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LATVIJAS REPUBLIKA 

TĒRVETES NOVADA DOME 
Reģ.Nr.90001465562 

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

e-pasts: tervetesnd@tervetesnd.lv 
 

 

TĒRVETES NOVADA TĒRVETES PAGASTĀ 

 

SĒDES PROTOKOLS 
 

29.03.2018                                                                                                           Nr. 5 

 

 

Tērvetes novads, Zelmeņi 

Sēde sasaukta plkst. 9.10 

Sēde atklāta plkst. 9.10 

 

 

DARBA KĀRTĪBĀ 

 

 Tūrisma organizatores Ilonas Līdumas  ziņojums par 2017. gadu 

 Valsts un pašvaldības vienotā klientu apkalpošanas centra vadītājas Daces Vāceres 

ziņojums par 2017. Gadu 

 Sporta nodaļas vadītājas Lindas Karlovičas ziņojums par 2017. gadu 

 Izpilddirektora ziņojums 

 

1.  Par adreses piešķiršanu 

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

piešķiršanu 

3. Par nekustamā īpašuma „Ielejas” sadalīšanu, nosaukuma un zemes lietošanas mērķa 

piešķiršanu 

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

nosaukuma un lietošanas mērķa piešķiršanu 

5. Par nekustamā īpašuma „Krēdiņi” sadalīšanu, nosaukuma un zemes lietošanas mērķa 

piešķiršanu 

6. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu, nekustamā īpašuma „Sidrabes”  sadalīšanu, 

nosaukuma un lietošanas mērķa piešķiršanu 

7. Par lietošanas mērķa un lietošanas mērķim piekrītošās platības noteikšanu 

8. Par nomas līgumu pārjaunošanu 

9. Par grozījumu Augstkalnes vidusskolas nolikumā 
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10. Par Tērvetes  novada  radošo kolektīvu darbības un finansēšanas  nolikuma apstiprināšanu 

11. Par nolikuma” Kārtība, kādā tiek sadalīta valsts mērķdotācija Tērvetes novada pašvaldības 

māksliniecisko kolektīvu vadītāju darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām 

iemaksām” apstiprināšanu 

12. Par noteikumu   “Maksas pakalpojumu izcenojumu noteikšanas metodika  un izcenojumu 

apstiprināšanas kārtība” apstiprināšanu 

         13.  Par autobusu norakstīšanu un nodošanu utilizācijai 

         14. Par atvaļinājuma piešķiršanu 

         15. Par grozījumiem Tērvetes novada domes Sociālā dienesta Augstkalnes pagasta atbalsta 

         centra nolikumā 

16. Par kustamas mantas pārņemšanu pašvaldības īpašumā un nodošanu bezatlīdzības lietošanā 

17. Par maksas pakalpojumu 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, Ainārs Miķelsons, Indriķis Vēveris 

 

Sēdē piedalās domes darbinieki: Domes izpilddirektors Māris Berlands, tūrisma organizatore 

Ilona Līduma, valsts un pa’valdības vienotā klientu apkalpošanas centra vadītāja Dace Vācere, 

Augstkalnes pagasta pārvaldes vadītāja Jeļena Belova, datortīklu administrators Aivars 

Narvaišs 

 

Domes priekšsēdētāja lūdz deputātus papildināt darba kārtību ar 3 papildjautājumiem 

 

18. Par Tērvetes novada attīstības programmas 2018.-2024. gadam  projekta redakcijas 

nodošanu publiskajai apspriešanai 

19. Par Tērvetes novada teritorijas plānojuma nodošanu publiskajai apspriešanai un atzinumu 

saņemšanai 

20. Par precizējumiem Tērvetes novada domes saistošajos noteikumos 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”” 

 

     Atklāti vārdiski balsojot: PAR - 9 (D. Reinika, A. Bruss, S. Laizāns, I. Krūmiņa, L. 

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

Tērvetes novada dome  NOLEMJ: 

 

Papildināt darba kārtību ar 3 papildjautājumiem 

 

18. Par Tērvetes novada attīstības programmas 2018.-2024. gadam  projekta redakcijas 

nodošanu publiskajai apspriešanai 

19. Par Tērvetes novada teritorijas plānojuma nodošanu publiskajai apspriešanai un atzinumu 

saņemšanai 

20. Par precizējumiem Tērvetes novada domes saistošajos noteikumos Nr. 5 “Grozījumi 

Tērvetes novada domes 2017. gada 30. novembra  saistošajos noteikumos Nr. 16 “Par ģimenes 
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vai atsevišķi dzīvojošas personas atzīšanu par trūcīgu vai maznodrošinātu un sociālās palīdzības 

pabalstiem Tērvetes novada pašvaldībā”” 

 

 

Domes priekšsēdētāja aicina deputātus balsot par darba kārtību ar 20 jautājumiem 

 

     Atklāti vārdiski balsojot: PAR - 9 (D. Reinika, A. Bruss, S. Laizāns, I. Krūmiņa, L. 

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

Tērvetes novada dome  NOLEMJ: 

 

Apstiprināt darba kārtību ar 20 jautājumiem 

 

DARBA KĀRTĪBĀ 

 

1.  Par adreses piešķiršanu 

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

piešķiršanu 

3. Par nekustamā īpašuma „Ielejas” sadalīšanu, nosaukuma un zemes lietošanas mērķa 

piešķiršanu 

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

nosaukuma un lietošanas mērķa piešķiršanu 

5. Par nekustamā īpašuma „Krēdiņi” sadalīšanu, nosaukuma un zemes lietošanas mērķa 

piešķiršanu 

6. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu, nekustamā īpašuma „Sidrabes”  sadalīšanu, 

nosaukuma un lietošanas mērķa piešķiršanu 

7. Par lietošanas mērķa un lietošanas mērķim piekrītošās platības noteikšanu 

8. Par nomas līgumu pārjaunošanu 

9. Par grozījumu Augstkalnes vidusskolas nolikumā 

10. Par Tērvetes  novada  radošo kolektīvu darbības un finansēšanas  nolikuma apstiprināšanu 

11. Par nolikuma” Kārtība, kādā tiek sadalīta valsts mērķdotācija Tērvetes novada pašvaldības 

māksliniecisko kolektīvu vadītāju darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām 

iemaksām” apstiprināšanu 

12. Par noteikumu   “Maksas pakalpojumu izcenojumu noteikšanas metodika  un izcenojumu 

apstiprināšanas kārtība” apstiprināšanu 

         13.  Par autobusu norakstīšanu un nodošanu utilizācijai 

         14. Par atvaļinājuma piešķiršanu 

         15. Par grozījumiem Tērvetes novada domes Sociālā dienesta Augstkalnes pagasta atbalsta 

         centra nolikumā 

16. Par kustamas mantas pārņemšanu pašvaldības īpašumā un nodošanu bezatlīdzības lietošanā 

17. Par maksas pakalpojumu apstiprināšanu 

18. Par Tērvetes novada attīstības programmas 2018.-2024. gadam  projekta redakcijas 

nodošanu publiskajai apspriešanai 

19. Par Tērvetes novada teritorijas plānojuma nodošanu publiskajai apspriešanai un atzinumu 

saņemšanai 

20. Par precizējumiem Tērvetes novada domes saistošajos noteikumos 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”” 
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Tūrisma organizatores Ilonas Līdumas ziņojums par 2017. gadu 

 

* 2017. gadā tika izstrādāta Tērvetes novada Tūrisma attīstības stratēģija 2017. – 2020. gadam, 

kas tika apstiprināta ar Tērvetes novada domes 25. maija lēmumu. Darbs tūrisma jomā 2017. 

gadā tika veikts atbilstoši stratēģijā plānotajam.  

 

* 2017. gadā novadā apmeklētājiem tika piedāvāti 27 tūrisma  objekti, t.sk. 3 muzeji un 4 

arhitektūras pieminekļi, 7 apskates saimniecības un daiļdārzi un 2 uzņēmumi, 11 dabas un aktīvā 

tūrisma objekti.  

 

* Tērvetes novadā tūristiem  tika piedāvātas vienpadsmit nakšņošanas vietas ar aptuveno kopējo 

gultas vietu skaitu – 200. 

 

* Ēdināšanas pakalpojumus sniedza 8 ēdināšanas iestādes, trīs no tām izvietotas LVM dabas 

parkā “Tērvete”. 

 

* LVM Dabas parka Tērvetē apmeklētāju skaits jau piekto gadu pārsniedz 100 tūkstošus 

2017. gadā parku apmeklēja 146 450 tūristi (2016. gadā - 144 909); 

 

* Tūrisma objektu apmeklējuma statistika 2017. gadā: 

 Tērvetes vēstures muzeja (pils) apmeklētāju skaits – 8200 (2016. gadā – 7200); 

 Brigaderes muzeju “Sprīdīši” apmeklējuši 1600 apmeklētāji (2016. gadā – 1560); 

 Tērvetes alusdarītavu apmeklējuši 1653 apmeklētāji (2016. gadā – 2100); 

 TIC apmeklētāju skaits – 6110 (2016. gadā – 8120), 40 % no tiem ārzemju tūristi; 

 Tērvetes tauriņi  - 14 000 apmeklētāji (2016. gadā – 10 000 tūristi); 

 Gaisa takas -7478 apmeklētāji 

 

* Tērvetes Dabas parkā 2017. gadā notikuši pavisam 33 pasākumi:  

 populārākais Valpurģu nakts - 5842 apmeklētāji; 

 Vides izglītība (vides izziņas nodarbības apmeklēja 6338 pirmsskolas, pamatskolas un 

vidusskolas posma audzēkņu un pedagogu (2016. gadā – 6609); 

 Bērnu operas svētki – opera “Eža kažociņš”; 

 Ābeces svētki; 

 Radošās darbnīcas; 

 Meža dienu pilotprojekts – Mežinieku svētki (450 apmeklētāji) 

Latvijas mēroga dažādu konkursu noslēguma pasākumi:  

 Latvijas skolu orientēšanās kauss;  

 Zaļā josta;  

 Mūsu mazais pārgājiens; 

 LVM Pumpurs balvas pasniegšanas ceremonija 
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* Rūķu pilsētā Čiekurē izveidoti 3 jauni kvartāli – Audēju, Namdaru un Ēstuvītes 

 

* Citi pasākumi: 

 Zemgaļu svētki, kas norisinās kopš 2004. gada; 

 Tulpju svētki “Viestardos” pirmo reizi norisinājās divas dienas; 

 Brīvības cīņu rekonstrukcija pie Tērvetes pilskalna; 

 Tērvetes novada 15.gadu jubilejas pasākumi; 

 Dalība starptautiskajās tūrisma izstādes «Balttour» un «Adventur», Uzņēmēju dienās 

Jelgavā; 

 Pārrobežu sadarbība ar Lietuvu 

 

* Sadarbībā ar Auces un Dobeles novadiem, izdots jauns tūrisma informācijas buklets 

 

 

Valsts un pašvaldības vienotā klientu apkalpošanas centra vadītājas Daces Vāceres 

ziņojums par 2017. gadu 

 

 

* Tērvetes novada Valsts un pašvaldības vienotais klientu apkalpošanas centra adrese: 

„Sprīdītis”, Kroņauce, Tērvetes pagasts, Tērvetes novads. 

 

* Mērķi un uzdevumi:  

 valsts iestāžu pakalpojumu sniegšana tuvāk klientu dzīvesvietai;  

 vairāku valsts iestāžu apvienošana vienā iestādē veikta ar mērķi atvieglot līdzšinējo 

pakalpojumu saņemšanas kārtību, kļūstot tiem pieejamākiem iedzīvotājam;  

 VPVKAC darbojas kā starpnieks starp klientu un Valsts iestādēm;  

 Klientu apkalpošanas centrā var saņemt konsultācijas par deviņu valsts iestāžu 

(Nodarbinātības valsts aģentūras, Uzņēmumu reģistra, Pilsonības un migrācijas lietu 

pārvaldes, Valsts darba inspekcijas, Valsts ieņēmumu dienesta, Valsts sociālās 

apdrošināšanas aģentūras, Valsts zemes dienesta, Lauku atbalsts dienesta un 

Lauksaimniecības datu centra) e-pakalpojumiem un praktisku palīdzību darbā ar datoru, 

internetu un eID kartes lietošanu. 

 

* VPVKAC sniegto pakalpojumu un konsultāciju skaits 2017.gadā kopā – 698. t.sk.: 

 

Sniegto pakalpojumu skaits kopā - 46: 

 

Valsts ieņēmumu dienests: 

 Gada ienākumu deklarācijas pieņemšana - 22 

 Iesniegums elektroniskās algas nodokļu grāmatiņas saņemšanai – 16 

 Pieteikšanās EDS sistēmas lietošanai - 2 

 

Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra: 

 Iesniegums slimības pabalstam – 6 

 

 



6 

 

Sniegto konsultāciju skaits kopā - 652: 

 

 Pašvaldību pakalpojumi – 438 

 Valsts ieņēmumu dienests – 52 

 Latvija.lv pakalpojumi – 16 

 Lauku atbalsta dienests – 10 

 Lauksaimniecības datu centrs - 5 

 Uzņēmumu reģistrs – 3 

 Nodarbinātības valsts aģentūra – 2 

 Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra – 2 

 Valsts zemes dienests - 2 

 Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde – 1 

 Cits (i banka; e pasts, drukāšana, informācijas meklēšana internetā, u.c.) - 121 

 

 

 

Sporta nodaļas vadītājas Lindas Karlovičas ziņojums par 2017. gadu 

 

 

* Sports un Pašvaldība: 

Pašvaldības, veicinot veselīgu dzīvesveidu un sporta attīstību savā administratīvajā teritorijā, 

ir tiesīgas: 

 būvēt un uzturēt sporta bāzes un nodrošināt tās ar nepieciešamo aprīkojumu; 

 sekmēt sporta organizāciju, tajā skaitā sporta klubu, veidošanos un darbību; 

 finansēt sporta sacensības; 

 finansēt licencētas sporta izglītības programmas  

 

* Tērvetes novada Sporta nodaļas  Nolikums -  galvenā regula Tērvetes novadā  sporta jomā, 

kas nosaka sporta nodaļas darbības virzienus, uzdevumus, atbildību. 

 

* Sporta nodaļas mērķis:  

 veidot veselīgu un aktīvu sabiedrību, kas ietver sevī sporta attīstības veicināšanu un 

pieejamību iedzīvotājiem.  

* Sporta nodaļas uzdevumi:  

 veikt sporta un aktīvās atpūtas infrastruktūras sakārtošanu un attīstību,  

 organizēt un atbalstīt tautas sporta pasākumus,  

 veicināt augstu rezutātu sasniegšanu sportā. 

 

* Licencētie  sporta pulciņi  Tērvetes novadā: 

 

Bērnu un jauniešu sportā: 

 2 handbola pulciņi (vadītājas – Linda Karloviča un Maija Dubrovska) – 52 dalībnieki, 

 florbola pulciņš (vadītājs Dainis Ābols) – 10 dalībnieki 
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Pieaugušo sportā: 

 3 vingrošanas pulciņi (vadītājas – Rudīte Dude, Austra Podniece, Ina Lukaže) – 47 

dalībnieki, 

 sporta spēļu pulciņš (vadītājs Jānis Izaks) – 13 dalībnieki 

 

* Sporta veidi mūsu novadā 2017. gadā, kas startē kā komanda «Tērvete» 

 

Bērnu un jauniešu sportā: 

 6 handbola pulciņi, 

 florbola pulciņš, 

 2 ugunsdzēsēju sporta komandas 

 

Pieaugušo sportā: 

 Vīriešu basketbola komanda “Tērvete”, 

 Vīriešu florbola komanda LČ 2.līgas sacensībās, 

 Tērvetes/Dobeles apvienotā vīriešu handbola komanda startēja LČ 1.līgas sacensībās, 

 Vīriešu un sieviešu ugunsdzēsēju sporta komandas 

 

 

* Tērvetes novada  jauniešu komandu  starti Latvijas, starptautiskajā  mērogā 2017. gadā: 

Tērvetes novada bērnu, jauniešu komandas piedalījās Latvijas jaunatnes čempionātos handbolā, 

starptautiskajos turnīros: 

 sešas Tērvetes novada  handbola  zēnu, meiteņu, jauniešu grupas  startēja  un ieguva 

vienu zelta, trīs  sudraba godalgas; 

 Tērvetes novada florbola meiteņu komanda ieguva 3.vietu starptautiskajā turnīrā Polijā; 

 Tērvetes novada handbola  zēnu komanda ieguva  1.vietu mini handbola sacensībās  

Zviedrijā; 

 Tērvetes novada jauniešu handbola  komanda ieguva 3.vietu Lietuvas starptautiskajā 

turnīrā U-17grupā;  

 ugunsdzēsēju sporta komanda «Tērvete»  jauniešiem, jaunietēm ieguva 2.vietu  

sacensībās  

« Brašais ugunsdzēsējs»; 

 Tērvetes novada jauniešu komanda ieguva zelta medaļas Latvijas Jaunatnes Olimpiādē 

Cēsīs  

 

* Tērvetes  novada pieaugušo  komandu starti 2017. gadā: 

DOBELES NOVADA ČEMPIONĀTS UN CITU NOVADU ČEMPIONĀTI: 

 vīriešu Tērvetes novada basketbola komanda Dobeles novada čempionātā ieguva 

4.vietu; 

 Dobeles novada volejbola čempionātā «Sigus –B ‘’ volejbola komanda, kura pārstāvēja 

Tērvetes novadu,  ieguva 1.vietu; 

 Tērvetes novada sieviešu, vīriešu ugunsdzēsēju komandas  ieguva otro  un trešo vietas 

Liepājas, Jelgavas novadu sacensībās. 

LATVIJAS ČEMPIONĀTI: 

 Latvijas 2.līgas čempionātā florbola  komanda «Tērvete» ieguva 4.vietu; 

 Latvijas handbola komanda «Dobele/ Tērvete» ieguva 2.vietu.  

  

* Badmintons Tērvetē 2017.gadā - inovatīvs sporta veids 
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* Sporta veidi, kuros startē Tērvetes novada individuālie sportisti: 

 

 Volejbols                                           

 Ugunsdzēšanas sports           

 Handbols 

 Basketbols            un                  Riteņbasketbols 

 Hokejs 

 Taku orientēšanās sports     un   Orientēšanās sports 

 Florbols                                «  Stipro skrējiens» 

 Lakross 

 Vieglatlētika 

 Brīvā cīņa 

 Novuss 

 

* Tērvetes novada sportistu veiksmīgākie starti 2017. gadā  Latvijas  sastāvā: 

 

 Latvijas  handbola izlases kapteinis Ingars Dude  ar savu spēli priecē  Francijas kluba  

«Limoges Hand 87» līdzjutējus 

 Kārlis Podnieks Latvijas izlases sastāvā riteņbasketbolā iegūst 2.vietu Lodzas kausā 

Polijā  

 Gundega Namniece piedalījās Latvijas izlases sastāvā starptautiskajās sacensībās 

Belģijā 

 Toms Ābelīte, Elvis Vilsons, Antons Šuleiko, Kārlis Krūmiņš - Latvijas jaunatnes U-

18, U-16 handbola izlases dalībnieki 

 Asnate Egle un Sanda Veide startēja Eiropas čempionātā handbolā U-19 vecuma grupā 

Vācijas pilsētā Renesburgā Latvijas junioru izlases sastāvā. Latvijas Sieviešu Virslīgas 

2.vietas ieguvējas 

 Jānis Izaks -  Baltijas valstu un Latvijas čempions brīvajā cīņā veterānu grupā 

 Juris Redisons -  Latvijas skrējiena «Stirnu buks» aktīvs dalībnieks, florbola komandas 

«Tērvete»  dalībnieks 

 Edgars Dude -  Starptautiskā «Stipro skrējiena»  Latvijas Bruņoto Spēku izlases 

dalībnieks 

 

* Tērvetes novada sportisti, kuri startē Latvijas oficiālajās sacensībās, pārstāvot citu novadu 

komandas: 

 

 Guntis Dude 2017.gada Latvijas čempionātā veterānu sporta spēlēs orientēšanās sportā 

ieguva 3.vietu 

 Artis Dude Latvijas  čempionātā vieglatlētikā ieguva 3.vietu stafetes 4x400m skrējienā 

 Andrejs Šafars 2017.gada Latvijas vieglatlētikas čempionātā ieguva  8.vietu 800m 

skrējienā 

 Elvijs Taujenis ir  Latvijas Amatieru  līgas spēlētājs volejbolā 

 Aivars Narvaišs un Kristaps Mierlauks  - Latvijas taku orientēšanās čempionāta  

godalgoto vietu ieguvēji 

 Arvis Savčenko  - Latvijas strītbola čempionāta 3x3 uzvarētājs, basketbola amatieru 

līgas spēlētājs 
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 Armands Logins - Latvijas 1.līgas hokeja čempionāta spēlētājs, godalgoto vietu 

ieguvējs 

 

* Tērvetes novada sporta pasākumi 2017. gadā: 

 Augstkalnes basketbola turnīrs 

 Augstkalnes futbola turnīrs 

 Augstkalnes pagasta sporta svētki 

 Bukaišu pagasta sporta svētki 

 Tērvetes novada sporta svētki 

 Leišmales volejbola turnīrs 

 Leišmales basketbola turnīrs 

 “Olimpiskā diena” 

 Skrējiens “Apkārt Augstkalnes ezeram” 

 Starpnovadu vieglatlētikas krosa sacensības 

 

* Projekts «Apskrien Latviju !» ietvaros -  Tērvetes novada robežas izskriešana jeb izbraukšana 

kopā ar Dinu Vēciņu 

 Juris Redisons kopā ar Dinu Vēciņu noskrēja kopā 52 km 

 

* Tērvetes novada sporta bāzes: 

 

Tērvetes pagastā ir 

 stadions ar atjaunotu 100 m skrejceļu un multifunkcionālu  laukumu, kas uzbūvēts 2017. 

gadā; 

 Zelmeņos  ir pludmales volejbola laukums; 

 Tērvetes novada halle, celta 2012.gadā; 

 trenažieru zāle 

Augstkalnes pagastā ir 

 āra trenažieri pie Augstkalnes vsk.; 

 Augstkalnes vsk. sporta zāle ar 2016. gadā atjaunotu grīdu; 

 trenažieru zāle;  

 futbola laukums Augstkalnes parkā 

Bukaišu pagastā ir 

 trenažieru zāle; 

 basketbola laukums 

 

* Materiāltehniskais nodrošinājums sporta bāzēm  un  sporta pasākumiem Tērvetes novadā: 

 Tērvetes novada sporta pasākumu nodrošināšana (medaļas, kausi);  

 inventāra iegāde Bukaišos (divi trenažieri, svara  ripas atlētiskajai 

vingrošanai,vingrošanas  inventārs; 

 inventāra iegāde Augstkalnē (trenažieris); 

inventārs Tērvetes sporta hallei (trenažieris, hanteles, fitnesa gumijas, vingrošanas paklāji, 

konusi); 

 žalūzijas sporta hallē, metāla režģis tablo aizsardzībai, metāla režģi ventilācijas sistēmas 

aizsardzībai. 

Tērvetes novada komandām: 
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 florbola komandai FK  « Tērvete» sporta formas, getras, licences, dalības maksas, telpu 

īres maksas «play off» spēlēm; 

 Tērvetes novada handbola komandām: 

 finansiāls atbalsts Latvijas jaunatnes olimpiādē Cēsīs; 

  nometne Kroņaucē; 

  sporta formas, treniņtērpi ,transporta izdevumi 

 Basketbola komandai «Tērvete»-iesildošie tērpi pirms basketbola sacensībām;   

 tiesnešu formas; 

 formas kreklu iegāde Tērvetes novada ugunsdzēsēju komandām 

 

* Tērvetes novada sporta atbalstītāji 2017. gadā: 

 Tērvetes novada pašvaldība; 

 uzņēmums «SPRĪDĪŠI»; 

 veikals «ELVI» Tērvetē; 

 A/S “Agrofirma Tērvete” ( volejbola sacensībās); 

 A/S “Dobeles dzirnavnieks” (volejbola sacensībās); 

 “SIGUS – B” (volejbola sacensībās) 

 

 

 

 

Domes izpilddirektora Māra Berlanda 2018. gada 29. marta ziņojums 

par pašvaldības darbu 

 

 

*   22. martā SIA "Rūķis AG" iesniedza tehniskā projekta dokumentāciju "Autoceļa Bu-1 

"Stūrīši-Mednieki" 3,554-5,754 km posma pārbūve", projekta Eiropas lauksaimniecības fonda 

lauku attīstībai (ELFLA) Lauku attīstības programmas pasākuma "Pamatpakalpojumi un 

ciematu atjaunošana lauku apvidos" ietvaros.  

   26. martā  Iepirkumu uzraudzības birojam izsūtīts atklāta konkursa nolikums, pēc kā 

apstiprināšanas tiks izsludināts atklāts konkurss par šī objekta būvniecību. 

 

*  27. martā noslēdzās iepirkums Publisko iepirkumu likuma 9. panta kārtībā "Tērvetes novada 

domes administratīvās ēkas vienkāršota fasādes atjaunošana", kas paredz ēkas fasādes 

siltināšanu un pandusa izbūvi iekļūšanai Sociālā dienesta, Pašvaldības policijas un Pasta nodaļas 

telpās. 

   Saņemti divu pretendentu piedāvājumi. SIA "BIERENS BŪVE" iesniedza piedāvājumu par 

149 791,03 EUR,  bet SIA "SKORPIONS VS" par 152 875,54 EUR, neieskaitot PVN. Notiek 

piedāvājumu atbilstības iepirkuma nolikuma prasībām izvērtēšana. Piedāvājums nepārsniedz 

budžetā plānotos līdzekļus. 

 

*  21. martā noslēdzās iepirkums Publisko iepirkumu likuma 9. panta kārtībā "Mēbeļu piegāde", 

kas paredz sociālās aprūpes centra "Tērvete" vajadzībām piegādāt sešās iepirkuma priekšmeta 

daļās sadalītu mēbeļu sortimentu: 

1) 30 matraču piegāde; 

2) 8 drēbju skapju piegāde; 

3) 25 funkcionālo gultu piegāde; 

4) 30 nakts skapīšu piegāde; 

5) 25 gultas galdiņu uz riteņiem piegāde; 
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6) 2 apmeklētāju krēslu piegāde. 

   Iepirkumu komisija, atverot 11 pretendentu piedāvājumus, konstatēja, ka  

UAB "Slaugivita" pieteicies uz iepirkuma 1.,3. un 5. daļu; 

SIA "Sendeko Latvia" uz 1.daļu; 

SIA "Lazurīts S"- uz 2., 4., 5., 6. daļu; 

SIA "L Bizness group"- uz 4., 5. daļu; 

SIA "ALB" - uz 2.,4.,5.,6. daļu; 

SIA "NV Stils"- uz 2.,6. daļu; 

SIA "KJ Serviss"- uz 1., 3. daļu; 

SIA "UniKon"- uz 1.,3.,5. daļu; 

SIA "FL Birojs"- uz 4.,5. daļu; 

SIA "NMS ELPA"- uz 1.,3.,5. daļu; 

UAB "Kasko Group"- uz 1.,2.,3.,4.,5. daļu. 

   Notiek piedāvājumu atbilstības izvērtēšana iepirkuma nolikuma un specifikāciju  prasībām. 

 

*  21. martā tika iesniegts Augstkalnes vidusskolas internāta ēkas apkures, ūdensapgādes un 

kanalizācijas sistēmu pārbūves projekts. Sakarā ar šīs ēkas tīklu neapmierinošo stāvokli, 

projektā paredzēta iekšējo apkures, ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmu nomaiņa, kā arī ārējā 

ūdensvada pieslēguma pārbūve. 

Projektētāja  iesniegtā kontroltāme  ir 57 939 EUR, tajā skaitā PVN. Kontroltāmē norādītās 

izmaksas pārsniedz budžetā ieplānotās. Būvniecības izmaksas tiks precizētas iepirkuma 

rezultātā. Būvdarbu iepirkumu paredzēts izsludināt aprīļa sākumā. 

 

*  22. martā  noslēdzās iepirkums Publisko iepirkumu likuma 9. panta kārtībā " "SAC "Tērvete" 

darbinieku veselības apdrošināšana". Tika saņemti trīs piedāvājumi. AAS "BTA Baltic 

Insurance Company" piedāvāja apdrošināt vienu darbinieku par 335,00 EUR, Apdrošināšanas 

akciju sabiedrība "BALTA" - 213,00 EUR, bet "Compensa Life Vienna Insurance Group SE 

Latvijas filiāle" veikt viena darbinieka apdrošināšanu par 198,00 EUR gadā. Pašreiz notiek šo 

piedāvājumu atbilstības izvērtēšana iepirkuma nolikuma prasībām. 

 

*  22. martā no trim uzaicinātajiem pretendentiem piedalīties cenu aptaujā "Datortīklu pārbūve 

administratīvajā ēkā "Zelmeņi", pieteicās divi - SIA "SELLIT" un SIA "DG".  

     SIA"SELLIT" piedāvāja veikt datortīklu pārbūvi saskaņā ar specifikāciju  par 7892,59 EUR, 

bet SIA"DG" par 6629,83 EUR, tajā skaitā PVN. Tiek gatavots  līgums ar SIA"DG" par 

pakalpojuma veikšanu. 

 

*  7. martā tika izsūtīti  uzaicinājumi SIA "Makvers", SIA "RTRK" un SIA "Laskana-Mežs" 

piedalīties cenu aptaujā "Malkas piegāde" 320 m3 apjomā Tērvetes novada katlumājām. Tika 

saņemts tikai viens piedāvājums no SIA "Makvers" par kopējo summu 9664 EUR, neieskaitot 

PVN,  jeb 30,20 EUR par vienu malkas kubikmetru.  Malku paredzēts piegādāt trim Tērvetes 

pašvaldības katlumājām nākamās apkures sezonas nodrošināšanai - Augstkalnes pagasta ēkai 

"Zvaniņi", Bukaišu pagasta ēkām "Rotas" un "Lidoņi". Šajā sakarā ir noslēgts līgums ar 

SIA"Makvers" par minēto summu. Līgums paredz malkas piegādi divu mēnešu laikā. 

 

12. martā SIA "Industrial Services" un SIA "Ceļu būvniecības sabiedrība "IGATE"" saņēma 

uzaicinājumu piedalīties cenu aptaujā par "Piebraucamā ceļa izbūvi pie Tērvetes pagasta 

pārvaldes un PIG "Sprīdītis"". Saņemti abu uzaicināto pretendentu piedāvājumi - SIA"Industrial 

Services" - 17 825,78  EUR, savukārt SIA "Ceļu būvniecības sabiedrība "IGATE"" apņēmās 

darbus izpildīt par 15 969,78 EUR, neieskaitot  PVN. Šajā sakarā paredzēts slēgt būvdarbu 
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līgumu ar lētāko pretendentu "Ceļu būvniecības sabiedrība "IGATE"". Līguma summa 

nepārsniedz pašvaldības budžetā plānoto finansējumu šim mērķim.   

  Lai būvniecības laikā iedzīvotājiem un bērnu vecākiem nerastos neērtības ar piebraukšanu pie 

pirmsskolas izglītības grupas "Sprīdītis", darbi tiks veikti secīgi - vispirms tiks izbūvēts 

piebraucamais ceļš no šosejas P-103 "Dobele-Bauska'', bet pēc tam  minētais piebraucamais ceļš 

pie Tērvetes pagasta pārvaldes. 

 

 

*    Informācija par Komunālo, dzīvokļu jautājumu un parādu piedziņas komisijas darbu 2017. 

gadā: 

 

   Pagājušā gada laikā komisijā saņemti un izskatīti 52 iesniegumi. Rindas kārtībā piešķirti 14 

pašvaldībai piederoši dzīvokļi, bet dažādu iemeslu dēļ 4 gadījumos atteikta dzīvokļu 

piešķiršana. 

18 iedzīvotāji uzņemti kopējā dzīvokļu rindā, 8 gadījumos lauzti noslēgtie īres līgumi. 

43 īres un komunālo maksājumu parādniekiem izsūtīti brīdinājumi, 8 lietas iesniegtas tiesā par 

īres un komunālo maksājumu parādu piedziņu par kopējo summu 6 128 EUR. 

Sastādīti 13 maksājumu grafiki par kopējo summu 4 215 EUR. 

Parādsaistības 2017. gadā izbeiguši 14 īres un komunālo maksājumu parādnieki. 

2017. gadā izsūtīti rēķini par 247 311 EUR, no kuriem samaksāti 241 539 EUR. 

       

     Parāds par pagājušo gadu 5 772 EUR, kas sadalās: 

 

- Tērvete - aprēķināts 92 140 EUR, samaksāts 89 703EUR, parāds 2 437 EUR, 

- Kroņauce - aprēķināts 99 128 EUR, samaksāts 96 126 EUR, parāds 3 002 EUR, 

- Augstkalne - aprēķināts 36 650 EUR, samaksāts 35 671 EUR, parāds 979 EUR, 

- Bukaiši- aprēķināts 19 393 EUR, samaksāts 20 039 EUR, pārmaksa 646 EUR, kas veidojas no 

iepriekšējo gadu parādu summas dzēšanas. 

 

    Kopējās iedzīvotāju īres un komunālo maksājumu parādsaistības  par iepriekšējiem gadiem 

ir 29 071 EUR, kas sadalās: 

 

- Tērvete 4 153 EUR; 

- Kroņauce 18 810 EUR; 

- Augstkalne 2 247 EUR; 

    Bukaiši   3 861 EUR. 

 

* Informācija par Dzīvokļu, komunālo un parādu piedziņas komisijas darbu 2018. gada 1. 

ceturksnī: 

Janvārī komisijā saņemti un izskatīti 16 iesniegumi: 

 Dzīvokļu rindā uzņemtas 2 personas 

 Dzīvokļa īres tiesības piešķirtas 1 personai 

 Komisija piekritusi dzīvojamās platības maiņai 1 gadījumā 

 Pārtraukts Dzīvojamās telpas īres līgums, pēc pašu vēlēšanās, 3 personām 

 Pārtraukts Nomas līgums nedzīvojamām telpām 1 personai 

 Noslēgts 1 apsaimniekošanas līgums 

 

Februārī komisijā saņemti un izskatīti 9 iesniegumi: 



13 

 

 Dzīvokļa īres tiesības piešķirtas 2 personām  

 Atteikts piešķirt Dzīvokļa īres tiesības 1 personai, jo persona ir nodrošināta ar atbilstošām 

telpām un nav nepieciešama pašvaldības palīdzība.  

 Pārtraukts Dzīvojamās telpas īres līgums, pēc pašu vēlēšanās, 3 personām 

 Pārtraukts Nomas līgums nedzīvojamām telpām 1 personai. 

 

Martā komisijā saņemti un izskatīti 6 iesniegumi: 

 Dzīvokļu rindā uzņemtas 4 personas 

 1 personai sastādīts atmaksas grafiks komunālā parāda dzēšanai. 

 

- 12 maksājumu parādniekiem izsūtīti brīdinājumi (Tērvetes ciema iedzīvotājiem par 1497 EUR, 

Kroņauces ciema iedzīvotājiem par 3219 EUR). 

 

Uz  01.04.2018.  tukšu, neizīrētu dzīvokļu pašvaldībai nav. 

 

   Rindā uz nelabiekārtotiem dzīvokļiem ir reģistrētas 6 personas, bet uz labiekārtotiem 16 

personas - visas uz "Labrenčiem". 

  Pagājušā gadā ir uzsākts sakārtot Bukaišu skolas internāta ēkā otrā stāva telpu pielāgošana 

apdzīvojamām telpām. Sakārtota elektrības uzskaite, virtuvē un dušas telpā uzstādīti siltā ūdens 

boileri. Pagājušā gadā ieguldīti 650 EUR. 

Lai telpas pielāgotu dzīvošanai, nepieciešams sakārtot arī sanitāros mezglus.  

 
 

 

 

1. paragrāfs 

Par adreses piešķiršanu 

D. Reinika 

 

     Atklāti vārdiski balsojot: PAR - 9 (D. Reinika, A. Bruss, S. Laizāns, I. Krūmiņa, L. 

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

Tērvetes novada dome  NOLEMJ: 

 

     Pieņemt lēmumu Nr. 20 “Par adreses piešķiršanu” 

 

 

 

2. paragrāfs 

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

piešķiršanu 

D. Reinika 

 

     Atklāti vārdiski balsojot: PAR - 9 (D. Reinika, A. Bruss, S. Laizāns, I. Krūmiņa, L. 

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

Tērvetes novada dome  NOLEMJ: 

 

Pieņemt lēmumu Nr. 21 “Par nekustamā īpašuma “Jauntišas” sadalīšanu, nosaukuma un 

zemes lietošanas mērķa piešķiršanu” 
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3. paragrāfs 

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

piešķiršanu 

D. Reinika 

 

 

     Atklāti vārdiski balsojot: PAR - 9 (D. Reinika, A. Bruss, S. Laizāns, I. Krūmiņa, L. 

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

Tērvetes novada dome  NOLEMJ: 

 

Pieņemt lēmumu Nr. 22 “Par nekustamā īpašuma “Ielejas” sadalīšanu, nosaukuma un zemes 

lietošanas mērķa piešķiršanu” 

 

 

 

 

 

 

4. paragrāfs 

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

nosaukuma un lietošanas mērķa piešķiršanu 

D. Reinika 

 

     Atklāti vārdiski balsojot: PAR - 9 (D. Reinika, A. Bruss, S. Laizāns, I. Krūmiņa, L. 

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

Tērvetes novada dome  NOLEMJ: 

 

Pieņemt lēmumu Nr. 23 “Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu, nekustamā īpašuma 

“Aveni” sadalīšanu, nosaukuma un  lietošanas mērķa piešķiršanu” 

 

 

 

5. paragrāfs 

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

piešķiršanu 

D. Reinika 

 

     Atklāti vārdiski balsojot: PAR - 9 (D. Reinika, A. Bruss, S. Laizāns, I. Krūmiņa, L. 

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

Tērvetes novada dome  NOLEMJ: 

 

Pieņemt lēmumu Nr. 24 “Par nekustamā īpašuma “Krēdiņi” sadalīšanu, nosaukuma un 

zemes lietošanas mērķa piešķiršanu” 
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6. paragrāfs 

Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu, nekustamā īpašuma „Sidrabes” 

sadalīšanu, nosaukuma un lietošanas mērķa piešķiršanu 

D. Reinika 

 

     Atklāti vārdiski balsojot: PAR - 9 (D. Reinika, A. Bruss, S. Laizāns, I. Krūmiņa, L. 

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

Tērvetes novada dome  NOLEMJ: 

 

Pieņemt lēmumu Nr. 25 “Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu, nekustamā īpašuma 

“Sidrabes” sadalīšanu, nosaukuma un  lietošanas mērķa piešķiršanu” 

 

 

 

7. paragrāfs 

Par lietošanas mērķa un lietošanas mērķim piekrītošās platības noteikšanu 

D. Reinika 

 

Atklāti vārdiski balsojot: PAR - 9 (D. Reinika, A. Bruss, S. Laizāns, I. Krūmiņa, L. Karloviča, 

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

novada dome  NOLEMJ: 

 

Pieņemt lēmumu Nr. 26 “Par lietošanas mērķa un lietošanas mērķim piekrītošās platības 

noteikšanu” 

 

 

8. paragrāfs 

Par nomas līgumu pārjaunošanu 

D. Reinika 

 

     Atklāti vārdiski balsojot: PAR - 9 (D. Reinika, A. Bruss, S. Laizāns, I. Krūmiņa, L. 

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

Tērvetes novada dome  NOLEMJ: 

 

Pieņemt lēmumu Nr. 27 “Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu, nekustamā īpašuma 

“Sidrabes” sadalīšanu, nosaukuma un  lietošanas mērķa piešķiršanu” 

 

 

9. paragrāfs 

Par grozījumu Augstkalnes vidusskolas nolikumā 

D. Reinika 

 

     Tērvetes novada dome   ir izskatījusi Augstkalnes vidusskolas direktores Ievas Krūmiņas 

iesniegto nolikuma projektu “Grozījums Augstkalnes vidusskolas nolikumā”.  
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     Saskaņā ar likuma “Par pašvaldībām” 21. pantu, Izglītības, kultūras un sociālo jautājumu 

komitejas lēmuma projektu, Tērvetes novada dome,   atklāti vārdiski balsojot: PAR - 9 (D. 

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

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

 

1. Apstiprināt nolikumu “Grozījumi Augstkalnes vidusskolas nolikumā” (pielikumā)  2. 

Nolikums stājas spēkā pēc tā apstiprināšanas domes sēdē. 

 

 

 

 

10. paragrāfs 

Par Tērvetes  novada  radošo kolektīvu darbības un finansēšanas  nolikuma 

apstiprināšanu 

D. Reinika 

 

     Tērvetes novada dome ir izskatījusi Tērvetes  novada  radošo kolektīvu darbības un 

finansēšanas  nolikuma projektu.  

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

Tērvetes novada dome, atklāti vārdiski balsojot: PAR - 9 (D. Reinika, A. Bruss, S. Laizāns, I. 

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

ATTURAS - nav, NOLEMJ: 

 

1. Apstiprināt nolikumu “Tērvetes  novada  radošo kolektīvu darbības un finansēšanas  

nolikums” (pielikumā pie lēmuma) 

2. Nolikums  stājas spēkā pēc tā apstiprināšanas domes sēdē. 

 

 

 

 

 

11. paragrāfs 

Par nolikuma „Kārtība, kādā tiek sadalīta valsts mērķdotācija Tērvetes novada 

pašvaldības māksliniecisko kolektīvu vadītāju darba samaksai un valsts sociālās 

apdrošināšanas obligātajām iemaksām” apstiprināšanu 

D. Reinika 

 

   Tērvetes novada dome ir izskatījusi nolikuma „Kārtība, kādā tiek sadalīta valsts mērķdotācija 

Tērvetes novada pašvaldības māksliniecisko kolektīvu vadītāju darba samaksai un valsts 

sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām” projektu. 

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

Tērvetes novada dome, atklāti vārdiski balsojot: PAR - 9 (D. Reinika, A. Bruss, S. Laizāns, I. 

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

ATTURAS - nav, NOLEMJ: 

 

  1. Apstiprināt nolikumu “Kārtība, kādā tiek sadalīta valsts mērķdotācija Tērvetes novada 

pašvaldības māksliniecisko kolektīvu vadītāju darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas 

obligātajām iemaksām”  (pielikumā pie lēmuma) 

2. Nolikums  stājas spēkā pēc tā apstiprināšanas domes sēdē. 
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12. paragrāfs 

Par noteikumu   “Maksas pakalpojumu izcenojumu noteikšanas metodika  un 

izcenojumu apstiprināšanas kārtība” apstiprināšanu 

D. Reinika 

 

     Tērvetes novada dome ir izskatījusi noteikumu  “Maksas pakalpojumu izcenojumu 

noteikšanas metodika  un izcenojumu apstiprināšanas kārtība” projektu.   

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

Tērvetes novada dome, atklāti vārdiski balsojot: PAR - 9 (D. Reinika, A. Bruss, S. Laizāns, I. 

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

ATTURAS - nav, NOLEMJ: 

 

1. Apstiprināt noteikumus   “Maksas pakalpojumu izcenojumu noteikšanas metodika  un 

izcenojumu apstiprināšanas kārtība”  (pielikumā pie lēmuma). 

2. Noteikumi stājas spēkā pēc to apstiprināšanas domes sēdē. 

 

 

 

 

 

13. paragrāfs 

Par autobusu norakstīšanu un nodošanu utilizācijai 

D. Reinika 

          

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

pašvaldībai piederošo autobusu MERCEDES BENZ O303 ar valsts reģistrācijas numuriem 

FR7294 un HE7266 norakstīšanu.  

Izskatot minēto ierosinājumu,  Tērvetes novada dome konstatēja: 

Tērvetes novada domes Bukaišu pagasta komunālā dienesta vadītājs Ivars Ručevskis 2018. 

gada 20. martā ir iesniedzis iesniegumu Tērvetes novada domē ar lūgumu atļaut norakstīt un 

nodot sertificētā apstrādes uzņēmumā divus 1986. gadā ražotus Tērvetes novada domes 

īpašumā esošus autobusus MERCEDES BENZ O303 ar valsts reģistrācijas numuriem FR7294, 

noņemot to no uzskaites, un HE 7266, kas noņemts jau no uzskaites 2011. gadā. Abu minēto 

transporta līdzekļu atlikušās bilances vērtības ir 0,00 EUR. Lūgums pamatots ar apstākli, ka 

autobusiem ir veikti tehniskie novērtējumi, un saskaņā ar iesniegtajiem eksperta atzinumiem tie 

nav tehniskā kārtībā un prasa pārāk lielus ieguldījumus to atjaunošanai darba kārtībā, kas nav 

ekonomiski izdevīgi. Iesniegumam pievienoti sauszemes transportlīdzekļu zvērināta tehniskā 

eksperta Aivara Rokjāņa, sert. Nr.14 , 2018. gada 12. janvārī un 2018. gada 17. martā veiktie 

autobusu MERCEDES BENZ O303, valsts reģistrācijas Nr. FR7294, un MERCEDES BENZ 

O303, valsts reģistrācijas Nr. HE7266, tehniskā stāvokļa novērtējumi, no kuriem izriet, ka 

autobusu atjaunošana nav ekonomiski izdevīga, jo to izmaksas ievērojami pārsniedz pašu 

transporta līdzekļu vērtību. 

Vadoties no minētā un pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 

19.punktu un Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanas likuma 

2. un 3.pantu, Finanšu komitejas lēmuma projektu, Tērvetes novada dome, atklāti vārdiski 

balsojot: PAR - 9 (D. Reinika, A. Bruss, S. Laizāns, I. Krūmiņa, L. Karloviča, Dz. Sirsone, M. 

Darguža, A. Miķelsons, I. Vēveris), PRET - nav, ATTURAS - nav, NOLEMJ: 
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1. Norakstīt no pašvaldības grāmatvedības bilances uzskaites  autobusu MERCEDES BENZ 

O303, valsts reģistrācijas numurs HE7266, izlaiduma gads  1986., šasijas  Nr. 

WDB30122451045751, atlikusī bilances vērtība EUR 0,00 (nulle euro 00 centi). 

2. Norakstīt no pašvaldības grāmatvedības bilances uzskaites autobusu MERCEDES BENZ 

O303, valsts reģistrācijas numurs FR7294, izlaiduma gads  1986., šasijas  Nr. 

WDB30122451045346, atlikusī bilances vērtība EUR 0,00 (nulle euro 00 centi). 

3. Norakstītos abus autobusus MERCEDES BENZ O303 realizēt, nododot tos utilizācijai 

sertificētam uzņēmumam. 

4. Uzdot Tērvetes novada domes izpilddirektoram M. Berlandam veikt autobusu 

MERCEDES BENZ O303 noņemšanu no uzskaites CSDD un norakstīšanu. 

 

 

 

 

 

14. paragrāfs 

                                                    Par atvaļinājuma piešķiršanu 

D. Reinika 

 

 Tērvetes novada dome ir izskatījusi domes priekšsēdētājas Daces Reinikas iesniegumu par 

atvaļinājumu piešķiršanu.   

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.pantu pirmās daļas 27.punktu, Darba likuma 

149.pantu, Tērvetes novada pašvaldības 2013. gada 28. marta nolikumu ”Tērvetes novada 

domes un to izveidoto iestāžu amatpersonu un darbinieku atlīdzības nolikums”, Finanšu 

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

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

Vēveris), PRET - nav, ATTURAS - nav, Dacei Reinikai saskaņā ar likumu „Par interešu 

konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā” balsošanā nepiedaloties,   NOLEMJ:  

 

Piešķirt Tērvetes novada domes priekšsēdētājai Dacei Reinikai apmaksātu atvaļinājumu no 

2018. gada 9. aprīļa  līdz 2018. gada 15. aprīlim.  

 

 

 

 

15. paragrāfs 

Par grozījumiem Tērvetes novada domes Sociālā dienesta Augstkalnes pagasta atbalsta 

centra nolikumā 

D. Reinika 

 

    Tērvetes novada dome ir izskatījusi biedrības “Skaties tālāk” (turpmāk tekstā – Biedrība) 

reģistrācijas Nr. 40008115768, adrese: “Lidoņi”, Bukaišu pagasts, Tērvetes novads, 2018. gada 

19. marta iesniegumu, kurā Biedrība cita starpā lūdz izbeigt 2010. gada 22. jūlija Patapinājuma 

līgumu Nr. L-2/10, ar kuru Biedrība no pašvaldības patapināja telpas “Dzirksteles” dz.1, 

Bukaišu pagastā, Tērvetes novadā, lai  nodrošinātu Bukaišu Dienas atbalsta centra darbību. 

    Ievērojot to, ka dienas atbalsta centra sniedzamie  sociālie pakalpojumi arī turpmāk ir 

nodrošināmi  Bukaišu pagasta teritorijā, izdarāmi grozījumi Tērvetes novada domes Sociālā 

dienesta Augstkalnes pagasta atbalsta centra nolikumā. 
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    Pamatojoties uz likuma „ Par pašvaldībām” 21.pantu, Finanšu komitejas lēmuma projektu, 

Tērvetes novada dome, atklāti vārdiski balsojot: PAR – 9 (D. Reinika, A. Bruss, S. Laizāns, I. 

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

ATTURAS – nav, NOLEMJ: 

 

1. Apstiprināt grozījumus Tērvetes novada domes Sociālā dienesta Augstkalnes pagasta atbalsta 

centra nolikumā (pielikumā).   

2. Grozījumi  stājas spēkā pēc to apstiprināšanas domes sēdē. 

3. Uzdot domes izpilddirektoram M. Berlandam parakstīt vienošanos par 2010. gada 22. jūlija 

Patapinājuma līguma Nr. L-2/10 izbeigšanu. 

 

 

 

 

16. paragrāfs 

Par kustamas mantas pārņemšanu pašvaldības īpašumā un nodošanu bezatlīdzības 

lietošanā 

D. Reinika 

 

   Tērvetes novada dome ir izskatījusi biedrības “Skaties tālāk” (turpmāk tekstā – Biedrība) 

reģistrācijas Nr. 40008115768, adrese: “Lidoņi”, Bukaišu pagasts, Tērvetes novads, 2018. gada 

19. marta iesniegumu, kurā Biedrība cita starpā lūdz pārņemt bez atlīdzības Domes īpašumā 

šādu kustamo mantu: 

 

Nr.p.k. Nosaukums Skaits Vērtība 

EUR 

1. Veļas mazgājamā mašīna HOOVER 1 156.79 

2. Veļas žāvētājs HOOVER 1 156.79 

3. Apkures krāsniņa NUF-NUF 1 170.20 

4. Infrasarkano staru sildītāji 6 340.20/56.70 

5. Caurteces ūdens sildītājs 1 27.36 

 

    Biedrības kustamā manta tika izmantota sociālo pakalpojumu nodrošināšanai Bukaišu 

Dienas atbalsta centrā. Ievērojot to, ka Finanšu komiteja 2018. gada 22. martā nolēma, ka dienas 

atbalsta centra sniedzamie  sociālie pakalpojumi arī turpmāk nodrošināmi Bukaišu pagasta 

teritorijā, Biedrības kustamā manta bez atlīdzības pārņemama Domes īpašumā. Lēmumā minētā 

manta nepieciešama Tērvetes novada Sociālajam dienestam funkciju īstenošanai, proti, sociālo 

pakalpojumu nodrošināšanai Bukaišu pagasta teritorijā. 

    Likuma Par pašvaldībām 14.panta pirmās daļas 2.punkts nosaka, ka, pildot savas funkcijas, 

pašvaldībām likumā noteiktajā kārtībā ir tiesības iegūt un atsavināt kustamo un nekustamo 

mantu, privatizēt pašvaldību īpašuma objektus, slēgt darījumus, kā arī veikt citas privāttiesiska 

rakstura darbības. Savukārt Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas 

novēršanas likuma 5.panta trešā daļa nosaka, ja publiskas personas mantu nodod bezatlīdzības 

lietošanā, par to pieņem lēmumu. Lēmumā norāda vismaz šādu informāciju 1) bezatlīdzības 

lietošanā nododamā manta, tās apjoms, bilances vērtība, stāvoklis un apraksts, 2) nodošanas 

nepieciešamība un lietderība, 3) nododamās mantas lietošanas vai izmantošanas mērķis un 

termiņš. Savukārt minētā likuma 5.panta ceturtā daļa nosaka, ja bezatlīdzības lietošanā 

paredzēts nodot publiskas personas nekustamo vai kustamo mantu uz laiku, kas ilgāks par 

pieciem gadiem, lēmumu par to pieņem attiecīgi Ministru kabinets vai atvasinātas publiskas 

personas orgāns, ja likumā vai Ministru kabineta noteikumos nav paredzēts citādi. 
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     Ievērojot teikto un vadoties no likuma Par pašvaldībām 14.panta pirmās daļas 2.punktu,      

Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanas likuma 5.panta trešo 

un ceturto daļu, Finanšu komitejas lēmuma projektu, Tērvetes novada dome,  atklāti vārdiski  

balsojot:  PAR – 9 (D. Reinika, A. Bruss, S. Laizāns, I. Krūmiņa, L. Karloviča, Dz. Sirsone, M. 

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

 

1. Pārņemt bez atlīdzības Tērvetes novada domes īpašumā šādu biedrības “Skaties tālāk” 

kustamo mantu: 

 

Nr.p.k. Nosaukums Skaits Vērtība 

EUR 

1. Veļas mazgājamā mašīna HOOVER 1 156.79 

2. Veļas žāvētājs HOOVER 1 156.79 

3. Apkures krāsniņa NUF-NUF 1 170.20 

4. Infrasarkano staru sildītāji 6 340.20/56.70 

5. Caurteces ūdens sildītājs 1 27.36 

 

2. Nodot lēmuma 1.punktā minēto kustamo mantu Tērvetes novada Sociālajam dienestam 

bezatlīdzības lietošanā uz nenoteiktu laiku tās  Nolikumā noteikto funkciju nodrošināšnai. 

3. Noteikt, ka Tērvetes novada Sociālais dienests nodrošina tam nodotās kustamās mantas 

uzturēšanu un  ar to saistītos izdevumus. 

 

 

 

 

17. 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.pantu, 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 - 9 (D. Reinika, A. 

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

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

 

 1.   Apstiprināt ar 2018. gada 1. aprīli  maksas pakalpojumu izcenojumus  Augstkalnes pagasta 

atbalsta centram:  

1) Veļas mazgāšana, klienta pulveris (bez PVN) 1,82 EUR/cikls 

2) Veļas mazgāšana, centra  pulveris (bez PVN) 2,07  EUR/cikls 

3) Veļas žāvēšana (bez PVN) 1,24 EUR/ cikls 

4)  Duša (bez PVN) 0,66 EUR/ cilv. 

 

 2. Atzīt par spēku zaudējušu 2013. gada 28. decembra lēmumu  (protokols Nr.18 , 1.§ ). 
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18. paragrāfs 

Par Tērvetes novada attīstības programmas 2018.-2024. gadam  projekta redakcijas 

nodošanu publiskajai apspriešanai 

D. Reinika 

 

   Tērvetes novada dome (turpmāk – Dome) izskatījusi Pilnsabiedrība “Baltkonsults, 

Plānošanas eksperti un Anrijs Straube” iesniegto Tērvetes novada attīstības programmas 2018. 

– 2024. gadam projektu, Dome konstatē sekojošo: 

 

     Tērvetes novada attīstības programmas 2018. – 2024. gadam projekts izstrādāts saskaņā ar 

Tērvetes novada domes 2017. gada 30. marta lēmuma (prot. Nr.7;8.§) 2.pielikumu “DARBA 

UZDEVUMS Tērvetes novada attīstības programmai 2018. – 2024.gadam”, spēkā esošo 

Latvijas Republikas normatīvo aktu prasībām un Vides aizsardzības un reģionālās attīstības 

ministrijas izstrādāto metodiku „Metodiskie ieteikumi attīstības programmu izstrādei reģionālā 

un vietējā līmenī”. 

 
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta otrās daļas 1.punktu, Teritorijas 

attīstības plānošanas 12.panta pirmo daļu, 22.pantu, Ministru kabineta 2014. gada 14. oktobra 

noteikumu Nr.628 „Noteikumi par pašvaldību teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem” 

67.punktu, Tērvetes novada dome, atklāti vārdiski  balsojot: PAR - 9 (D. Reinika, A. Bruss, S. 

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

-  nav, ATTURAS - nav, NOLEMJ: 

 

1. Nodot Tērvetes novada attīstības programmas 2018.-2024. gadam projektu publiskai 

apspriešanai;  

2. Publiskās apspriešanas termiņu noteikt no 2018. gada 10. aprīļa līdz 10. maijam un publiskās 

apspriešanas sanāksmi organizēt 2018. gada 26. aprīlī;  

3. Par sabiedrības līdzdalības nodrošināšanu atbildīgo noteikt Tērvetes novada Attīstības 

nodaļas vadītāju Lindu Mierlauku;  

4. Paziņojumu par Attīstības programmas 2018.-2024.gadam projekta nodošanu publiskai 

apspriešanai un publiskās apspriešanas sanāksmi publicēt Tērvetes novada mājas lapā 

www.tervetesnovads.lv un Tērvetes novada pašvaldības informatīvajā izdevumā „Laikam 

līdzi”, kā arī iesniegt Zemgales plānošanas reģionam publicēšanai tā mājaslapā un ievietot 

Teritorijas attīstības plānošanas informācijas sistēmā (TAPIS);  

5. Informēt Zemgales plānošanas reģionu par atzinuma sniegšanas nepieciešamību. 

 

 

 

19. paragrāfs 

Par Tērvetes novada teritorijas plānojuma nodošanu publiskajai apspriešanai un 

atzinumu saņemšanai 

D. Reinika 

 

     Tērvetes novada dome (turpmāk – Dome) izskatījusi Pilnsabiedrība "Baltkonsults, 

Plānošanas eksperti un Anrijs Straube" iesniegto Tērvetes novada teritorijas plānojuma projektu 
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kā arī teritorijas plānojuma izstrādes vadītājas Lindas Mierlaukas ziņojumu par teritorijas 

plānojuma sagatavoto  projektu, Dome konstatē sekojošo: 

 

     Tērvetes novada teritorijas plānojuma projekts izstrādāts saskaņā ar Tērvetes novada domes 

2017. gada 30. marta lēmuma (prot. Nr.7;8.§) 1.pielikumu “DARBA UZDEVUMS Tērvetes 

novada teritorijas plānojumam” un spēkā esošo Latvijas Republikas normatīvo aktu prasībām. 

 

Pamatojoties uz Teritorijas attīstības plānošanas 12.panta pirmo daļu, Ministru kabineta 

noteikumu Nr.826 “Noteikumi par pašvaldību teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem” 

80.punktu un 82. punktu, Tērvetes novada dome, atklāti vārdiski  balsojot: PAR - 9 (D. Reinika, 

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

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

 

1. Nodot publiskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai Tērvetes novada teritorijas 

plānojuma projektu; 

2. Publiskās apspriešanas termiņu noteikt no 2018. gada 10. aprīļa līdz 10. maijam un publiskās 

apspriešanas sanāksmi organizēt 2018. gada 26. aprīlī; 

3. Par sabiedrības līdzdalības nodrošināšanu atbildīgo noteikt Tērvetes novada Attīstības 

nodaļas vadītāju Lindu Mierlauku;  

4. Paziņojumu par Tērvetes novada teritorijas plānojuma projektu nodošanu publiskai 

apspriešanai un publiskās apspriešanas sanāksmi publicēt Tērvetes novada mājas lapā 

www.tervetesnovads.lv, Tērvetes novada pašvaldības informatīvajā izdevumā „Laikam līdzi” 

un ievietot Teritorijas attīstības plānošanas informācijas sistēmā (TAPIS). 

 

 

 

 

20. paragrāfs 

Par precizējumiem Tērvetes novada domes saistošajos noteikumos 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”” 

D. Reinika 

 

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

reģionālās attīstības ministrijas 2018. gada 1. marta  atzinumā Nr.1-18/2647  “Par saistošajiem 

noteikumiem” norādītos iebildumus, Tērvetes novada dome, atklāti vārdiski balsojot: PAR - 9 

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

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

 

1.  Precizēt 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”” un apstiprināt tos galīgajā redakcijā (pielikumā).  

 

2. 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”” 
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triju darba dienu laikā pēc to parakstīšanas nosūtīt Vides aizsardzības un reģionālās attīstības 

ministrijai.  

3. 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”” 

pilnu tekstu:  

    3.1. publicēt oficiālajā izdevumā “Latvijas vēstnesis”;  

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

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

    

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

 

 

 

 

Sēdi slēdz plkst. 10.50 

 

Nākošā domes sēde 2018. gada 26. aprīlī 

 

 

 

Sēdes vadītāja                                                                                             D. Reinika 

 

 

Protokoliste                                                                                                 S. Hibšmane 
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LATVIJAS REPUBLIKA 

TĒRVETES NOVADA DOME 
Reģ.Nr.90001465562 

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

e-pasts: tervetesnd@tervetesnd.lv 
 

 

TĒRVETES NOVADA TĒRVETES PAGASTĀ 

 

LĒMUMS 
 

2018. gada 29. martā                                                                                         Nr. 20 

                                                                                                                 (protokols Nr.5, 1. §) 

 

Par adreses piešķiršanu 

 

 

Tērvetes novada dome, izskatot Dobeles rajona Tērvetes pagasta zemnieku saimniecības 

"S.", vienotais /reģistrācijas numurs/, iesniegumu ar lūgumu Tērvetes novada domei piešķirt 

adresi Dobeles rajona Tērvetes pagasta zemnieku saimniecības "S." piederošai jaunbūvei ar 

/kadastra apzīmējums/, konstatēja: 

Saskaņā ar Tērvetes novada būvvaldes izsniegtu būvatļauju, uz Dobeles rajona Tērvetes 

pagasta zemnieku saimniecības "S." īpašniekam V. B. piederošas zemes vienības ar /kadastra 

apzīmējums/  (īpašuma tiesības reģistrēta Tērvetes pagasta /zemesgrāmatas nodalījuma 

numurs/), Dobeles rajona Tērvetes pagasta zemnieku saimniecība "S." būvē ēkas jaunbūvi, kurai 

ir piešķirts /kadastra apzīmējums/. 

Minētajai jaunbūvei nav piešķirta adrese. 

Dobeles rajona Tērvetes pagasta zemnieku saimniecība "S." lūdz piešķirt šai jaunbūvei adresi 

„Ozolkroņi”, Tērvetes pagasts, Tērvetes novads. 

Adrese „Ozolkroņi” Tērvetes pagastā nav piešķirta citam adresācijas objektam. 

Saskaņā ar Ministru kabineta 2015. gada 8. decembra noteikumu Nr. 698 „Adresācijas 

noteikumi” (turpmāk tekstā – Noteikumi) 2.8.punkta nosacījumiem, adresācijas objekts ir 

dzīvošanai, saimnieciskai, administratīvai vai publiskai darbībai paredzēta ēka. 

Saskaņā ar Noteikumu 13.punktu nosacījumiem, ja uz apbūvei paredzētas zemes vienības 

atrodas vairākas funkcionāli nesaistītas ēkas, katrai ēkai un ar to funkcionāli saistītajām ēkām 

piešķir atsevišķu adresi neatkarīgi no tā, vai ēkas ir viena īpašnieka vai vairāku īpašnieku 

īpašumā (valdījumā).  

Pēc minētā ēkas jaunbūvei ar /kadastra apzīmējums/ var tikt piešķirta adrese „Ozolkroņi”, 

Tērvetes pagasts, Tērvetes novads. 

 Ievērojot norādīto un Tērvetes novada domes Tautsaimniecības un attīstības komitejas 

lēmuma projektu, papildus pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.pantu, Tērvetes 

novada dome, atklāti vārdiski balsojot: PAR - 9 (D. Reinika, A. Bruss, S. Laizāns, I. Krūmiņa, 

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

nav, NOLEMJ:  
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1. Piešķirt jaunbūvei ar /kadastra apzīmējums/ adresi „Ozolkroņi”, Tērvetes pagasts, 

Tērvetes novads. 

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

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

namā Atmodas ielā 19, Jelgava, LV – 3007. 

 

 

Domes priekšsēdētāja                                                                                 D. Reinika 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



26 

 

 

 

 

 

 
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 29. martā                                                                                         Nr. 21 

                                                                                                                 (protokols Nr.5, 2. §) 

 

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

piešķiršanu 

 

Tērvetes novada dome ir izskatījusi V. U., /personas kods/, un J. U., /personas kods/, 

iesniegumu par zemes īpašuma „Jauntišas”, Kroņauce”, Tērvetes pagasts, Tērvetes novads, 

sadalīšanu, nosaukuma un zemes lietošanas mērķa piešķiršanu. 

Izskatot iepriekš minēto lūgumu,  Tērvetes novada dome konstatēja: 

Nekustamais īpašums „Jauntišas”, Kroņauce, Tērvetes pagasts, Tērvetes novads, pieder V. 

U. un J. U. un sastāv no divām zemes vienībām ar /kadastra apzīmējums/ un /kadastra 

apzīmējums/ ar to kopējo platību 1,72 ha. V. U. un J. U. īpašuma tiesības uz nekustamo īpašumu 

„Jauntišas”, Kroņauce, Tērvetes pagasts, Tērvetes novads, reģistrētas Dobeles zemesgrāmatu 

nodaļas Tērvetes pagasta /zemesgrāmatas nodalījuma numurs/. 

Savā iesniegumā V. U. un J. U. norāda, ka vēlas no tiem piederošā zemes īpašuma 

„Jauntišas”, Kroņauce, Tērvetes pagasts, Tērvetes novads, atdalīt visu zemes vienību ar 

/kadastra apzīmējums/, kopplatībā 0,84 ha, kā arī piešķirt tai jaunu nosaukumu un zemes 

lietošanas mērķi. 

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

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

apzīmējums/ kopplatībā 0,84 ha  atdalīšanai no nekustamā īpašuma „Jauntišas” nav 

nepieciešama. 

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

ierīcības likumu, likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu, un Nekustamā 

īpašuma valsts kadastra likuma 1.panta 14.punktu, Tautsaimniecības un attīstības komitejas 

lēmuma projektu, atklāti vārdiski balsojot: PAR - 9 (D. Reinika, A. Bruss, S. Laizāns, I. Krūmiņa, 

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

Tērvetes novada dome NOLEMJ: 

 

1. Atdalīt no nekustamā īpašuma „Jauntišas”, Kroņauce, Tērvetes pagasts, Tērvetes novads, 

/kadastra numurs/, visu zemes vienību ar /kadastra apzīmējums/ - 0,84 ha platībā. 

2. No nekustamā īpašuma „Jauntišas”, Kroņauce, Tērvetes pagasts, Tērvetes novads, 

/kadastra numurs/, atdalāmajai zemes vienībai ar /kadastra apzīmējums/ piešķirt jaunu 
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nosaukumu – „Jaunupītes”, Tērvetes pagasts, Tērvetes novads, un visā tās platībā (0,84 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 Administratīvajā 

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

namā Atmodas ielā 19, Jelgava, LV - 3007. 

 

 

Domes priekšsēdētāja                                                                                D. Reinika 
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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 29. martā                                                                                         Nr. 22 

                                                                                                                 (protokols Nr.5, 3. §) 

 

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

piešķiršanu 

 

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

„Ielejas”, Bukaišu pagasts, Tērvetes novads, sadalīšanu, nosaukuma un zemes lietošanas mērķa 

piešķiršanu. 

Izskatot iepriekš minēto lūgumu, Tērvetes novada dome konstatēja: 

Nekustamais īpašums „Ielejas”, Bukaišu pagasts, Tērvetes novads, pieder A. J. un sastāv no 

divām zemes vienībām ar /kadastra apzīmējums/ un /kadastra apzīmējums/ ar to kopējo platību 

29,60 ha. A. J.  īpašuma tiesības uz nekustamo īpašumu „Ielejas”, Bukaišu pagasts, Tērvetes 

novads, reģistrētas Dobeles zemesgrāmatu nodaļas Bukaišu pagasta /zemesgrāmatas 

nodalījuma numurs/. 

Savā iesniegumā A. J. norāda, ka vēlas no tai piederošā zemes īpašuma „Ielejas”, Bukaišu 

pagasts, Tērvetes novads, atdalīt visu zemes vienību ar /kadastra apzīmējums/, kopplatībā 12,90 

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

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

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

apzīmējums/ kopplatībā 12,90 ha atdalīšanai no nekustamā īpašuma „Ielejas” nav nepieciešama. 

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

ierīcības likumu, likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu, un Nekustamā 

īpašuma valsts kadastra likuma 1.panta 14.punktu, Tautsaimniecības un attīstības komitejas 

lēmuma projektu, atklāti vārdiski balsojot: PAR - 9 (D. Reinika, A. Bruss, S. Laizāns, I. Krūmiņa, 

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

Tērvetes novada dome NOLEMJ: 

 

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

numurs/, visu zemes vienību ar /kadastra apzīmējums/– 12,90 ha platībā. 

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

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

Bukaišu pagasts, Tērvetes novads, un visā tās platībā (12,90 ha) noteikt nekustamā īpašuma 
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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 Administratīvajā 

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

namā Atmodas ielā 19, Jelgava, LV - 3007. 

 

 

Domes priekšsēdētāja                                                                                 D. Reinika 
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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 29. martā                                                                                         Nr. 23 

                                                                                                                 (protokols Nr.5, 4. §) 

 

 

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

nosaukuma un lietošanas mērķa piešķiršanu 

 

 

Tērvetes novada dome ir izskatījusi A/S “Agrofirma Tērvete” iesniegumu par izstrādātā 

zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamā īpašuma „Aveni”, Tērvetes pagasts, 

Tērvetes novads, /kadastra numurs/, sadalīšanu, nosaukuma un lietošanas mērķu piešķiršanu 

sadalītajiem zemes gabaliem.  

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

dome konstatēja: 

Nekustamais īpašums „Aveni”, Tērvetes pagasts, Tērvetes novads, /kadastra numurs/, pieder 

A/S “Agrofirma Tērvete” un sastāv no vienas zemes vienības ar kopējo platību 12,7 ha. A/S 

“Agrofirma Tērvete” īpašuma tiesības uz nekustamo īpašumu „Aveni”, Tērvetes pagasts, 

Tērvetes novads, reģistrētas Dobeles zemesgrāmatu nodaļā Tērvetes pagasta /zemesgrāmatas 

nodalījuma numurs/.  

Nekustamā īpašuma „Aveni” īpašniece A/S “Agrofirma Tērvete” vēlas sadalīt nekustamā 

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

izstrādātajam zemes ierīcības projektam. 

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

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

Zemes ierīcības projekts paredz sadalīt nekustamā īpašuma „Aveni”, Tērvetes pagasts, 

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

- 9,9 ha un Nr. 2 - 2,8 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- 2,8 ha) piešķirt jaunu 

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

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

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

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

ierīcības darbiem paredzēts izveidot jaunu adresācijas objektu un nekustamā īpašuma lietošanas 

mērķu noteikšanu vai maiņu. 
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    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 - 9 

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

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

 

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

nekustamā īpašuma „Aveni”, Tērvetes pagasts, Tērvetes novads, zemes vienību ar /kadastra 

apzīmējums/ divās atsevišķās zemes vienībās, Nr.1 - 9,9 ha un Nr.2 -2,8 ha platībā; 

2. Piešķirt sadalītajam nekustamajam īpašumam „Aveni”, Tērvetes pagasts, Tērvetes 

novads, sekojošus nosaukumus un lietošanas mērķus: 

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

kopējo platību 9,9 ha atstāt iepriekšējo nosaukumu – „Aveni”, Tērvetes pagasts, Tērvetes 

novads, un visā tās platībā (9,9 ha) platībā nosakot nekustamā īpašuma lietošanas mērķi – zeme, 

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

     2.2 Atdalītajai zemes vienībai Nr. 2 ar kopējo platību 2,8 ha piešķirt nosaukumu – 

„Palienas”, Tērvetes pagasts, Tērvetes novads, un visā tās platībā (2,8 ha) noteikt nekustamā 

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

(NĪLM kods - 0101). 

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

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

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

 

 

Domes priekšsēdētāja                                                                                  D. Reinika 
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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 29. martā                                                                                         Nr. 24 

                                                                                                                 (protokols Nr.5, 5. §) 

 

Par nekustamā īpašuma „Krēdiņi” sadalīšanu, nosaukuma  

un zemes lietošanas mērķa piešķiršanu 

 

Tērvetes novada dome ir izskatījusi S. B. G., /personas kods/, iesniegumu par zemes īpašuma 

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

mērķa piešķiršanu. 

Izskatot iepriekš minēto lūgumu, Tērvetes novada dome konstatēja: 

Nekustamais īpašums „Krēdiņi”, Augstkalnes pagasts, Tērvetes novads, pieder S. B. G.un 

sastāv no divām zemes vienībām ar /kadastra apzīmējums/ un /kadastra apzīmējums/ ar to 

kopējo platību 3,20 ha. S. B. G. īpašuma tiesības uz nekustamo īpašumu „Krēdiņi”, Augstkalnes 

pagasts, Tērvetes novads, reģistrētas Dobeles zemesgrāmatu nodaļas Augstkalnes pagasta 

/zemesgrāmatas nodalījuma numurs/. 

Savā iesniegumā S. B. G. norāda, ka vēlas no tai piederošā zemes īpašuma „Krēdiņi”, 

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

kopplatībā 1,40 ha, kā arī piešķirt jaunu nosaukumu un zemes lietošanas mērķi. 

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

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

apzīmējums/ kopplatībā 1,40 ha atdalīšanai no nekustamā īpašuma „Krēdiņi” nav nepieciešama. 

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

ierīcības likumu, likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu, un Nekustamā 

īpašuma valsts kadastra likuma 1.panta 14.punktu, Tautsaimniecības un attīstības komitejas 

lēmuma projektu, atklāti vārdiski balsojot: PAR - 9 (D. Reinika, A. Bruss, S. Laizāns, I. Krūmiņa, 

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

Tērvetes novada dome NOLEMJ: 

 

1. Atdalīt no nekustamā īpašuma „Krēdiņi”, Augstkalnes pagasts, Tērvetes novads, /kadastra 

numurs/, visu zemes vienību ar /kadastra apzīmējums/ – 1,40 ha platībā. 

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

numurs/, atdalāmajai zemes vienībai ar /kadastra apzīmējums/ piešķirt jaunu nosaukumu 

„Zvirbulīši”, Augstkalnes pagasts, Tērvetes novads, un visā tās platībā (1,40 ha) noteikt 
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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 Administratīvajā 

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

namā Atmodas ielā 19, Jelgava, LV - 3007. 

 

 

Domes priekšsēdētāja                                                                                 D. Reinika 
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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 29. martā                                                                                         Nr. 25 

                                                                                                                 (protokols Nr.5, 6. §) 

 

 

Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu, nekustamā īpašuma „Sidrabes” 

sadalīšanu, nosaukuma un lietošanas mērķa piešķiršanu 

 

 

Tērvetes novada dome ir izskatījusi sertificēta mērnieka Maksima Pahtusova iesniegumu par 

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

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

piešķiršanu sadalītajiem zemes gabaliem.  

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

dome konstatēja: 

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

pieder K. Š. un sastāv no divām zemes vienībām ar kopējo platību 35,9 ha. K. Š. īpašuma 

tiesības uz nekustamo īpašumu „Sidrabes”, Augstkalnes pagasts, Tērvetes novads, reģistrētas 

Dobeles zemesgrāmatu nodaļā Augstkalnes pagasta /zemesgrāmatas nodalījuma numurs/.  

Nekustamā īpašuma „Sidrabes” īpašnieks K. Š. 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 „Sidrabes”, Augstkalnes pagasts, 

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

1 - 23,30 ha un Nr. 2 - 1,70 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 

– „Saimniecība Sidrabes”, 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. 
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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 - 9 (D. 

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

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

 

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

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

/kadastra apzīmējums/ divās atsevišķās zemes vienībās, Nr. 1 - 23,30 ha un Nr. 2 - 1,70 ha 

platībā; 

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

Tērvetes novads, sekojošus nosaukumus un lietošanas mērķus: 

     2.1. Paliekošajai zemes vienībai Nr. 1 ar /kadastra apzīmējums/ ar kopējo platību 23,30 

ha atstāt iepriekšējo nosaukumu – „Sidrabes”, Augstkalnes pagasts, Tērvetes novads, un visā 

tās platībā (23,3 ha) platībā noteikt nekustamā īpašuma lietošanas mērķi – zeme, uz kuras 

galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība (NĪLM kods – 0101).  

     2.2. Atdalītajai zemes vienībai Nr. 2 ar /kadastra apzīmējums/ ar kopējo platību 1,70 ha 

piešķirt nosaukumu – „Saimniecība Sidrabes”, Augstkalnes pagasts, Tērvetes novads, un visā 

tās platībā (1,70 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     Administratīvajā 

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

namā Atmodas ielā 19, Jelgava, LV - 3007. 

 

 

Domes priekšsēdētāja                                                                                 D. Reinika 
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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 29. martā                                                                                         Nr. 26 

                                                                                                                 (protokols Nr.5, 7. §) 

 

Par lietošanas mērķa un lietošanas mērķim piekrītošās platības noteikšanu 

 

 

Tērvetes novada dome, izskatot D. V., /personas kods/, iesniegumu ar lūgumu viņai 

piederošajam īpašumam “Stārki”, Tērvetes pagasts, Tērvete novads, /kadastra numurs/ ar 

kopīgo platību 16,70 ha,  noteikt zemes vienībai ar  /kadastra apzīmējums/ ar kopīgo platību 

16,70 ha, lietošanas mērķi un lietošanas mērķim piekrītošo platību, pamatojoties uz likuma „Par 

pašvaldībām” 21.pantu, LR MK 20.06.2006. noteikumu Nr. 496 „Nekustamā īpašuma 

lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas 

kārtība” 2.1., 4., 6., 16. un 35.punktiem un Tērvetes novada domes 2005. gada 24. novembra 

saistošajiem noteikumiem Nr.5 „Tērvetes novada teritorijas plānojums 2005.-2017.gadam”, 

Tautsaimniecības un attīstības komitejas lēmuma projektu, Tērvetes novada dome, atklāti vārdiski 

balsojot: PAR - 9 (D. Reinika, A. Bruss, S. Laizāns, I. Krūmiņa, L. Karloviča, Dz. Sirsone, M. 

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

 

1. Zemes vienībai ar /kadastra apzīmējums/ noteikt nekustamā īpašuma lietošanas mērķi – 

lauksaimnieciska rakstura uzņēmumu apbūves zeme (NĪLM kods – 1003) 0,2123 ha platībā, un   

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

lauksaimniecība ( NĪLM kods – 0101) 16,4877 ha platībā. 

2. Zemes vienības daļai no /kadastra apzīmējums/ platībā 0,2123 noteikt nekustamā 

īpašuma lietošanas mērķi – lauksaimnieciska rakstura uzņēmumu apbūves zeme (NĪLM kods – 

1003) un zemes vienības daļai platībā 16,4877 ha noteikt nekustamā īpašuma lietošanas mērķi 

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

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

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

 

 

Domes priekšsēdētāja                                                                                 D. Reinika 
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LATVIJAS REPUBLIKA 

TĒRVETES NOVADA DOME 
Reģ.Nr.90001465562 

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

e-pasts: tervetesnd@tervetesnd.lv 
 

 

TĒRVETES NOVADA TĒRVETES PAGASTĀ 

 

LĒMUMS 
 

2018. gada 29. martā                                                                                         Nr. 27 

                                                                                                                 (protokols Nr.5, 8. §) 

 

Par nomas līgumu pārjaunošanu 

 

Tērvetes novada dome, izskatot Tautsaimniecības un attīstības komitejas iesniegto lēmuma 

projektu par J. J., /personas kods/, iesniegumu ar lūgumu Tērvetes novada pašvaldībai pārslēgt 

nomas līgumus par lauksaimniecībā izmantojamās zemes nomu sakarā ar pašreizējā nomnieka 

- viņas vīra Ivana Jankovska nāvi, konstatēja: 

Tērvetes novada pašvaldībai ir noslēgusi zemes nomas līgumus ar nomnieku I. J. par 

pašvaldībai piekritīgo zemes īpašumu “Edvīnas”, Tērvetes pagasts, Tērvetes novads, /kadastra 

apzīmējums/, 1,0 ha platībā, “Laukgaļi”, Tērvetes pagasts, Tērvetes novads, /kadastra 

apzīmējums/, 2,3 ha platībā, “Pagasta zeme Zvaņos”, Tērvetes pagasts, Tērvetes novads, 

/kadastra apzīmējums/, 3,4 ha platībā, un “Sudrabvītoli pašvaldības”, Tērvetes pagasts, 

Tērvetes novads, /kadastra apzīmējums/, 1,6 ha platībā, nomu, ar tās izmantošanas mērķi – 

personiskās palīgsaimniecības vajadzībām.  

Nomas līgumi ir tikuši noslēgti uz nenoteiktu laiku. 

I. J. 2017. gada 09. maijā ir miris. 

Saskaņā ar Civillikuma nosacījumiem, nomas līgumi neizbeidzas paši no sevis nomnieka 

nāves gadījumā, kamdēļ I. J. likumiskā mantiniece J. J. ir tiesīga prasīt noslēgto nomas līgumu 

pārjaunošanu. 

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 3.1.2.punktu, zemes nomas maksas apmērs zemesgabaliem platībā virs 0,5 hektāra 

līdz 2 hektāriem (ieskaitot) – 2 % no zemesgabala kadastrālās vērtības gadā, bet saskaņā ar 

3.1.3.punktu, zemes nomas maksas apmērs zemesgabaliem platībā virs 2 hektāriem līdz 10 

hektāriem (ieskaitot) – 3 % no zemesgabala kadastrālās vērtības gadā. 

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

otrās daļas 3.punktu, 21.panta pirmās daļas 27.punktu, Civillikuma 1868.pantu, LR MK 

2007.gada 30.oktobra noteikumiem Nr. 735 “Noteikumi par publiskas personas zemes nomu”, 

Tautsaimniecības un attīstības komitejas lēmuma projektu, Tērvetes novada dome, atklāti 

vārdiski balsojot: PAR - 9 (D. Reinika, A. Bruss, S. Laizāns, I. Krūmiņa, L. Karloviča, Dz. 

Sirsone, M. Darguža, A. Miķelsons, I. Vēveris), PRET - nav, ATTURAS - nav, NOLEMJ: 
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1. Pārjaunot ar J. J., /personas kods/, noslēgtos Zemes nomas līgumus par Tērvetes novada 

pašvaldībai piekritīgo zemes īpašumu “Edvīnas”, Tērvetes pagasts, Tērvetes novads, /kadastra 

apzīmējums/, 1,0 ha platībā, “Laukgaļi”, Tērvetes pagasts, Tērvetes novads, /kadastra 

apzīmējums/, 2,3 ha platībā, “Pagasta zeme Zvaņos”, Tērvetes pagasts, Tērvetes novads, 

/kadastra apzīmējums/, 3,4 ha platībā, un “Sudrabvītoli pašvaldības”, Tērvetes pagasts, 

Tērvetes novads, /kadastra apzīmējums/, 1,6 ha platībā, nomu personiskās palīgsaimniecības 

vajadzībām,  nosakot: 

 1.1. nomas termiņu līdz 2018. gada 01. septembrim; 

       1.2. zemes nomas maksu 2,0 % apmērā no zemes vienības daļas kadastrālās vērtības 

gadā (neieskaitot PVN) par zemes īpašumu “Edvīnas”, Tērvetes pagasts, Tērvetes novads, 

/kadastra apzīmējums/, 1,0 ha platībā; 

       1.3. zemes nomas maksu 2,0 % apmērā no zemes vienības daļas kadastrālās vērtības 

gadā (neieskaitot PVN) par zemes īpašumu “Sudrabvītoli pašvaldības”, Tērvetes pagasts, 

Tērvetes novads, /kadastra apzīmējums/, 1,6 ha platībā; 

1.4. zemes nomas maksu 3 % apmērā no zemes vienības daļas kadastrālās vērtības 

gadā (neieskaitot PVN) par zemes īpašumu “Laukgaļi”, Tērvetes pagasts, Tērvetes novads, 

/kadastra apzīmējums/, 2,3 ha platībā; 

1.5. zemes nomas maksu 3 % apmērā no zemes vienības daļas kadastrālās vērtības 

gadā (neieskaitot PVN) par zemes īpašumu “Pagasta zeme Zvaņos”, Tērvetes pagasts, Tērvetes 

novads, /kadastra apzīmējums/, 3,4 ha platībā; 

2. Pilnvarot Tērvetes novada pašvaldības izpilddirektoru Māri Berlandu noslēgt lēmumam 

atbilstošus zemes nomas līgumu pārjaunojumus un veikt lēmuma izpildes kontroli. 

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

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

 

 

Domes priekšsēdētāja                                                                                  D. Reinika 
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                                                                                                                           APSTIPRINĀTS  

ar Tērvetes novada domes  

2018. gada 29. marta sēdes  

lēmumu (protokols Nr. 5, 9.§) 

 

 

NOLIKUMS 

“Grozījums Augstkalnes vidusskolas nolikumā” 

 

Izdots saskaņā ar  

Izglītības likuma  

 22.panta pirmo daļu, 

Vispārējās izglītības likuma 9.pantu 

 

   Izdarīt Tērvetes novada domes 2014. gada 17. jūlija nolikumā “Augstkalnes vidusskolas 

nolikums” (turpmāk tekstā – nolikums)  šādu  grozījumu: 

 

   Izteikt  nolikuma 36. punktu šādā redakcijā: 

“36. Vidusskolēni pēc izvēles var izstrādāt zinātniski pētnieciskos darbus.”  

 

 

Domes priekšsēdētāja                                                                                Dace Reinika 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



40 

 

APSTIPRINĀTS 

        Tērvetes novada domes 

2014. gada 17. jūlija  sēdē  (prot. Nr.11, 10.§),  

ar grozījumiem 2015. gada 21. maija sēdē 

(prot.Nr. 8, 13 §), 

ar grozījumiem 2015. gada 24. septembra sēdē 

(prot.Nr.14,  28§), 

ar grozījumiem 2017. gada 31. augusta sēdē  

(protokols Nr.15,  22 . §), 

ar grozījumu  2018. gada 29. marta sēdē 

(protokols Nr.5,  9. §) 

 

 

Augstkalnes vidusskolas 

NOLIKUMS 

Izdots saskaņā ar  

Izglītības likuma  

 22.panta pirmo daļu, 

Vispārējās izglītības likuma 9.pantu 

 

I. Vispārīgie noteikumi 

1.Augstkalnes vidusskola (turpmāk tekstā – Skola) ir Tērvetes novada domes (turpmāk tekstā 

– Dibinātājs) vispārējās vidējās izglītības iestāde, kura īsteno pirmsskolas, vispārējās 

pamatizglītības, vispārējās vidējās izglītības un interešu izglītības programmas.  

2.Skolas darbības tiesiskais pamats ir Izglītības likums, Vispārējās izglītības likums un šis 

nolikums, kurš izdots, pamatojoties uz Izglītības likuma 22. panta pirmo daļu un Vispārējās 

izglītības likuma 9. pantu.  

3.Skolai ir zīmogs ar papildināto mazo Latvijas valsts ģerboni (liecībām, apliecībām un 

atestātiem) un zīmogs ar Latvijas valsts mazo ģerboni, kā arī noteikta parauga veidlapas. 

4.Skola norēķinos izmanto Tērvetes novada domes kontu bankā.  

5.Skolai ir sava simbolika: karogs, logo un himna. 

6.Skolas juridiskā adrese: "Ezerpils", Augstkalne, Augstkalnes pagasts, Tērvetes novads, LV-

3709. Mācību process tiek īstenots adresēs „Ezerpils”, „Zvaniņi”, „Skolas internāts”, 

Augstkalne, Augstkalnes pagasts, Tērvetes novads, LV-3709. 

7.Skolā ir izveidota: 

 skolas padome; 

 skolas pedagoģiskā padome; 

 skolēnu padome; 
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 vecāku padome; 

 bibliotēka; 

 skolas metodiskās komisijas. 

 

II. Darbības mērķis, pamatvirziens un uzdevumi 

8. Skolas darbības mērķis ir: 

      8.1.  organizēt un īstenot izglītības procesu, kas nodrošina valsts vispārējās 

pamatizglītības standartā un valsts vispārējās vidējās izglītības mācību priekšmetu standartos 

noteikto mērķu sasniegšanu; 

     8.2.  sekmēt skolēna atbildīgu attieksmi pret sevi, ģimeni, līdzcilvēkiem, Tēvzemi un 

augstākajām morāles vērtībām 

9. Skolas darbības pamatvirziens ir mācību un audzināšanas darbība. 

10. Skolas galvenie uzdevumi ir: 

      10.1. īstenot licencētās pirmsskolas, vispārējās pamatizglītības, vispārējās vidējās izglītības 

programmas. 

      10.2. nodrošināt iespēju izglītojamajiem (turpmāk tekstā – izglītojamajiem) iegūt zināšanas, 

prasmes, sagatavot viņus aktīvai līdzdalībai sabiedrības dzīvē, sekmēt lēmumu pieņemšanas 

prasmju attīstību un spēju uzņemties atbildību, iegūt izglītību eksternatūrā. 

     10.3. izvēlēties mācību un audzināšanas darba metodes un formas, kas nodrošina izglītojamo 

personības vispusīgu, harmonisku attīstību; 

     10.4. racionāli izmantot finanšu, materiālos, personāla un informācijas resursus; 

     10.5. sadarboties ar skolēnu vecākiem (personām, kas realizē vecāku varu), (turpmāk tekstā 

- vecākiem), lai nodrošinātu obligātās pamatizglītības ieguvi visiem Skolas izglītojamajiem;  

     10.6. sadarboties ar Dibinātāju un citām pašvaldības institūcijām, nevalstiskajām 

organizācijām; 

     10.7. ievērot demokrātijas, humānisma, zinātniskuma, individuālās pieejas, diferenciācijas, 

sistēmiskuma principus mācību un audzināšanas procesā. 

 

III. Īstenojamās izglītības programmas 

11. Mācību un audzināšanas darbību reglamentējošs dokuments ir izglītības programma. 

Vispārējās pamatizglītības programmas saturu un īstenošanu reglamentē Vispārējās izglītības 

likums un Valsts pamatizglītības standarts. Vispārējās vidējās izglītības programmas saturu un 
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īstenošanu reglamentē Vispārējās izglītības likums un Valsts vispārējās vidējās izglītības 

mācību priekšmetu standarts. 

12. Skola piedāvā un īsteno šādas izglītības programmas: 

     12.1. vispārizglītojošo pirmsskolas izglītības programmu (kods 01011111); 

     12.2. vispārējās pamatizglītības vispārizglītojošā virziena izglītības programma (kods 

21011111); 

     12.3. (svītrots ar 2015. gada 21.maija domes sēdes lēmumu (prot.Nr.8, 13 §)); 

     12.4. vispārējās vidējās izglītības programma, vispārizglītojošais virziens (kods 31011011); 

     12.5. (svītrots ar 2015. gada 24.septembra domes sēdes lēmumu (prot.Nr.14, 28§)); 

     12.6. (svītrots ar 2015. gada 21.maija domes sēdes lēmumu (prot.Nr.8, 13 §)). 

13. Skola var izstrādāt savas izglītības programmas Izglītības un zinātnes ministrijas (turpmāk-

IZM) noteiktā kārtībā. Izglītības programmas apstiprina Skolas direktors (turpmāk – direktors) 

un saskaņo ar Dibinātāju. 

14. Pedagogi ir tiesīgi izmantot IZM vai pašu izstrādātās mācību priekšmetu programmas, kas 

nav pretrunā ar normatīvos aktos reglamentēto.  

15. Skolas mācību priekšmetu tematiskie plāni tiek veidoti saskaņā ar Skolas izglītības 

programmām, pamatojoties uz IZM apstiprinātiem pamatizglītības un vispārējās vidējās 

izglītības programmu mācību priekšmetu un stundu paraugplāniem. Tos saskaņo Skolas 

Metodiskajās komisijās. 

16. Skola izstrādā interešu izglītības programmas, ko apstiprina direktors vai ar rīkojumu 

nozīmēts direktora vietnieks. 

 

IV. Izglītības procesa organizācija 

17. Izglītojamo uzņemšana Skolā, pārcelšana nākamajā klasē un atskaitīšana no Skolas notiek 

saskaņā ar normatīvo aktu prasībām. 

18. Vispārējās vidējās izglītības programmās uzņem izglītojamos, kuri saņēmuši apliecību par 

pamatizglītību, un pamatojoties uz direktora apstiprinātu uzņemšanas kārtību. 

19. Papildu brīvdienas 1.klasei (5 darba dienas) nosaka direktors, saskaņojot ar pašvaldību. 

20. Saskaņojot ar pašvaldību un novada izglītības darba speciālistu, direktors ar rīkojumu 

nosaka mācību gada pagarinājumu 1. – 8., 10. un 11.klasei, ja mācību gada laikā radušies īpaši 

izglītības procesu kavējoši apstākļi. 

21. Pamatojoties uz normatīvajiem aktiem un Pedagoģiskās padomes ieteikumu, direktors 

nosaka pēcpārbaudījumus un papildus mācību pasākumus/ konsultācijas izglītojamajiem, 

kuriem nav pietiekami mācību sasniegumu vērtējumi. 
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22. Skolas Pedagoģiskās padomes ieteikumu par pēcpārbaudījumu un papildus mācību 

pasākumu noteikšanu izglītojamajiem direktors apstiprina ar rīkojumu un klases audzinātājs 

izdara attiecīgu ierakstu skolēna liecībā.  

23. Ja izglītojamais saņem nepietiekamu vērtējumu pēcpārbaudījumā, viņam tiek izstrādāts 

individuālais izglītības plāns, kuru izvērtē skolas atbalsta komanda. 

24. Mācību darba organizācijas pamatforma ir mācību stunda. Mācību stundas ilgums 1.-12. 

klasē ir 40 minūtes.  

25. Mācību stundu slodzes sadalījumu skolēniem pa nedēļas dienām nosaka direktora 

apstiprināts mācību stundu saraksts. 

26. Mācību stundu saraksts ietver licencēto un akreditēto vispārējās pamatizglītības un 

vispārējās vidējās izglītības (klātienes un neklātienes) programmu mācību plānā paredzētos 

mācību priekšmetus un klases audzinātāja stundu. 

27. Mācību stundu, pirmsskolas izglītības programmu un interešu izglītības nodarbību saraksti 

ir nemainīgi visu semestri, operatīvas izmaiņas tajos var izdarīt direktors vai direktora vietnieks 

mācību darbā, par izmaiņām pirms tam informējot pedagogus un izglītojamos. 

28. Fakultatīvās nodarbības vidusskolas klasēs tiek organizētas pēc saraksta. Tās ir bezmaksas 

un tiek piedāvātas, ievērojot brīvprātības principu. Fakultatīvās nodarbības tiek organizētas, 

balstoties uz izglītojamo vēlmēm, vecāku iesniegumiem un ievērojot Skolas iespējas. 

29. Izglītojamo papildizglītošanu (interešu izglītības nodarbības u.c. nodarbības ārpus izglītības 

programmām) Skola veic pēc mācību stundām, balstoties  un izglītojamo vēlmēm, pamatojoties 

uz vecāku iesniegumiem. Tās ir bezmaksas un tiek organizētas, ievērojot brīvprātības principu. 

30. Skola piedāvā konsultācijas un individuālās nodarbības īpaši talantīgiem izglītojamajiem, 

tiem, kas ilgstoši slimojuši, un izglītojamajiem, kuriem nepieciešama palīdzība mācību 

priekšmetu apguvē. 

31. Mācību nedēļas ilgums ir 5 darba dienas.  

32. Ne vairāk kā 10 dienas mācību gada laikā katra klase var izmantot mācību ekskursijām, 

projektiem un citiem ar izglītības procesu saistītiem pasākumiem. 

33. Pamatojoties uz MK noteikumiem vai citiem normatīviem aktiem, projektu nedēļas laiku 

nosaka direktors ar rīkojumu, saskaņojot ar pašvaldību un novada izglītības speciālistu.  

34. Projekta nedēļas norises kārtību nosaka pedagoģiskā padome, un tā tiek plānota Skolas gada 

darba plānā. 

35. Pirmsskolas, 1. – 4. klašu izglītojamajiem un pedagoģiskās korekcijas klasēm, pamatojoties 

uz vecāku iesniegumiem, tiek organizētas pagarinātās darba dienas grupas (turpmāk – PG). PG 

darbību un  darbības principus nosaka reglaments. 
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36. Vidusskolēni pēc izvēles var izstrādāt zinātniski pētnieciskos darbus. 

37. Izglītojamajiem, kuriem pēc sertificēta ģimenes ārsta vai Ārstu konsultatīvās komisijas 

(turpmāk - ĀKK) slēdziena nepieciešama mājas apmācība, tā tiek nodrošināta atbilstoši 

Vispārējās izglītības likumam, MK noteikumiem. 

38. Izglītojamo mācību sasniegumus vērtē saskaņā ar normatīvo aktu prasībām. 

 

V. Metodiskās komisijas 

39. Valsts pamatizglītības standartā, Valsts vispārējās vidējās izglītības standartā un mācību 

priekšmetu standartos noteikto prasību izpildei, mācību priekšmetu un pedagogu pieredzes 

popularizēšanai, pasākumu un projektu īstenošanai Skola izveido radniecīgo mācību 

priekšmetu un klašu audzinātāju metodiskās komisijas (turpmāk – Komisijas). Komisiju skaitu, 

sastāvu un vadītājus apstiprina direktors. Komisiju darbs tiek organizēts, pamatojoties uz 

„Metodisko komisiju reglamentu”. Komisiju darbu koordinē direktora vietnieki mācību darbā. 

40. Metodisko komisiju uzdevumi: 

     40.1. izvērtēt pedagogu izstrādātās mācību priekšmetu un audzināšanas programmas 

un ierosināt direktoram tās apstiprināt; 

     40.2. apspriest pedagogu izstrādātos tematiskos plānus un saskaņot ar katrai klasei 

veicamo pārbaudes darbu grafiku mācību gadam. Saskaņošanu veikt divas reizes mācību gadā; 

     40.3. nodrošināt starppriekšmetu saikni starp atsevišķiem mācību priekšmetiem vai 

tēmām un audzināšanas pasākumiem; 

     40.4. analizēt skolēnu mācību sasniegumu un pedagogu darba rezultātus; 

     40.5. risināt jautājumus, kas ir saistīti ar mācību saturu un mācību līdzekļu 

pielietošanu; 

     40.6. organizēt mācību priekšmetu olimpiādes, projektu nedēļas, pieredzes apmaiņas 

pasākumus, savstarpēju stundu vērošanu, analizēt to rezultātus u.tml.; 

 

 

     40.7. izvērtēt mācību literatūru, saskaņot un iesniegt direktoram apstiprināšanai 

mācību literatūras sarakstu. 

 

VI. Izglītojamo tiesības un pienākumi 

41. Izglītojamo tiesības: 

     41.1. uz valsts vai pašvaldības apmaksātu pirmsskolas izglītības, pamatizglītības un vidējās 

izglītības ieguvi; 
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     41.2. izglītības procesā brīvi izteikt savas domas un uzskatus, kas neaizskar cilvēku godu un 

cieņu; 

     41.3. atbilstoši  noteiktai kārtībai piedalīties skolas iekšējās kārtības noteikumu izstrādāšanā; 

     41.4. līdzdarboties Skolēnu un Skolas padomē;  

     41.5. darboties jauniešu organizācijās un apvienoties interešu grupās; 

     41.6. pārstāvēt Skolu atbilstoši savām spējām un interesēm; 

     41.7. saņemt savu zināšanu un uzvedības novērtējuma argumentētu pamatojumu; 

     41.8. saņemt profilaktisko veselības aprūpi, izņemot normatīvajos aktos par veselības 

aprūpes organizēšanas un finansēšanas kārtību paredzētajā profilaktisko apskašu programmā 

ietvertās profilaktiskās apskates, un pirmo palīdzību izglītības iestādē un tās organizētajos 

pasākumos; 

     41.9. izrādīt iniciatīvu zināšanu un prasmju apguvē; 

     41.10. saņemt pedagogu palīdzību mācību vielas apguvē; 

     41.11. izglītošanās procesā izmantot Skolas telpas, sporta zāli, bibliotēku, lasītavu u.c. 

informācijas krātuves, kā arī Skolā esošos mācību līdzekļus bez maksas; 

     41.12. saņemt psihologa un atbalsta personāla konsultācijas un palīdzību; 

     41.13. izglītojamajiem ir tiesības uz personiskās mantas vai lietojumā esošās mantas 

aizsardzību Skolā. 

42. Izglītojamo pienākumi: 

     42.1. obligāti apmeklēt mācību stundas atbilstoši stundu sarakstam; 

     42.2. mācībām paredzēto laiku izmantot lietderīgi, sistemātiski gatavojoties nodarbībām, lai 

iegūtu pamatizglītību un vidējo izglītību; 

     42.3. uzņemties atbildību par savām mācībām un uzvedību Skolā un ārpus skolas; 

     42.4. ar cieņu izturēties pret valsts un Skolas simboliku; 

     42.5. ar cieņu izturēties pret valsti, ģimeni un sabiedrību, dažādām tautībām un to 

pārstāvjiem; 

     42.6. ar vārdiem vai uzvedību neaizskart cilvēkus saistībā ar to izskatu, rasi, tautību, 

reliģisko pārliecību, uzskatiem; 

     42.7. ievērot „Skolas nolikumu”, „Iekšējās kārtības noteikumus” un citus iekšējos 

normatīvos aktus, kas reglamentē kārtību Skolā; 

     42.8. uzvesties un darboties saskaņā ar sabiedrībā pieņemtajām morāles un ētikas normām; 

     42.9. ar cieņu izturēties pret pedagogiem, darbiniekiem, izglītojamajiem un viņu vecākiem; 

     42.10. censties iepazīt, izprast un savā darbībā ievērot demokrātisma, humānisma, 

parlamentārisma, tiesiskas valsts un pilsoniskas sabiedrības pamatprincipus; 
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     42.11. rūpēties par Skolas autoritāti, atbalstīt un pilnveidot tās tradīcijas, atbilstoši savām 

spējām un interesēm pārstāvēt Skolu; 

     42.12. rūpēties par Skolas vidi, inventāra saglabāšanu, kārtību, tīrību un veikt 

pašapkalpošanās darbu; 

     42.13. saglabāt un rūpēties par skolas bibliotēkas izsniegtajām grāmatām un mācību 

palīglīdzekļiem u.c. 

 

VII. Skolas padome 

43. Sabiedrības, pašvaldības un vecāku (aizbildņu) sadarbības nodrošināšanai ir izveidota 

Skolas padome. Tā darbojas saskaņā ar Skolas padomes reglamentu, un tās sastāvā var būt: 

     43.1. skolas direktors; 

     43.2. pedagogu pārstāvji; 

     43.3. pašvaldības pārstāvis; 

     43.4. izglītojamo vecāku (aizbildņi) pārstāvji; 

     43.5. izglītojamo pārstāvji. 

 44. Izglītojamo vecāku (aizbildņu) pārstāvjiem padomes sastāvā jābūt vairākumā. Padomes 

vadītājam ir jābūt ievēlētam no vecāku (aizbildņu) pārstāvju vidus. 

45. Skolas padome: 

     45.1. izstrādā priekšlikumus Skolas attīstības plānam; 

     45.2. veicina sadarbību starp skolu un sabiedrību; 

     45.3. var veidot Skolas atbalsta fondu un nodrošināt tā darbību; 

     45.4. lemj par skolā saņemto ziedojumu izlietošanu un sniedz par to pārskatu vecāku 

pilnsapulcei; 

     45.5. veic citus Skolas padomes nolikumā paredzētos uzdevumus. 

     46. Skolas padomes darbu plāno un vada padomes priekšsēdētājs. 

 

VIII. Skolēnu padome 

47. Skolā darbojas skolēnu padome, kuras darbības mērķis ir panākt skolēnu un Skolas 

administrācijas interešu un darbības saskaņošanu, kā arī izglītojamo aktīvu iesaistīšanos 

audzināšanas darbā, mācību procesā, sabiedriskā darba un brīvā laika organizēšanas iemaņu 

apgūšanā. 

48. Skolēnu padome darbojas saskaņā ar „Skolēnu padomes reglamentu”, kuru izstrādā skolēnu 

padome un apstiprina direktors. 

49. Skolēnu padomes galvenie uzdevumi ir: 



47 

 

     49.1. izstrādāt „Skolēnu padomes reglamentu”; 

     49.2. pārstāvēt izglītojamo viedokli Skolas padomē;  

     49.3. ieteikt priekšlikumus „Iekšējās kārtības noteikumu” aktualizēšanai; 

     49.4. veicināt izglītojamo savstarpējo sadarbību un sadarbību starp skolotājiem un 

izglītojamajiem; 

     49.5. organizēt sabiedrisko dzīvi Skolā; 

     49.6. piedalīties Skolas darbības plānošanā; 

     49.7. informēt izglītojamos par padomes darbību; 

     49.8. piedalīties novadu, reģionu un valsts mēroga izglītojamo pašpārvalžu darbā un tās 

organizētajos pasākumos u.c. 

 

IX. Pedagoģiskā padome 

50. Skolā ir izveidota Pedagoģiskā padome dažādu ar mācību un audzināšanas procesu saistītu 

jautājumu risināšanai, tās darbību reglamentē „Pedagoģiskās padomes reglaments”. To vada 

direktors.  

51. Pedagoģiskās padomes sēdes notiek ne retāk kā reizi semestrī, to norisi protokolē, lēmumus 

pieņem ar balsu vairākumu.  

52. Pedagoģiskā padome: 

     52.1. izvērtē un iesaka direktoram apstiprināšanai izglītības programmas; 

     52.2. sniedz priekšlikumus mācību un audzināšanas procesam nepieciešamās materiālās 

bāzes pilnveidošanai; 

     52.3. iesaka apstiprināt pagarinātā mācību gada pēcpārbaudījumu un papildus mācību 

pasākumu (konsultāciju) laikus izglītojamajiem; 

     52.4. izstrādā priekšlikumus izglītojamo atskaitīšanai Izglītības likumā un Skolas nolikumā 

paredzētajos gadījumos; 

     52.5. izvērtē izglītojamo mācību un audzināšanas, kā arī interešu izglītības darba rezultātus; 

     52.6. izvērtē pedagogu darba rezultātus, izstrādā priekšlikumus Skolas darba uzlabošanai; 

     52.7. izlemj citus ar mācību un pedagoģisko darbu saistītus jautājumus. 

     52.8. iesaistās Skolas attīstības plāna apspriešanā un citu Skolai nozīmīgu projektu 

plānošanā un realizēšanā. 

53. Skolā darbojas atbalsta komanda izglītojamajiem, kuras mērķus un uzdevumus nosaka 

nolikums „Par atbalsta komandas izveidošanu Augstkalnes vidusskolā”. 
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X. Pedagogu un citu darbinieku pienākumi un tiesības 

54. Skolu vada direktors, kuru ieceļ amatā un atbrīvo no amata Dibinātājs likumdošanā 

noteiktajā kārtībā, saskaņojot ar IZM.  

55. Direktora kompetenci un atbildību nosaka Izglītības likums, Vispārējās izglītības 

likums, citi normatīvie akti, darba līgums, amata apraksts un Skolas nolikums.  

56. Skolas skolotāju, klašu audzinātāju, logopēda un direktora vietnieku pienākumi un tiesības 

ir noteiktas darbinieka darba līgumā un amata aprakstā. 

57. Saimniecisko darbību realizē direktora vietnieks administratīvi saimnieciskajā darbā. 

58. Skolas tehnisko darbinieku amata vienību sarakstu apstiprina Tērvetes novada dome, 

tehnisko darbinieku pienākumi un tiesības ir noteiktas darba līgumos sadaļā “Darbinieka 

pienākumi un tiesības”. 

 

XI. Skolas darbības tiesiskuma nodrošināšana 

59. Skolas darbības tiesiskumu nodrošina direktors. 

60. Direktora pieņemtos lēmumus var pārsūdzēt Dibinātājam. 

 

XII. Skolas darbību reglamentējošie dokumenti 

61. Skola ievēro izglītības iestādes darbību regulējošos ārējos normatīvos aktus un izstrādā 

iekšējos normatīvos aktus: 

     61.1. darba kārtības noteikumus; 

     61.2. iekšējās kārtības noteikumus; 

     61.3. citus ar ārējiem normatīviem aktiem saskaņotus iekšējos normatīvos aktus, kas 

nodrošina sekmīgu pedagoģisko procesu. 

62. Skolas iekšējo kārtību reglamentējošos aktus apstiprina Skolas direktors, un tie ir saistoši 

visiem skolas darbiniekiem un izglītojamajiem. 

 

XIII. Saimnieciskā darbība 

63. Saskaņā ar Izglītības likumu Skola var veikt saimniecisko darbību. 

64. Skolas direktors ir tiesīgs: 

     64.1. slēgt īres un nomas līgumus; 

     64.2. slēgt līgumus ar fiziskām vai juridiskām personām par dažādu Skolai nepieciešamo 

darbu veikšanu. 

65. Skolas saimnieciskās darbības un to sniegto pakalpojumu rezultātā gūtie ienākumi, kā arī 

citi pašu ieņēmumi neietekmē valsts budžeta un pašvaldības budžeta gadskārtējo asignējumu 
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apmēru. Šie līdzekļi, kā arī ziedojumu un dāvinājumu līdzekļi ieskaitāmi iestādes speciālo 

līdzekļu kontā un izmantojami tikai: 

     65.1. Skolas attīstībai; 

     65.2. mācību līdzekļu iegādei; 

     65.3. aprīkojuma iegādei; 

     65.4. ziedotāja vai dāvinātāja noteikto mērķu īstenošanai; 

     65.5. darbinieku un skolēnu materiālajai stimulēšanai. 

66. Kontroli par Skolas finansiāli saimniecisko darbību veic Dibinātājs. 

67. Skolā tiek organizēta skolēnu ēdināšana. Skolas ēdnīcas darbu kontrolē direktors, Skolas 

padome un Dibinātājs.  

 

XIV. Finansēšanas avoti un kārtība 

68. Skolas finanšu līdzekļus veido:  

     68.1. valsts budžeta līdzekļi; 

     68.2. pašvaldības budžeta līdzekļi; 

     68.3. citi finanšu līdzekļi. 

69. Valsts budžeta līdzekļus veido: 

     69.1. mērķdotācija pedagogu darba samaksai; 

     69. 2. dotācija mācību līdzekļu iegādei. 

70. Dibinātāja budžets nodrošina: 

     70.1. Skolas uzturēšanas un saimnieciskos izdevumus; 

     70.2. saimnieciskā personāla algas; 

     70.3. mācību grāmatu, darba burtnīcu un citu mācību līdzekļu iegādi. 

71. Citus finanšu līdzekļus veido: 

     71.1. fizisko un juridisko personu ziedojumi un dāvinājumi; 

     71.2. maksas pakalpojumi, tai skaitā: 

            71.2.1. ieņēmumi par telpu  un inventāra nomu; 

            71.2.2. ieņēmumi no citiem maksas pakalpojumiem, ieskaitot ēdināšanu; 

            71.2.3. dalība projektos.  

72. Maksas pakalpojumu izcenojumus nosaka Dibinātājs.  

73. Skolas direktors ir atbildīgs par to, lai ziedojumi tiktu pieņemti, uzskaitīti un izlietoti 

atbilstoši spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem un Dibinātāja noteiktajai kārtībai. 

74. Skolas pamatbudžeta tāmi apstiprina Dibinātājs. 
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75. Visu finanšu līdzekļu uzskaite tiek veikta centralizēti Dibinātāja grāmatvedībā. Skolā 

grāmatvedības pirmdokumentu apstrādi veic lietvede. 

 

XV.  Skolas reorganizēšanas un likvidācijas kārtība 

76. Skolu reorganizē vai likvidē Dibinātājs, saskaņojot ar IZM. 

 

XVI. Citi noteikumi 

77. Skolas bibliotēkas fondu komplektē, uzskaita, izmanto un saglabā pamatojoties uz Skolas 

bibliotēkas reglamentu, kuru apstiprina direktors. Skolas bibliotēkas darbu vada bibliotekārs. 

78. Skolā lietvedību un arhīvu kārto atbilstoši normatīvo aktu prasībām. 

 

XVII. Grozījumi nolikumā 

79. Grozījumus Skolas nolikumā veic pēc direktora, Skolas padomes vai Pedagoģiskās 

padomes ierosinājuma.  

80. Grozījumus Skolas nolikumā apstiprina Dibinātājs.  

 

Domes priekšsēdētāja                                                           D. Reinika 
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APSTIPRINĀTS 

ar Tērvetes novada domes 

2018.  gada 29. marta  

sēdes lēmumu (prot. Nr.5, 10. §) 

 

 

Tērvetes  novada  radošo kolektīvu darbības un finansēšanas  

nolikums 

 

Izdots saskaņā ar Valsts pārvaldes iekārtas 

likuma 73.panta pirmās daļas 1.punktu 

 
I. Vispārējie noteikumi 

 

1. Šis nolikums (turpmāk – Nolikums) nosaka Tērvetes novada amatiermākslas jeb radošo 

kolektīvu, interešu pulciņu (turpmāk – radošie kolektīvi) izveidošanas, darbības un 

finansēšanas kārtību.  

2. Tērvetes novada radošo kolektīvu darbības mērķis ir nodrošināt no Tērvetes  novada 

pašvaldības (turpmāk – pašvaldība) autonomām funkcijām izrietošu uzdevumu izpildi - rūpēties 

par kultūru un sekmēt tradicionālo kultūras vērtību saglabāšanu un tautas jaunrades attīstību. 

3. Nolikumā lietoto terminu skaidrojums: 

3.1. Amatiermāksla – cilvēka radošā izpausme un līdzdalība nemateriālā kultūras 

mantojuma izzināšanas, radīšanas, pārmantošanas un popularizēšanas procesā, viena no 

kultūras identitātes, uzturēšanas un pārmantošanas formām; 

3.2. Amatiermākslas jeb radošais kolektīvs - viendabīga vai dažāda vecuma un etniskās 

piederības fizisku personu grupa, kuru brīvprātīgai, regulārai darbībai apvieno kopīgas intereses 

nemateriālā kultūras mantojuma saglabāšanai, tradicionālās un inovatīvas amatiermākslas 

attīstīšanai kādā no mūzikas, dejas, tēlotājmākslas vai citas radošas izpausmes jomām; 

3.3. Kolektīva vadītājs – attiecīgā radošā nozarē kompetenta persona ar atbilstošu 

izglītību, kas organizē un vada radošā kolektīva darbību. 

3.4. Interešu pulciņš - viendabīga vai dažāda vecuma un etniskās piederības personu 

grupa, kuru brīvprātīgai, regulārai darbībai apvieno kopīgas intereses, nodrošinot dalībniekiem 

saturīgu brīvā laika pavadīšanas iespēju, jaunu prasmju un zināšanu apgūšanu, sociālo 

iekļaušanu. 

 

II. Radošo kolektīvu darbības un to finansēšanas mērķi un prioritātes 

 

4. Radošo kolektīvu darbības mērķis ir nodrošināt tradicionālo kultūras vērtību un 

nemateriālā kultūras mantojuma saglabāšanu un Dziesmu un Deju svētku procesa 

nepārtrauktību,  nodrošināt  iedzīvotāju saturīgu un radošu laika pavadīšanu, saglabāt un attīstīt 

tautas tradīcijās sakņotas radošās prasmes un sekmēt tautas mākslas daudzveidību, rosināt 

māksliniecisko jaunradi un uzturēt  kultūrvidi Tērvetes  novadā veicināt kultūras sakaru attīstību 

un Tērvetes novada amatiermākslas popularizēšanu. 

5. Radošo kolektīvu finansēšanas mērķis ir atbalstīt kolektīvu regulāru darbību, uzturēt 

augstu radošo kolektīvu māksliniecisko līmeni iepriekš minēto mērķu sasniegšanai. 

6. Prioritāri tiek atbalstīti tie radošie kolektīvi, kas nodrošina Vispārējo latviešu Dziesmu 

un Deju svētku un Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētku  procesa nepārtrauktību, 

saglabā, attīsta un popularizē tautas mākslu. 
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7. Ar savu darbību radošie kolektīvi iespēju robežās tiecas sasniegt iespējami augstākus 

mākslinieciskos rezultātus, piedaloties novada, reģiona, valsts vai starptautiska mēroga 

pasākumos. 

 

III.  Radošo kolektīvu izveidošana un darbība 

 

8. Jauna radošā kolektīva izveidi var ierosināt ikviena persona, iesniedzot iesniegumu 

Tērvetes novada domē. Iesniegums tiek izskatīts  Tērvetes novada domes Izglītības, kultūras 

un sociālo jautājumu komitejā un pozitīva atzinuma gadījumā iesniegums tiek virzīts 

izskatīšanai  domes sēdē. Dome pieņem  lēmumu  par radošā kolektīva izveidošanu vai par 

atteikumu izveidot kolektīvu.  

9. Radošajam kolektīvam noteiktais minimālais dalībnieku skaits ir šāds: 

9.1 tautas deju kolektīviem – ne mazāk kā 8 dejotāju pāri, tas ir 16 dalībnieki; 

9.2 citu žanru deju grupām un studijām – ne mazāk kā 12 dalībnieki; 

9.3 koriem – ne mazāk kā 16 dalībnieki; 

9.4 vokālajiem ansambļiem – ne mazāk kā 8 dalībnieki; 

9.5 folkloras un tradīciju kopām – ne mazāk kā 8 dalībnieki; 

9.6 amatierteātrim un dramatiskajiem kolektīviem   – ne mazāk kā 8 dalībnieki; 

9.7 vizuālās un lietišķās mākslas  pulciņiem – ne mazāk kā  8 dalībnieki: 

9.8 interešu pulciņiem – ne mazāk kā 8 dalībnieki.  

10. Radošajiem kolektīviem pēc to darbības rādītājiem ir noteikts sekojošs sadalījums 

kategorijās: 

1. kategorijas kolektīvi  - piedalās novada mēroga pasākumos, reģiona skatēs,  valsts vai 

starptautiska mēroga konkursos, skatēs vai  festivālos; mēģinājumu process ir regulārs; tiek 

veikta  aktīva koncertdarbība; ir Dziesmu un Deju svētku kustības dalībnieks 

2.kategorijas kolektīvi - piedalās  novada  mēroga pasākumos; mēģinājumu/nodarbību  

process ir regulārs; darbības sezonas laikā sagatavoti un izrādīti jauni priekšnesumi, izrāde, 

izrāžu fragmenti; sagatavoti darbi izstādei. 

11. Tērvetes novadā izveidoto radošo kolektīvu uzskaitījums un tiem piešķirtā kategorija ir 

noteikta Nolikuma pielikumā Nr. 1. Radošajam kolektīvam piešķirtās kategorijas maiņa  vai  

jaunas kategorijas piešķiršana tiek veikta ar domes lēmumu, attiecīgi grozot nolikuma 

pielikumu Nr.1.   

 

 

 

IV. Kolektīva vadītāja tiesības un pienākumi 

 

12. Kolektīva vadītāja kompetence ir noteikta darba līgumā. Kolektīva vadītāju pieņem 

darbā un atbrīvo no darba pašvaldības izpilddirektors. 

13. Kolektīva vadītājs ir atbildīgs par sava radošā kolektīva darbību, tā māksliniecisko 

līmeni, regulāru treniņnodarbību norisi, piedalīšanos dažāda mēroga skatēs un konkursos, 

koncertdarbību, dalībnieku sastāva nodrošināšanu. 

14. Kolektīva vadītājs nodrošina dalībnieku reģistru un nodarbību apmeklējumu uzskaiti.  

Kolektīva vadītājs, saņemot, apstrādājot, uzglabājot, izmantojot personas datus, ievēro 

normatīvo aktu prasības.  

15. Kolektīva vadītājam radošā kolektīva darbībai ir tiesības izmantot  Tērvetes novada 

pašvaldības iestāžu telpas atbilstoši apstiprinātam mēģinājumu un pasākumu grafikam. 

16. Radošajiem kolektīviem ir pienākums piedalīties Tērvetes novada kultūras  darba 

organizatoru  rīkotajos  pasākumos saskaņā ar pasākumu plānu. 
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17. Kolektīva vadītājs sagatavo un iesniedz Tērvetes novada kultūras namam licencētu 

Interešu izglītības programmu. 

18. Līdz tekošā gada 1.novembrim kolektīva vadītājs sagatavo un iesniedz Tērvetes novada 

kultūras namam/pagastu pārvaldēm : 

18.1. darbības plānu nākamajam kalendārajam gadam ( pielikums Nr.2); 

18.2. detalizētu nākamā gada budžeta pieprasījumu 23. un 24. punktā minētajām aktivitātēm.  

Pieprasījumā norādītās aktivitātes tiek sakārtotas prioritārā secībā, pamatojot to finansēšanas 

nepieciešamību (pielikums Nr. 3).  

19. Līdz tekošā gada 15.janvārim kolektīva vadītājs sagatavo un iesniedz Tērvetes novada 

kultūras namam/pagastu pārvaldēm atskaiti par radošā kolektīva darbību aizvadītā budžeta gadā 

(pielikums Nr. 4.) 

20. Kolektīva vadītājam ir tiesības iesniegt savus ierosinājumus un radošos piedāvājumus 

pašvaldības kultūras aktivitāšu  bagātināšanai. 

21. Radošo kolektīvu darbību pārrauga Tērvetes novada kultūras nama direktors/pagastu 

pārvalžu kultūras darba organizatori.  

 

                 V.  Radošo kolektīvu finansēšanas kārtība 

 

22. Finansējums radošā kolektīva darbības nodrošināšanai tiek piešķirts no Tērvetes novada 

domes budžeta līdzekļiem un  iekļauts  kultūras nama  vai attiecīgās pagasta pārvaldes budžetā.  

23. Uz finansējumu var pretendēt radošais kolektīvs, kurš atbilst nolikuma 9.punkta 

minētajam kritērijam.  

24. 1. kategorijas radošie kolektīvi var saņemt: 

24.1 pašvaldības finansējumu savas darbības nodrošināšanai un uzlabošanai 

(metodoloģisko materiālu, rekvizītu, tērpu u.c. inventāra iegādei, kolektīvu vadītāju, 

koncertmeistaru, kormeistaru atalgojumam, transporta izdevumiem dalībai kopmēģinājumos, 

novada/reģiona skatēs, valsts mēroga konkursos, skatēs, festivālos, dalībai Latvijas nacionālā 

kultūras centra  noteiktajos pasākumos)   

24.2. papildu finansējumu transporta izdevumiem  radošās izaugsmes un izglītības 

veicināšanas nolūkos, nepārsniedzot kopējo nobraukto  kilometru attālumu gadā - 500 km.  

25. 2. kategorijas radošie kolektīvi var saņemt pašvaldības finansējumu savas darbības 

nodrošināšanai un uzlabošanai (metodoloģisko materiālu, rekvizītu, tērpu u.c. inventāra 

iegādei, kolektīvu vadītāju atalgojumam). 

26. Divu nedēļu laikā pēc ikgadējā pašvaldības budžeta apstiprināšanas Tērvetes novada 

kultūras nama direktors/pagasta pārvaldes vadītājs sadarbībā ar pagasta kultūras darba 

organizatoru  vienojas ar kolektīvu vadītājiem par piešķirto līdzekļu izlietojumu saskaņā ar 

prioritātēm. Nosakot katram radošajam kolektīvam pieejamo finanšu līdzekļu apmēru, tiek 

saglabāta proporcionalitāte starp radošā kolektīva finansējuma pieprasījumu un budžetā 

piešķirtajiem līdzekļiem.  

27. Pašvaldība radošā kolektīva darbības rezultātā gūtos ienākumus var novirzīt attiecīgā 

radošā kolektīva  turpmākās izaugsmes nodrošināšanai.   

28. Radošo kolektīvu vadītāju noslodzi un atalgojumu nosaka  dome.  

29.  Kolektīvu vadītājiem, kuriem no valsts budžeta piešķirta valsts Mērķdotācija, 

Mērķdotācija tiek izmaksāta divos maksājumos 1x pusgadā kā piemaksa pie kolektīva vadītāja 

darba algas  atbilstoši noteikumiem “Kārtība, kādā tiek sadalīta valsts mērķdotācija Tērvetes 

novada pašvaldības māksliniecisko  kolektīvu vadītāju darba samaksai un valsts sociālās 

apdrošināšanas obligātajām iemaksām ”. 

 

30. Kolektīvu vadītāju, kormeistaru, koncertmeistara darba laika procentuālais sadalījums: 

50 %  - nodarbību laiks; 
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50 % - gatavošanās nodarbībām, dalība kopmēģinājumos, skatēs, kolektīva darbības  

plānošana, kolektīva sabiedriskās un koncertdarbības organizēšana, dokumentācijas kārtošana, 

piedalīšanās kursos, semināros, sanāksmēs.  

 

 

 

VI . Noslēguma jautājums 

 

31. Nolikums stājas spēkā  tā apstiprināšanas brīdī. 

 

  

 

Domes priekšsēdētāja 

 

            Dace Reinika 
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Pielikums nr.1 

“Tērvetes  novada radošo kolektīvu darbības un finansēšanas nolikums” 

 
 

Tērvetes novada radošo kolektīvu uzskaitījums un piešķirtā kategorija 

1.  Tērvetes novada vidējās paaudzes deju kolektīvs “Avots” 1.kategorija 

2.  Tērvetes novada jauniešu deju kolektīvs “Avots” 1.kategorija 

3.  Tērvetes novada jauktais koris “Tērvete” 1.kategorija 

4.  Tērvetes novada folkloras kopa “Ceļteka” 1.kategorija 

5.  Tērvetes novada amatierteātris “Trīne” 1.kategorija 

6.  Bukaišu pagasta senioru deju kolektīvs “Vārpa” 1.kategorija 

7.  Augstkalnes pagasta amatierteātris 2.kategorija 

 Tērvetes pagasta floristikas pulciņš 2.kategorija 

 Bukaišu pagasta aušanas pulciņš 2. kategorija 

 Bukaišu pagasta vides pulciņš 2.kategorija 

8.    

9.    
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Pielikums nr.2 

“Tērvetes  novada radošo kolektīvu darbības un finansēšanas nolikums” 

 

 

 
Radošā kolektīva darbības  plāns  

20_____. gadam. 
 

 

Kolektīva pilns nosaukums: 

 

Kolektīva vadītājs :  

 

 

 

 

 

 

Radošā kolektīva vadītājs: ______________________ ______________________________ 

                                                    (paraksts)                              (vārds, uzvārds 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vārds  

Uzvārds  

Tālrunis  

e-pasts  

Datums/mēnesis Vieta Pasākums/aktivitāte 
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Pielikums nr.3  
“Tērvetes  novada radošo kolektīvu darbības un finansēšanas nolikums” 

 
Radošā kolektīva budžeta līdzekļu pieprasījums  

20___. gadam 

 

 

Kolektīva pilns nosaukums: 

 

  

Kolektīva vadītājs :  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Radošā kolektīva vadītājs: ______________________ ______________________________ 

                                                    (paraksts)                              (vārds, uzvārds) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vārds  

Uzvārds  

Tālrunis  

e-pasts  

Nosaukums Summa (EUR) Pamatojums 
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Pielikums nr.4  
“Tērvetes novada radošo kolektīvu darbības un finansēšanas nolikums” 

 

 

 

Atskaite par radošā kolektīva darbību  

20_____.gadā 

 

 

1. Kolektīva sasniegumi 

Novada / reģiona / valsts / starptautiska mēroga skates, konkursi, festivāli u.c.,  

iegūtais vērtējums – pakāpe, vieta, nominācija, godalga 

Nr. 

p.k. 

Norises nosaukums Norises vieta 

(valsts, pilsēta) 

Norises laiks 

(gads, datums) 

Vērtējums 

     

     

     

2. Kolektīva sagatavotais repertuārs 

Pastāvīgs kolektīva koncerts, izrāde vai uzvedums, izstāde, atsevišķi koncertnumuri u.c. 

Nr. 

p.k. 

Nosaukums, programma Apjoms Piezīmes 

    

    

    

    

    

    

3. Kolektīva koncertdarbība 

Kolektīva dalība vietējos, Tērvetes novada mēroga pasākumos 

Nr. 

p.k. 

Norises vieta Norises laiks 

(gads, datums) 

Piezīmes 

    

    

    

    

    

    

Kolektīva dalība citu novadu/pilsētu pasākumos 

Nr. 

p.k. 

Norises vieta Norises laiks 

(gads, datums) 

Piezīmes 

    

    

    

    

    

Kolektīva dalība reģiona, valsts mēroga pasākumos 
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Nr. 

p.k. 

Pilsēta, novads Projekts, festivāls, konkurss 

vai 

cita aktivitāte, kurā 

piedalās kolektīvs vai 

kolektīva pārstāvji 

Norises laiks 

(gads, datums) 

Piezīmes 

     

     

     

     

     

     

Kolektīva aktivitātes starptautiskos (ārpus valsts) pasākumos 

Nr. 

p.k. 

Pilsēta, novads Projekts, festivāls, konkurss 

vai 

cita aktivitāte, kurā 

piedalās kolektīvs vai 

kolektīva pārstāvji 

Norises laiks 

(gads, datums) 

Piezīmes 

     

     

     

 

4. Kolektīva vadītāja (-u) profesionālās zināšanas un prasmes 

Kolektīva vadītāja (-u) atskaites periodā iegūtās profesionālās kvalifikācijas – izglītības 

līmeņa, profesionālās pieredzes, zināšanu un prasmju attīstība, kvalifikācijas paaugstināšana 

Programmas nosaukums Apmācību 

veids/apjoms 

Norises laiks Iegūtais dokuments 

    

    

 

Papildinformācija: 

___________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

Radošā kolektīva vadītājs: _________________              _______________ 

                                            vārds, uzvārds                         paraksts 

 

 

 

 

Datums 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



60 

 

 

 

APSTIPRINĀTS 

ar Tērvetes novada domes 

2018. gada 29. marta  

sēdes lēmumu (prot. Nr. 5, 11. §) 

 

NOLIKUMS 

Kārtība, kādā tiek sadalīta valsts mērķdotācija Tērvetes novada pašvaldības 

māksliniecisko kolektīvu vadītāju darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas 

obligātajām iemaksām 

 

1. Nolikums nosaka kārtību, kā tiek sadalīta Tērvetes novada pašvaldībai piešķirtā valsts 

budžeta mērķdotācija  Tērvetes novada pašvaldības māksliniecisko kolektīvu vadītāju darba 

samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām (turpmāk tekstā- Mērķdotācija). 

2. Mērķdotācija tiek ieskaitīta Tērvetes novada pašvaldības kontā. 

3. Pretendenti uz Mērķdotāciju ir Tērvetes novada pašvaldības māksliniecisko kolektīvu 

(turpmāk tekstā- kolektīvu) vadītāji, kuru kolektīvi: 

3.1.  darbojas vismaz divus gadus;  

3.2.  gatavo noteikto repertuāru (koprepertuāru) kārtējiem Vispārējiem latviešu dziesmu un 

Deju svētkiem (kori, pūtēju orķestri, tautas deju kolektīvi), ir piedalījušies reģionālajās repertuāra 

(koprepertuāra) pārbaudes skatēs un vismaz reizi gadā ir piedalījušies Latvijas Nacionālā kultūras 

centra (LNKC)  rīkotajos Dziesmu un deju svētku starplaika pasākumos, turpmāk – G1 grupa; 

3.3.  saskaņā ar Dziesmu un Deju svētku likumu ir noteikti par svētku dalībniekiem       

(folkloras kopas, etnogrāfiskie ansambļi, tautas mūzikas grupas, tautas lietišķās mākslas studijas, 

amatierteātri un vokālie ansambļi), ir piedalījušies reģionālajās repertuāra pārbaudes skatēs un 

vismaz reizi gadā ir piedalījušies Latvijas Nacionālā kultūras centra rīkotajos Dziesmu un deju 

svētku starplaika pasākumos, turpmāk – G2 grupa. 

4. Pašvaldība veic Mērķdotāciju sadali, ņemot vērā : 

4.1..valsts piešķirtās Mērķdotācijas apmēru pašvaldībai: 

4.2. G1 un  G2 kolektīvu skaitu pašvaldībā; 

4.3. G1 grupas kolektīviem piemēro līdzdalības intensitātes koeficientu (K) 2. 

5. Mērķdotācijas lielumu kolektīvam aprēķina pēc formulas: 

G2 kolektīvam : M = ( L/(ΣG2 xK + ΣG2 ) xK 

G1 kolektīvam : M= L/(ΣG2 xK + ΣG) 

M – aprēķinātā mērķdotācija 

L – valsts piešķirtā Mērķdotācija pašvaldībai 

K – līdzdalības intensitātes koeficients 

6. Aprēķinātā Mērķdotācija kolektīvu vadītājiem tiek izmaksāta divos  maksājumos vienu 

reizi pusgadā kā piemaksa pie kolektīva vadītāja darba algas. 

7. Mērķdotācijas aprēķinu atbilstoši šī nolikuma nosacījumiem veic pašvaldības 

ekonomists. 

8. Mērķdotāciju izmaksu saskaņā ar šo kārtību nodrošina Tērvetes novada pašvaldības 

izpilddirektors. 

9. Tērvetes novada grāmatvedības nodaļa ir atbildīga par mērķdotācijas izlietojuma 

pārskata iesniegšanu. 

 

Domes priekšsēdētāja                                                                             Dace Reinika 
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APSTIPRINĀTI 

ar Tērvetes novada domes 

2018. gada 29. marta lēmumu 

(protokols Nr. 5, 12. §) 

 

NOTEIKUMI 

 

Maksas pakalpojumu izcenojumu noteikšanas metodika  un izcenojumu 

apstiprināšanas kārtība 

 

Izdoti saskaņā ar Valsts pārvaldes  

iekārtas likuma 73.panta pirmās daļas 

4.punktu un likuma “Par pašvaldībām” 

41.panta pirmās daļas 2.punktu 

 

I. Vispārīgie jautājumi 

1. Tērvetes novada domes (turpmāk – pašvaldība) noteikumi “Maksas pakalpojumu 

izcenojumu noteikšanas metodika un izcenojumu apstiprināšanas kārtība”  (turpmāk – 

noteikumi) nosaka: 

1.1 kārtību, kādā plānojami un uzskaitāmi ieņēmumi no pašvaldības un tās izveidoto 

iestāžu un struktūrvienību (turpmāk tekstā – institūcija) sniegtajiem maksas pakalpojumiem 

un ar šo pakalpojumu sniegšanu saistītie izdevumi; 

1.2 sniegto maksas pakalpojumu izcenojumu noteikšanas metodiku un izcenojumu 

apstiprināšanas kārtību. 

2. Noteikumu mērķis ir noteikt vienotu, skaidri izprotamu un ekonomiski pamatotu kārtību 

izcenojumu noteikšanai par pašvaldības institūciju sniegtajiem maksas pakalpojumiem. 

3. Noteikumi ir izstrādāti saskaņā ar Ministru kabineta 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” un 2010. gada 8. jūnija noteikumiem Nr.515 

“Noteikumi par publiskas personas mantas iznomāšanas kārtību, nomas maksas noteikšanas 

metodiku un nomas līguma tipveida nosacījumiem”. 

4. Ja tiek grozīti augstāka juridiskā spēka tiesību akti, šie noteikumi ir izmantojami tiktāl, 

ciktāl tie nav pretrunā ar augstāka juridiskā spēka tiesību normām. 

5. Noteikumi neattiecas uz: 

5.1. dzīvojamo telpu īres maksu; 

5.2. pašvaldības zemes nomu; 

5.3. biļešu maksām vai pasākumu ieejas maksām; 

5.4. dalības maksām, kuras noteiktas ar domes lēmumu; 

5.5. siltumenerģijas piegādes tarifiem; 



62 

 

5.6. dzīvojamo ēku apsaimniekošanu un pārvaldīšanu. 

 

II. Ieņēmumu un izdevumu plānošana un uzskaite 

6. Ieņēmumu apjomu no sniegtajiem maksas pakalpojumiem institūcija plāno kārtējam 

budžeta gadam, ņemot vērā katram pakalpojuma veidam apstiprināto cenu (ar pievienotās 

vērtības nodokli, ja tāds tiek piemērots) un prognozēto sniegto maksas pakalpojumu apjomu. 

7. Plānotie ieņēmumi no sniegtajiem maksas pakalpojumiem tiek atspoguļoti kopējā 

pašvaldības budžeta ieņēmumu daļā. 

8. Ieņēmumi no maksas pakalpojumiem tiek ieskaitīti pašvaldības pamatbudžeta kontos, 

un tie tiek izlietoti izdevumu finansēšanai, atbilstoši kārtējā gada pašvaldības apstiprinātam 

budžetam. 

9. Ar maksas pakalpojumu sniegšanu saistītos izdevumus plāno attiecīgās institūcijas 

kārtējā gada budžetā. 

 

III. Institūciju cenrādī iekļaujamie maksas pakalpojumi 

10. Pirms pakalpojuma iekļaušanas cenrādī, institūcija izvērtē pakalpojumus ņemot vērā to 

būtību un sniegšanas lietderību, kā arī atbilstību institūcijas darbības mērķiem un nolikumam. 

Institūcijas plāno tādus maksas pakalpojumus, pēc kuriem ir pieprasījums. 

11. Institūcijas cenrādī iekļaujamos maksas pakalpojumus iedala šādās grupās: 

11.1. maksa par izglītības pakalpojumiem – maksa pirmsskolas izglītības iestādēs 

par ēdināšanas pakalpojumu;  

11.2. kancelejas pakalpojumi – institūcijas sniegtie pakalpojumi, kas saistīti ar 

dokumentu sagatavošanu, izsniegšanu, kopēšanu un citu līdzīgu pakalpojumu sniegšanu; 

11.3. maksa par nekustamā īpašuma iznomāšanu – maksa par institūcijas telpu 

izmantošanu atsevišķi par katru institūcijas iznomājamo telpu (telpu grupu);  

11.4. maksa par kustamas mantas iznomāšanu – maksa par institūcijas īpašumā 

esošas kustamas mantas izmantošanu; 

11.5. pārējie institūcijas sniegtie maksas pakalpojumi – citi institūcijas sniegtie 

maksas pakalpojumi, kas neattiecās uz punktiem 11.1. – 11.4. 

 

IV. Maksas pakalpojumu izcenojumu noteikšanas metodika 

12. Maksas pakalpojuma izcenojuma noteikšanai, katram maksas pakalpojuma veidam 

saskaņā ar šo noteikumu Pielikumu tiek sagatavots maksas pakalpojuma izcenojuma aprēķins 

(turpmāk tekstā – aprēķins).  

13. Maksas pakalpojuma izcenojuma aprēķinu sastāda pašvaldības ekonomists. Izcenojuma 

aprēķinu sastāda tā, lai no tajā sniegtās informācijas būtu saprotami pakalpojuma cenu 

veidojošie izmaksu posteņi, to aprēķins un cenas veidošanās principi. 

14. Maksas pakalpojuma izcenojums ietver visas faktiskās izmaksas, kuras rodas, sniedzot 

maksas pakalpojumu, pamatojoties uz grāmatvedības uzskaites datiem. Nomas objektiem, kas 
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iegādāti konkrētajā budžeta gadā, aprēķinam izmanto līdzīgu objektu iepriekšējā gada  visas 

faktiskās izmaksas vai paredzamās objekta izmaksas. 

15. Maksas pakalpojuma, izņemot maksu par nekustamā īpašuma iznomāšanu, 

izcenojumu aprēķina pēc šādas formulas: 

Imp = (Tizm + Nizm)/Vsk, kur 

Imp – viena sniegtā maksas pakalpojuma veida vienas vienības izcenojums; 

Tizm – tiešās izmaksas jeb izmaksas, kas ir tieši attiecināmas uz maksas pakalpojuma 

sniegšanu. Šīs izmaksas parasti ietver maksas pakalpojuma sniegšanai izlietoto materiālu 

iegādes izmaksas un tiešos izdevumus darba samaksai, kā arī ar šo samaksu saistītās valsts 

sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas; 

Nizm – netiešās izmaksas jeb izmaksas, kas ir netieši saistītas ar attiecīgā maksas 

pakalpojuma sniegšanu, piemēram, iestādes vadībā un administrācijā nodarbināto darbinieku un 

citu darbinieku darba algas un ar šīm algām saistītās valsts sociālās apdrošināšanas obligātās 

iemaksas, pamatlīdzekļu remonta un ekspluatācijas izdevumi, telpu apkures un apgaismošanas 

izdevumi, pamatlīdzekļu nolietojums, nomas maksa un apdrošināšanas maksājumi, vispārējas 

nozīmes palīgmateriāli un citi ar attiecīgā maksas pakalpojuma sniegšanu netieši saistīti 

izdevumi; 

Vsk – plānotais maksas pakalpojuma vienību skaits noteiktā laikposmā. 

 

Tiešās izmaksas (Tizm) aprēķina, izmantojot šādu formulu: 

Tizm = B+S+P+F+C 

B - pakalpojuma sniegšanā iesaistīto darbinieku atalgojums. Atalgojumu veido procesā 

iesaistīto darbinieku skaits, viņu izlietotais darba laiks un darba samaksa. Tieši pakalpojuma 

sniegšanā iesaistītie darbinieki ir tie, kas tieši nodrošina un piedalās pakalpojuma sniegšanā. 

Šajā sadaļā netiek iekļauts administrācijas atalgojums; 

S – tieši pakalpojuma sniegšanā iesaistīto darbinieku valsts sociālās apdrošināšanas 

obligātās iemaksas; 

P – samaksa par citiem pakalpojuma nodrošināšanai nepieciešamajiem materiāliem un 

pakalpojumiem, t.sk. pakalpojuma sniegšanai nepieciešamo materiālu un mazvērtīgā inventāra 

iegādes izdevumi, energoresursu, ūdens un citu komunālo pakalpojumu izmaksas (ja nav 

noteikts, ka rēķinu par komunālajiem slēdz un atbilstoši  tam pakalpojumu apmaksā 

pakalpojuma saņēmējs). Šos izdevumus aprēķina tādā apmērā, lai pakalpojuma cenas aprēķinā 

tiktu iekļauti  visi ar pakalpojuma sniegšanu saistītie izdevumi; 

F – to pamatlīdzekļu nolietojuma summa, kurus izmanto attiecīgā pakalpojuma 

sniegšanai. Ja pakalpojuma sniegšanai nepieciešams iegādāties papildu pamatlīdzekļus, 

izdevumos iekļauj arī plānojamo pamatlīdzekļu nolietojuma summu; 

C – citas tiešās izmaksas, kas pēc ekonomiskās būtības ir attiecināmas uz pakalpojuma 

sniegšanu. 

 

Netiešās izmaksas (Nizm) aprēķina, izmantojot šādu formulu: 

Nizm = A x k 
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A – administrācijas izdevumi jeb tādi izdevumi, kuri nodrošina institūcijas vispārējo 

darbību, lai attiecīgie darbinieki varētu sekmīgi sniegt maksas pakalpojumu; 

k – koeficents (īpatsvars), kas raksturo, kādu daļu no kopējiem administrācijas 

izdevumiem ir plānots attiecināt uz konkrētā maksas pakalpojuma sniegšanu. To rēķina, 

konkrētā pakalpojuma sniegšanā tieši iesaistīto darbinieku plānoto atalgojumu (gadā) izdalot ar 

pakalpojumu sniegšanu saistīto darbinieku atalgojumu (gadā).  

 

16. Kritērijus izmaksu klasificēšanai tiešajās un netiešajās izmaksās, kā arī netiešo izmaksu 

attiecināšanai uz konkrēto maksas pakalpojuma veidu nosaka, pamatojoties uz maksas 

pakalpojuma un tā sniegšanas procesa specifiku. 

17. Nomas maksa nosakāma tik liela, lai tā pilnīgi segtu iznomātāja izdevumus, kas saistīti 

ar iznomājamā objekta pārvaldīšanu un uzturēšanu iznomāšanas periodā. Nekustamā īpašuma 

nomas maksu nomas objektam mēnesī aprēķina, izmantojot šādu formulu:  

1) NM = (Tizm/NĪpl + Nizm) x IZNpl 

      12  

vai nomas objektiem, kuros iznomātājs ir veicis kapitālieguldījumus, nomas maksu aprēķina, 

izmantojot šādu formulu:  

 

2) NMk = (Tizm/NĪpl + Nizm) x IZNpl 

      12 

NM – nomas objekta nomas maksa mēnesī;  

NMk – nomas objekta, kuros iznomātājs ir veicis kapitālieguldījumus, nomas maksa mēnesī;  

Tizm – tā nekustamā īpašuma tiešās izmaksas gadā, kurā atrodas nomas objekts; 

NĪpl – tā nekustamā īpašuma kopējā iznomājamā platība, kurā atrodas nomas objekts;  

Nizm – netiešās izmaksas gadā uz kvadrātmetru;  

IZNpl – iznomājamā platība (kvadrātmetri).  

 

       17.1. Tā nekustamā īpašuma tiešās izmaksas gadā, kurā atrodas iznomājamais objekts, 

aprēķina, izmantojot šādu formulu:  

1) Tizm = A + Baps + P + N + Apdr + Zn + Nod + C 

 vai  

tā nekustamā īpašuma tiešās izmaksas gadā, kurā atrodas iznomājamais objekts, kuram 

iznomātājs ir veicis kapitālieguldījumus, aprēķina, izmantojot šādu formulu:  

 

2) KTizm = A + Baps + P + N1 + Apdr + Zn + Nod + C+(K + F+Bbūv) 

IznP  

Tizm – attiecīgā nekustamā īpašuma tiešās izmaksas gadā; 

KTizm – tā nekustamā īpašuma tiešās izmaksas gadā, kurā atrodas nomas objekts; 

A – attiecīgā nekustamā īpašuma uzturēšanas (apsaimniekošana, inženierkomunikāciju apkope, 

iekšējā uzkopšana un tā nekustamā īpašuma uzturēšanai nepieciešamās zemes vienības vai tās 

daļas sanitārā uzkopšana, kurā atrodas nomas objekts) plānotās izmaksas, kā arī plānotās 

materiālu un ātri nolietojamā inventāra izmaksas gadā; 
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Baps – attiecīgā nekustamā īpašuma sētnieku, apkopēju un cita tieši iesaistītā personāla plānotā 

atlīdzība, ņemot vērā iesaistīto darbinieku skaitu un viņu darba laiku iznomājamā objekta 

uzturēšanā gadā; 

P – to pamatlīdzekļu plānotās uzturēšanas izmaksas, tai skaitā nolietojuma summa gadā, kurus 

izmanto vai plānots izmantot nekustamā īpašuma un tam piegulošās teritorijas sanitārajā 

uzkopšanā;  

N – izdevumi plānotajiem kārtējiem vai kapitālajiem remontiem, kas nepieciešami nekustamā 

īpašuma uzturēšanai un nav iekļauti komponentē "A". Tie nedrīkst pārsniegt 2,5 % no attiecīgā 

nekustamā īpašuma ēkas atjaunošanas vērtības gadā;  

N1 – izdevumi plānotajiem kārtējiem vai kapitālajiem remontiem, kas nepieciešami nekustamā 

īpašuma uzturēšanai un nav iekļauti komponentē "A". Tie nedrīkst pārsniegt 2,5 % no attiecīgā 

nekustamā īpašuma ēkas bilances vērtības gadā;  

Apdr – attiecīgā nekustamā īpašuma apdrošināšanas izdevumi gadā; 

Zn – zemes vienības nomas maksa gadā, ja iznomājamais objekts atrodas uz citam īpašniekam 

piederošas zemes vienības;  

Nod – attiecīgā nekustamā īpašuma nekustamā īpašuma nodoklis gadā, ja iznomātājam tāds ir 

jāmaksā;  

C – pēc pušu vienošanās papildus var iekļaut citas izmaksas;  

K – kapitālieguldījumi attiecīgajā nekustamajā īpašumā, tai skaitā īstenotā kapitālieguldījuma 

pirmsprojekta izpētes izdevumi, būvniecības tehniskā projekta izstrādes izdevumi, būvniecības 

tehniskā projekta ekspertīzes izdevumi, būvniecības darbu izmaksas, būvniecības tehniskās 

uzraudzības izmaksas, būvniecības autoruzraudzības izmaksas un citas ar būvniecības darbiem 

saistītās izmaksas; 

F – piesaistītā kapitāla izmaksas (jeb resursu cena), ja tādas ir, tai skaitā bankas komisija par 

aizdevumu, resursu rezervācijas izmaksas un bankas aizdevuma procenta likme pirms un pēc 

būves nodošanas ekspluatācijā (aprēķina no kopējā kapitālieguldījuma apmēra (K));  

Bbūvn – tiešās administrācijas izmaksas, kas radušās būvniecības laikā, tai skaitā iznomātāja 

būvniecības procesā iesaistīto darbinieku atlīdzība, ņemot vērā iznomātāja iesaistīto darbinieku 

skaitu un viņu darba laiku attiecīgā nekustamā īpašuma būvniecības procesā; 

IznP – iznomāšanas laikposms gados, ja veiktie kapitālieguldījumi attiecināmi tikai un vienīgi 

uz konkrēto nomnieku, vai piesaistītā kapitāla atdošanas laikposms gados, vai nekustamā 

īpašuma nolietojuma laikposms.  

      17.2. Tiešās izmaksas, nomas objektam, kuros iznomātājs ir veicis kapitālieguldījumus, tiek 

mainītas, ja puses savstarpēji vienojas, ka nomnieks, kas ir publiska persona, tās iestāde vai 

kapitālsabiedrība, veiks attiecīgās darbības vai minēto izmaksu vispār nav.  

      17.3. Netiešās izmaksas ir daļa no iznomātāja kopējiem administrācijas izdevumiem – 

nekustamā īpašuma pārvaldīšanas izmaksas. Netiešās izmaksas uz vienu kvadrātmetru gadā 

aprēķina, izmantojot šādu formulu:  

Nizm = Adm x k/Kpl 

Nizm – netiešās izmaksas uz vienu kvadrātmetru gadā;  

Adm – iznomātāja administrācijas kopējie plānotie izdevumi gadā vispārējās darbības 

nodrošināšanai, tai skaitā telpu uzturēšana, nomas izmaksas, kancelejas preču izdevumi, 

atlīdzība administratīvajiem darbiniekiem (izņemot sētnieku, apkopēju un cita tieši iesaistītā 
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personāla plānoto atlīdzību), pamatlīdzekļu nolietojuma summa gadā un citi plānotie izdevumi, 

kas nav iekļauti tā nekustamā īpašuma tiešo izmaksu (Tizm) aprēķinā, kurā atrodas nomas 

objekts;  

k – koeficients (īpatsvars), kas raksturo, kādu daļu no kopējiem administrācijas izdevumiem ir 

plānots attiecināt uz nekustamo īpašumu pārvaldīšanu. To aprēķina, nekustamo īpašumu 

pārvaldīšanā iesaistīto darbinieku plānoto atlīdzību (gadā) izdalot ar visos iznomātāja darbības 

virzienos iesaistīto darbinieku plānoto atlīdzību (gadā);  

Kpl – to nekustamo īpašumu kopējā platība, kas ir iznomātāja pārvaldīšanā 

18. Par maksas pakalpojuma izcenojuma aprēķināšanas pareizību un atbilstību atbild 

aprēķina sagatavotājs. 

19. Maksas pakalpojuma izcenojuma aprēķinā un lēmumā par maksas pakalpojumu cenrādi 

izcenojumu summas norāda euro un centos. 

 

V. Maksas pakalpojumu cenrāža apstiprināšana 

20. Maksas pakalpojumu cenrādi apstiprina ar domes lēmumu. Lēmumprojektam pievieno 

maksas pakalpojuma izcenojuma aprēķinu. 

21. Lai nodrošinātu maksas pakalpojumu pieejamību, apstiprinot maksas pakalpojumu 

izcenojumus, pašvaldība var paredzēt atvieglojumus noteiktajām mērķa grupām (piemēram, 

bērni, daudzbērnu ģimenes, pensionāri, personas, kurām noteikta invaliditāte, bez vecāku 

gādības palikuši bērni u.c.). 

22. Grozījumus lēmumā par maksas  pakalpojumu cenrādi izdara šādos gadījumos: 

22.1. ir izdarīti grozījumi normatīvajos aktos vai mainījušies apstākļi, kas ietekmē 

sniedzamo maksas pakalpojumu klāstu; 

22.2. ir būtiski mainījušās (samazinājušās vai palielinājušās) tiešās vai netiešās 

izmaksas, kuras veido maksas pakalpojumu izcenojumus; 

22.3. ir tā mainījies plānoto maksas pakalpojumu vienību skaits noteiktā laikposmā, 

ka tas būtiski ietekmē vienas pakalpojuma vienības sniegšanas izmaksas. 

 

VI. Noslēguma jautājumi 

23. Noteikumi stājas spēkā pēc apstiprināšanas domes sēdē. 

24. Maksas pakalpojumu izcenojumi, kas apstiprināti pirms šo noteikumu spēkā stāšanās ir 

jāpārskata un izcenojuma aprēķināšana atbilstīgi šiem noteikumiem jāveic līdz 2018.gada 

1.novembrim. 

25. Šie noteikumi jāpiemēro, nosakot maksas pakalpojuma izcenojumu jebkuram jaunam 

pašvaldības institūcijas maksas pakalpojumam. 

 

 

Domes priekšsēdētāja                                                                                Dace Reinika 
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Pielikums 

Tērvetes novada domes noteikumiem   

“Maksas pakalpojumu izcenojumu 

noteikšanas metodika  un  izcenojumu 

apstiprināšanas kārtība” 

APSTIPRINU 

 

__________________________________________   

                                                                   (amats)    (vārds, uzvārds)    (paraksts) 

________.gada ___.______________________ 

  

Maksas pakalpojuma izcenojuma aprēķins 

 

Iestāde 

_______________________________________________________________________ 

Maksas pakalpojuma veids  _________________________________________________ 

Laikposms ____________________________________________________________ 

 

Izdevumu 

klasifikācijas 

kods 

Rādītājs (materiāla/izejvielas 

nosaukums, atlīdzība un citi izmaksu 

veidi) 

Izmaksu apjoms noteiktā laikposmā 

viena maksas pakalpojuma veida 

nodrošināšanai 

1 2 3 

 Tiešās izmaksas x 
   
   
 Tiešās izmaksas kopā:  
 Netiešās izmaksas x 
   
   
 Netiešās izmaksas kopā:  

 Pakalpojuma izmaksas kopā:  

 

Maksas pakalpojuma vienību skaits noteiktā laikposmā (gab.)   

Maksas pakalpojuma izcenojums (euro) (pakalpojuma izmaksas kopā, 

dalītas ar maksas pakalpojuma vienību skaitu noteiktā laikposmā)  

Prognozētais maksas pakalpojumu skaits gadā (gab.)*   

Prognozētie ieņēmumi gadā (euro)* (prognozētais maksas pakalpojumu 

skaits gadā, reizināts ar maksas pakalpojuma izcenojumu)  

 

Piezīme. *Ailes neaizpilda, ja izvēlētais laikposms ir viens gads. 

 

Aprēķinu sastādīja: ________________________________________________                               

                                                 (amats)    (vārds, uzvārds)    (paraksts) 
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Apstiprināti ar  

Tērvetes novada domes 

2018. gada 29. marta sēdes lēmumu 

(protokols Nr. 5, 15. §) 

 

 

 

„Grozījumi Tērvetes novada domes Sociālā dienesta  

Augstkalnes pagasta atbalsta centra nolikumā” 

 

 

                                                Izdots,  pamatojoties uz likuma 

” Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 8.punktu  

 

   Izdarīt Tērvetes novada domes 2015. gada 24. septembra  „Tērvetes novada domes Sociālā 

dienesta Augstkalnes pagasta atbalsta centra nolikums” (turpmāk tekstā – Nolikums) šādus 

grozījumus: 

 

1. Izteikt Nolikuma 2. punktu šādā redakcijā: 

„ 2. Augstkalnes pagasta atbalsta centra darbības adreses ir:   

-  “Zvaniņi”, Augstkalnes pagasts, Tērvetes novads, LV – 3709; 

-  “Dzirksteles” dz.1, Bukaišu pagasts, Tērvetes novads, LV –  3714” 

 

2. Aizstāt Nolikuma 15.punktā vārdus „šo noteikumu” ar vārdiem „šī nolikuma” 

 

 

  Domes priekšsēdētāja                   D. Reinika 
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APSTIPRINĀTS 

                                                                   ar Tērvetes novada domes 

                                                                                             2015. gada 24. septembra 

 sēdes  lēmumu (prot.Nr.14, 20 §), 

ar grozījumiem  2018. gada 29. marta sēdē 

(protokols Nr. 5, 15. §) 

 

   

TĒRVETES NOVADA DOMES SOCIĀLĀ DIENESTA AUGSTKALNES PAGASTA 

ATBALSTA CENTRA 

NOLIKUMS 

 

                                                Izdots,  pamatojoties uz likuma 

” Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 8.punktu  

 

 

I. Vispārīgie jautājumi 

 

1. Tērvetes novada domes Augstkalnes pagasta atbalsta centrs ir Tērvetes novada domes 

Sociālā dienesta struktūrvienība, kas sniedz sociālos pakalpojumus higiēnas nodrošināšanā 

Tērvetes novada iedzīvotājiem. 

2. Augstkalnes pagasta atbalsta centra darbības adreses ir:                                                                   

“Zvaniņi”, Augstkalnes pagasts, Tērvetes novads, LV – 3709; 

 “Dzirksteles” dz.1, Bukaišu pagasts, Tērvetes novads, LV –  3714. 

3. Augstkalnes pagasta atbalsta centrs ir pakļauts Tērvetes novada domes Sociālajam 

dienestam. 

4. Augstkalnes pagasta atbalsta centrs tiek finansēts no Tērvetes pašvaldības pamatbudžeta, 

maksas pakalpojumu ieņēmumiem un speciālā budžeta līdzekļiem, piesaistot papildus 

finanšu līdzekļus, ko veido fizisku un juridisku personu ziedojumi un  projektu konkursos 

piesaistītie finanšu līdzekļi. 

5. Augstkalnes pagasta atbalsta centrs savā darbībā ievēro Tērvetes novada domes lēmumus, 

Tērvetes novada domes priekšsēdētāja, izpilddirektora un Sociālā dienesta vadītāja 

rīkojumus, kā arī nodrošina citu normatīvo aktu ievērošanu un izpildi. 

 

II.  Galvenie uzdevumi 

 

6. Augstkalnes pagasta atbalsta centra galvenie uzdevumi ir: 

6.1.  Sniegt atbalsta pakalpojumu higiēnas nodrošināšanā: 

- Nodrošināt  iespēju klientam izmazgāt un izžāvēt veļu; 

- Nodrošināt iespēju klientam nomazgāties dušā; 

6.2. Nodrošināt klientu ar iespēju uzturēties atbalsta centra telpās laikā, kamēr notiek 

veļas mazgāšanas process vai ģimenes locekļi mazgājas dušā, un iespēju skatīties 

televizoru, klausīties radio un lietot elektrisko tējkannu, traukus; 

6.3. Sniegt iespēju sociālās atstumtības riskam pakļautām personām sociālās 

funkcionēšanas spēju uzlabošanai. 
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II. Darba organizācija 

 

7. Atbalsta pakalpojums higiēnas nodrošināšanā ir maksas pakalpojums. Pakalpojumu maksa 

tiek noteikta ar domes lēmumu. Saskaņā ar pašvaldības domes pieņemtajiem lēmumiem 

pakalpojumu maksa var tikt grozīta. 

8. Bezmaksas dušas un/vai veļas mazgāšanas pakalpojumu ar  sociālā dienesta lēmumu ir 

tiesīgas saņemt personas/ģimenes, kas nonākušas krīzes situācijā. 

9. Atbalsta centra darbinieks organizē atbalsta centra darbu un  atbild par  uzdevumu izpildi.  

10. Savā darbībā ievēro konfidencialitātes un ētikas principus. 

11. Darbinieka amata aprakstu un  amata pienākumus nosaka Sociālā dienesta vadītājs, 

saskaņojot ar izpilddirektoru.  

12. Štata vienības un darba algas likmes nosaka pašvaldības dome. 

13. Citas tiesības, pienākumi, uzdevumi un atbildība noteikti darba līgumā, amata aprakstā, 

pašvaldības darba kārtības noteikumos, pašvaldības nolikumā un LR spēkā esošajos 

normatīvajos aktos. 

 

 

IV. Noslēguma jautājumi 

 

14. Darbinieka rīcību var apstrīdēt Tērvetes novada domes Sociālajā dienestā. Tērvetes novada 

domes Sociālā dienesta lēmumu var apstrīdēt Tērvetes novada domē.  

15. Ar šī nolikuma spēkā stāšanās dienu spēku zaudē Tērvetes novada pašvaldības                                                                                                           

2007. gada 26. jūnija  Tērvetes novada domes sociālā dienesta Augstkalnes  pagasta 

Atbalsta centra  nolikums.  

 

 

 

            Domes priekšsēdētāja                D. Reinika 
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APSTIPRINĀTI 

ar Tērvetes novada domes 

2018. gada 22. februāra  

sēdes lēmumu (prot. Nr. 3, 13. §), 

ar precizējumiem  

2018. gada 29. marta sēdē  

(prot. Nr. 5, 20. §) 

 

 

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 saistošo noteikumu IV nodaļu ar jaunu 37. un 38.punktu, attiecīgi mainot 

turpmāko saistošo noteikumu punktu numerāciju, šādā redakcijā: 

 

„37. Pabalsti un atlīdzība audžuģimenei.   Audžuģimene, ja lēmumu par bērna 

ārpusģimenes aprūpi pieņēmusi Tērvetes novada bāriņtiesa, saņem  atlīdzību par 

audžuģimenes pienākumu veikšanu, pabalstu bērna uzturam,  kā arī pabalstu apģērba un 

mīkstā inventāra iegādei. Audžuģimene saņem  atlīdzību par audžuģimenes pienākumu 

veikšanu saskaņā ar Ministru  kabineta noteikumiem. 

38. Pabalsti audžuģimenei tiek piešķirti sekojoši: 

38.1. Ikmēneša pabalsts audžuģimenei bērna uzturam divkāršā Ministru kabineta 

noteikto minimālo uzturlīdzekļu bērnam apmērā; 
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38.2. Gadījumā, ja bērnu ievieto audžuģimenē uz laiku, kas īsāks par mēnesi, pabalsta 

apmēru audžuģimenei bērna uzturam nosaka proporcionāli dienu skaitam, par pamatu ņemot 

šo noteikumu 38.1. apakšpunktā noteikto atlīdzības apmēru mēnesī; 

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

 

Domes priekšsēdētāja                                                                         Dace Reinika 
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  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/
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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.§), 

ar precizējumiem 2018. gada 29. marta sēdē 

(protokols Nr. 5, 20.§) 

 

 

 

 

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). 
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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. 
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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.   
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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. Pabalsti un atlīdzība audžuģimenei.   Audžuģimene, ja lēmumu par bērna 

ārpusģimenes aprūpi pieņēmusi Tērvetes novada bāriņtiesa, saņem  atlīdzību par 

audžuģimenes pienākumu veikšanu, pabalstu bērna uzturam,  kā arī pabalstu apģērba un 

mīkstā inventāra iegādei. Audžuģimene saņem  atlīdzību par audžuģimenes pienākumu 

veikšanu saskaņā ar Ministru  kabineta noteikumiem. 

38. Pabalsti audžuģimenei tiek piešķirti sekojoši: 

38.1. Ikmēneša pabalsts audžuģimenei bērna uzturam divkāršā Ministru kabineta 

noteikto minimālo uzturlīdzekļu bērnam apmērā; 

38.2. Gadījumā, ja bērnu ievieto audžuģimenē uz laiku, kas īsāks par mēnesi, pabalsta 

apmēru audžuģimenei bērna uzturam nosaka proporcionāli dienu skaitam, par pamatu ņemot 

šo noteikumu 38.1. apakšpunktā noteikto atlīdzības apmēru mēnesī; 

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


