas mērķi. 

Ņemot vērā minētos lietas faktiskos apstākļus konstatējams, ka vadoties no Zemes ierīcības 

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

apzīmējumu 4656 005 0087 atdalīšanai no nekustamā īpašuma „Bukaišu skola” nav nepieciešama. 

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

likumu, likuma „Par pašvaldībām” 21.pantu, un Nekustamā īpašuma valsts kadastra likuma 1.panta 

14. punktu, Tautsaimniecības un attīstības komitejas lēmuma projektu,  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: 

 

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

numurs/, visu zemes vienību ar /kadastra apzīmējums/ – 1,24 ha platībā. 

2. No nekustamā īpašuma „Bukaišu skola”, Tērvetes pagasts, Tērvetes novads, /kadastra 

numurs/, atdalāmajai zemes vienībai ar /kadastra apzīmējums/ piešķirt jaunu nosaukumu – „Svēteļi”, 

Bukaišu pagasts, Tērvetes novads, un visā tās platībā (1,24 ha) noteikt nekustamā īpašuma lietošanas 

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



 

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

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

 

 

Domes priekšsēdētāja                                                                                         D. Reinika 
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                                                                                                                 (protokols Nr.3, 3. §) 

 

 

Par pašvaldībai piekritīgas zemes piešķiršanu nomā 

 

 

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

pašvaldībai iznomāt lauksaimniecībā izmantojamo zemi 0,12 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 0,12 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. martu iznomāt I. M., /personas kods/, Tērvetes novada pašvaldības 

lauksaimniecībā izmantojamo zemes vienības daļu 0,12 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 1. aprīlim.  

2. Pilnvarot Tērvetes novada pašvaldības izpilddirektoru Māri Berlandu noslēgt lēmumam 

atbilstošu zemes nomas līgumu un veikt lēmuma izpildes kontroli. 

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

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

 

 

Domes priekšsēdētāja                                                                                       D. Reinika 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 

 

 

 

 
LATVIJAS REPUBLIKA 

TĒRVETES NOVADA DOME 
Reģ.Nr.90001465562 

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

e-pasts: tervetesnd@tervetesnd.lv 
 

 

TĒRVETES NOVADA TĒRVETES PAGASTĀ 

 

LĒMUMS 
 

2018. gada 22. februārī                                                                                         Nr. 13 

                                                                                                                 (protokols Nr.3, 4. §) 

 

 

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

nosaukuma un lietošanas mērķa piešķiršanu 

 

 

Tērvetes novada dome ir izskatījusi sertificēta mērnieka Maksima Pahtusova iesniegumu par 

izstrādātā zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamā īpašuma „Graudiņi”, Augstkalnes 

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

piešķiršanu sadalītajiem zemes gabaliem.  

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

konstatēja: 

Nekustamais īpašums „Graudiņi”, Augstkalnes pagasts, Tērvetes novads, /kadastra numurs/, 

pieder D. K. un sastāv no vienas  zemes vienības ar kopējo platību 16,9 ha. D. K. īpašuma tiesības 

uz nekustamo īpašumu „Graudiņi”, Augstkalnes pagasts, Tērvetes novads, reģistrētas Dobeles 

zemesgrāmatu nodaļā Augstkalnes pagasta /zemesgrāmatas nodalījuma numurs/.    

Nekustamā īpašuma „Graudiņi” īpašnieks D. K. vēlas sadalīt nekustamā īpašuma sastāvā 

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

ierīcības projektam. 

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

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

Zemes ierīcības projekts paredz sadalīt nekustamā īpašuma „Graudiņi”, Augstkalnes pagasts, 

Tērvetes novads, zemes vienību ar /kadastra apzīmējums/ divās atsevišķās zemes vienībās - Nr. 1, 

6,1 ha platība, un Nr. 2, 10,8 ha platībā, un konkretizē nekustamā īpašuma apgrūtinājumus. Zemes 

ierīcības projektā paredzētie pasākumi atbilst Tērvetes novada teritorijas plānojumam.   

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

„Vecdobumi”, Augstkalnes  pagasts, Tērvetes novads. 

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

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

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

ierīcības darbiem paredzēts izveidot jaunu adresācijas objektu un nekustamā īpašuma lietošanas 

mērķu noteikšanu vai maiņu. 

    Ņemot vērā augstāk minētos lietas faktiskos apstākļus un šim protokolam pievienoto zemes 

ierīcības projekta lietu (pielikums pie lēmuma Nr. 1) pamatojoties uz Zemes ierīcības likuma 5., 8. 



 

un 9.pantu, likuma „Par pašvaldībām” 21.pantu, LR MK 05.08.2016. noteikumu Nr. 505 „Zemes 

ierīcības projekta izstrādes noteikumi” 26. un 28. punktu un LR MK 20.06.2006. noteikumiem Nr. 

496 „Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu 

noteikšanas un maiņas kārtība”, 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. Apstiprināt izstrādāto zemes ierīcības projektu (pielikums pie lēmuma), sadalot nekustamā 

īpašuma „Graudiņi”, Augstkalnes pagasts, Tērvetes novads, zemes vienību ar /kadastra apzīmējums/ 

divās atsevišķās zemes vienībās - Nr. 1, 6,1 ha platībā, un Nr.2, 10,8 ha platībā; 

2. Piešķirt sadalītajam nekustamajam īpašumam „Graudiņi”, Augstkalnes pagasts, Tērvetes 

novads, sekojošus nosaukumus un lietošanas mērķus: 

      2.1. paliekošajai zemes vienībai Nr. 1, /kadastra apzīmējums/, ar kopējo platību 6,1 ha, atstāt 

iepriekšējo nosaukumu – „Graudiņi”, Augstkalnes pagasts, Tērvetes novads, un visā tās platībā (6,1 

ha) noteikt nekustamā īpašuma lietošanas mērķi – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir 

lauksaimniecība (NĪLM kods – 0101).  

      2.2. atdalītajai zemes vienībai Nr. 2, /kadastra apzīmējums/, ar kopējo platību 10,8 ha, piešķirt 

jaunu nosaukumu – „Vecdobumi”, Augstkalnes pagasts, Tērvetes novads, un visā tās platībā (10,8 

ha) noteikt nekustamā īpašuma lietošanas mērķi – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir 

lauksaimniecība (NĪLM kods - 0101). 

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

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

 

 

Domes priekšsēdētāja                                                                                        D. Reinika 
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"Zelmeņi", Tērvetes pagasts, Tērvetes novads, LV-3730, tālr.63726012, fakss 63726012, 

e-pasts: tervetesnd@tervetesnd.lv 
 

 

TĒRVETES NOVADA TĒRVETES PAGASTĀ 

 

LĒMUMS 
 

2018. gada 22. februārī                                                                                         Nr. 14 

                                                                                                                 (protokols Nr.3, 15. §) 

 

 

Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda piedziņu bezstrīdus kārtībā  

 

 

Tērvetes novada dome, izskatot Zemgales apgabaltiesas iecirkņa Nr.106 zvērinātas tiesu 

izpildītājas Andželas Klaģes 2018. gada 05. februāra pieprasījumu Nr. 02191/106/2018-NOS ar 

lūgumu sniegt ziņas par nekustamā īpašuma „Rubenīši”, Tērvetes pagasts, Tērvetes novads, 

nekustamā īpašuma nodokļa parādu, saistībā ar piedziņas vēršanu uz minēto nekustamo īpašumu, 

konstatēja: 

Nekustamā īpašuma „Rubenīši”, Tērvetes pagasts, Tērvetes novads, /kadastra numurs/, pieder 

SIA “RELSERVISS”, /reģistrācijas numurs/, kura īpašuma tiesības uz minēto nekustamo īpašumu 

nostiprinātas Dobeles zemesgrāmatu nodaļas Tērvetes  pagasta /zemesgrāmatas nodalījuma 

numurs/. 

Nekustamā īpašuma „Rubenīši”, Tērvetes  pagasts, Tērvetes novads, /kadastra numurs/, 

aprēķinātais nekustamā īpašuma nodokļa parāds pēc stāvokļa uz 09.02.2018 sastāda 265,18 EUR, 

tai skaitā pamatparāds par ēkām 164,31 EUR, nokavējuma nauda 100,87 EUR. 

Ievērojot minēto, pamatojoties uz likuma „Par nekustamā īpašuma nodokli” 2.pantu, 9.panta 

otro daļu, kurā noteikts, ka noteiktajā laikā nenomaksāto nodokli un nokavējuma naudu saskaņā 

ar pašvaldības lēmumu piedzen bezstrīdus kārtībā atbilstoši likumam „Par nodokļiem un 

nodevām” un Administratīvā procesa likumā noteiktajai administratīvā akta piespiedu izpildes 

kārtībai, likuma „Par nodokļiem un nodevām” 18.panta pirmās daļas 11.punktu, kurā noteikts, ka 

nodokļu administrācijas pienākums ir piedzīt bezstrīda kārtībā termiņā nenomaksātos nodokļus un 

nokavējuma naudas,  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: 

 

1. Piedzīt bezstrīdus kārtībā no SIA “RELSERVISS”, /reģistrācijas numurs/, par labu Tērvetes 

novada pašvaldībai nenomaksāto nekustamā īpašuma nodokļa parādu un nokavējuma naudu par 

nekustamo īpašumu „Rubenīši”, Tērvetes pagasts, Tērvetes novads /kadastra numurs/, 265,18 

EUR (divi simti sešdesmit pieci euro 18 centi) apmērā, tai skaitā pamatparāds par ēkām 164,31 

EUR un nokavējuma nauda 100,87 EUR, piedziņu vēršot uz parādnieka naudas līdzekļiem un tam 

piederošo kustamo un nekustamo mantu; 

2. Lēmumu nosūtīt zvērinātam tiesu izpildītājam piespiedu izpildei; 

3. Lēmums stājas spēkā saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 70.panta pirmo un otro daļu.            



 

4. Lēmums pārsūdzams viena mēneša laikā no lēmuma spēkā stāšanās dienas Administratīvās 

rajona tiesas Rīgas tiesu namā, Antonijas ielā 6, Rīga, LV-1010 vai Administratīvās rajona tiesas 

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

 

 

Domes priekšsēdētāja                                                                                        D. Reinika 
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"Zelmeņi", Tērvetes pagasts, Tērvetes novads, LV-3730, tālr.63726012, fakss 63726012, 

e-pasts: tervetesnd@tervetesnd.lv 
 

 

TĒRVETES NOVADA TĒRVETES PAGASTĀ 

 

LĒMUMS 
 

2018. gada 22. februārī                                                                                         Nr. 15 

                                                                                                                 (protokols Nr.3, 16. §) 

 

 

Par dzīvokļa īpašuma “Spīdolas” - 17 atsavināšanu 

 

 

        Tērvetes novada dome ir izskatījusi I. V. 2017. gada 23. augusta iesniegumu ar ierosinājumu 

pārdot viņai Tērvetes novada pašvaldībai piederošo dzīvokļa īpašumu “Spīdolas” - 17, 

Augstkalne, Augstkalnes pagasts, Tērvetes novads.   

        Izskatot augstāk minēto ierosinājumu, Tērvetes novada dome konstatēja: 

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

īpašumu Nr. 17, “Spīdolas”, Augstkalne, Augstkalnes pagasts, Tērvetes novads, sastāvošu no 

trīsistabu dzīvokļa ar kopējo platību 72,8 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, I. V. ir tiesības ierosināt dzīvokļa 

īpašuma Nr. 17, “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 I. V.nav celta prasība par īres līguma izbeigšanu. Ģimenes locekļu starpā ir noslēgta 

notariāli apliecināta vienošanās par to, ka  dzīvokli iegādāsies I. V. 

        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 

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


 

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. 17, “Spīdolas”, Augstkalne, Augstkalnes 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 2100,00 EUR 

(divi tūkstoši viens simts euro 00 centi) apmērā, bet aktuālā kadastrālā vērtība uz 01.01.2018. ir 

2331,00 EUR (divi tūkstoši trīs simti trīsdesmit viens euro 00 centi). 

        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. 17, “Spīdolas”, Augstkalne, Augstkalnes pagasts, Tērvetes novads, pārdodot to par cenu 

2331,00 EUR (divi tūkstoši trīs simti trīsdesmit viens euro 00 centi) I. V., /personas kods/; 

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

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

ar šī lēmuma 1.punkta noteikumiem. 

 

 

Domes priekšsēdētāja                                                                                      D. Reinika 
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2018. gada 22. februārī                                                                                         Nr. 16 

                                                                                                                 (protokols Nr.3, 18. §) 

 

 

Par dzīvokļa īpašuma “Labrenči” dz. 26 atsavināšanu 

 

 

        Tērvetes novada dome ir izskatījusi L. Š. 2017. gada 11. maija iesniegumu ar ierosinājumu 

pārdot viņai Tērvetes novada pašvaldībai piederošo dzīvokļa īpašumu “Labrenči” - 26, Tērvete, 

Tērvetes pagasts, Tērvetes novads.   

    Izskatot augstāk minēto ierosinājumu, Tērvetes novada dome konstatēja: 

    L. Š. uz īres tiesisko attiecību pamata lieto Tērvetes novada pašvaldībai piederošo dzīvokļa 

īpašumu Nr. 26, “Labrenči”, Tērvete, Tērvetes pagasts, Tērvetes novads, sastāvošu no divistabu 

dzīvokļa ar kopējo platību 51,0 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, L. Š. ir tiesības ierosināt dzīvokļa īpašuma 

Nr. 26, “Labrenči”, Tērvete, Tērvetes 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 L. Š. nav celta prasība par īres līguma izbeigšanu. Dzīvoklī dzīvo nepilngadīgs L. Š. 

ģimenes loceklis. 

 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. 

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


 

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. 26, “Labrenči”, Tērvete, Tērvetes 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 1900,00 EUR (viens tūkstotis 

deviņi simti  euro 00 centi) apmērā, bet aktuālā kadastrālā vērtība ir 1955,00 EUR (viens tūkstotis 

deviņi simti piecdesmit pieci 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. 26, “Labrenči”, Tērvete, Tērvetes pagasts, Tērvetes novads, pārdodot to par cenu 1995,00 EUR 

(viens tūkstotis deviņi simti deviņdesmit pieci euro 00 centi) L. Š., /personas kods/; 

        2. Noteikt, ka šis lēmums zaudē spēku, ja L. Š. līdz 2018. gada 01. aprīlim nav veikusi 

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

ar šī lēmuma 1.punkta noteikumiem. 
 

 

Domes priekšsēdētāja                                                                                      D. Reinika 
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TĒRVETES NOVADA TĒRVETES PAGASTĀ 

 

LĒMUMS 
 

2018. gada 22. februārī                                                                                         Nr. 17 

                                                                                                                 (protokols Nr.3, 19. §) 

 

 

Par dzīvokļa īpašuma “Labrenči” dz. 31 atsavināšanu 

 

 

        Tērvetes novada dome ir izskatījusi J. D. 2017. gada 27. novembra iesniegumu ar 

ierosinājumu pārdot viņai Tērvetes novada pašvaldībai piederošo dzīvokļa īpašumu “Labrenči” - 

31, Tērvete, Tērvetes pagasts, Tērvetes novads.   

        Izskatot augstāk minēto ierosinājumu, Tērvetes novada dome konstatēja: 

        J. D. uz īres tiesisko attiecību pamata lieto Tērvetes novada pašvaldībai piederošo dzīvokļa 

īpašumu Nr. 31, “Labrenči”, Tērvete, Tērvetes pagasts, Tērvetes novads, sastāvošu no trīsistabu 

dzīvokļa ar kopējo platību 62,4 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, J. D. ir tiesības ierosināt dzīvokļa 

īpašuma Nr. 31, “Labrenči”, Tērvete, Tērvetes 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 J. D. nav celta prasība par īres līguma izbeigšanu. 2017. gada 18. decembrī ir noslēgta 

VIENOŠANĀS starp pilngadīgajiem J. D. ģimenes locekļiem par izīrēta dzīvokļa iegūšanu 

īpašumā. 

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


 

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

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

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

cenu. 

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

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

likumā paredzētajā kārtībā apstiprinātajiem Latvijas īpašuma vērtēšanas standartiem jeb tirgus 

cena, ko noteicis sertificēts vērtētājs . 
        Dzīvokļa īpašuma Nr. 31, “Labrenči”, Tērvete, Tērvetes 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 2900,00 EUR (divi tūkstoši 

deviņi simti  euro 00 centi) apmērā, bet aktuālā kadastrālā vērtība ir 2278,00 EUR (divi tūkstoši 

divi simti septiņdesmit astoņi 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. 31, “Labrenči”, Tērvete, Tērvetes pagasts, Tērvetes novads, pārdodot to par cenu 2900,00 EUR 

(divi tūkstoši deviņi simti euro 00 centi) J. D., /personas kods/; 
        2. Noteikt, ka šis lēmums zaudē spēku, ja J. D. līdz 2018. gada 1. aprīlim nav veikusi pirkuma 

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

lēmuma 1.punkta noteikumiem. 

 

 

Domes priekšsēdētāja                                                                                    D. Reinika 
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LĒMUMS 
 

2018. gada 22. februārī                                                                                         Nr. 18 

                                                                                                                 (protokols Nr.3, 20. §) 

 

 

Par dzīvokļa īpašuma “Labrenči” dz. 9 atsavināšanu 

 

 

Tērvetes novada dome ir izskatījusi M. Š. 2017. gada 4. decembra iesniegumu ar ierosinājumu 

pārdot viņam Tērvetes novada pašvaldībai piederošo dzīvokļa īpašumu “Labrenči” - 9, Tērvete, 

Tērvetes pagasts, Tērvetes novads.   

Izskatot augstāk minēto ierosinājumu, Tērvetes novada dome konstatēja: 

M. Š. uz īres tiesisko attiecību pamata lieto Tērvetes novada pašvaldībai piederošo dzīvokļa 

īpašumu Nr. 9, “Labrenči”, Tērvete, Tērvetes pagasts, Tērvetes novads, sastāvošu no trīsistabu 

dzīvokļa ar kopējo platību 67,2 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, M. Š.  ir tiesības ierosināt dzīvokļa īpašuma 

Nr. 9, “Labrenči”, Tērvete, Tērvetes 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 M. Š. nav celta prasība par īres līguma izbeigšanu. 2017. gada 5. decembrī ir noslēgta 

VIENOŠANĀS starp pilngadīgajiem M. Š. 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. 

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


 

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. 9, “Labrenči”, Tērvete, Tērvetes 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 2900,00 EUR (divi tūkstoši 

deviņi simti euro 00 centi) apmērā, bet aktuālā kadastrālā vērtība ir 2612,00 EUR (divi tūkstoši 

seši simti divpadsmit 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. 9, “Labrenči”, Tērvete, Tērvetes pagasts, Tērvetes novads, pārdodot to par cenu 2900,00 EUR 

(divi tūkstoši deviņi simti euro 00 centi) M. Š., /personas kods/; 
        2. Noteikt, ka šis lēmums zaudē spēku, ja M. Š. līdz 2018. gada 1. aprīlim nav veicis pirkuma 

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

lēmuma 1.punkta noteikumiem. 

 

Domes priekšsēdētāja                                                                                            D. Reinika 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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


 

 

 

 

 

 
LATVIJAS REPUBLIKA 

TĒRVETES NOVADA DOME 
Reģ.Nr.90001465562 

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

e-pasts: tervetesnd@tervetesnd.lv 
 

 

TĒRVETES NOVADA TĒRVETES PAGASTĀ 

 

LĒMUMS 
 

2018. gada 22. februārī                                                                                         Nr. 19 

                                                                                                                 (protokols Nr.3, 25. §) 

 

 

 

Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu, nekustamo īpašumu „Mazkalniņi”, “Tērces”, 

“Liel-Šķindeļi” un “Maz-Šķindeļi” robežu pārkārtošanu un lietošanas mērķu piešķiršanu 

 

 

Tērvetes novada dome ir izskatījusi AS “AGROFIRMA TĒRVETE” iesniegumu par izstrādātā 

zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamo īpašumu „Mazkalniņi”, “Tērces”, “Liel-

Šķindeļi” un “Maz-Šķindeļi”, Tērvetes pagasts, Tērvetes novads, robežu pārkārtošanu un 

lietošanas mērķu piešķiršanu zemes vienībām.  

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

dome konstatēja: 

Zemes ierīcības projekts ir izstrādāts, lai atdalītu vienu zemes vienību no AS “AGROFIRMA 

TĒRVETE” piederošajiem nekustamajiem īpašumiem “Tērces” un “Maz-Šķindeļi” un tiktu 

pārkārtota robeža starp A. C. piederošo nekustamo īpašumu “Mazkalniņi” un AS “AGROFIRMA 

TĒRVETE” piederošajiem nekustamajiem īpašumiem “Tērces”, “Maz-Šķindeļi” un “Liel-

Šķindeļi”, kā arī konkretizē nekustamo īpašumu apgrūtinājumus. 

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

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

Zemes ierīcības projekts paredz, ka no nekustamā īpašuma “Mazkalniņi” zemes vienības ar 

/kadastra apzīmējums/ tiks nodalītas divi zemes gabali 0,31 ha un 0,48 ha platībā. Zemes gabals 

0,31 ha platībā tiks pievienots blakus esošā zemes īpašuma “Maz-Šķindeļi” zemes vienībai ar 

/kadastra apzīmējums/, bet zemes gabals 0,48 ha platībā tiks pievienots zemes īpašuma “Tērces” 

zemes vienībai ar /kadastra apzīmējums/.  

No nekustamā īpašuma “Maz-Šķindeļi” tiks nodalīts zemes gabals 1,52 ha platībā, kas tiks 

pievienots īpašumam “Tērces”.  

No īpašuma “Tērces” tiks nodalīts zemes gabals 1,68 ha platībā, izveidojot jaunu zemes 

īpašumu. 

No īpašuma “Liel-Šķindeļi”, /kadastra apzīmējums/, tiks nodalīts 1,57 ha liels zemes gabals un 

pievienots īpašuma “Mazkalniņi” zemes vienībai ar /kadastra apzīmējums/. 

Zemes ierīcības projektu ir saskaņojuši nekustamo īpašumu „Mazkalniņi”, “Tērces”, “Liel-

Šķindeļi” un “Maz-Šķindeļi”, Tērvetes pagasts, Tērvetes novads, īpašnieki un Tērvetes novada 

būvvalde. 



 

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

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

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

ierīcības darbiem paredzēts izveidot jaunu adresācijas objektu un nekustamā īpašuma lietošanas 

mērķu noteikšanu vai maiņu. 

    Ņemot vērā augstāk minētos lietas faktiskos apstākļus un šim protokolam pievienoto zemes 

ierīcības projekta lietu (pielikums pie lēmuma Nr. 1) pamatojoties uz Zemes ierīcības likuma 5., 

8. un 9.pantu, likuma „Par pašvaldībām” 21.pantu, LR MK 05.08.2016. noteikumu Nr. 505 

„Zemes ierīcības projekta izstrādes noteikumi” 26. un 28. punktu un LR MK 20.06.2006. 

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

lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība”, Tērvetes novada dome, atklāti vārdiski balsojot: 

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

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

 

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

        1.1. nekustamā īpašuma “Mazkalniņi”, Tērvetes pagasts, Tērvetes novads, zemes vienības ar 

/kadastra apzīmējums/ robežu pārkārtošanu, atdalot zemes gabalu 0,31 ha platībā un pievienojot 

to nekustamā īpašuma “Maz-Šķindeļi”, Tērvetes pagasts, Tērvetes novads, zemes vienībai ar 

/kadastra apzīmējums/, un atdalot zemes gabalu 0,48 ha platībā un pievienojot to nekustamā 

īpašuma “Tērces”, Tērvetes pagasts, Tērvetes novads, zemes vienībai ar /kadastra apzīmējums/.  

        1.2. nekustamā īpašuma “Maz-Šķindeļi”, Tērvetes pagasts, Tērvetes novads, zemes vienības 

ar /kadastra apzīmējums/ robežu pārkārtošanu, atdalot zemes gabalu 1,52 ha platībā un pievienojot 

to nekustamā īpašuma “Tērces”, Tērvetes pagasts, Tērvetes novads, zemes vienībai ar /kadastra 

apzīmējums/.  

        1.3. nekustamā īpašuma “Tērces”, Tērvetes pagasts, Tērvetes novads, zemes vienības ar 

/kadastra apzīmējums/, sadalīšanu divās atsevišķās zemes vienībās – 5,12 ha platībā un 1,68 ha 

platībā; 

        1.4. nekustamā īpašuma “Liel-Šķindeļi”, Tērvetes pagasts, Tērvetes novads, zemes vienības 

ar /kadastra apzīmējums/ robežu pārkārtošanu, atdalot zemes gabalu 1,57 ha platībā un pievienojot 

to nekustamā īpašuma “Mazkalniņi”, Tērvetes pagasts, Tērvetes novads, zemes vienībai ar 

/kadastra apzīmējums/. 

     2. Apstiprināt, ka zemes vienības “Mazkalniņi”, Tērvetes pagasts, Tērvetes novads, /kadastra 

apzīmējums/, platība pēc zemes vienības daļas robežu pārkārtošanas ir 20,05 ha un visā tās platībā 

(20,05 ha) noteikt nekustamā īpašuma lietošanas mērķi – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā 

darbība ir lauksaimniecība (NĪLM kods – 0101).  

     3. Apstiprināt, ka zemes vienības “Mazkalniņi”, Tērvetes pagasts, Tērvetes novads, /kadastra 

apzīmējums/, platība pēc zemes vienības daļas robežu pārkārtošanas ir 28,77 ha un visā tās platībā 

(28,77 ha) noteikt nekustamā īpašuma lietošanas mērķi – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā 

darbība ir lauksaimniecība (NĪLM kods – 0101).  

     4. Apstiprināt, ka zemes vienības “Maz-Šķindeļi”, Tērvetes pagasts, Tērvetes novads, /kadastra 

apzīmējums/, platība pēc zemes vienības daļas robežu pārkārtošanas ir 6,39 ha un visā tās platībā 

(6,39 ha) noteikt nekustamā īpašuma lietošanas mērķi – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā 

darbība ir lauksaimniecība (NĪLM kods – 0101).  

     5. Apstiprināt, ka zemes vienības “Liel-Šķindeļi”, Tērvetes pagasts, Tērvetes novads, /kadastra 

apzīmējums/, platība pēc zemes vienības daļas robežu pārkārtošanas ir 5,96 ha un visā tās platībā 

(5,96 ha) noteikt nekustamā īpašuma lietošanas mērķi – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā 

darbība ir lauksaimniecība (NĪLM kods – 0101).  

     6. Piešķirt sadalītajam nekustamajam īpašumam „Tērces”, Tērvetes pagasts, Tērvetes novads, 

sekojošas adreses un lietošanas mērķus: 

    6.1. paliekošajai zemes vienībai ar /kadastra apzīmējums/, ar kopējo platību 5,12 ha, atstāt 

iepriekšējo nosaukumu – „Tērces”, Tērvetes pagasts, Tērvetes novads, un visā tās platībā (5,12 ha) 

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

lauksaimniecība (NĪLM kods – 0101).  



 

    6.2. atdalītajai  zemes vienībai ar kopējo platību 1,68 ha piešķirt jaunu nosaukumu – 

„Vectērces”, Tērvetes pagasts, Tērvetes novads, un visā tās platībā (1,68 ha) noteikt nekustamā 

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

(NĪLM kods - 0101). 

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

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

 

 

Domes priekšsēdētāja                                                                                        D. Reinika 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

APSTIPRINĀTS 

 ar Tērvetes novada domes  

   2018. gada 22. Februāra sēdes lēmumu   

 (protokols Nr. 3, 7. §) 

 

  

 Tērvetes novada individuālo sportistu un sporta komandu  

finansiālā atbalsta nolikums  
 

Izdots saskaņā ar  

Sporta likuma 7.pantu 

Likuma “Par pašvaldībām”  

41.panta pirmās daļas 2.punktu 

I. Vispārīgie jautājumi 

 

1. Nolikums nosaka kārtību, kādā Tērvetes novadā (turpmāk tekstā - Pašvaldība) tiek piešķirts 

finansiāls atbalsts individuālo sportistu un sporta komandu dalībai sporta sacensībās, kā arī 

finansiālā atbalsta saņēmēja pienākumus un tiesības. 

 

2. Nolikuma mērķis:  

   2.1. veicināt Pašvaldības iedzīvotāju iesaistīšanos sportiskajās aktivitātēs, attīstīt sporta veidu 

pieejamību, veicināt veselīgu dzīvesveidu;   

   2.2. atbalstīt Pašvaldības sporta komandu un individuālo sportistu dalību starpnovadu, 

Latvijas sporta federāciju apstiprinātajos Latvijas čempionātos, Latvijas veterānu sporta spēlēs, 

Latvijas olimpiādēs, invalīdu sporta organizētajos pasākumos, starptautiskajās sacensībās. 

 

3. Tiesības pretendēt uz Pašvaldības finansiālo atbalstu ir: 

   3.1. individuālajiem sportistiem, kuri ir deklarējuši savu dzīvesvietu Tērvetes novadā vai kuri 

ir darba attiecībās ar Tērvetes novada administratīvajā teritorijā esošajiem uzņēmumiem, iestādēm, 

vai kuri mācās Pašvaldības izglītības iestādēs; 

   3.2. sportistu komandām, kuras pārstāv Tērvetes novadu un kurās ne mazāk kā puse sportisku 

ir deklarējuši savu dzīvesvietu Pašvaldībā vai ir darba attiecībās ar Pašvaldības teritorijā esošajiem 

uzņēmumiem vai iestādēm. 

 

II. Pašvaldības finansiālā atbalsta 

piešķiršanas nosacījumi un apmērs 

 

4. Individuālajiem sportistiem – jauniešiem (par jauniešiem šī nolikuma izpratnē ir uzskatāmas 

personas, kuras nav sasniegušas 20 gadu vecumu) un jauniešu sporta komandām var tikt piešķirts: 

   4.1. finansiāls atbalsts transporta izdevumu segšanai braucieniem uz sporta nodarbībām, 

sacensībām, turnīriem; 

   4.2. finansiāls atbalsts dalības maksu segšanai attiecīgās Latvijas sporta federācijas, 

savienības rīkotajās sacensībās; 

   4.3. finansiāls atbalsts dalības maksas apmaksai vienai komandai dalībai vienā starptautiskajā 

turnīrā līdz 300,00 euro; 

   4.4. finansiāls atbalsts dalības maksas apmaksai vienam individuālajam sportistam dalībai 

vienā starptautiskajā turnīrā līdz 100,00 euro; 

   4.5. finansiāls atbalsts komandai, sportistam sporta formas iegādei ne biežāk kā vienu reizi 

trijos gados; 

   4.6. finansiāls atbalsts sporta licenču apmaksai; 

   4.7. finansiāls atbalsts sporta nometņu izdevumu segšanai: 



 

         4.7.1. Pašvaldības komandai Latvijas Jaunatnes Olimpiādēs līdz 500,00 euro;  

         4.7.2. Pašvaldības komandai Latvijas jaunatnes čempionātos līdz 300,00 euro;  

 

5. Individuālajiem sportistiem var tikt piešķirts: 

       5.1. finansiāls atbalsts vienu reizi gadā līdz 100,00 euro apmērā atzītas Latvijas sporta 

federācijas rīkotajās sacensībās, ja sportists pārstāv Tērvetes novadu; 

       5.2. finansiāls atbalsts vienu reizi gadā līdz 150,00 euro apmērā starptautiskas sporta 

federācijas rīkotajās sporta sacensībās; 

       5.3. finansiāls atbalsts līdz 30,00 euro vienam sportistam sacensību formu iegādei ne biežāk 

kā vienu reizi trijos gados; 

       5.4. finansiāls atbalsts sporta licenču apmaksai līdz 15,00 euro vienam sportistam; 

       5.5. atbalsts Tērvetes novada sporta bāzes un esošā inventāra izmantošanas iespējai Tērvetes 

novada pašvaldības teritorijā (Tērvetes novada sporta halle, Augstkalnes vidusskolas sporta zāle, 

stadions).  

 

 6. Tērvetes novada sporta komandām var tikt piešķirts: 

      6.1. finansiāls atbalsts dalības maksas segšanai starpnovadu mēroga sporta sacensībās vienu 

reizi gadā līdz 150 eiro apmērā vienā sporta veidā vienai komandai, atzītas Latvijas sporta 

federācijas organizētajos čempionātos līdz 1500,00 euro vienā sporta veidā vienai komandai; 

     6.2. finansiāls atbalsts līdz 30,00 euro sacensību formu iegādei komandas sportistam ne biežāk 

kā vienu reizi trijos gados; 

     6.3. finansiāls atbalsts sporta licenču apmaksai līdz 15,00 euro; 

     6.4. atbalsts Tērvetes novada sporta bāzes un esošā inventāra izmantošanas iespējai Tērvetes 

novada pašvaldības teritorijā (Tērvetes novada sporta halle, Augstkalnes vidusskolas sporta zāle, 

stadions). 

 

7. Finansiāls atbalsts var tikt piešķirts arī tiesnešu, medicīniskā un tehniskā personāla 
nodrošināšanai. 

 

 

III. Kārtība, kādā tiek iesniegti un izskatīti 

iesniegumi finansējuma saņemšanai 

 

8. Finansējuma piešķiršanas pamats ir fiziskas vai juridiskas personas iesniegums. 

 

9. Lai saņemtu finansiālu atbalstu nākamajam gadam, pretendents iesniedz iesniegumu 

Pašvaldībā ne vēlāk kā līdz tekošā gada 15. novembrim.  

 

10. Iesniegumā norāda vēlamā finansiālā atbalsta summu, iesniegumam pievieno sacensību 

nolikumu, sacensību izdevumu tāmi, izmaksu aprēķinu u.c. finansējuma pieprasījuma pamatojošo 

dokumentāciju atkarībā no finansējuma pieprasījuma mērķa. 

 

11. Gadījumā, ja finansiālais atbalsts nepieciešams dalībai starptautiskajās sacensībās, 

iesniegumam pievienojams dokuments, kas apliecina, ka pretendents ir tiesīgs startēt atzītas 

starptautiskas federācijas organizētajās sacensībās. 

 

12. Pašvaldība ir tiesīga pārbaudīt iesniegumā norādītās ziņas un pieprasīt no iesniedzēja 

nepieciešamo papildus informāciju, dokumentāciju un attiecīgā sporta veida federācijas 

saskaņojumu. 



 

 

13. Saņemtos iesniegumus par finansiālā atbalsta piešķiršanu izskata Pašvaldības dome, 

izstrādājot Pašvaldības budžetu nākamajam gadam. Pašvaldības dome izvērtē visus saņemtos 

iesniegumus un, ņemot vērā šo nolikumu un Pašvaldības budžeta iespējas, piešķir, daļēji piešķir 

vai atsaka finansiālu atbalsta piešķiršanu, piešķirto finansējumu iekļaujot Pašvaldības Sporta 

nodaļas budžetā  

 

14. Gadījumā, ja finansiālā atbalsta saņemšanas pretendents iesniegumu par finansiālā atbalsta 

saņemšanu iesniedz pēc šī nolikuma 9.punktā noteiktā termiņa, tad iesniegumu un tam pievienotos 

dokumentus izvērtē domes priekšsēdētājs, izpilddirektors un Sporta nodaļas vadītājs. Ja visas 

iepriekš minētās personas akceptē finansiālā atbalsta saņemšanas pieprasījuma tālāku virzību un 

Pašvaldības budžetā ir nepieciešamie finanšu līdzekļi, Pašvaldības dome lemj jautājumu par 

finansiālā atbalsta piešķiršanu. 

IV. Finansiālā atbalsta saņēmēju tiesības un pienākumi 

 

15. Finansiālā atbalsta saņēmējs ne vēlāk kā divu nedēļu laikā pēc sacensību norises dienas vai 

piešķirtā finansiālā atbalsta izlietošanas dienas iesniedz Pašvaldības Sporta nodaļā rakstisku 

atskaiti par finansiālā atbalsta izlietošanu. 

 

16. Gadījumā, ja finansiālā atbalsta saņēmējs ir sniedzis nepatiesas ziņas vai izlietojis finansiālo 

atbalstu šajā nolikumā neparedzētiem mērķiem, vai nav piedalījies sporta sacensībās, vai 

sacensības nav notikušas, piešķirtais finansējums viena mēneša laikā jāieskaita Pašvaldības kontā. 

 

17. Finansiālā atbalsta saņēmējiem, kuri Pašvaldībai snieguši nepatiesas ziņas vai kuri 

izlietojuši finansiālo atbalstu šajā nolikumā neparedzētiem mērķiem, finansiālais atbalsts 

turpmākajā periodā netiek piešķirts.  

 

18. Pašvaldības finansiālā atbalsta saņēmējam pēc iespējas ir pienākums izmantot pašvaldības 

nosaukumu, simboliku, ģerboni uz sacensību, treniņu formām. 

 

19. Pašvaldības finansiālā atbalsta saņēmējam jānodrošina Tērvetes novada publicitāte, 

jāsniedz informācija Sporta nodaļai par sportiskajām aktivitātēm, sasniegumiem. 

 

20. Pašvaldības finansiālā atbalsta saņēmējam ir pienākums sniegt bezatlīdzības palīdzību 

Pašvaldībai tās rīkotajos sporta pasākumos. 

 

V. Nobeiguma noteikumi 

 

21. Kontroli par saņemto finansiālo atbalstu un tā saņemšanas izpildi veic Tērvetes novada 

pašvaldības Sporta nodaļa. 

 

22. Nolikums stājas spēkā tā apstiprināšanas brīdī. 

 

 

 

Domes priekšsēdētāja                                                                          D. Reinika 

 

 

 

 

 

 



 

APSTIPRINĀTI 

Ar Tērvetes novada domes 

2018. gada 22. februāra sēdes 

lēmumu (prot. Nr.3, 10.§)  

 

NOTEIKUMI 

Kārtība, kādā Tērvetes novada domē tiek organizēta 

 autobusa un mikroautobusu izmantošana un maksas pakalpojumu sniegšana 

 

Izdoti saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām"  

41.panta pirmās daļas 2. punktu 

 

 

1. Noteikumi “Kārtība, kādā Tērvetes novada domē tiek organizēta autobusa un 

mikroautobusu izmantošana un maksas pakalpojumu sniegšana” (turpmāk tekstā – Noteikumi) 

nosaka Tērvetes novada domes rīcībā esošā autobusa un mikroautobusu izmantošanas un maksas 

pakalpojumu sniegšanas kārtību. 

2. Tērvetes novada domē autobusa un mikroautobusu izmantošanas un pakalpojumu 

sniegšanas organizāciju veic un par to izmantošanas uzskaiti ir atbildīgs Tērvetes novada 

pašvaldības izpilddirektors, kura darbību uzrauga Tērvetes novada domes priekšsēdētājs. 

3. Tērvetes novada domes autobuss un mikroautobusi  atbilstoši Tērvetes novada pašvaldības 

izpilddirektora norīkojumiem  var tikt izmantoti:  

3.1. Tērvetes novada domes iestāžu un struktūrvienību organizētajos braucienos 

pašvaldības autonomo funkciju izpildei; 

3.2. Tērvetes novada izglītības iestāžu izglītojošo ekskursiju organizēšanai mācību 

perioda laikā, ar nosacījumu, ka autobuss vai mikroautobuss piepildīts: 

3.2.1. Augstkalnes vidusskolai - 7 ekskursijas; 

3.2.2. Annas Brigaderes pamatskolai - 6 ekskursijas. 

3.3. Tērvetes un Bukaišu pagastā dzīvojošo pensionāru ekskursiju 

organizēšanai  veselīga dzīvesveida nodrošināšanai, kultūras redzesloka paplašināšanai un 

izglītības veicināšanai -  1 ekskursija viena kalendārā gada laikā, ar nosacījumu, ka autobuss vai 

mikroautobuss tiek piepildīts;   

3.4. Augstkalnes pagastā dzīvojošo pensionāru ekskursiju organizēšanai veselīga 

dzīvesveida nodrošināšanai, kultūras redzesloka paplašināšanai un izglītības veicināšanai - 1 

ekskursija  viena kalendārā gada laikā, ar nosacījumu, ka autobuss vai mikroautobuss tiek 

piepildīts. 

3.5. Tērvetes novadā dzīvojošo represēto personu ekskursiju organizēšanai veselīga 

dzīvesveida nodrošināšanai, kultūras redzesloka paplašināšanai un izglītības veicināšanai 1 

ekskursija viena kalendārā gada laikā; 

3.6. Tērvetes novada teritorijā dzīvojošiem zemessargiem Latvijas Republikas 

Zemessardzes rīkoto pasākumu apmeklēšanai;  

3.7. Tērvetes pašvaldības Ģimenes atbalsta centra “Bērnu pasaule” bērnu izglītojošo 

ekskursiju organizēšanai - 1 ekskursija viena kalendārā gada laikā;  

3.8. Tērvetes pašvaldības Bukaišu bērnu pieskatīšanas istabas “Saule”  bērnu izglītojošo 

ekskursiju organizēšanai - 1 ekskursija viena kalendārā gada laikā, ar nosacījumu, ka autobuss vai 

mikroautobuss tiek piepildīts; 

3.9. Tērvetes novada izglītības iestāžu audzēkņu,  kuri ieguvušas godalgotas vietas 

olimpiādēs, konkursos, skatēs, kā arī sporta laureātiem izglītojošo ekskursiju organizēšanai - 1 

ekskursija viena kalendārā gadā; 



 

3.10. Tērvetes novada pašvaldības sociālās aprūpes centrā „Tērvete”: 

iemitināto Tērvetes novadā iedzīvotāju ekskursiju organizēšanai  veselīga dzīvesveida 

nodrošināšanai, kultūras redzesloka paplašināšanai un izglītības veicināšanai – 1 ekskursija  viena 

kalendārā  gada laikā; 

3.11. Tērvetes novada pašvaldības Tērvetes pagasta pašdarbības kolektīvos iesaistīto 

personu ekskursiju organizēšanai veselīga dzīvesveida nodrošināšanai, kultūras redzesloka 

paplašināšanai un izglītības veicināšanai  - 3 ekskursijas  viena kalendārā gada laikā, ar 

nosacījumu, ka autobuss vai mikroautobuss tiek piepildīts; 

3.12. Tērvetes novada pašvaldības Augstkalnes un Bukaišu pagasta pašdarbības 

kolektīvos iesaistīto personu ekskursiju organizēšanai veselīga dzīvesveida nodrošināšanai, 

kultūras redzesloka paplašināšanai un izglītības veicināšanai  - 1 ekskursija viena kalendārā gada 

laikā, ar nosacījumu, ka autobuss vai mikroautobuss tiek piepildīts; 

3.13. Maksa pakalpojumu sniegšanai saskaņā ar Noteikumu nosacījumiem. 

4. Visas Noteikumu 3.3. – 3.12.apakšpunktos minētās ekskursijas var būt tikai vienas dienas 

ekskursijas, nepārsniedzot kopējo vienas ekskursijas nobraukto kilometru attālumu - 400 km.  

5. Autobusa un mikroautobusu izmantošanas maksas pakalpojumu sniegšanai nosacījumi: 

5.1. Autobusa un mikroautobusu maksas pakalpojumi var tikt sniegti Tērvetes novada 

teritorijā dzīvojošajām fiziskām personām un atrodošajām juridiskajām personām, ievērojot šādus 

priekšnoteikumus: 

5.1.1. autobusu vai mikroautobusus nav nepieciešams izmantot Noteikumu 

3.punkta apakšpunktos atrunāto braucienu nodrošināšanai; 

5.1.2. pakalpojums ir nepieciešams šīm personām nozīmīgu pasākumu 

(piemēram, kāzas, bēres, ievērojamas dzīves un darba jubilejas, nozīmīgi pasākumi) organizēšanai 

vai citos Tērvetes novada pašvaldības izpilddirektora akceptētajos gadījumos. 

5.2. Lai saņemtu autobusa vai mikroautobusu maksas pakalpojumu, persona vismaz 3 

dienas pirms plānotās pakalpojuma saņemšanas dienas iesniedz Tērvetes novada pašvaldības 

izpilddirektoram iesniegumu par autotransporta pakalpojuma piešķiršanu, kurā norāda 

autotransporta izmantošanas laiku, maršrutu, mērķi un apliecinājumu, ka apmaksāt Tērvetes 

novada pašvaldības sniegtos autotransporta maksas pakalpojumus atbilstoši Tērvetes novada 

domes izrakstītajiem rēķiniem. 

5.3. Pēc iesnieguma saņemšanas Tērvetes novada pašvaldības  izpilddirektors izvērtē 

autotransporta pakalpojumu sniegšanas iespējamību atbilstoši Noteikumu 5.1.1.apakšpunktam, 

autotransporta izmantošanas mērķa atbilstību Noteikumu 5.1.2.apakšpunktam un pieņem lēmumu 

par autotransporta maksas pakalpojumu sniegšanu vai par atteikumu sniegt autotransporta 

pakalpojumu. 

5.4. Ne vēlāk kā 5 darba dienu laikā pēc pakalpojuma izmantošanas  Tērvetes novada 

pašvaldības izpilddirektors sastāda un Tērvetes novada domes Grāmatvedības nodaļā iesniedz 

Aprēķinu par autobusu vai mikroautobusa maksas pakalpojumu (Noteikumu pielikumā), 

izmantojot faktisko autotransporta izmantošanas laiku un maršrutu, pēc kā saņemšanas Tērvetes 

novada domes Grāmatvedības nodaļa nekavējoties izraksta un nosūta vai nodod personai gala 

rēķinu par pakalpojuma izmantošanu, norādot rēķina apmaksas termiņu ne vēlāk kā 10 (desmit) 

dienu laikā no rēķina izrakstīšanas dienas. 

6.  Ar Noteikumu spēkā stāšanās dienu spēku zaudē Tērvetes novada domes 2014. gada 18. 

decembra noteikumi  “Kārtība, kādā Tērvetes novada domē tiek organizēta autobusu un 

mikroautobusu izmantošana un maksas  pakalpojuma sniegšana”. 

 

 

 

 



 

Pielikums  

2018. gada  22. februāra noteikumiem  
„Kārtība, kādā Tērvetes novada domē 

tiek organizēta autobusa un mikroautobusu izmantošana un 

maksas pakalpojuma sniegšana” 

 

Aprēķins par autobusa un mikroautobusu maksas pakalpojumu 

 

Transportlīdzeklis ______________________________________________________ 

Pakalpojuma izmantotājs_________________________________________________  

Reģistra Nr. vai personas kods ____________________________________________ 

Datums ______________________________________________________________  

Maršruts _____________________________________________________________ 

Nobrauktie km ________________________________________________________  

Stundas ______________________________________________________________  

 

 

Paraksts ___________________________  

 

 

Domes priekšsēdētāja                                                                      D. Reinika 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

APSTIPRINĀTS 

 ar Tērvetes novada domes  

2018. gada 22. februāra 

sēdes lēmumu   

 (protokols Nr. 3, 17. §) 

 

Tērvetes novada domes nolikums 

“Grozījums Tērvetes novada domes 2013. gada 28. marta 

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

atlīdzības nolikums”” 

 

Izdots saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām" 

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

41.panta pirmās daļas 2.punktu,  

Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likumu, 

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

“Noteikumi par valsts un pašvaldību institūciju 

amatpersonu un darbinieku sociālajām garantijām”. 

 

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

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

grozījumu: 

 

Nolikuma 9.5.apakšpunktā burtus un skaitļus “EUR 142,29” aizstāt ar burtiem un skaitļiem “EUR 

213,00” . 

 

 

Domes  priekšsēdētāja                                                                                        D. Reinika 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

APSTIPRINĀTS 

Ar Tērvetes novada domes 

2013. gada 28. marta sēdes lēmumu 

(protokols Nr.3, paragrāfs Nr.10); 

ar grozījumiem 2014. gada 24. aprīlī 

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

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

                                                                                     ar grozījumiem 2014. gada 18. decembrī 

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

ar grozījumiem  2016. gada 22. jūnija sēdē 

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

ar grozījumiem 2016. gada 28. jūlija sēdē 

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

ar grozījumiem 2016. gada 22. decembra  sēdē 

(protokols Nr. 17, paragrāfs Nr. 2), 

ar grozījumiem 2018. gada 25. janvāra sēdē 

(protokols Nr. 1, paragrāfs Nr. 10 ), 

ar grozījumu  2018. gada 22. februāra sēdē 

(protokols Nr. 3, paragrāfs Nr. 17) 

    

 

 

Tērvetes novada domes un to izveidoto iestāžu amatpersonu un darbinieku 

atlīdzības nolikums 

 

Izdots saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām" 

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

41.panta pirmās daļas 2.punktu,  

Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku  

atlīdzības likumu, 

LR MK 2010.gada 21.jūnija noteikumiem  

Nr. 565 “Noteikumi par valsts un pašvaldību institūciju  

amatpersonu un darbinieku sociālajām garantijām”  

 

 

1. Vispārīgie noteikumi 

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

priekšsēdētāja vietnieka, deputātu, izpilddirektora, pašvaldības administrācijas darbinieku, 

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

darbinieku),  atlīdzības noteikšanas kārtību. 

1.2. Šis Nolikums nenosaka atlīdzības noteikšanas kārtību: 

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

pirmsskolas izglītības programmu, tai skaitā atbalsta personālam izglītības programmu 

īstenošanai; 

1.2.2. pašvaldības kapitālsabiedrībās un publiski privātajās kapitālsabiedrībās. 

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

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

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

segšana. 



 

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

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

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

Pašvaldības iestāžu darbinieku darba samaksu nosaka katras iestādes vadītājs atlīdzībai iedalīto 

budžeta līdzekļu ietvaros, saskaņojot ar domes izpilddirektoru. 

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

mēnešalgu izmaksā proporcionāli amata vai pienākumu pildīšanas laikam. 

 

2. Domes priekšsēdētāja, vietnieka darba samaksa 

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

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

pārvaldes publicēto valstī strādājošo aizpagājušā gada mēneša vidējās darba samaksas apmēru, kas 

noapaļots pilnos euro, reizinot ar koeficientu, ko nosaka ar Domes Finanšu komitejas lēmumu. 

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

EUR 10,00 atbilstoši faktiski nostrādāto stundu skaitam attiecīgajā mēnesī, bet ne vairāk kā par 40 

stundām nedēļā. 

2.3. (svītrots ar Tērvetes novada domes 2016. gada 22.decembra sēdes lēmumu (prot. Nr.17, 2§)). 

2.4. (svītrots ar Tērvetes novada domes 2016. gada 22.decembra sēdes lēmumu (prot. Nr.17, 2§)). 

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

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

 

3. Deputātu darba samaksa  

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

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

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

pienākumu pildīšanu. 

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

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

pildīšanu ārpus noteiktā darba laika, nosakot piemaksu pie mēnešalgas. 

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

priekšsēdētājs ar rīkojumu. 

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

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

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

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

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

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

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

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

Komiteju un komisiju atbildīgie darbinieki vai protokolisti līdz katra mēneša priekšpēdējai darba 

dienai iesniedz Domes Grāmatvedības nodaļā rakstveida informāciju par deputātu faktiski 

nostrādātām stundām. 

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

algas dienā. 

3.6. Deputātam ir tiesības, iesniedzot Domes priekšsēdētājam rakstisku paziņojumu, atteikties no 

atlīdzības. 

3.7. Deputātam, saskaņā ar Atlīdzības likuma nosacījumiem un Ministru kabineta 2010. gada 21. 

jūnija noteikumiem Nr. 565 „Noteikumi par valsts un pašvaldību  



 

 

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

sociālajām garantijām) noteikto kārtību un apmēru, piestādot dokumentus: 

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

      3.7.2. sedz kvalifikācijas paaugstināšanas izdevumus, ja Domes priekšsēdētājs norīko deputātu 

uz apmācībām, kas nepieciešamas deputātam pienākumu veikšanai Domē vai Domes komisijās. 

 

4. Domes izpilddirektora darba samaksa 

4.1. Domes izpilddirektora mēnešalga tiek noteikta Centrālās statistikas pārvaldes publicēto valstī 

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

reizinot ar koeficientu 2,1. 

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

ar rīkojumu. 

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

uz Domes izpilddirektoru. 

 

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

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

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

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

darba tiesiskajās attiecībās ar Tērvetes novada domi un kuriem darbs darba grupā vai komisijā ir 

saistīts ar dokumentu sagatavošanu un nav iekļauts amata aprakstā vai darba līgumā, darba 

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

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

atteikties no atlīdzības. 

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

       5.3.1. par nostrādātām stundām komisiju, darba grupu, bāriņtiesas sēdēs ne vairāk kā par 20 

stundām mēnesī; 

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

laika papildus par ne vairāk kā 10 stundām mēnesī. 

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

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

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

darba grupas, bāriņtiesas locekļu vārdisko uzskaitījumu; 

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

dokumentu (akts, atskaite, stundu grafiks); 

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

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

bāriņtiesas locekļu faktiski nostrādātām stundām; 

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

tuvākajā algas dienā. 

 

6. Pašvaldības administrācijas, iestāžu un struktūrvienību darbinieku darba samaksa 

6.1. Lai noteiktu darbinieka mēnešalgu: 

      6.1.1. iestādes vadītājs organizē darbinieku amatu klasificēšanu atbilstoši Valsts un pašvaldību 

institūciju amatu kataloga (turpmāk – Amatu katalogs) nosacījumiem; 



 

      6.1.2. klasificēšanas rezultātus iesniedz Domes izpilddirektoram izskatīšanai; 

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

saskaņā ar Amatu kataloga nosacījumiem. Izlīdzināšanas procesā Domes izpilddirektors izvērtē 

visus amatu klasificēšanas rezultātus un ierosina iestādes vadītājam mainīt to amatu klasifikāciju, 

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

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

priekšsēdētājs; 

      6.1.5. atbilstoši Tērvetes novada pašvaldības darbinieku novērtēšanas nolikumam tiek 

novērtēta darbinieka darbība un tās rezultāti un piešķirta darbiniekam individuālās kvalifikācijas 

pakāpe.  

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

iestādes nolikumā, atbilstoši darbinieka amatam noteiktajai mēnešalgu grupai un darbinieka 

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

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

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

pienākumus, amata veikšanai nepieciešamās izglītības un profesionālās pieredzes prasības, darba 

sarežģītību, atbildību un vadības funkcijas) un iestādes apstiprināto darba algas fondu, nosaka 

darbinieka mēnešalgu attiecīgajai mēnešalgu grupai paredzētās mēnešalgas ietvaros;” 

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

 

 

7. Piemaksas un to noteikšanas kārtība 

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

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

amata pienākumus vai papildus amata aprakstā noteiktajiem pienākumiem pilda vēl citus 

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

mēnešiem vakances pastāvēšanas laikā. 

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

diviem darbiniekiem. 

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

piemaksu kopsumma nedrīkst pārsniegt 30 % no viņam noteiktās mēnešalgas. 

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

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

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

saskaņā ar Domes izpilddirektora rīkojumu, ņemot vērā šādus nosacījumus- darbinieks vienlaicīgi 

nevar vadīt vai būt  

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

var tikt mainīti ar izpilddirektora rīkojumu. 

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

noteiktās stundas algas likmes. 

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

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

atpūtas laiku atbilstoši nostrādāto virsstundu skaitam citā nedēļas dienā. 

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

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

arī par atpūtas laika piešķiršanas nosacījumiem. 

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

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



 

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

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

noteiktās mēnešalgas. Piemaksu regulāri pārskata, izvērtējot tās nepieciešamību un pamatojumu, 

bet ne retāk kā reizi gadā. 

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

noteikšanas kritērijus un konkrētus piemaksu apmērus iestādes darbiniekiem nosaka iestādes 

vadītājs, domes administrācijas darbiniekiem un iestāžu vadītājiem – Domes izpilddirektors, 

ņemot vērā atlīdzības fondam paredzēto līdzekļu apjomu un Domes izpilddirektora apstiprināto 

kārtību. 

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

piemaksas, piemaksu kopsumma nedrīkst pārsniegt 60 % no mēnešalgas. 

 

8. Pabalsti 

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

likvidāciju, darbinieku skaita samazināšanu, darbam noteiktajām prasībām neatbilstošu veselības 

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

iepriekš veica attiecīgos darba pienākumus, izmaksā atlaišanas pabalstu atbilstoši Atlīdzības 

likuma noteikumiem. 

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

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

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

gadu. 

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

apmēru un piešķiršanas kritērijus nosaka pašvaldības iestādes vadītājs. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

kopiju, uzrādot tās oriģinālu. 

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

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

pieprasītāja kontu. 

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

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

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

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

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

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

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

laikā no nelaimes gadījuma izmeklēšanas pabeigšanas. 

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

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



 

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

amatpersonu un darbinieku sociālajām garantijām" prasībām. 

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

kuriem nelaimes gadījums uzskatāms ar nesaistītu ar darba pienākumu pildīšanu. 

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

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

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

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

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

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

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

izsniegtu izrakstu no medicīniskās dokumentācijas par nāves cēloni vai tiesu medicīniskās 

ekspertīzes atzinumu, ja nāve iestājusies pēc nelaimes gadījuma speciālās izmeklēšanas 

pabeigšanas. 

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

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

visiem darbinieka neatraidāmajiem mantiniekiem, kuri ir pieteikušies pabalsta saņemšanai šajā 

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

norādīto kontu kredītiestādē. 

Pabalsta apmērs ir 15 valstī noteikto minimālo algu apmērā. 

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

kuriem darbinieka bojāeja uzskatāma par nesaistītu ar darba pienākumu pildīšanu. 

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

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

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

minimālās algas apmēra. Šī pabalsta piešķiršanas kārtība noteikta Latvijas Republikas Ministru 

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

amatpersonu un darbinieku sociālajām garantijām”. 

 

9. Kompensācijas, mācību izdevumu segšana un apdrošināšana 

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

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

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

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

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

kā 2 gadus. 

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

attiecīgās iestādes vadītājam iesniegumu par mācību maksas kompensācijas izmaksāšanu norādot 

kontu kredītiestādē, uz kuru pārskaitāma mācību maksas kompensācijas summa, izglītības iestādes 

izziņu, kas apliecina, ka darbinieks uzņemts attiecīgajā izglītības iestādē (norāda studiju 

programmas (apakšprogrammas) nosaukumu), bet katrā nākamajā mācību gadā – izglītības 

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

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

atšķirības dēļ un kurus pieļauj izglītības iestādes noteiktais semestra pārbaudījumu kārtošanas 

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

samaksu apliecinošu dokumentu vai tā kopiju. 

Mēneša laikā pēc iestādes vadītāja rīkojuma kompensējamo summu pārskaita uz darbinieka 

norādīto kontu kredītiestādē. 

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

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



 

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

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

prasībām neatbilstošu veselības stāvokli; termiņa izbeigšanos; valsts noteiktā pensijas vecuma 

sasniegšanu; iestādes vai amatpersonas amata likvidāciju vai amatpersonu skaita samazināšanu; 

darbinieka nāvi; tiek izbeigtas darba tiesiskās attiecības pēc darba devēja uzteikuma sakarā ar to, 

ka darbiniekam nav pietiekamu profesionālo spēju nolīgtā darba veikšanai, darbinieks nespēj veikt 

nolīgto darbu veselības stāvokļa dēļ, un to apliecina ārsta atzinums, ir atjaunots darbā darbinieks, 

kurš agrāk veica attiecīgo darbu, tiek samazināts darbinieku skaits, tiek likvidēts darba devējs; 

darbinieku atskaita no izglītības iestādes ar veselības bojājumiem saistītas nesekmības dēļ) gada 

laikā pēc darbinieka atbrīvošanas no amata vai darbinieka darba tiesisko attiecību izbeigšanas 

dienas. 

Mācību maksu var atmaksāt ar vienu vai vairākiem maksājumiem. 

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

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

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

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

segto mācību maksu iepriekš noteiktajos termiņos, iestāde attiecīgo summu piedzen normatīvajos 

aktos noteiktajā kārtībā. 

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

darbiniekam ir nepieciešams paaugstināt kvalifikāciju, un pieņem lēmumu par darbinieka 

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

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

paaugstināt kvalifikāciju ar iestādes vadītāja rīkojumu. 

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

komandējuma izdevumi, darbiniekam izmaksājamā mēnešalga par visu kvalifikācijas celšanas 

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

izsniegto rēķinu vai citu mācību maksu apliecinošu dokumentu. 

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

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

par gadu, atmaksā iestādei kvalifikācijas paaugstināšanas mācību maksu (izņemot 9.1.punkta 

piektajā daļā uzskaitītos gadījumus), kas segta no pašvaldības budžeta līdzekļiem, ja tā ir lielāka 

par 142,29 euro par mācību kursu. Darbinieks mācību maksu atmaksā gada laikā pēc atbrīvošanas 

no amata vai darbinieka darba tiesisko attiecību izbeigšanas dienas. Mācību maksu var atmaksāt 

ar vienu vai vairākiem maksājumiem. 

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

piedzen normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā. 

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

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

atmaksāt ar kvalifikācijas paaugstināšanu saistītos izdevumus 100 % apmērā. 

Atmaksājamos izdevumus aprēķina, ņemot vērā kvalifikācijas paaugstināšanas mācību kursu 

faktiskās izmaksas dienā, kad tika pārtrauktas mācības.”. 

9.3. Transporta izdevumu kompensācijas: 

     9.3.1. sabiedriskā transporta izdevumu kompensācijas izmaksa notiek saskaņā Latvijas 

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

pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku sociālajām garantijām" noteikto kārtību; 

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

transportlīdzekli, domes izpilddirektora vai pašvaldības iestādes vadītāja noteiktajā apmērā 

kompensē personīgā transportlīdzekļa izmantošanas izdevumus. 

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

izpilddirektora vai pašvaldības iestādes vadītāja noteiktajā apmērā kompensē sakaru izdevumus. 



 

Pašvaldības iestādes īpašumā esošos mobilos tālruņus var piešķirt individuālā lietošanā 

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

darba devējam ārpus noteiktā darba laika. 

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

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

nelaimes gadījumiem. 

     Pašvaldības iestāde var apdrošināt darbinieku veselību atbilstoši tai piešķirtajiem finanšu 

līdzekļiem. 

Darbinieka veselības apdrošināšanas polises cena nedrīkst pārsniegt  213,00 euro. Ja 

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

Pašvaldības iestādes, nepiemērojot publiskos iepirkumus regulējošos normatīvos aktus, var 

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

apdrošināšanas pakalpojumu sniedzēju par apdrošināmajām personām izdevīgāko piedāvājumu un 

ieturot pakalpojuma izmaksas no apdrošināmo darbinieku mēnešalgas saskaņā ar vienošanos.”. 

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

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

darbinieku saistītu apdrošināšanu vai sedz attiecīgos izdevumus. 

 

10. Apmaksātais ikgadējais atvaļinājums un papildatvaļinājums 

10.1. Darbiniekiem piešķir ikgadējo apmaksāto atvaļinājumu. Šā atvaļinājuma piešķiršanai 

piemēro Darba likuma normas. 

Darbiniekam un pašvaldības iestādes vadītājam vienojoties, ikgadējo apmaksāto atvaļinājumu 

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

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

šādus noteikumus: 

        10.1.1. aizliegts palielināt apmaksājamo darbdienu skaitu; 

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

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

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

darbdienu skaitu. 

10.2. Darbiniekam piešķir Darba likumā noteikto obligāti piešķiramo papildatvaļinājumu. 

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

ikgadējā apmaksātā atvaļinājuma izmantošanas atbilstoši darbinieka darbības un tās rezultātu 

novērtējumam iepriekšējā periodā, darba izpildes intensitātei un atbildības pakāpei: 

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

izvirzītās prasības –  piecas darba dienas; 

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

izvirzītās prasības – četras darba dienas; 

 

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

(novērtējums C) – trīs darba dienas. 

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

10.5. Lai saņemtu ikgadējo apmaksāto atvaļinājumu un apmaksātu papildatvaļinājumu, darbinieks 

iesniedz iestādes vadītājam iesniegumu par apmaksāta ikgadēja apmaksāta atvaļinājuma un 

papildatvaļinājuma piešķiršanu. Iesniegumu saskaņo ar tiešo struktūrvienības vadītāju. 

11. Prēmijas 



 

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

apstiprinātajiem noteikumiem „Tērvetes novada pašvaldības darbinieku materiālās stimulēšanas 

kārtība un apmēri". 

12. Noslēguma jautājumi 

12.1. Ar papildus atlīdzību saistītie pasākumi pašvaldības iestādēs: 

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

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

rakstveida   iesnieguma, šajā dienā tiek piešķirta viena apmaksāta brīvdiena; 

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

apliecinošiem dokumentiem, tiek piešķirtas trīs apmaksātas brīvdienas; 

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

iesnieguma, izlaiduma dienā tiek piešķirta viena apmaksāta brīvdiena; 

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

vērā darbinieka ieguldījumu iestādes izvirzīto mērķu sasniegšanā, domes izpilddirektors, 

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

minimālās mēneša darba algas apmērā; 

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

apgādībā ir bērns invalīds līdz 18 gadu vecumam; 

       12.1.7. ievērojot Atlīdzības likumā noteiktos ierobežojumus: 

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

neveic darbu attaisnojošu iemeslu dēļ; 

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

                 12.1.7.3. likumā noteiktajos gadījumos tiek segti izdevumi sakarā ar darbinieka 

nosūtīšanu veikt veselības pārbaudi; 

                 12.1.7.4. normatīvajos aktos paredzētajos gadījumos izmaksā atlīdzību, lai varētu 

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

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

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

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

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

izdevumi. Pamatojoties uz pārbaudes rezultātiem un sertificēta arodslimību ārsta slēdzienu par 

nepieciešamību lietot speciālus medicīniski optiskos redzes korekcijas līdzekļus (brilles, 

kontaktlēcas, briļļu ietvarus), darbiniekam tiek apmaksāti to iegādes izdevumi ne vairāk kā 60.00 

euro gadā, pēc viņa rakstveida iesnieguma un attaisnojošu dokumentu saņemšanas; 

           12.1.7.5. likumā noteiktajos gadījumos izmaksā iepriekšējo darba samaksu vai vidējo 

izpeļņu saistībā ar darba līguma grozījumiem. 

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

 

Domes priekšsēdētāja                                                                             D. Reinika  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

APSTIPRINĀTI 

 ar Tērvetes novada domes  

   2018. gada 22. februāra sēdes lēmumu   

 (protokols Nr. 3, 12. §) 

 

Saistošie noteikumi Nr. 4 

„Grozījumi Tērvetes novada domes 2017. gada 30. novembra 

 saistošajos noteikumos Nr. 15  

„Par  brīvprātīgās iniciatīvas pabalstiem Tērvetes novada pašvaldībā”” 

 

 

Izdoti saskaņā ar likuma 

 „Par pašvaldībām” 43.panta trešo daļu                                                                                          

 

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

brīvprātīgās iniciatīvas pabalstiem Tērvetes novada pašvaldībā” (turpmāk tekstā – saistošie 

noteikumi)  šādus grozījumus: 

 

1. Izteikt saistošo noteikumu izdošanas tiesisko pamatojumu šādā redakcijā:  

„Izdoti saskaņā ar likuma “Par pašvaldībām” 43.panta trešo daļu”.  

2. Svītrot saistošo noteikumu 3.6.apakšpunktu. 

3. Svītrot saistošo noteikumu 23.punktu. 

4. Svītrot saistošo noteikumu 24.punktu. 

5. Svītrot saistošo noteikumu 25.punktu. 

 

Domes priekšsēdētāja                                                                      Dace Reinika 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Saistošo noteikumu Nr. 4  

„Grozījumi Tērvetes novada domes 2017. gada 30. novembra saistošajos noteikumos Nr.15  “Par 

brīvprātīgās iniciatīvas pabalstiem Tērvetes novada pašvaldībā”” 

paskaidrojuma raksts 

 

Paskaidrojuma raksta 

sadaļas 

Norādāmā informācija 

1. Saistošo noteikumu 

nepieciešamības 

pamatojums 

Saistošie noteikumi Nr. 4 „Grozījumi Tērvetes novada domes 2017.gada 

30.novembra saistošajos noteikumos Nr.15  “Par brīvprātīgās iniciatīvas 

pabalstiem Tērvetes novada pašvaldībā” ir nepieciešami, lai  precizētu 

sociālo pabalstu sistēmu Tērvetes novada pašvaldībā, pārceļot tiesību 

normas, kuras nosaka pabalstu audžuģimenēm, kā sociālās palīdzības 

pabalstu, piešķiršanas kārtību un apmērus  uz Tērvetes novada 

pašvaldības  2017.gada 30.novembra saistošajiem noteikumiem Nr.16 „ 

Par ģimenes vai atsevišķi dzīvojošas personas atzīšanu par trūcīgu vai 

maznodrošinātu un sociālās palīdzības pabalstiem Tērvetes novada 

pašvaldībā”. 

2. Īss projekta satura 

izklāsts 

 Tiek precizēts saistošo noteikumu izdošanas tiesiskais pamatojums un 

svītrotas tās tiesību normas, kuras nosaka pabalstu audžuģimenēm  

piešķiršanas kārtību un apmērus.  

3. Informācija par 

plānoto projekta 

ietekmi uz 

pašvaldības budžetu 

 Nav būtiskas ietekmes. 

 

4. Informācija par 

plānoto projekta 

ietekmi uz 

uzņēmējdarbības vidi 

pašvaldības teritorijā 

Nav attiecināms. 

5. Informācija par 

administratīvajām 

procedūrām 

Netiek ievestas jaunas administratīvās procedūras.  

6. Informācija par 

konsultācijām ar 

privātpersonām 

Plānotais sabiedrības līdzdalības veids – priekšlikumu un iebildumu 

izvērtēšana pēc projekta publicēšanas pašvaldības tīmekļa vietnē 

www.tervetesnovads.lv  

Sabiedrības pārstāvju izteiktie priekšlikumi vai iebildumi - paredzēts 

izvērtēt pēc to saņemšanas. 
 

 

 

Domes priekšsēdētāja                                                                                     D. Reinika 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.tervetesnovads.lv/


 

APSTIPRINĀTI 

ar Tērvetes novada domes 

2017. gada  30.novembra 

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

ar precizējumiem 2017. gada 28. decembra sēdē 

(protokols Nr. 23, 12.§), 

ar grozījumu 2018. gada 25. janvāra sēdē 

(protokols Nr. 1, 14.§), 

ar grozījumiem 2018. gada  22. februāra  sēdē 

(protokols Nr. 3, 12.§) 

  

 

  

Saistošie  noteikumi Nr. 15 

 Par  brīvprātīgās iniciatīvas pabalstiem Tērvetes novada pašvaldībā 

  

Izdoti saskaņā ar likuma 

 „Par pašvaldībām”43.panta trešo daļu                                                                                          

 

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.   (Svītrots ar 2018. gada 22. februāra domes lēmumu (protokols Nr.3,12.§)) 

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.  (Svītrots ar 2018. gada 22. februāra domes lēmumu (protokols Nr. 3,12.§)) 

  

24. (Svītrots ar 2018. gada 22. februāra domes lēmumu (protokols Nr. 3,12.§)) 

 

25. (Svītrots ar 2018. gada 22. februāra domes lēmumu (protokols Nr. 3,12.§)) 

 

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 

2018. gada 22. februāra  

sēdes lēmumu (prot. Nr. 3, 13. §) 

 

Saistošie noteikumi Nr. 5 

“Grozījumi Tērvetes novada domes 2017. gada 30. novembra  saistošajos noteikumos 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, 

Ministru kabineta 2006.gada 19.decembra  noteikumu   

Nr. 1036 „Audžuģimenes noteikumi” 43. punktu 

 

 

Izdarīt Tērvetes novada domes 2017. gada 30. novembra saistošajos noteikumos Nr. 16 „Par 

ģimenes vai atsevišķi dzīvojošas personas atzīšanu par trūcīgu vai maznodrošinātu un sociālās 

palīdzības pabalstiem Tērvetes novada pašvaldībā” (turpmāk tekstā – saistošie noteikumi)  šādus 

grozījumus: 

 

1. Izteikt saistošo noteikumu izdošanas tiesisko pamatojumu šādā redakcijā:  

„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, Ministru kabineta 2006.gada 19.  

decembra  noteikumu  Nr. 1036   „Audžuģimenes noteikumi” 43. punktu”. 

 

2. Papildināt saistošos noteikumus ar jaunu 37. un 38.punktu, attiecīgi mainot turpmāko 

saistošo noteikumu punktu numerāciju, šādā redakcijā: 

 

„37. Pabalsts audžuģimenei. Pabalsts tiek piešķirts audžuģimenei par audžuģimenes 

pienākumu izpildi attiecībā uz bērna aprūpi, ja lēmumu par bērna ārpusģimenes aprūpi pieņēmusi 

Tērvetes novada bāriņtiesa. 

38. Pabalsts audžuģimenei tiek piešķirts sekojoši: 

38.1. Ikmēneša pabalsts audžuģimenei bērna uzturam divkāršā Ministru kabineta noteikto 

minimālo uzturlīdzekļu bērnam apmērā; 

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

 

 

 

Domes priekšsēdētāja                                                            Dace Reinika 

 

 

 



 

 

 

Saistošo noteikumu  Nr. 5 

„Grozījumi Tērvetes novada domes 2017. gada 30. novembra saistošajos noteikumos 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 Nr. 5 „Grozījumi Tērvetes novada domes 2017. 

gada 30. novembra saistošajos noteikumos Nr.16 „Par ģimenes vai 

atsevišķi dzīvojošas personas atzīšanu par trūcīgu vai maznodrošinātu 

un sociālās palīdzības pabalstiem Tērvetes novada pašvaldībā”” ir 

nepieciešami, lai  precizētu sociālo pabalstu sistēmu Tērvetes novada 

pašvaldībā, papildinot tiesību normas, kuras nosaka sociālās palīdzības 

pabalstu veidus, apmērus un piešķiršanas kārtību ar pabalstiem 

audžuģimenēm. 

2. Īss projekta satura 

izklāsts 

 Tiek precizēts saistošo noteikumu izdošanas tiesiskais pamatojums. 

Saistošie noteikumi tiek papildināti ar tiesību normām, kuras nosaka 

pabalstu audžuģimenēm  piešķiršanas kārtību un apmērus.  Saistošajos 

noteikumos tiek mainīta  punktu numerācija. 

3. Informācija par 

plānoto projekta 

ietekmi uz 

pašvaldības budžetu 

 Nav būtiskas ietekmes. 

 

4. Informācija par 

plānoto projekta 

ietekmi uz 

uzņēmējdarbības vidi 

pašvaldības teritorijā 

Nav attiecināms. 

5. Informācija par 

administratīvajām 

procedūrām 

Netiek ievestas jaunas administratīvās procedūras.  

6. Informācija par 

konsultācijām ar 

privātpersonām 

Plānotais sabiedrības līdzdalības veids – priekšlikumu un iebildumu 

izvērtēšana pēc projekta publicēšanas pašvaldības tīmekļa vietnē 

www.tervetesnovads.lv  

Sabiedrības pārstāvju izteiktie priekšlikumi vai iebildumi - paredzēts 

izvērtēt pēc to saņemšanas. 
 

 

 

 

 

Domes priekšsēdētāja                                                                                     D. Reinika 

 

 

 

 

http://www.tervetesnovads.lv/


 

 

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.§), 

ar grozījumiem 2018. gada 22. februāra  sēdē 

(protokols Nr. 3, 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,  

Ministru kabineta 2006.gada 19.  decembra  noteikumu   

Nr. 1036   „Audžuģimenes noteikumi” 43. punktu  

 

 

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. 

37. Pabalsts audžuģimenei. Pabalsts tiek piešķirts audžuģimenei par audžuģimenes pienākumu 

izpildi attiecībā uz bērna aprūpi, ja lēmumu par bērna ārpusģimenes aprūpi pieņēmusi Tērvetes 

novada bāriņtiesa. 

38. Pabalsts audžuģimenei tiek piešķirts sekojoši: 

38.1. Ikmēneša pabalsts audžuģimenei bērna uzturam divkāršā Ministru kabineta noteikto 

minimālo uzturlīdzekļu bērnam apmērā; 

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

 

 

 

 

 

V. Lēmumu pieņemšanas, apstrīdēšanas un pārsūdzēšanas kārtība 

 

 

 

39. Lēmumi sociālās palīdzības pabalstu piešķiršanai vai atteikšanai tiek sagatavoti saskaņā ar 

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

vadītājs. 

40. 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. 

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

norādot lēmuma apstrīdēšanas un pārsūdzības kārtību. 

42.  Dienesta pieņemtos lēmumus var apstrīdēt Tērvetes novada domē. 

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

likumā noteiktajā kārtībā. 

 

 

 

 

 

 



 

VI. Noslēguma jautājumi 

 

44.  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”. 

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

 

 

 

Domes priekšsēdētāja                                                                             Dace Reinika 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

1. pielikums  

Tērvetes novada domes  

2018. gada 22. februāra sēdes lēmumam  

(protokols Nr.3, 21. §)  

 

 

NOMAS OBJEKTU PIEDĀVĀJUMU IESNIEGŠANAS KĀRTĪBA 

 

I. Nomas objekta piedāvājumu atlases organizēšana. 

1. Nekustamā īpašuma noma Tērvetes novada domes Komunālās nodaļas (turpmāk – Komunālā 

nodaļa) darbības nodrošināšanai tiek organizēta saskaņā ar Ministru kabineta 2013. gada 29. 

oktobra noteikumu Nr.1191 “Kārtība, kādā publiska persona nomā nekustamo īpašumu no 

privātpersonas vai kapitālsabiedrības un publicē informāciju par nomātajiem un nomāt 

paredzētajiem nekustamajiem īpašumiem” prasībām.  

2. Lēmumu par nomas objekta piedāvājumu atlases organizēšanu pieņem Tērvetes novada 

dome (turpmāk – Dome).  

3. Pēc Domes lēmuma, par telpu nomu Komunālās nodaļas darbības nodrošināšanai, 

pieņemšanas, Tērvetes novada pašvaldības izpilddirektors nodrošina lēmuma 4.punktā 

apstiprinātā nomas sludinājuma publicēšanu Tērvetes novada domes tīmekļa vietnē 

www.tervetesnovads.lv un tā izvietošanu publiski pieejamā vietā Tērvetes novada domes telpās 

“Zelmeņi”, Tērvetes pagasts, Tērvetes novads.  

 

II. Piedāvājumu iesniegšana. 

4. Persona, kura vēlas piedāvāt nomai nekustamo īpašumu (turpmāk – Iznomāšanas 

pretendents), sludinājumā norādītajā termiņā un kārtībā iesniedz Domei Iznomāšanas pretendenta 

piedāvājumu saskaņā ar formu un prasībām, kas norādītas sludinājumā.  

5. Piedāvājumu jāiesniedz personīgi Tērvetes novada domē, “Zelmeņi”, Tērvetes pagasts, 

Tērvetes novads, vai atsūtot pa pastu sludinājumā noteiktajā termiņā (pasta zīmogs).  

6. Piedāvājums tiek iesniegts slēgtās aploksnē, uz kuras norādīts adresāts, Iznomāšanas 

pretendenta nosaukums, kontaktinformācija, atsauce uz nomas sludinājumu.  

 

III. Piedāvājumu noformējums. 

7. Piedāvājumā iekļaujama visa sludinājumā norādītā informācija, kā arī cita informācija, ko 

Iznomāšanas pretendents uzskata par nepieciešamu sniegt Domei lēmuma pieņemšanai.  

8. Piedāvājums jāsagatavo latviešu valodā vienā eksemplārā. Citā valodā sagatavotajiem un 

iesniegtajiem dokumentiem jāpievieno Pretendenta apliecināts tulkojums latviešu valodā.  

 

IV. Piedāvājumu izvērtēšana un pretendenta izvēle. 

9. Saņemtos Iznomāšanas pretendentu piedāvājumus apkopo Tērvetes novada domes sekretāre.  

10. Pēc piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām Nomas piedāvājumu izvērtēšanas komisija 

(turpmāk – Komisija) 10 (desmit) darba dienu laikā izvērtē Iznomāšanas pretendentu 

piedāvājumus un sniedz atzinumu Tautsaimniecības un attīstības komitejai par Iznomāšanas 

pretendentu piedāvājumu atlases rezultātiem. 

11. Izvērtējot piedāvājumus, Komisija ņem vērā šādus nosacījumus:  

11.1. sludinājumā publicētajām Komunālās nodaļas prasībām funkcionāli atbilstošākais 

nekustamais īpašums;  

11.2. nekustamā īpašuma tehniskā stāvokļa atbilstība nomas sludinājumā publicētajām 

prasībām;  

11.3. nekustamā īpašuma zemākās kopējās gada nomas un uzturēšanas izmaksas;  

11.4. vai telpu nomas gadījumā pastāv/nepastāv dalītās īpašumtiesības;  



 

11.5. pārcelšanās izmaksas un izmaksas par nekustamā īpašuma pielāgošanu Komunālās 

nodaļas darbības nodrošināšanai nepieciešamajām prasībām.  

12. Pēc 10.punktā minētā atzinuma saņemšanas Tautsaimniecības un attīstības komiteja 

sagatavo un lēmuma pieņemšanai iesniedz izskatīšanai Domes sēdē lēmuma projektu par 

piedāvājumu atlases rezultātu apstiprināšanu un nekustamā īpašuma nomas līguma noslēgšanu ar 

izvēlēto Iznomāšanas pretendentu.  

13. 5 (piecu) darba dienu laikā pēc Domes lēmuma par piedāvājumu atlases rezultātu 

apstiprināšanu un nekustamā īpašuma nomas līguma noslēgšanu (turpmāk – Lēmums) 

pieņemšanas Tērvetes novada pašvaldības administrācija informē Iznomāšanas pretendentu par 

pieņemto Lēmumu.  

14. Ja izvēlētais Iznomāšanas pretendents atsakās slēgt nomas līgumu, Domei ir tiesības izbeigt 

atlasi bez rezultātiem vai piedāvāt nomas līguma slēgšanu nākamajam Iznomāšanas pretendentam, 

kas atbilst nomas sludinājumā publicētajām prasībām.  

15. Ja noteiktajā piedāvājumu iesniegšanas termiņā nav pieteicies neviens Iznomāšanas 

pretendents, atlasi uzskata par nenotikušu, un Domei ir tiesības izsūtīt sludinājuma tekstu tā 

izvēlētiem Iznomāšanas pretendentiem. Šādā gadījumā Iznomāšanas pretendentu nosaka sarunu 

ceļā, balstoties uz šīs kārtības 11. punktā minētajiem nosacījumiem.  

16. Pamatojoties uz Lēmumu,  Tērvetes novada pašvaldības administrācija Lēmumā noteiktajā 

termiņā sagatavo nekustamā īpašuma nomas līgumu.  

17. Dome ir tiesīga pārtraukt atlases procedūru, ja tā konstatē, ka Komunālās nodaļas prasībām 

atbilstošs nekustamais īpašums ir citas publiskas personas īpašumā un Komunālā nodaļa to var 

nomāt atbilstoši normatīvajiem aktiem par valsts un pašvaldības mantas iznomāšanu.  

 

V. Informācijas publicēšana. 

18. 10 (desmit) darba dienu laikā pēc nomas līguma noslēgšanas Tērvetes novada pašvaldības 

administrācija publicē Tērvetes novada domes tīmekļa vietnē www.tervetesnovads.lv, kā arī 

izvieto publiski pieejamā vietā Tērvetes novada domes telpās “Zelmeņi”, Tērvetes pagasts, 

Tērvetes novads, šādu informāciju:  

18.1. nekustamā īpašuma adrese;  

18.2. kadastra numurs;  

18.3. platība;  

18.4. lietošanas mērķis;  

18.5. iznomātājs;  

18.6. nomas maksas apmērs, norādot viena kvadrātmetra izmaksas mēnesī (ja 

apsaimniekošanas maksa ir ietverta nomas maksā, to norāda atsevišķi);  

18.7. nomas līguma darbības termiņš.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

2. pielikums  

Tērvetes novada domes  

2018.gada 22. februāra sēdes lēmumam  

(protokols Nr.3, 21. § )  

 

SLUDINĀJUMĀ PUBLICĒJAMĀ INFORMĀCIJA 
Saskaņā ar Ministru kabineta 2013. gada 29. oktobra noteikumiem Nr.1191 

„Kārtība, kādā publiska persona nomā nekustamo īpašumu no privātpersonas vai kapitālsabiedrības un publicē 

informāciju par nomātajiem un nomāt paredzētajiem nekustamajiem īpašumiem” 

 

1. Nomnieka nosaukums, adrese un kontaktpersona.  
Nomnieks: Tērvetes novada dome, reģistrācijas numurs 90001465562, juridiskā adrese “Zelmeņi”, 

Tērvetes pagasts, Tērvetes novads. 

Kontaktpersonas:  

1.1. Tērvetes novada pašvaldības izpilddirektors Māris Berlands: e-pasts – berlandsmaris@inbox.lv, tālr. 

26552303;  

1.2. Tērvetes novada pašvaldības Komunālās nodaļas vadītāja Inese Dzene e-pasts – 

domeskomunalanodala@inbox.lv 

 

2. Nomas objekta vēlamā atrašanās vieta.  
Tērvetes novada Tērvetes vai Zelmeņu ciemu teritorijā vai to apkārtnē 

 

3. Nomas objekta lietošanas mērķis.  
Tērvetes novada pašvaldības Komunālās nodaļas darbības nodrošināšana.  

 

4. Paredzamā nomas līguma termiņš.  
Nomas līgumu paredzēts slēgt uz 10 (desmit) gadiem, t.i. no 2018. gada 1. maija līdz 2027. gada 30. aprīlim. 

 

5. Nepieciešamā platība (biroja telpām norāda platību, kas aprēķināta saskaņā ar normatīvajiem 

aktiem par vienotajām tehniskajām prasībām valsts institūciju biroja telpām):  
Nepieciešamā ēkas un telpu platība aptuveni 350 m2 (trīs simti piecdesmit kvadrātmetri).  

 

6. Vēlamais īpašuma tehniskais stāvoklis.  
 

Nekustamā īpašuma nomas uzsākšanas brīdī ēkas tehniskajam stāvoklim jābūt atbilstošam tūlītējai 

izmantošanai bez kapitālā remonta nepieciešamības nomas līguma darbības laikā, telpām jābūt lietošanas 

kārtībā, labā tehniskā un vizuālā stāvoklī bez nepieciešamības veikt papildu atjaunošanas darbus.  

Visām telpām jāatrodas vienā ēkā.  

 

7. Citas prasības, tai skaitā specifiskas prasības telpām.  
 

Pie nomājamā objekta jābūt piebraucamajam ceļam labā kvalitātē, 

 

Nomas objektā jābūt vismaz vienām durvīm platumā 2,80 m, augstumā 3,00 m, otrām durvīm platumā 2,50 

m, augstumā 2,0 m, 

Nomas objektam jābūt aprīkotam ar apsardzes signalizāciju, 

Vienai  telpai minimālā platība vismaz 120 m2, 

Minimālais griestu augstums 5 m, 

Telpās jābūt sanitārajam mezglam ar silto ūdeni. 

 

8. Nomas objekta piedāvājuma iesniegšanas termiņš.  
     Piedāvājumi noformējami atbilstoši Ministru kabineta 2013.gada 29.oktobra noteikumiem Nr.1191 

„Kārtība, kādā publiska persona nomā nekustamo īpašumu no privātpersonas vai kapitālsabiedrības un 

publicē informāciju par nomātajiem un nomāt paredzētajiem nekustamajiem īpašumiem” prasībām – 

2.pielikums.  

Iznomāšanas pretendents piedāvājumu iesniedz 20 (divdesmit) darba dienu laikā no nomas sludinājuma 

publicēšanas Tērvetes novada domes tīmekļa vietnē www.tērvetesnovads.lv.  

mailto:berlandsmaris@inbox.lv


 

Piedāvājumi tiek iesniegti slēgtā aploksnē Tērvetes novada domē, “Zelmeņi”, Tērvetes pagasts, Tērvetes 

novads uz aploksnes norādot adresātu, Iznomāšanas pretendenta nosaukumu un kontaktinformāciju, atsauci 

uz nomas sludinājumu. 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

APSTIPRINĀTI 

ar Tērvetes novada domes 

2018. gada  25. janvāra sēdes lēmumu  

(protokols Nr.1,12. §) 

ar precizējumiem 2018. gada 22. februārā sēdē 

(protokols Nr. 3, 22. §) 

 

Saistošie noteikumi Nr.1 

Par sociālajiem pakalpojumiem Tērvetes novada pašvaldībā 
 

Izdoti saskaņā ar Sociālo pakalpojumu un 

sociālās palīdzības likuma 3.panta trešo daļu, 

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

“Sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojumu  

samaksas kārtība un kārtība, kādā pakalpojuma izmaksas 

 tiek segtas no pašvaldības budžeta” 6. punktu 

 

 

I. Vispārīgie jautājumi 

 

1. Saistošie noteikumi nosaka Tērvetes novada pašvaldības iedzīvotājiem nodrošināto sociālo 

pakalpojumu veidus, to piešķiršanas un saņemšanas kārtību, kā arī lēmumu par sociālo 

pakalpojumu piešķiršanu vai atteikumu tos piešķirt, pārsūdzēšanas kārtību. 

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

dzīvesvietā, ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas vai sociālās rehabilitācijas 

institūcijās. 

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

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

krīzes situācijā. 

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

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

ievērojot normatīvo aktu prasības un šos noteikumus. 

 

II. Sociālie pakalpojumi un to piešķiršanas kārtība 

 

5. Dienests  sniedz vai organizē sekojošus sociālos pakalpojumus:  

5.1. sociālā darba pakalpojumu; 

5.2. psihologa pakalpojumu; 

5.3. Augstkalnes pagasta atbalsta centra pakalpojumu; 

5.4. Aprūpes mājās pakalpojumu; 

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

5.6. ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojumu bērnam 

institūcijā;  

5.7. īslaicīgu sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojumu bērnam  

institūcijā; 

5.8. asistenta pakalpojumu. 

 

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

atbilstoši  Ministru kabineta noteikumu Nr. 288 “Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības 

saņemšanas kārtība” 3.punktā noteiktajam.  



 

 

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

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

apsekošanas dzīves vietā novērtē personas vajadzības atbilstoši normatīvajiem aktiem, pieņem 

lēmumu piešķirt vai atteikt sociālo pakalpojumu.    

 

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

personu sociālā pakalpojuma nodrošināšanai, līgumā paredzot kārtību, kādā tiks kontrolēta 

sniegtā sociālā pakalpojuma kvalitāte. 

 

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

Dienests slēdz līgumus ar sociālo pakalpojumu sniedzējiem citās pašvaldībās. 

 

 

III. Sociālā darba pakalpojums 

 

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

, personu grupām veicināt vai atjaunot savu spēju sociāli funkcionēt, radīt šai funkcionēšanai 

labvēlīgus apstākļus, kā arī veicināt sociālās atstumtības un riska faktoru samazināšanu, attīstot 

pašas personas resursus. 

 

11. Dienests nodrošina sekojošus sociālā darba pakalpojumus:  

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

audžuģimenēm, atbalsta ģimenēm, uzticības personām, kurām nepieciešams 

sociālais un psiholoģiskais atbalsts;  

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

vecākiem, lai radītu apstākļus bērna aprūpes atjaunošanai ģimenē; 

11.3. sociālo darbu ar sociālās atstumtības riska grupu personām;  

11.4. likumpārkāpumu profilakses darbu ar sociālā riska ģimeņu bērniem un  

jauniešiem, un viņu vecākiem.  

 

12.  Sociālais darbinieks:  

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

personiskās, savstarpējās attiecības;  

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

un tos īstenot;  

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

ģimeni (personu) un pakalpojumu sniedzējiem;  

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

sociālo problēmu risināšanai. 

 

IV. Psihologa pakalpojums 

 

13. Pašvaldības finansēts  psihologa pakalpojums tiek sniegts Tērvetes novada iedzīvotājiem 

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

Tērvetes novada Bāriņtiesas pieprasījumu:  

13.1. pilngadīgām personām, kurām psihologa pakalpojums nepieciešams, lai mazinātu 

krīzes situācijas radītās psiholoģiskās traumas sekas;  

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

sociālā darbinieka atzinums par sociālas rehabilitācijas nepieciešamību dzīves 

vietā; 



 

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

plānu, psihologa pakalpojums ir nepieciešams personas/ģimenes sociālajai 

atveseļošanai. 

 

14. Psihologa pakalpojums ietver līdz desmit psihologa konsultācijām. 

 

V. Augstkalnes pagasta atbalsta centra pakalpojums  

 

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

dušas pakalpojumus. 

 

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

 

17. Dienests pieņem lēmumu par pašvaldības apmaksāta pakalpojuma piešķiršanu uz laika periodu 

līdz 3 mēnešiem personām, kuras objektīvu apstākļu dēļ nespēj sev nodrošināt personīgo 

higiēnu bez palīdzības sniegšanas. 

   

VI. Aprūpe mājās  pakalpojums 

 

18. Aprūpe mājās pakalpojums (turpmāk- Aprūpes pakalpojums) nodrošina mājās 

pamatvajadzību apmierināšanu personām, kuras vecuma vai funkcionālo traucējumu dēļ nevar 

sevi aprūpēt un kurām nav apgādnieku vai tie nodarbinātības, vai citu objektīvu apstākļu dēļ 

nespēj sniegt nepieciešamo palīdzību.  

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

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

20. Par objektīviem apstākļiem šo noteikumu izpratnē ir uzskatāmi:  

20.1. apgādnieka slimības laiks;  

20.2. apgādnieka atrašanās medicīniskās vai sociālās rehabilitācijas institūcijā;  

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

laiku; 

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

aprūpi;  

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

Valsts darba ekspertīzes ārstu komisijas izziņa. 

21. Personai piešķiramās Aprūpes pakalpojuma apjoms tiek noteikts divos līmeņos: 

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

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

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

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

dzīvojamo telpu uzkopšana; palīdzība dokumentu kārtošanā; veļas mazgāšana vai 

nodošana mazgāšanā; gultas veļas nomaiņa; 

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

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

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

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

dzīvojamo telpu uzkopšana; palīdzība dokumentu kārtošanā; veļas mazgāšana vai 

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

mazgāšana; ēdiena piegāde; personīgā aprūpe – mazgāšana; apģērbšana, noģērbšana; 

palīdzība tualetes vai podkrēsla lietošanā; vannošana. 

22. Aprūpes pakalpojums tiek sniegts: 

22.1. I līmenī – ne vairāk kā 24 stundas mēnesī; 



 

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

23. Aprūpes pakalpojums var tikt finansēts: 

23.1. no Dienesta budžeta līdzekļiem pilnā apmērā; 

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

 

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

un maznodrošinātām personām. 

 

25. Aprūpes pakalpojums no pašvaldības  budžeta līdzekļiem ar  personas līdzfinansējumu tiek 

finansēts: 

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

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

līmeni 70 % no valstī noteiktās minimālās mēnešalgas; 

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

lielāki par 70 % no valstī noteiktās minimālās mēnešalgas.  

 

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

nepiešķir personām, kuras ir noslēgušas  uztura līgumus, kas paredz uztura devējam 

nodrošināt personai nepieciešamo aprūpi un sociālo rehabilitāciju, pamatvajadzību 

apmierināšanu, pienākumu aprūpēt personu, apmaksāt izdevumus, kas saistīti ar sociālo 

pakalpojumu sniegšanu personai. 

 

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

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

piedalās arī personas apgādnieks, un sociālā pakalpojuma sniedzēju. 

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

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

jautājumu par personas ievietošanu īslaicīgas vai ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās 

rehabilitācijas institūcijā.  

29. Aprūpes pakalpojumu pārtrauc, ja:  

29.1. persona atgūst pašaprūpes spējas; 

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

un uzraudzību;  

29.3. iestājas personas nāve;  

29.4. persona tiek ievietota ilgstošas sociālās aprūpes institūcijā;  

29.5. persona rakstiski atteicās no aprūpes pakalpojumiem;  

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

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

 

VII.  Ilgstoša sociālā aprūpe un sociālā rehabilitācija institūcijā  

pilngadīgām personām 

 

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

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

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

pakalpojuma apjomu, ja šajā punktā minētajām personām nav medicīnisku kontrindikāciju 

minētā pakalpojuma saņemšanai. 

 



 

VIII. Ilgstoša sociālā aprūpe un sociālā rehabilitācija institūcijā bērniem 

 

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

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

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

un sociālās rehabilitācijas institūcijā lēmusi Bāriņtiesa, ja bērna ārpusģimenes aprūpi nav 

iespējams nodrošināt audžuģimenē vai pie aizbildņa un ja šajā punktā minētajām personām 

nav medicīnisku kontrindikāciju minētā pakalpojuma saņemšanai. 

 

IX. Īslaicīga sociālā aprūpe un sociālā rehabilitācija institūcijā bērniem 

 

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

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

situācijas rezultātā ir bērna attīstībai nelabvēlīgi apstākļi, un nodrošina bērnu izmitināšanu 24 

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

 

33. Tiesības saņemt īslaicīgu sociālo aprūpi institūcijā ir:  

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

gadā;  

33.2. nepilngadīgajām grūtniecēm un jaunajām māmiņām līdz pilngadības 

sasniegšanai pēc bērna piedzimšanas, ja ģimenē ir nelabvēlīgi apstākļi. 

 

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

pakalpojumu nenodrošina valsts. 

 

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

sniedzēju. 

 

X.  Asistenta pakalpojums  

 

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

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

funkcionāliem traucējumiem iespēju robežās pati varētu aktīvi iesaistīties dažādās sabiedriskās 

aktivitātēs.  

 

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

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

37.2. apmeklēt ārstniecības, valsts vai pašvaldības iestādes;  

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

 

38. Asistenta pakalpojumu piešķir saskaņā ar Ministru kabineta noteikumiem un  Tērvetes novada 

domes noteikto  kārtību.   

 

 

XI. Lēmumu un faktiskās rīcības apstrīdēšanas un pārsūdzēšanas kārtība 

 

39. Lēmumi sociālo pakalpojumu piešķiršanai vai atteikšanai tiek sagatavoti saskaņā ar 

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

vadītājs. 

 

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

lēmuma apstrīdēšanas  kārtību. 



 

 

41. Dienesta pieņemtos lēmumus var apstrīdēt Tērvetes novada domē. 

 

42. Tērvetes novada domes pieņemtos lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā likumā 

noteiktajā kārtībā. 

 

XII. Noslēguma jautājumi 

 

43.  Ar saistošo noteikumu spēkā stāšanās dienu spēku zaudē Tērvetes  novada pašvaldības 2010. 

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

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

informatīvajā izdevumā „Laikam līdzi”. 

 

 

Domes priekšsēdētāja                                                                             Dace Reinika 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Saistošo noteikumu Nr. 1 

„Par   sociālajiem pakalpojumiem Tērvetes novada pašvaldībā ”  

paskaidrojuma raksts 
  

Paskaidrojuma raksta 

sadaļas 

Norādāmā informācija 

1. Saistošo noteikumu 

nepieciešamības 

pamatojums 

Saistošie noteikumi aizstāj līdz šim spēkā esošos Tērvetes  novada 

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

sociālajiem pakalpojumiem”. Saistošie noteikumi nosaka Tērvetes  

novada pašvaldības iedzīvotājiem nodrošināto sociālo pakalpojumu 

veidus, to piešķiršanas un saņemšanas kārtību. Jauni saistošie noteikumi 

nepieciešami, lai noteiktu sociālo pakalpojumu veidus,  kurus pašvaldība 

sniedz uz vietas pašvaldības teritorijā un kurus nodrošina, sadarbojoties 

ar citiem pakalpojumu sniedzējiem. 

 

 2. Īss projekta satura 

izklāsts 

Saistošie noteikumi nosaka Tērvetes novada domes Sociālā dienesta 

sniegto un organizēto sociālo pakalpojumu veidus un to piešķiršanas 

kārtību.  Jaunajos saistošajos noteikumos noteiktas izmaiņas Mājas 

aprūpes pakalpojuma dzīvesvietā saņemšanas kārtībā, kā arī noteikta 

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

darba pakalpojums, psihologa pakalpojums, asistenta pakalpojums, 

ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojums 

pieaugušai personai institūcijā, ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās 

rehabilitācijas pakalpojums bērnam institūcijā, īslaicīgu sociālās aprūpes 

un sociālās rehabilitācijas pakalpojums bērnam  institūcijā, Augstkalnes 

pagasta atbalsta centra pakalpojums. 

 Saistošajos noteikumos ir iekļauta informācija par Sociālā dienesta 

organizētajiem pakalpojumiem, kurus Sociālais dienests nodrošina, 

sadarbojoties ar citiem pakalpojumu sniedzējiem. 

 

3. Informācija par 

plānoto projekta 

ietekmi uz 

pašvaldības budžetu 

  

Šo noteikumu  īstenošanai papildus ietekme uz budžetu plānota EUR  

1080.00. gadā. 

 

4. Informācija par 

plānoto projekta 

ietekmi uz 

uzņēmējdarbības vidi 

pašvaldības teritorijā 

Nav attiecināms. 

5. Informācija par 

administratīvajām 

procedūrām 

Noteikumu izpildi nodrošinās Tērvetes novada pašvaldības Sociālais 

dienests saskaņā ar saistošajos noteikumos noteiktajām 

administratīvajām procedūrām.  

6. Informācija par 

konsultācijām ar 

privātpersonām 

Plānotais sabiedrības līdzdalības veids – priekšlikumu un iebildumu 

izvērtēšana pēc projekta publicēšanas pašvaldības tīmekļa vietnē: 

www.tervetesnovads.lv 

Sabiedrības pārstāvju izteiktie priekšlikumi vai iebildumi - paredzēts 

izvērtēt pēc to saņemšanas. 
 

 

 

Domes priekšsēdētāja                                                                                              D. Reinika 
 



 

 

 

 

 

 

APSTIPRINĀTS  

ar Tērvetes novada domes  

2018. gada 22. februāra sēdes lēmumu 

(protokols Nr. 3, 9. §)  

 

TĒRVETES NOVADA DOMES  2018. GADA PROJEKTU KONKURSA 

„MĒS - TĒRVETES NOVADAM”  

NOLIKUMS 

 

1. VISPĀRĪGIE NOTEIKUMI 
 

1.1. Šis nolikums nosaka kārtību, kādā Tērvetes novada dome (turpmāk - dome) piešķir 

finansējumu nevalstisko organizāciju – biedrību vai nodibinājumu (turpmāk - NVO) vai 

iedzīvotāju iniciatīvu grupu projektiem. 

1.2. Dome līdzekļus projektiem piešķir konkursa kārtībā. Līdzekļi projektu 

līdzfinansēšanai tiek plānoti Domes kārtējā gada budžetā. 

1.3. Projektu pieteikumus savu mērķprogrammu īstenošanai var iesniegt Tērvetes 

novadā reģistrētas nevalstiskas organizācijas vai iedzīvotāju iniciatīvu grupas, kas darbojas 

Tērvetes novadā. 

1.4. Projektu pieteikumu iesniegšanas termiņš – 2018.gada 13. aprīlis. 

1.5. Paziņojumu par konkursu publicē Tērvetes novada domes informatīvajā izdevumā 

"Laikam Līdzi" un pašvaldības mājas lapā - www.tervetesnovads.lv sadaļas „PROJEKTI” 

apakšsadaļā „Aktuālie projekti un projektu konkursi”. 

 

 

2. KONKURSA MĒRĶI 
 

2.1. Veicināt iedzīvotāju aktivitāti un līdzdalību viņiem svarīgu jautājumu risināšanā, 

sekmējot viņu dzīves kvalitātes uzlabošanos. 

2.2. Veicināt sadarbību starp pašvaldību, iedzīvotāju iniciatīvu grupām un nevalstiskām 

organizācijām. 

2.3. Veicināt jaunu nevalstisko organizāciju rašanos novadā. 

2.4. Atbalstīt sabiedriski nozīmīgu aktivitāšu īstenošanu Tērvetes novadā. 

 

3. FINANSĒJUMA PIEŠĶIRŠANAS NOSACĪJUMI 
 

3.1. Pašvaldība finansējumu piešķir: brīvā laika pavadīšanas dažādošanai un dzīves 

kvalitātes uzlabošanai (teritoriju labiekārtošanai, telpu aprīkojuma un inventāra iegādei, pasākumu 

un apmācību organizēšanai). 

3.2. Novada projektu konkursa kopējais finansējums – atbilstoši kalendārajā gadā 

apstiprinātājam Tērvetes novada domes budžetam. 

                 3.3. Vienam projektam pieprasītā finansējuma apmērs nedrīkst pārsniegt EUR 1000,00. 

3.4. Projekta aktivitātes jāīsteno Tērvetes novadā un projekta rezultātu ieguvējiem jābūt 

Tērvetes novada iedzīvotājiem. 

3.5. Projekta aktivitātes jāīsteno līdz 2018. gada 30. novembrim. 

3.6. Iesniegtais projekts var būt iepriekš atbalstīta projekta turpinājums. 

3.7. Pašvaldības finansējumu nepiešķir: 

       3.7.1. nekustamā īpašuma iegādei; 

       3.7.2. ārvalstu braucieniem; 

       3.7.3. pabalstiem un citiem līdzīgiem maksājumiem privātpersonām; 
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       3.7.4.nevalstisko organizāciju pamatdarbības nodrošināšanai, administrācijas un 

darbinieku atalgojumam un maksājumiem par komunālajiem pakalpojumiem; 

       3.7.5. īstenotiem pabeigtiem projektiem; 

       3.7.6. politiskiem, militāriem vai reliģiskiem pasākumiem; 

       3.7.7. projektiem, kuru rezultātā īstenošanā tiek gūta peļņa; 

       3.7.8. projektiem, kuri netiek iesniegti projektu konkursa noteiktajā termiņā. 

3.8. Projekta pieteikums netiks vērtēts, ja pretendents iepriekš ir saņēmis Tērvetes 

novada domes līdzfinansējumu, bet nav izpildījis noteiktās prasības pret domi. 

3.9. Projekta pieteikums netiks vērtēts, ja projekts neatbilst izvirzītajai 3.4.punktā 

minētajai prioritātei. 

3.10. Visas izmaksas, kas saistītas ar projekta pieteikuma sagatavošanu un iesniegšanu, 

sedz projekta iesniedzējs. 

 
 

4. PROJEKTA IESNIEGŠANA 

 

4.1. Pretendents, iesniedzot projekta pieteikumu, apņemas ievērot šā konkursa nolikuma 

noteikumus. 

4.2. Projektu konkursa nolikums un pieteikuma veidlapas ir pieejamas pašvaldības 

mājas lapā - www.tervetesnovads.lv sadaļā Projekti/Aktuālie projekti un projektu konkursi, kā arī 

novada domē pie sekretāres. 

4.3. Projekta pieteikums sastāv no: 

       4.3.1. projekta vadītāja parakstītas projekta pieteikuma veidlapas (1.pielikums); 

       4.3.2. projekta izmaksu tāmes (2.pielikums)  

       4.3.3. cenu izpētes dokumentiem (vismaz 2 piedāvājumi) (3.pielikums), izņemot 

pasākumu un apmācību organizēšanai; 

       4.3.4. nevalstiskajām organizācijām - Latvijas Republikas Tieslietu ministrijas 

Uzņēmumu reģistra izsniegtas reģistrācijas apliecības kopijas; 

       4.3.5. rekomendācijas vēstulēm vai citiem dokumentiem, kurus pretendents uzskata 

par būtiskiem projekta izvērtēšanai. 

4.4. Projekta pieteikuma dokumentus jāiesniedz konkursa nolikuma noteiktajā termiņā 

– līdz 2018.gada 13. aprīlim, ieskaitot, Tērvetes novada domē pie sekretāres, „Zelmeņos”, Tērvetes 

pagastā, Tērvetes novadā, LV-3730, iesniedzot personīgi vai ar pasta sūtījumu, vai elektroniski (ar 

drošu elektronisko parakstu). 

4.5. Ja projekta pieteikuma dokumenti tiek iesniegti personīgi vai pasta sūtījumā: 

      4.5.1. projekta iesniedzējs projekta dokumentu oriģinālus (1 eksemplāru) sagatavo 

datorrakstā latviešu valodā uz A4 formāta lapām; 

      4.5.2. projekta pieteikumam jābūt cauršūtam, sanumurētam un parakstītam. 

      4.5.3. ja projekta pieteikuma dokumenti tiek iesniegti pasta sūtījumā, tad par 

iesniegšanas laiku tiek uzskatīts sūtījuma pasta zīmogs. 

      4.5.4. Projekta pieteikumu, kas sagatavots atbilstoši normatīvajiem aktiem par 

elektronisko dokumentu noformēšanu (elektroniskais paraksts), nosūta uz Tērvetes novada domes 

pasta adresi tervetesnd@tervetesnd.lv ne vēlāk kā līdz norādītā termiņa plkst. 24:00. 

4.6. Pretendents ir atbildīgs par sniegto ziņu patiesumu. 

4.7. Projekta pieteikumu pēc tā iesniegšanas nav atļauts grozīt. 

4.8. Iesniegtos dokumentus pašvaldība atpakaļ neizsniedz. 

 

5. PROJEKTU PIETEIKUMU VĒRTĒŠANAS PAMATKRITĒRIJI 
 

5.1. Projekta aktualitāte, tā sabiedriskā nozīme, atbilstība konkursa mērķiem un 

noteiktajai prioritātei. 

5.2. Projekta īstenošanas gaitā sasniedzamie rezultāti. 

5.3. Piedāvāto ideju oriģinalitāte un ilgtspēja. 

5.4. Pieprasītā finansējuma samērīgums plānotajai aktivitātei. 
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5.5. Ja pretendents iesniedzis vairākus projekta pieteikumus, projektu konkursa 

finansējuma ietvaros tiks atbalstīts projekts, kas būs saņēmis lielāku punktu skaitu vērtēšanas 

kritērijos. 

5.6. Projektu vērtēšanā tiks ņemts vērā teritorijas līdzsvarotas attīstības princips. 

 

                      6. KONKURSA KOMISIJA UN PROJEKTU PIETEIKUMU 

IZVĒRTĒŠANAS KĀRTĪBA 

 

6.1. Pretendentu iesniegtos dokumentus izvērtē konkursa vērtēšanas komisija, 

pamatojoties uz Tērvetes novada domes projektu konkursa „Mēs – Tērvetes novadam” projektu 

vērtēšanas kritērijiem (5.pielikums). 

6.2. Konkursa vērtēšanas komisija tiek izveidota ar domes priekšsēdētāja rīkojumu. 

6.3. Konkursa rezultāti tiek publicēti Tērvetes novada domes informatīvajā izdevumā 

"Laikam Līdzi" un pašvaldības mājas lapā www.tervetesnovads.lv. 

 

7. PROJEKTA ĪSTENOŠANA 

7.1. Dome ar nevalstisko organizāciju slēdz līgumu par finansējuma piešķiršanu 

atbalstītā projekta īstenošanai, līgumā nosakot: 

       7.1.1. līgumslēdzēju tiesības un pienākumus; 

       7.1.2. finansēšanas un atskaišu par piešķirto līdzekļu izlietojumu iesniegšanas 

kārtību un termiņus; 

       7.1.3. projekta īstenošanas darbības pārraudzību un kontroli. 

7.2. Iedzīvotāju iniciatīvu grupas atbalstītā projekta īstenošanai finansējums tiek 

novirzīts Tērvetes novada domes iestādei vai struktūrvienībai, kuras jomas projekts ir apstiprināts: 

       7.2.1. iestāde vai struktūrvienība ir atbildīga par projekta īstenošanu, atbilstoši 

iniciatīvu grupas apstiprinātā projekta mērķiem; 

       7.2.2. iestāde vai struktūrvienība pārskatu par projekta īstenošanu iesniedz 

grāmatvedības nodaļā brīvā formā. 

 

8. PROJEKTA DARBĪBAS KONTROLE 

8.1. Projekta iesniedzējs – nevalstiskā organizācija pēc aktivitāšu īstenošanas norādījos 

termiņos pašvaldībā, grāmatvedības nodaļā iesniedz: projekta darbības, rezultātu un piešķirtā 

finansējuma izlietojuma pārskatu (4.pielikums). 

8.2. Konkursa vērtēšanas komisijai ir tiesības veikt projekta: 

       8.2.1. aktivitāšu norišu pārbaudi projekta īstenošanas laikā; 

       8.2.2. finanšu līdzekļu izlietojuma pārbaudi projekta īstenošanas laikā un piecu 

gadu laikā pēc projekta īstenošanas beigām. 

8.3. Ja projekta ietvaros tiek iegādāts mazvērtīgais inventārs vai pamatlīdzeklis, tas 

jāglabā ne mazāk kā 5 (pieci) gadi pēc projekta realizācijas. 

8.4. Ja projekts netiek īstenots noteiktajā termiņā un atbilstoši iesniegtajam projektam, 

piešķirtais finansējums netiek izlietots paredzētajiem mērķiem, tiek fiksēti finanšu pārkāpumi vai 

projekta īstenotājs nav iesniedzis projekta atskaiti līgumā noteiktajā termiņā, Dome var lemt par 

piešķirtā finansējuma atmaksas kārtību. 

 

 

Domes priekšsēdētāja Dace Reinika 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

1.pielikums 

 
TĒRVETES NOVADA DOMES 2018.GADA PROJEKTU KONKURSA 

„MĒS - TĒRVETES NOVADAM”  

 

PROJEKTA PIETEIKUMS 

 
 

VISPĀRĒJA INFORMĀCIJA 

 

Projekta iesniedzējs (nosaukums)  

Organizācijas reģistrācijas numurs 

(ja attiecināms) 

 

Pasta adrese  

Organizācijas, iniciatīvu grupas vadītājs 

(vārds, uzvārds) 

 

Kontakttālrunis  

E-pasta adrese  

Kontaktpersona (vārds, uzvārds)  

Kontakttālrunis  

E-pasta adrese  

Projekta īstenošanas vieta  

(pagasts/ ciems) 

 

 

Nevalstiskām organizācijām: 

Banka 

 

Bankas konta Nr.  

 

PROJEKTA NOSAUKUMS 

 

 

 

 

PROJEKTA MĒRĶIS 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ESOŠĀS SITUĀCIJAS ĪSS APRAKSTS 

 

 

 

 

 

 

 

 

APRAKSTIET, KO GRIBIET SASNIEGT (ne vairāk kā ½ lapa) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DZĪVES KVALITĀTES IZMAIŅAS 

Ko projekta īstenošana dos jūsu apdzīvotajai vietai/ciemam/pagastam un iedzīvotājiem 

kopumā? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kas gūs labumu no projekta īstenošanas? 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

PROJEKTĀ PAREDZĒTĀS AKTIVITĀTES, LAIKS, KAD TĀS TIKS ĪSTENOTAS UN 

ATBILDĪGĀS PERSONAS 

 

Aktivitāte 

(veicamais uzdevums) 

A
p
rī

li
s 

M
ai

js
 

Jū
n
ij

s 

Jū
li

js
 

A
u
g
u
st

s 

S
ep

te
m

-

b
ri

s 

O
k
to

-

b
ri

s 

        

        

        

        

        

Piezīme: Vajadzības gadījumā pieteikumam var pievienot papildus informāciju pielikumu 

veidā (piem., fotogrāfijas, skice u.tml.). 

 

 

 

Datums: ______________________ Projekta iesniedzēja paraksttiesīgā persona: 

 

 

 

 (amats) 

 

 

 (vārds, uzvārds, paraksts) 

 

 

2.pielikums 

 

PROJEKTA IZMAKSU TĀME 

 

(Tērvetes novada domes finansējums, pašu finansējums, kā arī norādiet, ja ir plānots cits 

finansējuma avots) 

 

Nr. 
Izdevumu pozīcija 

(plānotie darbi, aktivitātes) 

Programmas 

finansējums 

euro 

Pašu 

finansējums 

euro 

Cits 

finansējuma 

avots 

(noradīt) 

euro 

Kopā  

euro 

1.      

2.      

3.      

  KOPĀ     

          

 

Projekta iesniedzēja paraksttiesīgā persona: 

 

 

 

Vārds, uzvārds      Datums    Paraksts 

 



 

 

 

 

3. pielikums 

 

Cenu aptaujas rezultātu apkopojums 

 

Pasūtītājs: __________________________________ 
 

Iepirkuma priekšmets: ________________________ 
 

 

Informācija par piedāvājumiem 

Piegādātāja nosaukums     

Piedāvājuma cena eiro 

(visiem iekļaujot PVN) 

   

Citi piedāvājumu vērtēšanas 

kritēriji (garantijas laiks, 

piegāde) 

   

Piezīmes (izdruka no mājas lapas, 

vēstule pa pastu, vēstule pa e pastu, 

u.c.) 

   

Izvēlētais piegādātājs  

Pamatojums piedāvājuma izvēlei  

 

 

Pielikumā _________ piedāvājumi 
  (skaits) 

 

 

 

_________________  ____________________  _____________________ 
(datums)    (paraksts)    (vārds, uzvārds) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

4.pielikums 
 

ATSKAITE  PAR  2018. GADĀ  

TĒRVETES  NOVADA DOMES  ATBALSTĪTĀ  PROJEKTA  ĪSTENOŠANU 

 

1. SATURISKĀ ATSKAITE 

1.1. PROJEKTA NOSAUKUMS 

 

 

1.2. PROJEKTA IESNIEDZĒJA ORGANIZĀCIJA 
ORGANIZĀCIJAS 

NOSAUKUMS 
 

ADRESE   

VADĪTĀJA VĀRDS, 

UZVĀRDS 
 

TĀLRUNIS, E-PASTA 

ADRESE 
 

 

1.3. PROJEKTA MĒRĶA GRUPA (tiešie un netiešie ieguvēji) 

 

 

 
 

 

1.4. AKTIVITĀTES / PASĀKUMI  UN  DALĪBNIEKU  SKAITS  (uzskaitīt: 

- kādas aktivitātes vai pasākumi un cik bieži tika īstenotas,  

- cik dalībnieki piedalījās) 
 

 

 

 

 

 

 
 

1.5. - PROJEKTA REZULTĀTI  - MĒRĶA AUDITORIJAS IEGUVUMI  

(aprakstīt atbilstību izvirzītajam projekta mērķim un sasniegtos rezultātus) 

 
 

 

 

 

 
 

1.6. PROJEKTA PARTNER-ORGANIZĀCIJA UN TĀS IEGULDĪJUMS PRPOJEKTA ĪSTENOŠANĀ 

 

 

 

 

 

 
 



 

 

 
1.7. KĀ TIKA NODROŠINĀTA PROJEKTA PUBLICITĀTE (uzskaitīt un norādīt kad) 

 

 

 

 

 

 

 
 

1.8. PROJEKTA TURPINĀJUMS UN ILGTSPĒJA 

 

 

 

 

 
 
 

 

1.9. JŪSUPRĀT NOZĪMĪGA INFORMĀCIJA PAR PROJEKTA ĪSTENOŠANAS GAITU VAI 

       REZULTĀTIEM 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

1.10. PIELIKUMI (pielikumā lūdzam pievienot projekta laikā tapušos drukas darbus, atsauksmes presē, 

reklāmas materiālus, fotogrāfijas u.c.) 
 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

2.  FINANŠU  ATSKAITE 
PAR  2018 .  GADĀ  ĪSTENOTO  PROJEKTU 

2.1. PROJEKTA NOSAUKUMS  

2.2. ORGANIZĀCIJAS  

NOSAUKUMS 
 

2.3. PAR FINANSĒM ATBILDĪGĀS 

PERSONAS VĀRDS, UZVĀRDS  

2.4. TĀLRUNIS, E-PASTA 

ADRESE 
 

 

 

2.5. PROJEKTA KOPĒJĀS IZMAKSAS 

Cits 

līdzfinansējums 

(EUR) 

Tērvetes novada domes piešķirtais līdzfinansējums Projekta kopējās 

izmaksas (EUR) 

 
Summa 

(EUR) 

Izdevumu pozīcija 

(atbilstoši līgumam) 

 

  

   

  

% %  100 % 
 

 

2.6. FINANŠU DOKUMENTU SARAKSTS 

Budžeta 

tāmes 

pozīcija 

(atbilstoši 

līgumam) 

Apmaksas 

dokumenta 

Nr.p.k. 

 

Par ko veikta apmaksa 

 

Izdevuma 

rašanās 

datums 

Attaisnojuma 

dokumenta 

veids un Nr. 

Summa  

(EUR) 

1.      
1.1.      

1.2.      

2.      

2.1.      

2.2.      

3.      

3.1.      

3.2.      

4.      

4.1.      

...      

Kopā:  

Tērvetes novada dome tiesīga pieprasīt visu minēto dokumentu kopijas. 

 
ATSKAITES IESNIEDZĒJS: 

 

VĀRDS, UZVĀRDS ___________________________________________________ 

 

 

AMATS ____________________________________________________________ 

 

 

____________________________    ______________________ 

(datums)      (paraksts) 

 

 

 

 



 

 

 

5. pielikums 

 

 

TĒRVETES NOVADA DOMES PROJEKTU KONKURSA 

„MĒS - TĒRVETES NOVADAM”  

PROJEKTU VĒRTĒŠANAS KRITĒRIJI 

 

Katram no projektu vērtēšanas kritērijiem, kas nosaka projekta atbilstību vietējās attīstības 

stratēģijai, piešķir noteiktu punktu skaitu no 0 – 2,0:  

( 0= „neatbilst”, 0,5 = „vāji”, 1,0 = „apmierinoši”, 1,5 = „labi”, 2,0 = „ļoti labi”.  

 

Vispārējie vērtēšanas kritēriji:  

N.p.k. Kritērijs 
Maksimālais 

punktu skaits 

1.  
Projekta atbilstība konkursa mērķiem un noteiktajai 

prioritātei  
Atbilst/Neatbilst 

2.  Projekta aktualitāte, tā sabiedriskā nozīme 2 

3.  Projekta nepieciešamības pamatojums 2 

4.  Piedāvāto ideju novitāte un oriģinalitāte  2 

5.  
Projekta nozīmīgums izvēlēto mērķa grupu vajadzību 

risināšanā  
2 

6.  
Projekts aptvers pēc iespējas plašāku iedzīvotāju 

loku, būs brīvi pieejams jebkuram iedzīvotājam 
2 

7.  Projekta budžeta pārskatāmība 2 

8.  Projekta izmaksu atbilstība plānotajiem uzdevumiem 2 

9.  Projekta ilgtspēja 2 

 
Kopā:  16 

 

 

 
 

Papildus kritērijs vienādu punktu gadījumā: 
 

1. 

Projekta ieviesējs iepriekš nav īstenojis projektus – 2 

punkti, ieguvis atbalstu un īstenojis 1 projektu – 1 

punkts, ieguvis atbalstu un īstenojis 2 un vairāk 

projektus - 0 punkts. 

2 

 

 

Maksimālais punktu skaits - 16 punkti. 

Minimālais punktu skaits – 4 punkti. 

Vienādu punktu gadījumā tiek piemērots papildus kritērijs. Iegūstamais papildpunktu 

skaits – 2 punkti. 

Ja punktu skaits ir zemāks par minimālo punktu skaitu, projekta pieteikums tiek noraidīts. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

   6. pielikums 

 

TĒRVETES NOVADA DOMES PROJEKTU KONKURSA 

„MĒS - TĒRVETES NOVADAM”  

PROJEKTU VĒRTĒŠANAS KOMISIJAS LOCEKĻA LAPA  

 

Projekta nosaukums __________________________________________________ 
 

Katram no projektu vērtēšanas kritērijiem, kas nosaka projekta atbilstību vietējās attīstības 

stratēģijai, piešķir noteiktu punktu skaitu no 0 – 2,0:  

( 0= „neatbilst”, 0,5 = „vāji”, 1,0 = „apmierinoši”, 1,5 = „labi”, 2,0 = „ļoti labi”.  
 

Vispārējie vērtēšanas kritēriji:  

N.p.k. Kritērijs 
Maksimālais 

punktu skaits 

Iegūtais 

punktu skaits 

1.  
Projekta atbilstība konkursa mērķiem 

un noteiktajai prioritātei  
Atbilst/Neatbilst 

 

2.  
Projekta aktualitāte, tā sabiedriskā 

nozīme 
2 

 

3.  Projekta nepieciešamības pamatojums 2  

4.  
Piedāvāto ideju novitāte un 

oriģinalitāte  
2 

 

5.  
Projekta nozīmīgums izvēlēto mērķa 

grupu vajadzību risināšanā  
2 

 

6.  

Projekts aptvers pēc iespējas plašāku 

iedzīvotāju loku, būs brīvi pieejams 

jebkuram iedzīvotājam 

2 

 

7.  Projekta budžeta pārskatāmība 2  

8.  
Projekta izmaksu atbilstība plānotajiem 

uzdevumiem 
2 

 

9.  Projekta ilgtspēja 2  

 
Kopā:  16 

 

 

 

 
 

Papildus kritērijs vienādu punktu gadījumā: 

 

1. 

Projekta ieviesējs iepriekš nav īstenojis 

projektus – 2 punkti, ieguvis atbalstu 

un īstenojis 1 projektu – 1 punkts, 

ieguvis atbalstu un īstenojis 2 un vairāk 

projektus - 0 punkts. 

2 

 

 

Maksimālais punktu skaits - 16 punkti; minimālais punktu skaits – 4 punkti. 

Vienādu punktu gadījumā tiek piemērots papildus kritērijs. Iegūstamais papildpunktu 

skaits – 2 punkti. 

Ja punktu skaits ir zemāks par minimālo punktu skaitu, projekta pieteikums tiek noraidīts. 
 

Kopējais iegūtais punktu skaits projekta vērtēšanā: __________ 

 

_________________________ _____________ _________________ 

(vārds, uzvārds)      (datums)   (paraksts) 



 

 

 
PROJEKTS 

 

 

SASKAŅOTS  

ar Tērvetes novada domes  

2018. gada 22. februāra sēdes lēmumu 

(protokols Nr. 3, 5. §)  

 

Augstkalnes vidusskolas nolikums 

“Augstkalnes vidusskolas pedagogu profesionālās darbības kvalitātes 

novērtēšanas kārtība” 
Izdota saskaņā ar  

Izglītības likuma 30.panta trešo ar indeksu 2 daļu, 

 Ministru kabineta 2017.gada 22.augusta 

 noteikumiem Nr . 501 „Pedagogu profesionālās darbības kvalitātes 

 novērtēšanas organizēšanas kārtība”12. punktu 

 

I. Vispārīgie jautājumi 

 

1.  Nolikums “Augstkalnes pedagogu profesionālās darbības kvalitātes novērtēšanas kārtība” 

nosaka Augstkalnes vidusskolas ( turpmāk – Izglītības iestāde) pedagogu profesionālās darbības 

kvalitātes novērtēšanas kritērijus, pedagoga novērtēšanas procesa organizēšanas kārtību, kvalitātes 

pakāpju piešķiršanas un lēmuma apstrīdēšanas kārtību. 

2.  Pedagogu profesionālās darbības kvalitātes novērtēšanas mērķis ir izvērtēt katra pedagoga 

ieguldījumu izglītojamā mācīšanās vajadzību nodrošināšanā, prasmi plānot, vadīt un izvērtēt 

pedagoģisko procesu.  Novērtēt pedagoga ieguldījumu izglītības iestādes attīstībā, prasmi 

sadarboties, uzkrāt un nodot pieredzi citiem. Novērtēt pedagoga ieguldījumu izglītojamo 

individuālo spēju attīstībā.  

 

II. Novērtēšanas kritēriji 

 

3. Ja pedagogs īsteno vispārējās pirmsskolas izglītības programmu, vispārējās pamatizglītības 

vai vispārējās vidējās izglītības programmu, viņa profesionālās darbības kvalitāti novērtē atbilstoši 

šādiem profesionālās darbības novērtēšanas kritērijiem: 

3.1. Pedagoģiskā darba plānošana, vadīšana un darbības rezultātu izvērtējums: 

3.1.1. Mācību metožu, darba organizācijas formu un mācību materiālu mērķtiecīga 

izmantošana, 

3.1.2. Starppriekšmetu saiknes nodrošināšana, 

3.1.3. Izglītojamo iesaiste darba vides sakārtošanā, saudzēšanā, 

3.1.4. Izglītojamo iesaiste savas darbības plānošanā, rezultātu izvērtēšanā, atgriezeniskās 

saites nodrošināšana, 

3.1.5. Izglītojamo vērtību izpratnes veidošana, mācīšanās prasmju attīstīšana, 

3.1.6. Izglītojamo caurviju prasmju prasmju attīstīšana, 

3.1.7. Tehnisko, interaktīvo mācību līdzekļu pārzināšana, izmantošana, 

3.1.8. Jauninājumu ieviešana mācību priekšmeta/ izglītības jomas saturā un metodikā, 



 

3.2. Pedagoga ieguldījums izglītojamā individuālo spēju attīstībā un izglītojamā 

vajadzību nodrošināšanā:  

3.2.1. Izglītojamo individuālo vajadzību pārzināšana,  

3.2.2. Individuālo vajadzību nodrošināšana talantīgajiem ar augstiem mācību sasniegumiem,  

3.2.3. Individuālo vajadzību nodrošināšana  izglītojamajiem ar speciālām vajadzībām vai 

zemiem mācību sasniegumiem, 

3.2.4. Vides/materiālu atbilstība individuālajām mācīšanās vajadzībām, 

3.2.5. Sadarbība ar izglītības iestādes atbalsta komandu izglītojamo individuālo vajadzību 

izzināšanā un attīstīšanā, 

3.2.6. Sadarbība ar izglītojamā ģimeni, 

3.2.7. Konsultācijas un atbalsta sniegšana izglītojamajiem ar vidējiem mācību sasniegumiem, 

3.2.8. Pozitīvu sasniegumu nodrošināšana. 

3.3. Pedagoga ieguldījums izglītības iestādes attīstībā: 

3.3.1. Līdzdalība izglītības iestādes attīstības sekmēšanā,  

3.3.2. Līdzdalība mācību priekšmeta metodiskās komisijas sanāksmēs,  

3.3.3. Savas profesionālās darbības analīzes veikšana, 

3.3.4. Priekšlikumus izteikšana izglītības iestādes darbības uzlabošanai, 

3.3.5. Profesionālās ētikas normu ievērošana. 

3.4. Pedagoga sadarbība, pieredzes uzkrāšana un pārnese: 

3.4.1. Personības pašpilnveide, 

3.4.2. Tālākizglītības kursu ietekme uz profesionālo izaugsmi, gūto atziņu izmantošana praksē, 

3.4.3. Mācību un metodisko materiālu veidošana individualizētam/ diferencētam darbam, 

3.4.4. Informācijas un komunikācijas tehnoloģiju izmantošana, 

3.4.5. Savas pieredzes pārnese ārpus izglītības iestādes, 

3.4.6. Prasme risināt problēmas. 

3.5. Pedagoga redzējums, kādai būt izglītības iestādei. 

4.  Sociālā pedagoga, skolotāja logopēda un izglītības psihologa novērtēšanu veic atbilstoši 

šādiem novērtēšanas kritērijiem: 

4.1. līdzdalība pedagoģiskā procesa plānošanā un vadīšanā, pedagoga darbības rezultātu 

izvērtējums (izglītojamā attīstības diagnosticēšana, rezultātu izvērtējums un atbalsta koordinēšana 

pedagoģiskajā procesā); 

4.2. ieguldījums izglītojamā individuālo spēju attīstībā un izglītojamā vajadzību nodrošināšanā 

(iesaiste problēmu risināšanā, sadarbība ar institūcijām, atgriezeniskās saites nodrošināšana); 

4.3. ieguldījums izglītības iestādes attīstībā; 

4.4. pedagoga sadarbība, pieredzes uzkrāšana un pārnese. 

4.5. pedagoga/ speciālista redzējums, kādai būt izglītības iestādei. 

 

III. Novērtēšanas procesa organizēšana 

5. Lai pieteiktos novērtēšanai, pedagogs līdz attiecīgā mācību gada 1.oktobrim iesniedz 

iestādes vadītājam adresētu iesniegumu (1. pielikums); 

6. Pedagogam ir tiesības pieteikties uz jebkuru kvalitātes pakāpi, neievērojot pēctecīgumu. 

7. Novērtēšanas procesā pedagogs var pretendēt tikai uz to kvalitātes pakāpi, uz kuru ir 

pieteicies. 

8. Novērtēšanas process sastāv no: 

8.1. pedagoga profesionālās darbības vērtējuma mācību stundās vai nodarbībās, izmantojot 

mācību stundu vai nodarbību vērošanas un novērtējuma lapas (2. pielikums): 

8.1.1. ja pedagogs pretendē uz 1. kvalitātes pakāpi – tiek vērotas trīs pedagoga iniciētas mācību 

stundas un viena izglītības iestādes Pedagogu profesionālās darbības kvalitātes novērtēšanas 

komisijas (turpmāk - Komisijas) iniciēta mācību stunda, kuru vēro divi komisijas pārstāvji.  

8.1.2. ja pedagogs pretendē uz 2. kvalitātes pakāpi – tiek vērotas trīs pedagoga iniciētas mācību 

stundas un trīs izglītības iestādes komisijas iniciētas mācību stundas; 

8.1.3. ja pedagogs pretendē uz 3. kvalitātes pakāpi – tiek vērotas trīs pedagoga iniciētas mācību 

stundas un divas izglītības iestādes komisijas iniciētas mācību stundas. Turklāt pedagogam, kas 



 

pretendēs uz 3. pakāpi, papildus jānovada viens seminārs/ nodarbība/ lekcija citiem pedagogiem 

vai meistarklase. 

8.1.4. Pēc katras mācību stundas vai nodarbības vērtētājs organizē sarunu ar pedagogu. 

8.2. pedagoga darba pašvērtējuma, kas atspoguļo pedagoga profesionālās darbības kvalitāti (3. 

pielikums):  

8.2.1. pašvērtējums aizpildāms atbilstoši vērtēšanas kritērijiem apraksta veidā, pamatojot ar 

konkrētiem faktiem, par periodu, kurš nav īsāks par vienu gadu, bet nepārsniedz trīs gadus; 

8.2.2. pašvērtējumā pedagogs atbilstoši vērtēšanas kritērijam un tā aprakstam savu darbu 

novērtē ar atbildēm “Jā”, “Drīzāk jā”, “Nē”, “Drīzāk nē”. 

 

IV. Kvalitātes pakāpju piešķiršana 

9. Lēmumā par kvalitātes pakāpes piešķiršanu vai lēmumā par atteikumu piešķirt kvalitātes 

pakāpi vērā tiek ņemts pedagoga pašvērtējums un stundu vērošanas rezultāti. 

10. Vajadzības gadījumā, komisija pedagogam ir tiesīga lūgt sniegt papildus pierādījumus 

pašvērtējumā ietvertajai informācijai, minētajiem faktiem. 

11. Kvalitātes pakāpi piešķir: 

11.1. Trešo kvalitātes pakāpi piešķir, kad vērtējums “Jā” un “Drīzāk Jā” ir iegūts ne mazāk par 

85 % vērtējamo jomu. Vērtējums “nē” nepārsniedz 5% vērtējamo jomu, 

11.2. Otro kvalitātes pakāpi piešķir, kad vērtējums “Jā” un “Drīzāk Jā” ir iegūts ne mazāk par 

75 % vērtējamo jomu. Vērtējums “nē” nepārsniedz 5% vērtējamo jomu, 

11.3. Pirmo kvalitātes pakāpi piešķir, kad vērtējums “Jā” un “Drīzāk Jā” ir iegūts ne mazāk par 

65 % vērtējamo jomu. Vērtējums “nē” nepārsniedz 5% vērtējamo jomu. 

12. Lai iegūtu 3. kvalitātes pakāpi pedagogam jāpierāda visaptveroša pedagoģisko procesu 

izpratne, aktīva iesaiste izglītības iestādes attīstības sekmēšanā. Jāpopularizē labās prakses piemēri 

mūsdienīgas lietpratības izglītībai Zemgales reģionā. Jāorganizē daudzveidīgi pedagogu 

sadarbības veidi, jākonsultē un jāatbalsta pedagogi, identificējot iespējas un meklējot risinājumus 

pedagoģiskās prakses pilnveidei. 

13. Lai iegūtu 2. kvalitātes pakāpi pedagogam jāpierāda visaptveroša pedagoģisko procesu 

izpratne, aktīva iesaiste izglītības iestādes attīstības sekmēšanā, jāizrāda iniciatīva izglītības 

iestāžu sadarbībai Tērvetes novadā, jāpopularizē labās prakses piemēri izglītībā Auces, Dobeles 

un Tērvetes starpnovados. 

14. Komisija lēmumu pieņem balsojot. Lēmums ir pieņemts, ja par to nobalso vairāk kā puse 

no klātesošajiem komisijas locekļiem. 

15. Vērtēšanas komisija iepazīstina pedagogu ar vērtēšanas rezultātiem piecu darba dienu laikā 

no lēmuma pieņemšanas. 

16. Kvalitātes pakāpe pedagogam tiek piešķirta uz trim gadiem. 

 

V. Lēmuma apstrīdēšanas kārtība 

17. Pedagogs var apstrīdēt vērtēšanu, iesniedzot komisijai rakstisku pamatojumu vērtēšanas 

rezultāta pārskatīšanai. Rakstisks pamatojums iesniedzams piecu darba dienu laikā pēc vērtēšanas 

rezultāta saņemšanas. 

18. Šīs nolikuma 14.punktā minēto Komisijas lēmumu var pārsūdzēt Tērvetes novada 

pedagoģiskajai komisijai, kura piecu darba dienu laikā veic atkārtotu vērtēšanas rezultātu 

izskatīšanu un paziņo pedagogam atkārtotu lēmumu par pakāpes piešķiršanu vai atteikumu piešķirt 

pakāpi. 

19. Tērvetes novada pedagoģiskās komisijas lēmums nav pārsūdzams. 

 

VII. Nobeiguma jautājumi 

20.  Lai novērtētu tā pedagoga profesionālās darbības kvalitāti, kurš atsāk pedagoģisko darbību 

pēc prombūtnes, kas ir ilgāka par vienu mācību gadu, vai uzsāk pedagoģisko darbību šajā izglītības 

iestādē, viņam izglītības iestādē jānostrādā vismaz viens gads. 

21. Ja pedagogs nav ieguvis nepieciešamos procentpunktus kvalitātes pakāpei un pakāpi 

neiegūst, pedagogs ir tiesīgs pieteikties uz atkārtotu novērtēšanu, pēc viena skolā nostrādāta gada. 



 

22. Pedagogs var pretendēt uz augstāku izglītības pakāpi pēc viena skolā nostrādāta gada. 

23. Piemaksas apmērs par iegūto kvalitātes pakāpi ir atkarīgs no izglītojamo skaita un iestādei 

piešķirtā valsts mērķdotācijas finansējuma apjoma. Tas var tikt mainīts katra mācību gada sākumā. 

24. Iegūtā kvalitātes pakāpe ir pedagoga profesionālās darbības novērtēšanas rezultāts, 

un tā ir spēkā tikai izglītības iestādē. 

 

Direktore                          Ieva Krūmiņa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

PROJEKTS 

 

 

SASKAŅOTS  

ar Tērvetes novada domes  

2018. gada 22. februāra sēdes lēmumu 

(protokols Nr. 3, 6. §)  

 

 

 

Annas Brigaderes pamatskolas nolikums 

“Annas Brigaderes pamatskolas pedagogu profesionālās darbības kvalitātes 

novērtēšanas kārtība” 
Izdota saskaņā ar  

Izglītības likuma 30.panta trešo ar indeksu 2 daļu, 

 Ministru kabineta 2017.gada 22.augusta 

 noteikumiem Nr . 501 „Pedagogu profesionālās darbības kvalitātes 

 novērtēšanas organizēšanas kārtība”12. punktu 

 

I. Vispārīgie jautājumi 

 

1. Nolikums “Annas Brigaderes pamatskolas pedagogu profesionālās darbības kvalitātes 

novērtēšanas kārtība” nosaka Annas Brigaderes pamatskolas ( turpmāk – Izglītības iestāde) 

pedagogu profesionālās darbības kvalitātes novērtēšanas kritērijus, pedagoga novērtēšanas 

procesa organizēšanas kārtību, kvalitātes pakāpju piešķiršanas un lēmuma apstrīdēšanas kārtību. 

2. Pedagogu profesionālās darbības kvalitātes novērtēšanas mērķis ir izvērtēt katra pedagoga 

ieguldījumu izglītojamā mācīšanās vajadzību nodrošināšanā, prasmi plānot, vadīt un izvērtēt 

pedagoģisko procesu.  Novērtēt pedagoga ieguldījumu izglītības iestādes attīstībā, prasmi 

sadarboties, uzkrāt un nodot pieredzi citiem. Novērtēt pedagoga ieguldījumu izglītojamo 

individuālo spēju attīstībā.  

 

II. Novērtēšanas kritēriji 

 

3. Ja pedagogs īsteno vispārējās pirmsskolas izglītības programmu, vispārējās pamatizglītības vai 

vispārējās vidējās izglītības programmu, viņa profesionālās darbības kvalitāti novērtē atbilstoši 

šādiem profesionālās darbības novērtēšanas kritērijiem: 

    3.1. Pedagoģiskā darba plānošana, vadīšana un darbības rezultātu izvērtējums: 

       3.1.1. Mācību metožu, darba organizācijas formu un mācību materiālu mērķtiecīga 

izmantošana, 

       3.1.2. Starppriekšmetu saiknes nodrošināšana, 

       3.1.3. Izglītojamo iesaiste darba vides sakārtošanā, saudzēšanā, 

       3.1.4. Izglītojamo iesaiste savas darbības plānošanā, rezultātu izvērtēšanā, atgriezeniskās 

saites nodrošināšana, 

       3.1.5. Izglītojamo vērtību izpratnes veidošana, mācīšanās prasmju attīstīšana, 

       3.1.6. Izglītojamo caurviju prasmju prasmju attīstīšana, 

       3.1.7. Tehnisko, interaktīvo mācību līdzekļu pārzināšana, izmantošana, 

       3.1.8. Jauninājumu ieviešana mācību priekšmeta/ izglītības jomas saturā un metodikā, 

    3.2. Pedagoga ieguldījums izglītojamā individuālo spēju attīstībā un izglītojamā vajadzību 

nodrošināšanā:  

        3.2.1. Izglītojamo individuālo vajadzību pārzināšana,  



 

        3.2.2. Individuālo vajadzību nodrošināšana talantīgajiem ar augstiem mācību sasniegumiem,  

        3.2.3. Individuālo vajadzību nodrošināšana  izglītojamajiem ar speciālām vajadzībām vai 

zemiem mācību sasniegumiem, 

        3.2.4. Vides/materiālu atbilstība individuālajām mācīšanās vajadzībām, 

        3.2.5. Sadarbība ar izglītības iestādes atbalsta komandu izglītojamo individuālo vajadzību 

izzināšanā un attīstīšanā, 

        3.2.6. Sadarbība ar izglītojamā ģimeni, 

        3.2.7. Konsultācijas un atbalsta sniegšana izglītojamajiem ar vidējiem mācību sasniegumiem, 

        3.2.8. Pozitīvu sasniegumu nodrošināšana. 

    3.3. Pedagoga ieguldījums izglītības iestādes attīstībā: 

        3.3.1. Līdzdalība izglītības iestādes attīstības sekmēšanā,  

        3.3.2. Līdzdalība mācību priekšmeta metodiskās komisijas sanāksmēs,  

        3.3.3. Savas profesionālās darbības analīzes veikšana, 

        3.3.4. Priekšlikumus izteikšana izglītības iestādes darbības uzlabošanai, 

        3.3.5. Profesionālās ētikas normu ievērošana. 

    3.4. Pedagoga sadarbība, pieredzes uzkrāšana un pārnese: 

        3.4.1. Personības pašpilnveide, 

        3.4.2. Tālākizglītības kursu ietekme uz profesionālo izaugsmi, gūto atziņu izmantošana 

praksē, 

        3.4.3. Mācību un metodisko materiālu veidošana individualizētam/ diferencētam darbam, 

        3.4.4. Informācijas un komunikācijas tehnoloģiju izmantošana, 

        3.4.5. Savas pieredzes pārnese ārpus izglītības iestādes, 

        3.4.6. Prasme risināt problēmas. 

    3.5. Pedagoga redzējums, kādai būt izglītības iestādei. 

4.  Sociālā pedagoga, skolotāja logopēda un izglītības psihologa novērtēšanu veic atbilstoši 

šādiem novērtēšanas kritērijiem: 

     4.1. līdzdalība pedagoģiskā procesa plānošanā un vadīšanā, pedagoga darbības rezultātu 

izvērtējums (izglītojamā attīstības diagnosticēšana, rezultātu izvērtējums un atbalsta koordinēšana 

pedagoģiskajā procesā); 

     4.2. ieguldījums izglītojamā individuālo spēju attīstībā un izglītojamā vajadzību nodrošināšanā 

(iesaiste problēmu risināšanā, sadarbība ar institūcijām, atgriezeniskās saites nodrošināšana); 

     4.3. ieguldījums izglītības iestādes attīstībā; 

     4.4. pedagoga sadarbība, pieredzes uzkrāšana un pārnese. 

     4.5. pedagoga/ speciālista redzējums, kādai būt izglītības iestādei. 

 

III. Novērtēšanas procesa organizēšana 

5. Lai pieteiktos novērtēšanai, pedagogs līdz attiecīgā mācību gada 1. oktobrim iesniedz iestādes 

vadītājam adresētu iesniegumu (1. pielikums); 

6. Pedagogam ir tiesības pieteikties uz jebkuru kvalitātes pakāpi, neievērojot pēctecīgumu. 

7. Novērtēšanas procesā pedagogs var pretendēt tikai uz to kvalitātes pakāpi, uz kuru ir pieteicies. 

8. Novērtēšanas process sastāv no: 

      8.1. pedagoga profesionālās darbības vērtējuma mācību stundās vai nodarbībās, izmantojot 

mācību stundu vai nodarbību vērošanas un novērtējuma lapas (2. pielikums): 

            8.1.1. ja pedagogs pretendē uz 1. kvalitātes pakāpi – tiek vērotas trīs pedagoga iniciētas 

mācību stundas un viena izglītības iestādes Pedagogu profesionālās darbības kvalitātes 

novērtēšanas komisijas (turpmāk - Komisijas) iniciēta mācību stunda, kuru vēro divi komisijas 

pārstāvji.  

            8.1.2. ja pedagogs pretendē uz 2. kvalitātes pakāpi – tiek vērotas trīs pedagoga iniciētas 

mācību stundas un trīs izglītības iestādes komisijas iniciētas mācību stundas; 

            8.1.3. ja pedagogs pretendē uz 3. kvalitātes pakāpi – tiek vērotas trīs pedagoga iniciētas 

mācību stundas un divas izglītības iestādes komisijas iniciētas mācību stundas. Turklāt 

pedagogam, kas pretendēs uz 3. pakāpi, papildus jānovada viens seminārs/ nodarbība/ lekcija 

citiem pedagogiem vai meistarklase. 



 

            8.1.4. Pēc katras mācību stundas vai nodarbības vērtētājs organizē sarunu ar pedagogu. 

      8.2. pedagoga darba pašvērtējuma, kas atspoguļo pedagoga profesionālās darbības kvalitāti (3. 

pielikums):  

            8.2.1. pašvērtējums aizpildāms atbilstoši vērtēšanas kritērijiem apraksta veidā, pamatojot 

ar konkrētiem faktiem, par periodu, kurš nav īsāks par vienu gadu, bet nepārsniedz trīs gadus; 

            8.2.2. pašvērtējumā pedagogs atbilstoši vērtēšanas kritērijam un tā aprakstam savu darbu 

novērtē ar atbildēm “Jā”, “Drīzāk jā”, “Nē”, “Drīzāk nē”. 

 

IV. Kvalitātes pakāpju piešķiršana 

9. Lēmumā par kvalitātes pakāpes piešķiršanu vai lēmumā par atteikumu piešķirt kvalitātes pakāpi 

vērā tiek ņemts pedagoga pašvērtējums un stundu vērošanas rezultāti. 

10. Vajadzības gadījumā, komisija pedagogam ir tiesīga lūgt sniegt papildus pierādījumus 

pašvērtējumā ietvertajai informācijai, minētajiem faktiem. 

11. Kvalitātes pakāpi piešķir: 

      11.1. Trešo kvalitātes pakāpi piešķir, kad vērtējums “Jā” un “Drīzāk Jā” ir iegūts ne mazāk par 

85 % vērtējamo jomu. Vērtējums “nē” nepārsniedz 5% vērtējamo jomu, 

      11.2. Otro kvalitātes pakāpi piešķir, kad vērtējums “Jā” un “Drīzāk Jā” ir iegūts ne mazāk par 

75 % vērtējamo jomu. Vērtējums “nē” nepārsniedz 5% vērtējamo jomu, 

      11.3. Pirmo kvalitātes pakāpi piešķir, kad vērtējums “Jā” un “Drīzāk Jā” ir iegūts ne mazāk 

par 65 % vērtējamo jomu. Vērtējums “nē” nepārsniedz 5% vērtējamo jomu. 

12. Lai iegūtu 3. kvalitātes pakāpi pedagogam jāpierāda visaptveroša pedagoģisko procesu 

izpratne, aktīva iesaiste izglītības iestādes attīstības sekmēšanā. Jāpopularizē labās prakses piemēri 

mūsdienīgas lietpratības izglītībai Zemgales reģionā. Jāorganizē daudzveidīgi pedagogu 

sadarbības veidi, jākonsultē un jāatbalsta pedagogi, identificējot iespējas un meklējot risinājumus 

pedagoģiskās prakses pilnveidei. 

13. Lai iegūtu 2. kvalitātes pakāpi pedagogam jāpierāda visaptveroša pedagoģisko procesu 

izpratne, aktīva iesaiste izglītības iestādes attīstības sekmēšanā, jāizrāda iniciatīva izglītības 

iestāžu sadarbībai Tērvetes novadā, jāpopularizē labās prakses piemēri izglītībā Auces, Dobeles 

un Tērvetes starpnovados. 

14. Komisija lēmumu pieņem balsojot. Lēmums ir pieņemts, ja par to nobalso vairāk kā puse no 

klātesošajiem komisijas locekļiem. 

15. Vērtēšanas komisija iepazīstina pedagogu ar vērtēšanas rezultātiem piecu darba dienu laikā no 

lēmuma pieņemšanas. 

16. Kvalitātes pakāpe pedagogam tiek piešķirta uz trim gadiem. 

 

V. Lēmuma apstrīdēšanas kārtība 

17. Pedagogs var apstrīdēt vērtēšanu, iesniedzot komisijai rakstisku pamatojumu vērtēšanas 

rezultāta pārskatīšanai. Rakstisks pamatojums iesniedzams piecu darba dienu laikā pēc vērtēšanas 

rezultāta saņemšanas. 

18. Šīs nolikuma 14.punktā minēto Komisijas lēmumu var pārsūdzēt Tērvetes novada 

pedagoģiskajai komisijai, kura piecu darba dienu laikā veic atkārtotu vērtēšanas rezultātu 

izskatīšanu un paziņo pedagogam atkārtotu lēmumu par pakāpes piešķiršanu vai atteikumu piešķirt 

pakāpi. 

19. Tērvetes novada pedagoģiskās komisijas lēmums nav pārsūdzams. 

 

VII. Nobeiguma jautājumi 

20.  Lai novērtētu tā pedagoga profesionālās darbības kvalitāti, kurš atsāk pedagoģisko darbību 

pēc prombūtnes, kas ir ilgāka par vienu mācību gadu, vai uzsāk pedagoģisko darbību šajā izglītības 

iestādē, viņam izglītības iestādē jānostrādā vismaz viens gads. 

21. Ja pedagogs nav ieguvis nepieciešamos procentpunktus kvalitātes pakāpei un pakāpi neiegūst, 

pedagogs ir tiesīgs pieteikties uz atkārtotu novērtēšanu, pēc viena skolā nostrādāta gada. 

22. Pedagogs var pretendēt uz augstāku izglītības pakāpi pēc viena skolā nostrādāta gada. 



 

23. Piemaksas apmērs par iegūto kvalitātes pakāpi ir atkarīgs no izglītojamo skaita un iestādei 

piešķirtā valsts mērķdotācijas finansējuma apjoma. Tas var tikt mainīts katra mācību gada sākumā. 

24. Iegūtā kvalitātes pakāpe ir pedagoga profesionālās darbības novērtēšanas rezultāts, un tā ir 

spēkā tikai izglītības iestādē. 

 

 

Direktors                                   Aldis Tisenkopfs 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Saistošie noteikumi Nr. 6 
 

APSTIPRINĀTI 

ar Tērvetes novada domes 

2018. gada 22. februāra  

sēdes lēmumu (prot. Nr. 3, 27. §) 

 

  

 

Par Tērvetes novada domes saistošo noteikumu publicēšanas vietu 

 

 
Izdoti saskaņā ar likuma “Par pašvaldībām”  

45.panta piekto daļu 

  

1. Ar šiem saistošajiem noteikumiem tiek noteikta Tērvetes novada domes saistošo 

noteikumu publicēšanas vieta. 

2.     Tērvetes novada domes saistošo noteikumu publicēšanas vieta ir oficiālais izdevums 

“Latvijas Vēstnesis”  

      

3.   Saistošie noteikumi stājas spēkā nākamajā dienā pēc to publicēšanas oficiālajā izdevumā 

"Latvijas Vēstnesis" (vestnesis.lv). 

4. Ar šo saistošo noteikumu spēkā stāšanās dienu atzīt par spēku zaudējušiem Tērvetes  novada 

domes 26.11.2015 . saistošos noteikumus Nr. 14 "Par Tērvetes  novada domes saistošo noteikumu 

publicēšanas vietu". 

 

 

 

 

Domes priekšsēdētāja                                                                   Dace Reinika 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Tērvetes novada domes saistošo noteikumu Nr. 6 

"Par Tērvetes novada domes saistošo noteikumu publicēšanas vietu" 

paskaidrojuma raksts 

 

Paskaidrojuma raksta sadaļa Informācija 

1. Pašreizējās situācijas raksturojums Līdz šim laikam Tērvetes novada domes saistošie noteikumi 

ir tikuši publicēti Tērvetes novada pašvaldības bezmaksas 

izdevumā “Laikam līdzi” un Tērvetes novada pašvaldības 

tīmekļa vietnē www.tervetesnovads.lv .   

2. Projekta nepieciešamības pamatojums Lai operatīvi nodrošinātu saistošo noteikumu publikāciju, 

nepieciešams mainīt saistošo noteikumu publikācijas vietu 

uz LR oficiālo  izdevumu  “Latvijas Vēstnesis”  

3. Īss projekta satura izklāsts Ar saistošajiem noteikumiem Tērvetes  novada dome maina 

Tērvetes novada domes saistošo noteikumu publicēšanas vietu 

no Tērvetes novada  informatīvā izdevuma "Laikam līdzi" uz 

oficiālo izdevumu "Latvijas Vēstnesis" (vestnesis.lv). 
 

 

4. Informācija par plānoto projekta 

ietekmi uz pašvaldības budžetu 

Nav būtiskas ietekmes. 

5. Informācija par plānoto projekta 

ietekmi uz uzņēmējdarbības vidi 

pašvaldības teritorijā 

Nav attiecināms 

6. Informācija par administratīvajām 

procedūrām 

Nav attiecināms. 

7. Informācija par konsultācijām ar 

privātpersonām 

Nav attiecināms 

 

 

Domes priekšsēdētāja                                                                     D. Reinika 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

APSTIPRINĀTA 

ar Tērvetes novada domes 

2018. gada 22. februāra  

sēdes lēmumu (prot. Nr. 3, 24. §) 

Tērvetes novada 

autoceļu finansēšanai paredzētās mērķdotācijas vidējā termiņas izlietošanas programma trīs gadiem 

 

 

           Kopējais autoceļu garums – 179,672 km 

           Tai skaitā: 

           Melnais segums – 23,414 km 

           Grants segums – 107,323 km 

           Bez seguma – 48,935 km 

 Finansējums gadā – 154264,00  EUR  

 Atlikums no 2017. gada – 51742,06 EUR 

           Kopējais finansējums 2018. gadā –  206006.06 EUR  

 

N.p.k

. 
Izdevuma veids 

2018.  

gadā plānotie 

izdevumi 

 (EUR) 

2019. 

 gadā plānotie 

izdevumi  

(EUR) 

2020. 

 gadā plānotie 

izdevumi  

(EUR) 

Piezīmes 

(aprēķini veikti ņemot vērā 2017.gada ceļu ziemas un 

vasaras ikdienas uzturēšanas darbu aptuvenās izmaksa ) 

1. Ceļu uzturēšana 

ziemā 
11499,00 11500,00 11500,00 Sniega tīrīšana – 179,672 km x 2gāj.x vidēji  4 reizes 

sezonā(Dec. Janv. Febr. ½ Marts) x 8,00 EUR 

1033,20 1033,00 1033,00 Smilts kaisīšana – 60.00 km. gāj. x 17.22 EUR 

2. Satiksmes 

organizācija 
2885,09  500,00  500,00 Ceļa zīmes 206, papildzīmes 801 un stabu iegāde –

dublējošās zīmes dodiet ceļu uzstādīšana ārpus apdzīvotām 

vietā 25 gb. x 115,40 EUR 

3. Seguma uzturēšana 18720,00 14700,00 18000,00 Ceļu klātnes greiderēšana(visi novada autoceļi ar grants 

segumu un bez seguma) 468 km.gāj. x 5 x 8.00 EUR 

44500,00  33300,00  36000,00 Ceļa seguma mehanizēta atjaunošana pavasarī ar grants 

šķembu maisījumu –1780 m3 x 25.00  EUR 



 

25000,00  22500,00  27000,00 Ceļa seguma mehanizēta atjaunošana rudenī ar grants 

šķembu maisījumu –1000 m3 x 25.00 EUR 

44200,00  42000,00  43496,00 Asfalta bedrīšu remonts pavasarī–1700 m2 x 26.00 EUR 

18200,00  18750,00  18750,00 Asfalta bedrīšu remonts rudenī–700 m2 x 26.00 EUR 

4. Ceļu kopšana 4600,00 4600,00 4600,00 Mehanizēta zāles pļaušana vidēji - 500 km 2 reizes x  4.60 

EUR sezonā ceļu malās 

1568,16 1057,00 1058,00 Mehanizēta krūmu pļaušana vidēji –36 km x1 reizi x 43.56 

EUR sezonā ceļu malās 

5. Autoceļu caurteku, 

tiltu uzturēšana 
12200,00   Tilta balstu remonts- Bukaišu pagasts ceļš Bu 1 Stūrīši- 

Mednieki  

1000,00   Caurtekas gala remonts- Augstkalnes pagasta ceļš 

Au1Šalkas-Lapsas-Klinti-Stūri   

6. Rezerves fonds 20600,61 16660,00 

 

17993,00 10% neplānotu, nekavējošu darbu veikšanai, ārkārtas vai 

avārijas seku likvidēšanai/novēršanai autoceļos 

 Kopā: 206006.06 166600,00 179930,00  

    

 

 

              Ja piešķirtais mērķdotācijas palielinās, vai tiek samazināts, tad autoceļu fonda izlietojuma  programmā tiek veiktas korekcijas to papildinot ar                    

              papildus darbiem, vai arī kādu no šajā programmā iekļautajiem darbiem finansējot no pašvaldības budžeta līdzekļiem. 

             Mērķdotāciju apjoma prognoze 2019. gadam(2018. gada finansējums +8%) EUR 166600,00 

             Mērķdotāciju apjoma prognoze 2020. gadam(2019. gada finansējums +8%) EUR 179930,00 

 

 

             Plānu sastādīja atbildīgais par autoceļiem:                                   /I. Ručevskis/ 

 

 

            

              Domes priekšsēdētāja                                                                                  D. Reinika 

 

 


