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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 

 

31.05.2018.                                                                                                  Nr. 9 

Tērvetes novads, Zelmeņi 

Sēde sasaukta  plkst. 10.00  

Sēde atklāta plkst. 10.00   

 

       

DARBA KĀRTĪBĀ 

 

* Izpilddirektora ziņojums 

 

1. Par pašvaldībai piekritīgas zemes piešķiršanu nomā 

2. Par pašvaldībai piekritīgas zemes piešķiršanu nomā 

3. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu, nekustamā īpašuma „Ciedras” sadalīšanu, 

nosaukuma un lietošanas mērķa piešķiršanu 

4. Par nekustamā īpašuma „Klaucāni” sadalīšanu, nosaukuma un zemes lietošanas mērķa 

piešķiršanu 

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

piešķiršanu 

6. Par adreses piešķiršanu 

7. Par saistošo noteikumu Nr.14 „ Par decentralizēto kanalizācijas pakalpojumu 

sniegšanas un uzskaites kārtību Tērvetes novada pašvaldībā ” apstiprināšanu 

8. Par saistošo  noteikumu  Nr. 15  „Sabiedriskās kārtības saistošie noteikumi Tērvetes 

novadā ” apstiprināšanu 

9. Par Tērvetes novada pašvaldības 2017. gada pārskata apstiprināšanu 

10. Par Tērvetes novada domes projektu konkursa „Mēs – Tērvetes novadam” 2018 

vērtēšanas komisijas protokola apstiprināšanu 

11. Par saistošo  noteikumu  Nr.16 “Sabiedriskās kārtības saistošie noteikumi sporta un 

bērnu rotaļu laukumos” apstiprināšanu  

12. Par dalību projektu konkursā 

13. Par dalību projektu konkursā 
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14. Par dzīvokļa īpašuma “Spīdolas “ - 6 atsavināšanu 

15. Par dzīvokļa īpašuma “Sanatorija 5” - 5 atsavināšanu 

16. Par dzīvokļa īpašuma “Sanatorija 4” - 9 atsavināšanu 

17. Par dzīvokļa īpašuma “Sanatorija 5” - 9 atsavināša 

18. Par saistošo  noteikumu Nr. 8 “Kārtība koku ciršanai ārpus meža Tērvetes novada 

teritorijā”  precizēšanu 

19. Par dalību projektu konkursā 

20.       Par  SAC  “Tērvete” štatu saraksta  grozījumu  apstiprināšanu 

21.      Par izmaiņām Tērvetes novada bāriņtiesas štatu sarakstā 

 

22.      Par saistošo  noteikumu  Nr.17 „Grozījumi  Tērvetes novada pašvaldības 2018. gada 1. 

februāra saistošajos  noteikumos  Nr.3 ”Tērvetes novada pašvaldības budžets 2018. gadam””  

apstiprināšanu 

 

 

Sēdi vada domes priekšsēdētāja  Dace Reinika  

Sēdi protokolē   lietvede Santa Hibšmane 

 

Sēdē piedalās: Dace Reinika, Arvīds Bruss, Sandris Laizāns, Linda Karloviča, Dzintra Sirsone, 

Madara Darguža, Ainārs Miķelsons, Indriķis Vēveris 

 

Sēdē nepiedalās: Ieva Krūmiņa – attaisnojošu iemeslu dēļ 

 

Sēdē piedalās domes darbinieki: Domes izpilddirektors Māris Berlands, Augstkalnes pagasta 

pārvaldes vadītāja Jeļena Belova, datortīklu administrators Aivars Narvaišs 

 

Domes priekšsēdētāja aicina balsot par darba kārtību ar 22 jautājumiem 

 

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

M. Darguža, A. Miķelsons, I. Vēveris), PRET – nav, ATTURAS – nav, Tērvetes novada dome 

NOLEMJ: 

 

Apstiprināt darba kārtību ar 22 jautājumiem 

 

 

Domes izpilddirektora Māra Berlanda 2018. gada 31. maija  

ziņojums par pašvaldības darbu 

 

*   8. maijā SIA "Rūķis AG" iesniedza tehniskā projekta dokumentāciju "Autoceļa Te-67 "Dūņu 

Trīņi-Lakstīgalas" 2,133-3,406 km posma pārbūve", projekta Eiropas lauksaimniecības fonda 

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

ciematu atjaunošana lauku apvidos" ietvaros. Projektēšanas izmaksas 3870,79 EUR, pievienotā 

būvdarbu kontroltāme 229 253,74 EUR, ieskaitot PVN. 

 

* Saskaņā ar izstrādāto projekta dokumentāciju, 14. maijā  izsludināts un 28. maijā noslēdzās 

iepirkums TND 2018/11 Publisko iepirkumu likuma 9. panta kārtībā "Gājēju ceļa izbūve gar 

pašvaldības ceļu Au-1 "Šalkas-Lapsas-Klinti-Stūri" posmā no PII"Zvaniņi" līdz valsts 

autoceļam V1056 "Svēte-Augstkalne"", kas paredz izbūvēt bruģētu gājēju celiņu no bērnudārza 

līdz ceļu krustojumam pie Augstkalnes vidusskolas. 

   Saņemti divu pretendentu piedāvājumi. SIA "Varpet" iesniedza piedāvājumu par 37 880,60  

EUR,  bet SIA "Ceļu būvniecības sabiedrība "IGATE"" par 49 913,70 EUR, neskaitot PVN. 

Notiek piedāvājumu atbilstības iepirkuma nolikuma prasībām izvērtēšana.  

Projekts tiek finansēts no pašvaldības budžeta līdzekļiem. 
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*  28. maijā noslēdzās arī otrs 14. maijā  izsludinātais iepirkums TND 2018/12 Publisko 

iepirkumu likuma 9. panta kārtībā "Basketbola laukuma un gājēju celiņa izbūve pie Augstkalnes 

vidusskolas". Tika saņemts viena pretendenta piedāvājums no SIA "Ceļu būvniecības 

sabiedrība "IGATE"" par 84 217,62 EUR, neskaitot PVN. Izvērtējot iesniegto dokumentāciju, 

tā tika atzīta par atbilstošu iepirkuma nolikuma prasībām, sekojoši tiks slēgts būvniecības 

līgums ar pretendentu par nosaukto cenu. Līgumā noteiktais būvniecības laiks 3 mēneši. 

Projekts paredz  izbūvēt iežogotu basketbola laukumu ar gumijotu segumu  pie Augstkalnes 

vidusskolas internāta ēkas. Sporta laukums būs pieejams gan vidusskolas skolēniem, gan 

novada iedzīvotājiem.  

Projekts tiek finansēts no pašvaldības budžeta līdzekļiem. 

 

*    17. maijā notika Tērvetes novada lauksaimniecībā izmantojamās zemes vienības 

"Mazdruķi" nomas tiesību izsole. Iznomājamais objekts 1,43 ha platībā ar sākotnēji noteikto 

nomas maksas apmēru 39,00 EUR/gadā atrodas Bukaišu pagastā.  Izsolē piedalījās divi 

pretendenti, kas izsoles gaitā iznomājamo objektu nosolīja par 399,00 EUR/gadā, neieskaitot 

PVN. 

 

*  Saskaņā ar noslēgto līgumu par Tērvetes pašvaldības ceļu ikdienas uzturēšanas darbu 

veikšanu, SIA "Ceļu būvniecības sabiedrība "IGATE""  Augstkalnes pagastā veica  

greiderējamās kārtas atjaunošanu šādiem  pašvaldības grants autoceļu posmiem: 

 Au-1 "Šalkas-Lapsas-Klinti-Stūri" trīs posmos ar kopējo garumu 1,79 km; 

Au-14 "Puriņi-Pagasta padome" 0,2 km garā posmā; 

Au-40 "Nameji-Mediņi" 0,1 km garā posmā. 

 

*   7. maijā noslēdzās iepirkums TND 2018/10 Publisko iepirkumu likuma 9. panta kārtībā 

"Lietota mini ekskavatora iegāde". Tika saņemti divu pretendentu piedāvājumi- SIA "REPA" 

iesniedza piedāvājumu par 25 234,00 EUR, bet AS "TRIMEN TRACTORS" par 13 800,00 

EUR, neieskaitot PVN.  

    Pārbaudot iesniegto dokumentāciju, tika konstatēts, ka piedāvājums ar zemāko iepirkuma 

cenu atbilst iepirkuma nolikuma prasībām. Iepirkumu komisija nolēma piešķirt iepirkuma 

līguma noslēgšanas tiesības AS "TRIMEN TRACTORS" par augstāk minēto cenu, kā rezultātā 

ir veikta miniekskavatora Bobcat E14 piegāde Tērvetes komunālās nodaļas lietošanai. 

     

*  24. maijā noslēgts būvdarbu līgums ar SIA "EKOM SERVISS" par Augstkalnes vidusskolas 

internāta ēkas apkures, ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmu pārbūves projekta realizēšanu. 

Sakarā ar šīs ēkas tīklu neapmierinošo stāvokli, projektā paredzēta iekšējo apkures, 

ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu nomaiņa, kā arī ārējā ūdensvada pieslēguma pārbūve. 

Līguma summa ir 57 939,22 EUR, tajā skaitā PVN, darbi tiks uzsākti 4. jūnijā Būvdarbu 

izpildes laiks 4 mēneši, finansējums no pašvaldības budžeta līdzekļiem. 

 

*   Bez rezultātiem noslēdzies 11. aprīlī izsludinātais iepirkums TND 2018/9 Publisko 

iepirkumu likuma 9. panta kārtībā "Malkas piegāde SAC "Tērvete", jo netika iesniegts neviens 

piedāvājums. Šī iemesla dēļ iepirkumu komisija pieņēma lēmumu pārtraukt iepirkumu, 

izbeidzot iepirkumu bez rezultāta. 

 

*    Noris darbs pie turpmāko aktivitāšu sagatavošanas abos INTERREG V-A Latvijas-Lietuvas 

pārrobežu sadarbības programmas projektos, kuros Tērvetes novada dome ir sadarbības 

partneris: 

 

-  Zemgales plānošanas reģiona projektā “Vietējo publisko drošības pakalpojumu 

efektivitātes un pieejamības uzlabošana Latvijas un Lietuvas pierobežā”/ Improvement of 
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effiency and availability of local public security services in cross border regions of Latvia and 

Lithuania (Safe borderlands)” Nr.LLI – 302 

 

Šī projekta ietvaros maijā tika organizētas mācības Tērvetes novada ugunsdzēsējiem 

“Motorzāģu operatoru apmācības darbam ugunsgrēka likvidēšanai un glābšanas darbos”. 

 

 Žagares reģionālā parka  projektā "Explore Zemgale by Bicycle" Nr.LLI-264 

notiek  aktīvs sagatavošanās darbs reklāmas velobrauciena Tērvete – Žagare organizēšanai, kas 

norisināsies 13.-14.jūnijā.   

 

Abiem projektiem parakstītas vienošanās ar vadošajiem partneriem par projekta 

īstenošanu. 

 

 Centrālā finanšu un līgumu aģentūra ir apstiprinājusi Tērvetes novada domes projektu 

Nr. 3.3.1.0/17/I/022 “Atbalsts uzņēmējdarbības attīstībai Tērvetes novadā”.  

Projekta  ietvaros tiks asfaltēti pašvaldības ceļi Te-38A "Dobeles šoseja-Laktas" un Te-

36C "Zemzari-Pilskalni" Tērvetes pagastā,  1100 m garumā. Projekta kopējās izmaksas 

210 489,73 EUR, tajā skaitā Eiropas Reģionālās attīstības fonda līdzfinansējums 170 000,00 

EUR. 

 

Noslēdzies projekts „Piebraucamā ceļa izbūve AS „Agrofirma Tērvete”  birojam”. Projekts 

tika īstenots ar Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai atbalstu pasākuma 

"Pamatpakalpojumi un ciematu atjaunošana lauku apvidos" ietvaros. 

 

*    Par Komunālo, dzīvokļu jautājumu un parādu piedziņas komisijas darbu. 

 

Maijā saņemti un izskatīti 13 iesniegumi: 

- dzīvokļu rindā uzņemtas 4 personas; 

- vienā gadījumā atļauta dzīvokļa maiņa; 

- vienai personai piešķirts dzīvoklis; 

- vienai personai atteikts piešķirt dzīvojamo platību, jo minētā persona jau ir nodrošināta ar 

dzīvojamo platību; 

- divos gadījumos atteikts iznomāt garāžu, jo esošais nomnieks nav atteicies no viņam 

iznomātās garāžas; 

- vienā gadījumā atteikts uzņemt dzīvokļu rindā, jo persona nav deklarēta Tērvetes novadā un 

neatbilst Saistošo noteikumu Nr.4 "Kārtība, kādā Tērvetes novada pašvaldība sniedz palīdzību 

dzīvokļa jautājumu risināšanā" 6.,7 un 8.punktā noteiktajiem kritērijiem. 

 

 

 

1. paragrāfs 

Par pašvaldībai piekritīgas zemes piešķiršanu nomā 

D. Reinika 

 

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

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

novada dome NOLEMJ: 

 

Pieņemt lēmumu Nr. 37 “Par pašvaldībai piekritīgas zemes piešķiršanu nomā” 
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2. paragrāfs 

Par pašvaldībai piekritīgas zemes piešķiršanu nomā 

D. Reinika 

 

 

 

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

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

novada dome NOLEMJ: 

 

Pieņemt lēmumu Nr. 38 “Par pašvaldībai piekritīgas zemes piešķiršanu nomā” 

 

 

 

 

3. paragrāfs 

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

nosaukuma un lietošanas mērķa piešķiršanu 

D. Reinika 

 

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

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

novada dome NOLEMJ: 

 

Pieņemt lēmumu Nr. 39 “Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu, nekustamā īpašuma 

“Ciedras” sadalīšanu, nosaukuma un lietošanas mērķa piešķiršanu” 

 

 

 

4. paragrāfs 

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

piešķiršanu 

D. Reinika 

 

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

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

novada dome NOLEMJ: 

 

Pieņemt lēmumu Nr. 40 “Par nekustamā īpašuma “Klaucāni” sadalīšanu, nosaukuma un 

zemes lietošanas mērķa piešķiršanu” 
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5. paragrāfs 

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

piešķiršanu 

D. Reinika 

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

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

novada dome NOLEMJ: 

 

Pieņemt lēmumu Nr. 41 “Par nekustamā īpašuma “Āres” sadalīšanu, nosaukuma un zemes 

lietošanas mērķa piešķiršanu” 

 

 

 

6. paragrāfs 

Par adreses piešķiršanu 

D. Reinika 

 

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

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

novada dome NOLEMJ: 

 

Pieņemt lēmumu Nr. 42 “Par adreses piešķiršanu” 

 

 

 

 

7. paragrāfs 

Par saistošo noteikumu Nr. 14 „ Par decentralizēto kanalizācijas pakalpojumu 

sniegšanas un uzskaites kārtību Tērvetes novada pašvaldībā ” apstiprināšanu 

D. Reinika 

 

  Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.pantu,  Ūdenssaimniecības pakalpojumu likuma 

6. panta ceturtās daļas 5. punktu,  Ministru kabineta 2017. gada 27. jūnija noteikumu Nr.384 

“Noteikumi par decentralizēto kanalizācijas sistēmu apsaimniekošanu un reģistrēšanu” 

6.punktu , Finanšu komitejas lēmuma projektu, Tērvetes novada dome,  atklāti vārdiski 

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

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

1. Apstiprināt Tērvetes novada domes saistošos noteikumus Nr. 14 „Par decentralizēto 

kanalizācijas pakalpojumu sniegšanas un uzskaites kārtību Tērvetes novada pašvaldībā”  

(lēmuma pielikumā);  

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

aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai atzinuma sniegšanai;  

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

par pieņemto saistošo noteikumu tiesiskumu, publicēt saistošos noteikumus oficiālajā izdevumā 

„Latvijas Vēstnesis”;  

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

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

pašvaldības administrācijas ēkā un pagastu pārvaldēs.  

 

 

 

 

http://www.tervetesnovads.lv/
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8. paragrāfs 

Par saistošo  noteikumu  Nr. 15  „Sabiedriskās kārtības saistošie noteikumi Tērvetes 

novadā” apstiprināšanu 
D. Reinika 

 
  Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.pantu, 43.panta pirmās daļas 4., 5., 6.punktu,   

Finanšu komitejas lēmuma projektu, Tērvetes novada dome,  atklāti vārdiski balsojot: PAR - 8 

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

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

1. Apstiprināt Tērvetes novada domes saistošos noteikumus Nr. 15 “Sabiedriskās kārtības 

saistošie noteikumi Tērvetes novadā”  (lēmuma pielikumā);  

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

aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai atzinuma sniegšanai;  

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

par pieņemto saistošo noteikumu tiesiskumu, publicēt saistošos noteikumus oficiālajā izdevumā 

„Latvijas Vēstnesis”;  

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

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

pašvaldības administrācijas ēkā un pagastu pārvaldēs.  

 

 
9. paragrāfs 

Par Tērvetes novada pašvaldības 2017. gada pārskata apstiprināšanu 

D. Reinika 

 

     Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 2.punktu, 72. pantu, 

likuma “Par grāmatvedību” 13.panta trešo daļu,  Ministru kabineta 2013. gada 15. oktobra  

Nr.1115. “Gada pārskata sagatavošanas kārtība”, Finanšu komitejas lēmuma projektu, Tērvetes 

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

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

NOLEMJ: 

 

     1. Apstiprināt Tērvetes novada pašvaldības gada pārskatu par 2017. gadu, kas iekļauj sevī: 

        1.1.   Finanšu pārskatu; 

        1.2.   Vadības ziņojumu. 

     2. Apstiprināt finanšu pārskatu, kas sastāv no: 

        2.1.  Tērvetes novada pašvaldības bilance uz 2017. gada 31. decembri (veidlapa Nr.1); 

        2.2.  Tērvetes novada pašvaldības naudas plūsmas pārskats (veidlapa Nr.4-3); 

        2.3.  Tērvetes novada pašvaldības pašu kapitāla (neto aktīva) izmaiņu pārskats (veidlapa 

                Nr.4-1); 

        2.4. Tērvetes novada pašvaldības pārskats par darbības finansiālajiem rezultātiem 

(veidlapa 

          Nr.2-NP). 

     3. Apstiprināt finanšu pārskata pielikumus: 

        3.1. Tērvetes novada pašvaldības naudas līdzekļu atlikuma izvietojums (veidlapa Nr.1-1); 

        3.2. Tērvetes novada pašvaldības nemateriālo ieguldījumu un pamatlīdzekļu izmaiņu 

pārskats (veidlapa Nr.5); 

        3.3.  Tērvetes novada pašvaldības krājumu izmaiņu pārskats (veidlapa Nr.6); 

        3.4. Tērvetes novada pašvaldības līdzdalības radniecīgo kapitālsabiedrību kapitāla 

izmaiņu pārskats (veidlapa Nr.7-1 RADN); 

        3.5. Tērvetes novada pašvaldības pārskatu par nākamo periodu izdevumiem un avansa 

maksājumiem (veidlapa Nr.8-AV); 

http://www.tervetesnovads.lv/
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        3.6.  Tērvetes novada pašvaldības pārskats par prasībām (veidlapa Nr.8-1); 

        3.7.  Tērvetes novada pašvaldības pārskats par saistībām (veidlapa Nr.8-2); 

        3.8.  Tērvetes novada pašvaldības pārskats par aizņēmumiem (veidlapa Nr.9-1); 

        3.9.  Tērvetes novada pašvaldības informācija par nomu (veidlapa Nr.-1, Nr.-2); 

        3.10. Tērvetes novada pašvaldības pārskats par budžeta izpildi (veidlapa Nr.2); 

        3.11. Tērvetes novada pašvaldības pārskats par dažādiem ieņēmumiem un izdevumiem 

(veidlapa Nr.2-DII); 

        3.12. Tērvetes novada pašvaldības gada pārskata skaidrojumi; 

             3.13. Grāmatvedības uzskaites pamatprincipu apraksts. 

 

 

 

 

10. paragrāfs 

Par Tērvetes novada domes projektu konkursa „Mēs – Tērvetes novadam”  

vērtēšanas komisijas protokola apstiprināšanu 

D. Reinika 

 

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

projektu konkursa „Mēs – Tērvetes novadam” vērtēšanas komisijas protokola apstiprināšanu.  

Komisija tika izveidota ar domes priekšsēdētājas 2018. Gada 17. Aprīļa rīkojumu Nr. 3-1/6 un 

veica Tērvetes novada domes projektu konkursā „Mēs – Tērvetes novadam” saņemto projektu 

izvērtēšanu.  

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

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

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

NOLEMJ: 

 

1. Tērvetes novada domes projektu konkursa „Mēs – Tērvetes novadam” ietvaros finansiāli 

atbalstīt iesniegto projektu realizāciju saskaņā ar vērtēšanas komisijas ieteikumu (vērtēšanas 

komisijas protokols lēmuma pielikumā) ar kopējo Tērvetes novada pašvaldības finansējumu 

2516,79 EUR (divi tūkstoši pieci simti sešpadsmit  euro 79 centi); 

     

     2. Lai īstenotu iedzīvotāju iniciatīvu grupas ”Zvaniņi” iesniegto projektu, novirzīt  

finansējumu 1000,00 EUR (viens tūkstotis euro 00 centi) apmērā no budžeta līdzekļiem, kas 

tika paredzēti  Tērvetes novada domes projektu konkursa „Mēs – Tērvetes novadam” atbalstam, 

Augstkalnes vidusskolai pirmsskolas grupas “Zvaniņi” teritorijas labiekārtošanai – bērnu rotaļu 

laukuma komplekta iegādei.   

 

 

 

11. paragrāfs 

Par saistošo  noteikumu  Nr.16 “Sabiedriskās kārtības saistošie noteikumi sporta un 

bērnu rotaļu laukumos” apstiprināšanu 

D. Reinika 

 

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

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

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

NOLEMJ: 
 

1. Apstiprināt Tērvetes novada domes saistošos noteikumus Nr.16 „Sabiedriskās kārtības 

saistošie noteikumi sporta un bērnu rotaļu laukumos”  (lēmuma pielikumā);  
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2. Nosūtīt saistošos noteikumus triju darba dienu laikā pēc to parakstīšanas Vides 

aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai atzinuma sniegšanai;  

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

par pieņemto saistošo noteikumu tiesiskumu, publicēt saistošos noteikumus oficiālajā izdevumā 

„Latvijas Vēstnesis”;  

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

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

pašvaldības administrācijas ēkā un pagastu pārvaldēs.  

 

          

 

 

 

 

 

 

12. paragrāfs 

Par dalību projektu konkursā 

D. Reinika 

 

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

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

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

ATTURAS – nav, NOLEMJ: 

 

    1. Piedalīties Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai izsludinātajā projektu 

konkursā Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.–2020.gadam apakšpasākuma 

19.2. „Darbības īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” 

aktivitātē 19.2.2. „Vietas potenciāla attīstības iniciatīvas” un iesniegt projekta pieteikumu 

„Gājēju celiņa atjaunošana un stāvlaukuma pārbūve Tērvetes kapos”.  

 

2. Apstiprināt projekta kopējās  izmaksas 43 185,89 EUR  (četrdesmit trīs tūkstoši viens 

simts astoņdesmit pieci euro 89 centi), t.sk. Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai 

finansējums 24 986,08 EUR (divdesmit četri tūkstoši deviņi simti astoņdesmit seši euro 

08 centi) un Tērvetes novada domes līdzfinansējums 18 199,81 EUR (astoņpadsmit tūkstoši 

viens simts deviņdesmit deviņi euro  81 cents). 

  

3. Projekta īstenošanu veikt no valsts un Eiropas Savienības piešķirtā atbalsta finanšu 

līdzekļiem un pašvaldības līdzfinansējuma. 

 

4. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot izpilddirektoram M. Berlandam. 
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13. paragrāfs 

Par dalību projektu konkursā 

D. Reinika 

 

       Ievērojot Tērvetes novada domes 2015. gada 22. decembra sēdes Nr.17 lēmumu “Par 

pasākuma “Pamatpakalpojumi un ciematu atjaunošana lauku apvidos” Tērvetes novada objektu 

atlases kritērijiem”, Tērvetes novada domes un uzņēmēju apspriežu rezultātus (2017. gada 14. 

septembra sanāksmes protokols Nr.3), likuma „Par pašvaldībām” 21.pantu un Ministru kabineta 

2015. gada 18. augusta noteikumus Nr. 475 “Valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanas 

kārtība pasākumā Pamatpakalpojumi un ciematu atjaunošana lauku apvidos” atklātu projektu 

iesniegumu konkursu veidā”, Finanšu komitejas lēmuma projektu, Tērvetes novada dome, 

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

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

    

1. Piedalīties Lauku atbalsta dienesta izsludinātajā ELFLA pasākuma “Pamatpakalpojumi 

un ciematu atjaunošana lauku apvidos” atklātā projektu konkursā, sagatavojot un iesniedzot 

Tērvetes novada pašvaldības projekta „Pašvaldības ceļa Bu 1 pārbūve” pieteikumu. 

2. Apstiprināt projekta kopējās izmaksas 444 357,73 EUR (četri simti četrdesmit četri 

tūkstoši trīs simti piecdesmit septiņi euro 73 centi) apmērā, tai skaitā pašvaldības 

līdzfinansējums, kas sastāda 44 435,77 EUR (četrdesmit četri tūkstoši četri simti trīsdesmit 

pieci euro 77 centi). 

3. Projekta īstenošanu veikt no valsts un Eiropas Savienības piešķirtā atbalsta finanšu 

līdzekļiem un pašvaldības līdzfinansējuma, ņemot aizņēmumu Valsts kasē. 

4. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot izpilddirektoram M. Berlandam. 

 

 

 

14. paragrāfs 

Par dzīvokļa īpašuma “Spīdolas “ – 6 atsavināšanu 

D. Reinika 

 

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

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

novada dome NOLEMJ: 

 

Pieņemt lēmumu Nr. 43 “Par dzīvokļa īpašuma “Spīdolas” – 6 atsavināšanu”  

 

 

15. paragrāfs 

Par dzīvokļa īpašuma “Sanatorija 5” – 5 atsavināšanu 

D. Reinika 

         

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

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

novada dome NOLEMJ: 

 

Pieņemt lēmumu Nr. 44 “Par dzīvokļa īpašuma “Sanatorija 5” – 5 atsavināšanu”  
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16. paragrāfs 

Par dzīvokļa īpašuma “Sanatorija 4” – 9 atsavināšanu 

D. Reinika 

 

 

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

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

novada dome NOLEMJ: 

 

Pieņemt lēmumu Nr. 45 “Par dzīvokļa īpašuma “Sanatorija 4” – 9 atsavināšanu”  

 

17. paragrāfs 

Par dzīvokļa īpašuma “Sanatorija 5” – 9 atsavināšanu 

D. Reinika 

            

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

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

novada dome NOLEMJ: 

 

Pieņemt lēmumu Nr. 46 “Par dzīvokļa īpašuma “Sanatorija 5” – 9 atsavināšanu”  

 

 

 

18. paragrāfs 

Par saistošo  noteikumu Nr. 8 

“Kārtība koku ciršanai ārpus meža Tērvetes novada teritorijā”  

precizēšanu 

D. Reinika 

 

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

aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas 2018. gada 22. maija   atzinumā Nr.1-18/4537  

“Par saistošajiem noteikumiem” norādītos iebildumus, tai skaitā iebildumu par nosaukuma 

precizēšanu, Finanšu komitejas lēmuma projektu, Tērvetes novada dome, atklāti vārdiski 

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

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

 

1. Precizēt Tērvetes novada domes saistošos noteikumus Nr. 8  „Saistošie noteikumi par 

kārtību koku ciršanai ārpus meža Tērvetes novada teritorijā” un apstiprināt tos galīgajā 

redakcijā (pielikumā).  

2. Saistošos noteikumus Nr. 8  „Saistošie noteikumi par kārtību koku ciršanai ārpus meža 

Tērvetes novada teritorijā” triju darba dienu laikā pēc to parakstīšanas nosūtīt Vides 

aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai.  

3.  Saistošo noteikumu Nr. 8  „Saistošie noteikumi par kārtību koku ciršanai ārpus meža 

Tērvetes novada teritorijā”pilnu tekstu:  

3.1. publicēt oficiālājā  izdevumā „Latvijas vēstnesis”;  

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

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

Par dalību projektu konkursā 

D. Reinika 

 

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

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

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

ATTURAS – nav, NOLEMJ: 

 

     1. Piedalīties Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai izsludinātajā projektu 

konkursā Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.–2020.gadam apakšpasākuma 

19.2. „Darbības īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” 

aktivitātē 19.2.2. „Vietas potenciāla attīstības iniciatīvas” un iesniegt projekta pieteikumu  

„ Rotaļu-atpūtas laukuma pilnveidošana pie daudzdzīvokļu mājas “Labrenči””.  

 

     2. Apstiprināt projekta kopējās izmaksas EUR 12 000,00 (divpadsmit tūkstoši euro 00 

centi), t.sk. Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai finansējums EUR 10 800,00 

(desmit tūkstoši astoņi simti euro 00 centi) un Tērvetes novada domes līdzfinansējums 

EUR 1200,00 (viens tūkstotis divi simti euro 00 centi). 

  

     3. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot izpilddirektoram M. Berlandam. 

 

 

20. paragrāfs 

Par  SAC  “Tērvete” štatu saraksta  grozījumu  apstiprināšanu 

D. Reinika 

       

    Tērvetes novada dome ir izskatījusi SAC ”Tērvete” direktores S. Vinteres 2018. gada 24. 

maija  iesniegumu  Nr.1-09/144  “Par štatu sarakstu”, ar  kuru direktore lūdz apstiprināt 

izmaiņas sociālās aprūpes centra “Tērvete” štatu sarakstā, palielinot dārznieka  štata vienība  

par  0,5 slodzēm. Atalgojuma izmaksas tiks segtas no SAC ”Tērvete” budžeta līdzekļiem.  

    Ievērojot minēto un saskaņā ar likuma ”Par pašvaldībām” 21.pantu, Tērvetes novada dome, 

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

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

 

     1.   Noteikt, ka ar 2018. gada 1. jūniju    SAC ”Tērvete”   tiek palielināta  dārznieka  štata 

vienība  par  0,5 slodzēm. 

   2.  Apstiprināt grozījumus  Tērvetes novada domes 2017. gada  28. decembra  sēdē 

apstiprinātajā  SAC ”Tērvete” štatu sarakstā, štatu saraksta  “Tehniskais personāls”  štata 

vienībai “Dārznieks”   skaitli “0,5”  aizstājot ar skaitli “1” . 

  3.  Apstiprināt  SAC ”Tērvete”  konsolidēto štatu sarakstu  ar  2018. gada  1. jūniju 

(pielikumā).  

 

 

21. paragrāfs 

Par izmaiņām Tērvetes novada bāriņtiesas štatu sarakstā 

D. Reinika 

 

    Tērvetes novada dome ir izskatījusi Tērvetes novada bāriņtiesas priekšsēdētājas Baibas 

Opmanes 2018. gada 28. maija iesniegumu ar lūgumu veikt izmaiņas Tērvetes novada 

pašvaldības darbinieku štata sarakstā, veicot izmaiņas bāriņtiesas locekļu amata nosaukumos 

un slodžu likmēs.  
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    Ievērojot minēto un pamatojoties uz likuma ”Par pašvaldībām” 21.pantu, Tērvetes novada 

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

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

  

Veikt izmaiņas Tērvetes novada pašvaldības iestāžu štata sarakstā, ar 2018. gada 1. jūniju 

apstiprinot šādu Tērvetes novada bāriņtiesas štata sarakstu: 

 

 

 

Bāriņtiesa 

Amata nosaukums Amata vienību skaits 

Bāriņtiesas priekšsēdētājs 1 

Bāriņtiesas priekšsēdētāja 

vietnieks 

0,75 

Bāriņtiesas loceklis 1,5 

Bāriņtiesas sekretārs 0,5 

 

 

 

22. paragrāfs 

Par saistošo  noteikumu  Nr.17 „Grozījumi  Tērvetes novada pašvaldības 2018. gada 1. 

februāra saistošajos  noteikumos  Nr.3 ”Tērvetes novada pašvaldības budžets 2018. 

gadam””  apstiprināšanu 

D. Reinika 

 

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

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

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

ATTURAS - nav, NOLEMJ: 

 

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

novada pašvaldības  2018. gada 1. februāra  saistošajos noteikumos Nr. 3 „Tērvetes novada 

pašvaldības budžets 2018. gadam”” (Noteikumi pielikumā). 

 

 

 

 

Sēdi slēdz plkst. 10.35 

 

Nākošā domes sēde 2018. gada 28. jūnijā 

 

 

 

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 31. maijā                                                                                        Nr. 37 

                                                                                                                 (protokols Nr. 9, 1. §) 

 

 

Par pašvaldībai piekritīgas zemes piešķiršanu nomā 

 

 

Tērvetes novada dome, izskatot /Vārds Uzvārds/, /personas kods/, iesniegumu ar lūgumu 

Tērvetes novada pašvaldībai iznomāt lauksaimniecībā izmantojamo zemi 0,05 ha platībā 

palīgsaimniecības vajadzībām pašvaldībai piekritīgā zemes īpašumā ”Zelmeņu centrs”, 

konstatēja:  

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

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

lauksaimniecībā izmantojamās zemes vienības daļa 0,05 ha platībā, kas atbilstoši likuma “Par 

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

palīgsaimniecību vajadzībām.  

Citas personas uz minētās zemes vienības daļas nomu nav pieteikušās. 

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

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

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

personisko palīgsaimniecību vajadzībām atbilstoši likuma “Par zemes reformu Latvijas 

Republikas lauku apvidos” 7.pantam. 

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

„Tērvetes novada pašvaldībai piekrītošo un piederošo neapbūvētu zemesgabalu nomas maksas 

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

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

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

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

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

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

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

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

Dz. Sirsone, M. Darguža, A. Miķelsons, I. Vēveris),  PRET - nav, ATTURAS - nav, NOLEMJ: 
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1. Sākot ar 2018. gada 1. maiju iznomāt /Vārds Uzvārds/, /personas kods/, Tērvetes novada 

pašvaldības lauksaimniecībā izmantojamo zemes vienības daļu 0,05 ha kopplatībā personiskās 

palīgsaimniecības vajadzībām pašvaldības zemes īpašumā ”Zelmeņu centrs”, Tērvetes pagasts, 

Tērvetes novads, /kadastra numurs/,  nosakot: 

    1.1. nomas termiņu uz 5 (pieciem) gadiem; 

    1.2. zemes nomas maksu 1,5 % apmērā no zemes vienības daļas kadastrālās vērtības 

gadā (neieskaitot PVN), paredzot, ka Tērvetes novada domei ir tiesības vienpusēji mainīt zemes 

nomas maksu saskaņā ar spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem, tai skaitā saistošajiem 

noteikumiem; 

    1.3. zemes nomas līgums ar Tērvetes novada pašvaldību ir jānoslēdz līdz 2018. gada 01. 

jūlijam.  

2. Pilnvarot Tērvetes novada pašvaldības izpilddirektoru Māri Berlandu noslēgt lēmumam 

atbilstošu zemes nomas līgumu un veikt lēmuma izpildes kontroli. 

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

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

namā Atmodas ielā 19, Jelgava, LV – 3007. 

 

 

 

Domes priekšsēdētāja                                                                                 D. Reinika 
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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 31. maijā                                                                                        Nr. 38 

                                                                                                                 (protokols Nr. 9, 2. §) 

 

 

Par pašvaldībai piekritīgas zemes piešķiršanu nomā 

 

 

Tērvetes novada dome, izskatot /Vārds Uzvārds/,  /personas kods/, iesniegumu ar lūgumu 

Tērvetes novada pašvaldībai iznomāt lauksaimniecībā izmantojamo zemi 0,07 ha platībā 

palīgsaimniecības vajadzībām pašvaldībai piekritīgā zemes īpašumā ”Brīvais Avoti”, 

konstatēja:  

Tērvetes novada pašvaldībai piekritīgā zemes īpašumā ”Brīvais Avoti”, Bukaišu pagasts, 

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

lauksaimniecībā izmantojamās zemes vienības daļa 0,07 ha platībā, un  kas atbilstoši likuma 

“Par zemes reformu Latvijas Republikas lauku apvidos” 7.pantam, paredzēta personisko 

palīgsaimniecību vajadzībām.  

Citas personas uz minētās zemes vienības daļas nomu nav pieteikušās. 

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

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

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

personisko palīgsaimniecību vajadzībām atbilstoši likuma “Par zemes reformu Latvijas 

Republikas lauku apvidos” 7.pantam. 

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

„Tērvetes novada pašvaldībai piekrītošo un piederošo neapbūvētu zemesgabalu nomas maksas 

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

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

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

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

zemes nomas līgumi bez apbūves tiesībām tiek slēgti uz laiku līdz 5 (pieciem) gadiem. 
Ņemot vērā iepriekš minēto un papildus pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta 

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

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

Dz. Sirsone, M. Darguža, A. Miķelsons, I. Vēveris),  PRET - nav, ATTURAS - nav, NOLEMJ: 
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1. Sākot ar 2018. gada 1. maiju iznomāt /Vārds Uzvārds/, /personas kods/, Tērvetes novada 

pašvaldības lauksaimniecībā izmantojamo zemes vienības daļu 0,07 ha kopplatībā personiskās 

palīgsaimniecības vajadzībām pašvaldības zemes īpašumā ”Brīvais Avoti”, Bukaišu pagasts, 

Tērvetes novads, /kadastra numurs/,  nosakot: 

    1.1. nomas termiņu uz 5 (pieciem) gadiem; 

    1.2. zemes nomas maksu 1,5 % apmērā no zemes vienības daļas kadastrālās vērtības 

gadā (neieskaitot PVN), paredzot, ka Tērvetes novada domei ir tiesības vienpusēji mainīt zemes 

nomas maksu saskaņā ar spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem, tai skaitā saistošajiem 

noteikumiem; 

    1.3. zemes nomas līgums ar Tērvetes novada pašvaldību ir jānoslēdz līdz 2018. gada 01. 

jūlijam.  

2. Pilnvarot Tērvetes novada pašvaldības izpilddirektoru Māri Berlandu noslēgt lēmumam 

atbilstošu zemes nomas līgumu un veikt lēmuma izpildes kontroli. 

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

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

namā Atmodas ielā 19, Jelgava, LV – 3007. 

 

 

Domes priekšsēdētāja                                                                                D. Reinika 
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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 31. maijā                                                                                        Nr. 39 

                                                                                                                 (protokols Nr. 9, 3. §) 

 

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

nosaukuma un lietošanas mērķa piešķiršanu 

 

Tērvetes novada dome ir izskatījusi sertificēta mērnieka /Vārds Uzvārds/ iesniegumu par 

izstrādātā zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamā īpašuma „Ciedras”, Bukaišu 

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

piešķiršanai sadalītajiem zemes gabaliem.  

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

dome konstatēja: 

Nekustamais īpašums „Ciedras”, Bukaišu pagasts, Tērvetes novads, /kadastra numurs/, 

pieder /Vārds Uzvārds/ un sastāv no piecām zemes vienībām ar kopējo platību 45,4 ha. /Vārds 

Uzvārds/ īpašuma tiesības uz nekustamo īpašumu „Ciedras”, Bukaišu pagasts, Tērvetes novads, 

reģistrētas Dobeles zemesgrāmatu nodaļā Bukaišu pagasta /zemesgrāmatas nodalījuma 

numurs/.  

Nekustamā īpašuma „Ciedras” īpašnieks /Vārds Uzvārds/ vēlas sadalīt nekustamā īpašuma 

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

zemes ierīcības projektam. 

    Zemes ierīcības projektu ir izstrādājis SIA „ĢEOMETRS” sertificēts zemes mērnieks 

/Vārds Uzvārds/, /sertifikāta numurs/, atbilstoši normatīvo aktu nosacījumiem. 

Zemes ierīcības projekts paredz sadalīt nekustamā īpašuma „Ciedras”, Bukaišu pagasts, 

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

Nr.1- 5,6 ha un Nr. 2- 3,6 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 – „Ciedru lauki”, Bukaišu  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 



19 

 

ierīcības darbiem paredzēts izveidot jaunu adresācijas objektu un nekustamā īpašuma lietošanas 

mērķu noteikšanu vai maiņu. 

    Ņemot vērā augstāk minētos lietas faktiskos apstākļus un šim protokolam pievienoto 

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

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

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

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

nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība”,  Tautsaimniecības un 

attīstības komitejas lēmuma projektu, Tērvetes novada dome, atklāti vārdiski balsojot: PAR - 8 

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

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

 

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

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

apzīmējums/ divās atsevišķās zemes vienībās, Nr.1- 5,6 ha un Nr.2 – 3,6 ha platībā; 

2. Piešķirt sadalītajam nekustamajam īpašumam „Ciedras”, Bukaišu pagasts, Tērvetes 

novads, sekojošus nosaukumus un lietošanas mērķus: 

     2.1. paliekošajai zemes vienības Nr. 1 ar /kadastra apzīmējums/ atstāt iepriekšējo 

nosaukumu – „Ciedras”, Bukaišu pagasts, Tērvetes novads, un visā tās platībā (5,6 ha) nosakot 

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/ piešķirt nosaukumu – 

„Ciedru lauki”, Bukaišu pagasts, Tērvetes novads, un visā tās platībā (3,6 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 31. maijā                                                                                        Nr. 40 

                                                                                                                 (protokols Nr. 9, 4. §) 

 

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

piešķiršanu 

 

Tērvetes novada dome ir izskatījusi /Vārds Uzvārds/, /personas kods/, iesniegumu par zemes 

īpašuma „Klaucāni”, Bukaišu pagasts, Tērvetes novads, sadalīšanu, nosaukuma un zemes 

lietošanas mērķa piešķiršanu. 

Izskatot augstāk minēto ierosinājumu, Tērvetes novada dome konstatēja: 

Nekustamais īpašums „Klaucāni”, Bukaišu pagasts, Tērvetes novads, pieder /Vārds 

Uzvārds/ un sastāv no trīs zemes vienībām ar /kadastra apzīmējums/, /kadastra apzīmējums/, 

/kadastra apzīmējums/ ar to kopējo platību 3,22 ha. /Vārds Uzvārds/ īpašuma tiesības uz 

nekustamo īpašumu „Klaucāni”, Bukaišu pagasts, Tērvetes novads, reģistrētas Dobeles 

zemesgrāmatu nodaļas Bukaišu pagasta /zemesgrāmatas nodalījuma numurs/. 

Savā iesniegumā /Vārds Uzvārds/ norāda, ka vēlas no tam piederošā zemes īpašuma 

„Klaucāni”, Bukaišu pagasts, Tērvetes novads, atdalīt zemes vienību ar /kadastra apzīmējums/ 

, kopplatībā 0,57 ha, kā arī piešķirt jaunu nosaukumu un zemes lietošanas mērķi. 

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

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

apzīmējums/ kopplatībā 0,57 ha, atdalīšanai no nekustamā īpašuma „Klaucāni” nav 

nepieciešama. 

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

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

likuma I nodaļas 1. panta 14. punktu, Tautsaimniecības un attīstības komitejas lēmuma 

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

Sirsone, M. Darguža, A. Miķelsons, I. Vēveris),  PRET - nav, ATTURAS - nav, Tērvetes novada 

dome NOLEMJ: 

 

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

numurs/, zemes vienību ar /kadastra apzīmējums/  – 0,57 ha platībā. 

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

atdalāmajai zemes vienībai ar /kadastra apzīmējums/ 0,57 ha platībā, piešķirt jaunu nosaukumu 
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– „Kalmes”, Bukaišu pagasts, Tērvetes novads, un noteikt nekustamā īpašuma lietošanas mērķi 

zemes vienībai „Kalmes”, Bukaišu pagasts, Tērvetes novads, /kadastra apzīmējums/  – 0,57 ha 

visā platībā – 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 31. maijā                                                                                        Nr. 41 

                                                                                                                 (protokols Nr. 9, 5. §) 

 

 

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

piešķiršanu 

 

Tērvetes novada dome ir izskatījusi /Vārds Uzvārds/, /personas kods/, iesniegumu par zemes 

īpašuma „Āres”, Bukaišu pagasts, Tērvetes novads, sadalīšanu, nosaukuma un zemes lietošanas 

mērķa piešķiršanu. 

Izskatot augstāk minēto ierosinājumu, Tērvetes novada dome konstatēja: 

Nekustamais īpašums „Āres”, Bukaišu pagasts, Tērvetes novads, pieder /Vārds Uzvārds/ un 

sastāv no trīs zemes vienībām ar /kadastra apzīmējums/, /kadastra apzīmējums/, /kadastra 

apzīmējums/ ar to kopējo platību 3,4 ha. /Vārds Uzvārds/ īpašuma tiesības uz nekustamo 

īpašumu „Āres”, Bukaišu pagasts, Tērvetes novads, reģistrētas Dobeles zemesgrāmatu nodaļas 

Bukaišu pagasta /zemesgrāmatas nodalījuma numurs/. 

Savā iesniegumā /Vārds Uzvārds/ norāda, ka vēlas no tam piederošā zemes īpašuma „Āres”, 

Bukaišu pagasts, Tērvetes novads, atdalīt zemes vienību ar /kadastra apzīmējums/, kopplatībā 

1,20 ha, kā arī piešķirt jaunu nosaukumu un zemes lietošanas mērķi. 

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

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

apzīmējums/ kopplatībā 1,20 ha, atdalīšanai no nekustamā īpašuma „Āres” nav nepieciešama. 

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

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

likuma I nodaļas 1. panta 14. punktu, Tautsaimniecības un attīstības komitejas lēmuma projektu, 

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

M. Darguža, A. Miķelsons, I. Vēveris),  PRET - nav, ATTURAS - nav, Tērvetes novada dome 

NOLEMJ: 

 

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

numurs/, zemes vienību ar /kadastra apzīmējums/ – 1,20 ha platībā. 

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

atdalāmajai zemes vienībai ar /kadastra apzīmējums/  1,20 ha platībā, piešķirt jaunu nosaukumu 

– „Kalnāres”, Bukaišu pagasts, Tērvetes novads, un noteikt nekustamā īpašuma lietošanas 

mērķi zemes vienībai „Kalnāres”, Bukaišu pagasts, Tērvetes novads, /kadastra apzīmējums/ – 
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1,20 ha visā platībā – 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 31. maijā                                                                                        Nr. 42 

                                                                                                                 (protokols Nr. 9, 6. §) 

 

Par adreses piešķiršanu 

 

Tērvetes novada dome, izskatot iesniegto lēmuma projektu par adreses piešķiršanu, 

konstatēja: 

Ar Tērvetes novada domes 2018. gada 22. februāra lēmumu Nr. 19 “Par zemes ierīcības 

projekta apstiprināšanu, nekustamo īpašumu „Mazkalniņi”, “Tērces”, “Liel-Šķindeļi” un “Maz-

Šķindeļi” robežu pārkārtošanu un lietošanas mērķu piešķiršanu” no nekustamā īpašuma 

„Tērces”, Tērvetes pagasts, Tērvetes novads, atdalītajai zemes vienībai ir piešķirts jauns 

nosaukums – „Vectērces”, Tērvetes pagasts, Tērvetes novads, bet nav piešķirta adrese.  

 Zemes vienība „Vectērces”, Tērvetes pagasts, Tērvetes novads, saskaņā ar LR MK 2015. 

gada 8. decembra noteikumu Nr. 698 “Adresācijas noteikumi”, turpmāk tekstā – Noteikumi, 

2.8. un 2.9.punkta nosacījumiem, ir adresācijas objekts, kam ir piešķirama adrese. 

Saskaņā ar Noteikumu 9.punktu pašvaldības dome bez personas piekrišanas, izvērtējot 

konkrēto situāciju, ir tiesīga piešķirt adresi, ja adrese adresācijas objektam nav piešķirta, un 

mainīt, likvidēt vai precizēt adreses pieraksta formu, ja reģistrētā adrese neatbilst šajos 

noteikumos minētajām prasībām. 

Saskaņā ar Noteikumu 12.1.punkta nosacījumiem, ja apbūvei paredzētai zemes vienībai 

adrese ir piešķirta, pirmajai ēkai, kas tiek būvēta vai ir uzbūvēta uz apbūvei paredzētas zemes 

vienības, un ar to funkcionāli saistītajām ēkām saglabā zemes vienībai piešķirto adresi. 

Vadoties no minētā, papildus pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.pantu, 

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

vārdiski balsojot: PAR - 8 (D. Reinika, A. Bruss, S. Laizāns, L. Karloviča, Dz. Sirsone, M. 

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

 

1. Piešķirt apbūvei paredzētajai zemes vienībai „Vectērces”, Tērvetes pagasts, Tērvetes 

novads, /kadastra apzīmējums/ un uz tās atrodošajām ēkām (būvēm) ar /kadastra apzīmējums/, 

/kadastra apzīmējums/, /kadastra apzīmējums/,  /kadastra apzīmējums/, /kadastra apzīmējums/ 

un /kadastra apzīmējums/ adresi „Vectērces”, Tērvetes pagasts, Tērvetes novads.  

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

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

 

 

Domes priekšsēdētāja                                                                                D. Reinika 
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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 31. maijā                                                                                        Nr. 43 

                                                                                                                (protokols Nr. 9, 14. §) 

 

 

Par dzīvokļa īpašuma “Spīdolas “ – 6 atsavināšanu 

 

Tērvetes novada dome ir izskatījusi /Vārds Uzvārds/ 2018. gada 09. aprīļa iesniegumu ar 

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

– 6, Augstkalne, Augstkalnes pagasts, Tērvetes novads.   

        Izskatot augstāk minēto ierosinājumu, Tērvetes novada dome konstatēja: 

        /Vārds Uzvārds/ uz īres tiesisko attiecību pamata lieto Tērvetes novada pašvaldībai 

piederošo dzīvokļa īpašumu Nr. 6, “Spīdolas”, Augstkalne, Augstkalnes pagasts, Tērvetes 

novads, sastāvošu no trīs istabu dzīvokļa ar kopējo platību 71,6 m2, un pie dzīvokļa īpašuma 

piederošo kopīpašuma 7160/116630 domājamo daļu no daudzdzīvokļu mājas /kadastra 

apzīmējums/, un  zemes gabala /kadastra apzīmējums/. 

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

atsevišķos gadījumos valsts vai pašvaldības nekustamā īpašuma atsavināšanu var ierosināt 

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

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

        Ņemot vērā augstāk minēto tiesisko reglamentāciju, /Vārds Uzvārds/ ir tiesības ierosināt 

dzīvokļa īpašuma Nr. 6, “Spīdolas”, Augstkalne, Augstkalnes pagasts, Tērvetes novads, 

atsavināšanu. 

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

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

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

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

locekļiem.  

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

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

īpašumu, ja:   

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

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

             2) tiesā nav celta prasība par īres līguma izbeigšanu. 

http://pro.nais.lv/naiser/text.cfm?Ref=0103012002103132796&Req=0103012002103132796&Key=0127011993021632769&Hash=
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        Pret /Vārds Uzvārds/ nav celta prasība par īres līguma izbeigšanu. Dzīvoklī nav iemitināti 

un nedzīvo citi /Vārds Uzvārds/ ģimenes locekļi. 

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

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

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

ar nosacīto cenu. 

        Saskaņā ar Publiskas personas mantas atsavināšanas likumā doto jēdziena “nosacītā 

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

Standartizācijas likumā paredzētajā kārtībā apstiprinātajiem Latvijas īpašuma vērtēšanas 

standartiem jeb tirgus cena, ko noteicis sertificēts vērtētājs. 

        Dzīvokļa īpašuma Nr. 6, “Spīdolas”, Augstkalne, Augstkalnes pagasts, Tērvetes 

novads, tirgus cena, saskaņā ar veikto tirgus novērtējumu, ko veicis Ober Haus vērtēšanas 

servisa  sertificēts nekustamo īpašumu vērtētājs /Vārds Uzvārds/, /profesionālās kvalifikācijas 

sertifikāta numurs/, ir noteikta 4500,00 EUR ( četri tūkstoši pieci simti euro 00 centi) apmērā, 

bet aktuālā kadastrālā vērtība ir 2292,00 EUR (divi tūkstoši divi simti  deviņdesmit divi  euro 

00 centi) apmērā. 

        Ņemot vērā augstāk minētos lietas faktiskos apstākļus un pamatojoties uz Publiskas 

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

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

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

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

ATTURAS - nav, NOLEMJ: 

 

        1. Atsavināt Tērvetes novada pašvaldībai piederošo nekustamo īpašumu – dzīvokļa 

īpašumu Nr. 6, “Spīdolas”, Augstkalne, Augstkalnes pagasts, Tērvetes novads, sastāvošu no 

trīs istabu dzīvokļa ar kopējo platību 71,6 m2, un pie dzīvokļa īpašuma piederošo kopīpašuma 

7160/116630 domājamo daļu no daudzdzīvokļu mājas /kadastra apzīmējums/ un  zemes 

vienības /kadastra apzīmējums/, pārdodot to par cenu 4500,00 EUR (četri tūkstoši pieci simti 

euro 00 centi) /Vārds Uzvārds/, /personas kods/; 

        2. Noteikt, ka šis lēmums zaudē spēku, ja /Vārds Uzvārds/ līdz 2018. gada 01. jūlijam 

nav veikusi pirkuma maksas nomaksu vai noslēgusi pirkuma līgumu ar Tērvetes novada 

pašvaldību saskaņā ar šī lēmuma 1.punkta noteikumiem. 

 

 

Domes priekšsēdētāja                                                                               D. Reinika 
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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 31. maijā                                                                                        Nr. 44 

                                                                                                               (protokols Nr. 9, 15. §) 

 

Par dzīvokļa īpašuma “Sanatorija 5” – 5 atsavināšanu 

 

Tērvetes novada dome ir izskatījusi /Vārds Uzvārds/ 2017. gada 07. novembra iesniegumu 

ar ierosinājumu pārdot viņam Tērvetes novada pašvaldībai piederošo dzīvokļa īpašumu 

“Sanatorija 5” – 5, Tērvete, Tērvetes pagasts, Tērvetes novads.   

        Izskatot augstāk minēto ierosinājumu, Tērvetes novada dome konstatēja: 

        /Vārds Uzvārds/ uz īres tiesisko attiecību pamata lieto Tērvetes novada pašvaldībai 

piederošo dzīvokļa īpašumu Nr. 5, “Sanatorija 5”, Tērvete, Tērvetes pagasts, Tērvetes novads, 

sastāvošu no vienistabas dzīvokļa ar kopējo platību 23,3 m2, un pie dzīvokļa īpašuma piederošo 

kopīpašuma 2330/47880 domājamo daļu no daudzdzīvokļu mājas /kadastra apzīmējums/, 

šķūņa /kadastra apzīmējums/ un zemes gabala /kadastra apzīmējums/. 

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

atsevišķos gadījumos valsts vai pašvaldības nekustamā īpašuma atsavināšanu var ierosināt 

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

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

        Ņemot vērā augstāk minēto tiesisko reglamentāciju, /Vārds Uzvārds/ ir tiesības 

ierosināt dzīvokļa īpašuma Nr. 5, “Sanatorija 5”, Tērvete, Tērvetes pagasts, Tērvetes novads, 

atsavināšanu. 

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

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

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

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

locekļiem.  

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

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

īpašumu, ja:   

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

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

             2) tiesā nav celta prasība par īres līguma izbeigšanu. 

        Pret /Vārds Uzvārds/ nav celta prasība par īres līguma izbeigšanu. Dzīvoklī nav 

iemitināti un nedzīvo citi /Vārds Uzvārds/ ģimenes locekļi. 

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

noteikumiem pārdot valsts vai pašvaldības mantu par brīvu cenu var, ja nekustamo īpašumu 
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iegūst likuma 4.panta ceturtajā daļā minētā persona. Šajā gadījumā pārdošanas cena ir vienāda 

ar nosacīto cenu. 

        Saskaņā ar Publiskas personas mantas atsavināšanas likumā doto jēdziena “nosacītā 

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

Standartizācijas likumā paredzētajā kārtībā apstiprinātajiem Latvijas īpašuma vērtēšanas 

standartiem jeb tirgus cena, ko noteicis sertificēts vērtētājs . 

        Dzīvokļa īpašuma Nr. 5, “Sanatorija 5”, Tērvete, Tērvetes pagasts, Tērvetes novads, 

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

vērtētājs  /Vārds Uzvārds/, /profesionālās kvalifikācijas sertifikāta numurs/, ir noteikta 500,00 

EUR (pieci simti euro 00 centi) apmērā, bet aktuālā kadastrālā vērtība ir 388,00 EUR (trīs simti  

astoņdesmit astoņi euro 00 centi) apmērā. 

        Ņemot vērā augstāk minētos lietas faktiskos apstākļus un pamatojoties uz Publiskas 

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

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

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

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

ATTURAS - nav, NOLEMJ: 

 

        1. Atsavināt Tērvetes novada pašvaldībai piederošo nekustamo īpašumu – dzīvokļa 

īpašumu Nr. 5, “Sanatorija 5”, Tērvete, Tērvetes pagasts, Tērvetes novads, sastāvošu no 

vienistabas dzīvokļa ar kopējo platību 23,3 m2, un pie dzīvokļa īpašuma piederošo kopīpašuma 

2330/47880 domājamo daļu no daudzdzīvokļu mājas /kadastra apzīmējums/, šķūņa /kadastra 

apzīmējums/ un zemes vienības /kadastra apzīmējums/, pārdodot to par cenu 500,00 EUR (pieci 

simti euro 00 centi) /Vārds Uzvārds/, /personas kods/; 

        2. Noteikt, ka šis lēmums zaudē spēku, ja /Vārds Uzvārds/ līdz 2018. gada 01. jūlijam 

nav veicis pirkuma maksas nomaksu vai noslēdzis pirkuma līgumu ar Tērvetes novada 

pašvaldību saskaņā ar šī lēmuma 1.punkta noteikumiem. 

 

 

Domes priekšsēdētāja                                                                                 D. Reinika 
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LATVIJAS REPUBLIKA 

TĒRVETES NOVADA DOME 
Reģ.Nr.90001465562 

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

e-pasts: tervetesnd@tervetesnd.lv 
 

 

TĒRVETES NOVADA TĒRVETES PAGASTĀ 

 

 

LĒMUMS 
 

 

2018. gada 31. maijā                                                                                        Nr. 45 

                                                                                                                (protokols Nr. 9, 16. §) 

 

Par dzīvokļa īpašuma “Sanatorija 4” – 9 atsavināšanu 

 

        Tērvetes novada dome ir izskatījusi /Vārds Uzvārds/ 2018. gada 16. aprīļa iesniegumu 

ar ierosinājumu pārdot viņai Tērvetes novada pašvaldībai piederošo dzīvokļa īpašumu 

“Sanatorija 4” – 9, Tērvete, Tērvetes pagasts, Tērvetes novads.   

        Izskatot augstāk minēto ierosinājumu, Tērvetes novada dome konstatēja: 

        /Vārds Uzvārds/ uz īres tiesisko attiecību pamata lieto Tērvetes novada pašvaldībai 

piederošo dzīvokļa īpašumu Nr. 9, “Sanatorija 4”, Tērvete, Tērvetes pagasts, Tērvetes novads, 

sastāvošu no trīs istabu dzīvokļa ar kopējo platību 54,0 m2, un pie dzīvokļa īpašuma piederošo 

kopīpašuma 5400/42470 domājamo daļu no daudzdzīvokļu mājas /kadastra apzīmējums/ un 

zemes gabala /kadastra apzīmējums/. 

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

atsevišķos gadījumos valsts vai pašvaldības nekustamā īpašuma atsavināšanu var ierosināt 

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

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

        Ņemot vērā augstāk minēto tiesisko reglamentāciju, /Vārds Uzvārds/ ir tiesības 

ierosināt dzīvokļa īpašuma Nr. 9, “Sanatorija 4”, Tērvete, Tērvetes pagasts, Tērvetes novads, 

atsavināšanu. 

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

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

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

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

locekļiem.  

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

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

īpašumu, ja:   

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

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

             2) tiesā nav celta prasība par īres līguma izbeigšanu. 

        Pret /Vārds Uzvārds/ nav celta prasība par īres līguma izbeigšanu. Dzīvoklī nav 

iemitināti un nedzīvo citi /Vārds Uzvārds/ ģimenes locekļi. 

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

noteikumiem pārdot valsts vai pašvaldības mantu par brīvu cenu var, ja nekustamo īpašumu 
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iegūst likuma 4.panta ceturtajā daļā minētā persona. Šajā gadījumā pārdošanas cena ir vienāda 

ar nosacīto cenu. 

        Saskaņā ar Publiskas personas mantas atsavināšanas likumā doto jēdziena “nosacītā 

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

Standartizācijas likumā paredzētajā kārtībā apstiprinātajiem Latvijas īpašuma vērtēšanas 

standartiem jeb tirgus cena, ko noteicis sertificēts vērtētājs . 

        Dzīvokļa īpašuma Nr. 9, “Sanatorija 4”, Tērvete, Tērvetes pagasts, Tērvetes novads, 

tirgus cena, saskaņā ar veikto tirgus novērtējumu, ko veicis Ober Haus vērtēšanas servisa  

sertificēts nekustamo īpašumu vērtētājs  /Vārds Uzvārds/, /profesionālās kvalifikācijas 

sertifikāta numurs/, ir noteikta 3400,00 EUR (trīs tūkstoši četri simti euro 00 centi) apmērā, bet 

aktuālā kadastrālā vērtība ir 809,00 EUR (astoņi simti  deviņi euro 00 centi) apmērā. 

        Ņemot vērā augstāk minētos lietas faktiskos apstākļus un pamatojoties uz Publiskas 

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

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

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

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

ATTURAS - nav, NOLEMJ: 

 

        1. Atsavināt Tērvetes novada pašvaldībai piederošo nekustamo īpašumu – dzīvokļa 

īpašumu Nr. 9, “Sanatorija 4”, Tērvete, Tērvetes pagasts, Tērvetes novads, sastāvošu no trīs 

istabu dzīvokļa ar kopējo platību 54,0 m2, un pie dzīvokļa īpašuma piederošo kopīpašuma 

5400/42470 domājamo daļu no daudzdzīvokļu mājas /kadastra apzīmējums/  un zemes vienības 

/kadastra apzīmējums/, pārdodot to par cenu 3400,00 EUR (trīs tūkstoši četri simti euro 00 

centi) /Vārds Uzvārds/, /personas kods/; 

        2. Noteikt, ka šis lēmums zaudē spēku, ja /Vārds Uzvārds/ līdz 2018. gada 01. jūlijam 

nav veikusi pirkuma maksas nomaksu vai noslēgusi pirkuma līgumu ar Tērvetes novada 

pašvaldību saskaņā ar šī lēmuma 1.punkta noteikumiem. 

 

 

 

Domes priekšsēdētāja                                                                                D. Reinika 
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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 31. maijā                                                                                        Nr. 46 

                                                                                                                (protokols Nr. 9, 17. §) 

 

Par dzīvokļa īpašuma “Sanatorija 5” – 9 atsavināšanu 

 

        Tērvetes novada dome ir izskatījusi /Vārds Uzvārds/ 2017. gada 02. novembra iesniegumu 

ar ierosinājumu pārdot viņai Tērvetes novada pašvaldībai piederošo dzīvokļa īpašumu 

“Sanatorija 5” – 9, Tērvete, Tērvetes pagasts, Tērvetes novads.   

        Izskatot augstāk minēto ierosinājumu, Tērvetes novada dome konstatēja: 

        /Vārds Uzvārds/ uz īres tiesisko attiecību pamata lieto Tērvetes novada pašvaldībai 

piederošo dzīvokļa īpašumu Nr. 9, “Sanatorija 5”, Tērvete, Tērvetes pagasts, Tērvetes novads, 

sastāvošu no divistabu dzīvokļa ar kopējo platību 61,1 m2, un pie dzīvokļa īpašuma piederošo 

kopīpašuma domājamo daļu 6110/47880 no daudzdzīvokļu mājas /kadastra apzīmējums/, 

šķūņa /kadastra apzīmējums/ un zemes gabala /kadastra apzīmējums/. 

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

atsevišķos gadījumos valsts vai pašvaldības nekustamā īpašuma atsavināšanu var ierosināt 

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

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

        Ņemot vērā augstāk minēto tiesisko reglamentāciju, /Vārds Uzvārds/ ir tiesības ierosināt 

dzīvokļa īpašuma Nr. 9, “Sanatorija 5”, Tērvete, Tērvetes pagasts, Tērvetes novads, 

atsavināšanu. 

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

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

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

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

locekļiem.  

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

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

īpašumu, ja:   

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

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

             2) tiesā nav celta prasība par īres līguma izbeigšanu. 

        Pret /Vārds Uzvārds/ nav celta prasība par īres līguma izbeigšanu. Dzīvoklī nav iemitināti 

un nedzīvo citi /Vārds Uzvārds/ ģimenes locekļi. 

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

noteikumiem pārdot valsts vai pašvaldības mantu par brīvu cenu var, ja nekustamo īpašumu 
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iegūst likuma 4.panta ceturtajā daļā minētā persona. Šajā gadījumā pārdošanas cena ir vienāda 

ar nosacīto cenu. 

        Saskaņā ar Publiskas personas mantas atsavināšanas likumā doto jēdziena “nosacītā 

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

Standartizācijas likumā paredzētajā kārtībā apstiprinātajiem Latvijas īpašuma vērtēšanas 

standartiem jeb tirgus cena, ko noteicis sertificēts vērtētājs . 

        Dzīvokļa īpašuma Nr. 9, “Sanatorija 5”, Tērvete, Tērvetes pagasts, Tērvetes novads, tirgus 

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

/Vārds Uzvārds/, /profesionālās kvalifikācijas sertifikāta numurs/, ir noteikta 1200,00 EUR 

(viens tūkstotis  divi simti euro 00 centi) apmērā, bet aktuālā kadastrālā vērtība ir 1017,00 EUR 

(viens tūkstotis  septiņpadsmit euro 00 centi) apmērā. 

        Ņemot vērā augstāk minētos lietas faktiskos apstākļus un pamatojoties uz Publiskas 

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

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

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

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

ATTURAS - nav, NOLEMJ: 

 

        1. Atsavināt Tērvetes novada pašvaldībai piederošo nekustamo īpašumu – dzīvokļa 

īpašumu Nr. 9, “Sanatorija 5”, Tērvete, Tērvetes pagasts, Tērvetes novads, sastāvošu no 

divistabu dzīvokļa ar kopējo platību 61,1 m2, un pie dzīvokļa īpašuma piederošo kopīpašuma 

6110/47880 domājamo daļu no daudzdzīvokļu mājas /kadastra apzīmējums/, šķūņa /kadastra 

apzīmējums/ un zemes vienības /kadastra apzīmējums/, pārdodot to par cenu 1200,00 EUR 

(viens tūkstotis divi simti euro 00 centi) /Vārds Uzvārds/, /personas kods/; 

     2. Noteikt, ka šis lēmums zaudē spēku, ja /Vārds Uzvārds/ līdz 2018. gada 01. jūlijam nav 

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

saskaņā ar šī lēmuma 1.punkta noteikumiem. 

 

 

 

 

Domes priekšsēdētāja                                                                                 D. Reinika 
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APSTIPRINĀTI 

Ar Tērvetes novada domes  

2018. gada 31. maija sēdes lēmumu 

(protokols Nr. 9, 7. §) 

 

 

 

Saistošie noteikumi Nr. 14 

Par decentralizēto kanalizācijas pakalpojumu sniegšanas un uzskaites kārtību 

Tērvetes novada pašvaldībā 
 

Izdoti saskaņā ar Ūdenssaimniecības pakalpojumu likuma  

6. panta ceturtās daļas 5. punktu un  

Ministru kabineta 2017. gada 27. jūnija noteikumu  

Nr.384 “Noteikumi par decentralizēto kanalizācijas  

sistēmu apsaimniekošanu un reģistrēšanu” 6.punktu  

 

 

I. Vispārīgie jautājumi 

 

1. Saistošie noteikumi nosaka:  

    1.1. decentralizēto kanalizācijas sistēmu, kuras nav pievienotas sabiedrisko ūdenssaimniecības 

pakalpojumu sniedzēja centralizētajai kanalizācijas sistēmai, kontroles un uzraudzības kārtību;  

    1.2. minimālo biežumu notekūdeņu un nosēdumu izvešanai no decentralizētajām kanalizācijas 

sistēmām;  

    1.3. prasību minimumu asenizatoriem;  

    1.4. asenizatoru reģistrācijas kārtību;  

    1.5. decentralizēto kanalizācijas sistēmu reģistrācijas kārtību;  

    1.6. decentralizēto kanalizācijas pakalpojumu sniegšanas un uzskaites kārtību, tai skaitā 

pašvaldības kompetenci minētajā jomā;  

    1.7. decentralizēto kanalizācijas sistēmu īpašnieku un valdītāju pienākumus;  

    1.8. atbildību par saistošo noteikumu pārkāpumiem.  

2. Saistošo noteikumu mērķis ir:  

    2.1. organizēt decentralizēto kanalizācijas pakalpojumu sniegšanu iedzīvotājiem; 

    2.2. noteikt decentralizētajās kanalizācijas sistēmās uzkrāto notekūdeņu un nosēdumu 

apsaimniekošanas (attīrīšanas, savākšanas, transportēšanas), uzraudzības un kontroles prasības, lai 

aizsargātu cilvēku dzīvību un veselību, nodrošinātu vides aizsardzību un dabas resursu ilgtspējīgu 

izmantošanu;  

    2.3. nodrošināt normatīvajos aktos noteikto notekūdeņu attīrīšanas un savākšanas prasību 

ievērošanu Tērvetes novada pašvaldības administratīvajā teritorijā.  

3. Saistošie noteikumi ir saistoši visām fiziskajām un juridiskajām personām Tērvetes novada 

pašvaldības administratīvajā teritorijā, kuru īpašumā vai valdījumā ir decentralizētās kanalizācijas 

sistēmas.  

4. Šajos saistošajos noteikumos lietotie termini atbilst normatīvajos aktos ūdenssaimniecības 

pakalpojumu sniegšanas jomā un citos normatīvajos aktos lietotajiem terminiem.  

 

II. Pašvaldības kompetence decentralizēto  

kanalizācijas pakalpojumu sniegšanas un uzskaites jomā 
 

5. Tērvetes novada pašvaldības centrālā administrācija nodrošina:  

5.1. decentralizēto kanalizācijas sistēmu reģistra izveidošanu un uzturēšanu;  

5.2. asenizatoru reģistrāciju, informācijas par asenizatoriem publicēšanu un reģistra uzturēšanu;  
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5.3. notekūdeņu un nosēdumu savākšanai no decentralizētajām kanalizācijas sistēmām, to 

transportēšanai un novadīšanai centralizētajā kanalizācijas sistēmā izvirzīto prasību ievērošanas 

kontroli;  

5.4. decentralizētajās kanalizācijas sistēmās uzkrāto notekūdeņu un nosēdumu izvešanas 

biežuma kontroli un uzraudzību;  

5.5. decentralizēto kanalizācijas sistēmu ekspluatācijas un uzturēšanas prasību ievērošanas 

kontroli.  

5.6. Tērvetes novada pašvaldība nodrošina informācijas sniegšanu decentralizēto kanalizācijas 

sistēmu īpašniekiem par tajās uzkrāto notekūdeņu un nosēdumu izvešanas kārtību un nepieciešamību 

uzglabāt decentralizēto kanalizācijas pakalpojumu saņemšanu apliecinošu dokumentāciju. Par 

decentralizēto kanalizācijas pakalpojumu saņemšanu pierādošu dokumentu var kalpot noslēgts 

līgums par decentralizētajā kanalizācijas sistēmā uzkrāto notekūdeņu un nosēdumu nodošanu 

attīrīšanai vai decentralizēto kanalizācijas pakalpojumu saņemšanas darījumu 

apliecinošs attaisnojuma dokuments, kurā uzrādīta pakalpojuma sniegšanas adrese, dati par savākto 

notekūdeņu daudzumu, pakalpojumu sniegšanas datums un pakalpojumu sniedzēja rekvizīti. 

  

III. Minimālais biežums notekūdeņu un nosēdumu izvešanai no decentralizētajām 

kanalizācijas sistēmām 

6. Pašvaldības administratīvās teritorijas robežās esošajās decentralizētajās kanalizācijas sistēmās 

uzkrātie notekūdeņi un nosēdumi ir jāizved uz kādu no Tērvetes novada pašvaldības teritorijā esošo 

notekūdeņu attīrīšanas iekārtām (NAI) vai pašvaldības norādītām, centralizētajā kanalizācijas sistēmā 

speciāli izveidotām notekūdeņu pieņemšanas vietām.  

 

7. Minimālais notekūdeņu izvešanas biežums no krājtvertnēm ir nosakāms saskaņā ar šādu 

formulu:  

I = B/A, kur:  

I – decentralizētās kanalizācijas krājtvertnes izvešanas biežums mēnesī (reizes). Ja rezultāts ir 

mazāks par 1, to noapaļo ar divām zīmēm (vai vienai zīmei) aiz komata uz leju. Ja rezultāts lielāks 

par 2, to noapaļo līdz veseliem skaitļiem uz leju;  

B – nekustamajā īpašumā vai nekustamo īpašumu grupā esošo personu kopējais ūdens patēriņš 

mēnesī (m3), pieņemot, ka vienas personas ūdens patēriņš ir 1,5 m3/mēnesī vai arī izmantojot datus 

par faktisko ūdens patēriņu;  

A – decentralizētās kanalizācijas tvertnes tilpums kubikmetros.  

Ja aprēķinātais I ir mazāks par 1, tad krājtvertnē uzkrātie notekūdeņi un nosēdumi jāizved retāk 

nekā reizi mēnesī un ir nepieciešams aprēķināt minimālo izvešanas reižu skaitu gadā (Ig) saskaņā ar 

šādu formulu:  

Ig = MxI,kur –  

M – objekta izmantošanas mēnešu skaits gadā (max 12). Rezultātu noapaļo līdz veseliem 

skaitļiem uz leju.  

Zinot Ig un I, jānosaka Ib - vienas izvešanas reize mēnešos.  

Ib= M/Ig, rezultātu noapaļo, ja nepieciešams, līdz vienai zīmei aiz komata.  

 

8. Faktiskais ūdens patēriņš tiek noteikts sekojoši:  

        8.1. ja decentralizētās kanalizācijas sistēmas īpašnieka vai valdītāja nekustamajā īpašumā tiek 

izmantoti centralizētie ūdensapgādes pakalpojumi, tad novadīto notekūdeņu daudzumu pieņem 

vienādu ar patērētā ūdens daudzumu un notekūdeņu izvešanas biežums ir nosakāms saskaņā ar 

7.punktā norādīto formulu, aprēķinā ietverot vai nu faktiskos datus par kopējo ūdens patēriņu mēnesī, 

ko ir fiksējis komercuzskaites mēraparāts, vai sabiedrisko ūdenssaimniecības pakalpojumu piegādes 

līgumā noteikto ūdens patēriņa normu komercuzskaitei. Notekūdeņu daudzuma uzskaitē neieskaita 

dārza vai piemājas teritorijas laistīšanai izlietoto ūdens daudzumu, ja tas ir noteikts ar šim nolūkam 

speciāli ierīkotu ūdens mēriekārtu;  
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       8.2. ja decentralizētās kanalizācijas sistēmas īpašnieka vai valdītāja nekustamajā īpašumā tiek 

izmantota lokālā ūdens iegūšanas iekārta, tā var tikt aprīkota ar ūdens patēriņa mēraparātu, kura 

rādījumus par patērēto ūdeni izmanto novadīto notekūdeņu daudzuma noteikšanai. Šādā gadījumā 

decentralizētajā kanalizācijas sistēmā uzkrāto notekūdeņu izvešanas biežums ir nosakāms, aprēķinā 

ietverot faktiskos datus par nekustamajā īpašumā izlietoto ūdens daudzumu, ko ir fiksējis ūdens 

patēriņa mērītājs. Ja to nav iespējams ierīkot, tad notekūdeņu daudzuma noteikšanai pielieto 

pašvaldības noteikto ūdens patēriņa normu komercuzskaitei. 

9. Minimālais notekūdeņu un nosēdumu izvešanas biežums no septiķa ir 1 (viena) reize gadā.  

10. Minimālais nosēdumu izvešanas biežums no rūpnieciski izgatavotām attīrīšanas iekārtām, 

kuras attīrītos notekūdeņus novada vidē un kuru kopējā jauda ir mazāka par 5 m3/diennaktī, ir 

nosakāms, ievērojot iekārtas ražotāja izdoto tehnisko dokumentāciju vai instrukcijas par šo iekārtu 

ekspluatāciju, vai − gadījumā, ja decentralizētās kanalizācijas sistēmas īpašnieka vai valdītāja rīcībā 

nav iekārtas sākotnējās tehniskās dokumentācijas − atbilstoša komersanta rakstveida atzinumu par 

iekārtas ekspluatācijas nosacījumiem.  

 
IV. Decentralizēto kanalizācijas sistēmu kontroles un uzraudzības kārtība 

11. Pašvaldības noteiktā kontroles institūcija ir tiesīga :  

     11.1. pārbaudīt decentralizēto kanalizācijas pakalpojumu saņemšanu apliecinošu attaisnojuma 

dokumentu esamību;  

     11.2. saskaņojot ar īpašnieku vai valdītāju, piekļūt decentralizētajai kanalizācijas sistēmai, tās 

tehniskā nodrošinājuma un apsaimniekošanas prasību ievērošanas kontrolei;  

     11.3. pārbaudīt decentralizēto kanalizācijas sistēmu reģistrā ietvertās informācijas atbilstību, 

nepieciešamības gadījumā, nodrošinot tās precizēšanu, balstoties uz veiktās pārbaudes rezultātiem;  

     11.4. pieprasīt atskaites par izvesto notekūdeņu apjomu no decentralizēto kanalizācijas sistēmu 

reģistrā iekļautajiem asenizatoriem.  

12. Ja Tērvetes novada pašvaldības noteiktai kontroles institūcijai radušās šaubas par 

decentralizētās kanalizācijas sistēmas apsaimniekošanas prasību ievērošanu un tās atbilstību 

normatīvo aktu regulējumam, Tērvetes novada pašvaldības noteiktai kontroles institūcijai, ir tiesības 

rakstiski pieprasīt decentralizētās kanalizācijas sistēmas īpašniekam:  

     12.1. nodrošināt piekļuvi decentralizētajai kanalizācijas sistēmai, tās darbības pārbaudei;  

     12.2. veikt decentralizētās kanalizācijas sistēmas ārpuskārtas tehnisko apkopi pie atbilstoša 

komersanta, kas specializējies šādu darbu izpildē, un iesniegt apliecinājumu par iekārtas tehnisko 

stāvokli un norādījumus tās turpmākai ekspluatācijai;  

     12.3. veikt decentralizētajā kanalizācijas sistēmā uzkrāto notekūdeņu paraugu analīzes. 

Izdevumus, kas saistīti ar decentralizētajā kanalizācijas sistēmā uzkrāto notekūdeņu paraugu 

analīzēm, sedz:  

             12.3.1. pašvaldības noteiktā kontroles institūcija, ja decentralizētās kanalizācijas sistēmā 

uzkrāto notekūdeņu paraugu analīzēs netiek konstatētas vielas, kuras aizliegts novadīt centralizētajā 

kanalizācijas sistēmā saskaņā ar pašvaldības saistošajiem noteikumiem par sabiedrisko 

ūdenssaimniecības pakalpojumu sniegšanas un lietošanas kārtību un noteiktās piesārņojošo vielu 

koncentrācijas nepārsniedz minētajos saistošajos noteikumos norādītās; 

        12.3.2. decentralizētās kanalizācijas sistēmas īpašnieks, ja, decentralizētajā kanalizācijas 

sistēmā uzkrāto notekūdeņu paraugu analīzēs, tiek konstatētas vielas, kuras aizliegts novadīt 

centralizētajā kanalizācijas sistēmā saskaņā ar pašvaldības saistošajiem noteikumiem par sabiedrisko 

ūdenssaimniecības pakalpojumu sniegšanas un lietošanas kārtību.  

      12.4. veikt decentralizētās kanalizācijas sistēmas pārbūvi vai jaunas decentralizētās 

kanalizācijas sistēmas izbūvi vai uzstādīšanu, lai novērstu videi nodarāmo kaitējumu, vai risināt 

jautājumu par pieslēgšanos centralizētajai kanalizācijas sistēmai.  
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V. Prasību minimums asenizatoriem 

13. Decentralizētos kanalizācijas pakalpojumus ir tiesīgs sniegt asenizators, kurš atbilst šajos 

noteikumos noteiktajām prasībām un ir reģistrējies Tērvetes novada pašvaldībā.  

14. Prasību minimums asenizatoram:  

     14.1. nodrošināt decentralizēto kanalizācijas pakalpojumu saņemšanas attaisnojošos 

dokumentus atbilstoši MK noteikumos Nr. 384 un šajos saistošajos noteikumos noteiktajām prasībām 

un to izsniegšanu decentralizēto kanalizācijas sistēmu īpašniekiem vai valdītājiem;  

     14.2. veikt Tērvetes novada administratīvajā teritorijā esošajās decentralizētajās kanalizācijas 

sistēmās savākto notekūdeņu un nosēdumu, kā arī dūņu apjoma uzskaiti;  

     14.3. pārvadāt decentralizētajās kanalizācijas sistēmās savāktos notekūdeņus ar šim nolūkam 

paredzētu specializētu transportlīdzekli;  

     14.4. noslēgt rakstveida līgumu ar notekūdeņu attīrīšanas iekārtu (NAI) vai specializēto 

notekūdeņu pieņemšanas vietas īpašnieku par decentralizētajās kanalizācijas sistēmās savākto 

notekūdeņu un/vai nosēdumu novadīšanu un attīrīšanu;  

     14.5. nodrošināt visu nepieciešamo pasākumu un darbību veikšanu, lai nepieļautu centralizētās 

kanalizācijas sistēmas aizsērējumu decentralizētajās kanalizācijas sistēmās savākto notekūdeņu 

novadīšanas rezultātā;  

     14.6. nodrošināt visu nepieciešamo pasākumu un darbību veikšanu, lai nepieļautu bīstamo 

atkritumu, kuru savākšanai normatīvajos aktos ir noteikta īpaša kārtība un prasības, nonākšanu 

centralizētajā kanalizācijas sistēmā decentralizēto kanalizācijas sistēmu notekūdeņu novadīšanas 

rezultātā;  

     14.7. līdz kārtējā gada 1. februārim iesniegt Tērvetes novada pašvaldības reģistra uzturētājam 

rakstveida deklarāciju par iepriekšējā saimnieciskajā gadā izvesto notekūdeņu un nosēdumu apjomu 

pašvaldības teritorijā. Deklarāciju iesniedz klātienē, nosūta pa pastu vai elektroniski normatīvajos 

aktos par elektronisko dokumentu noformēšanu noteiktajā kārtībā.  

 

VI. Asenizatoru reģistrācijas kārtība 

 

15. Papildus MK noteikumos Nr.384 noteiktajām reģistrācijas prasībām asenizators iesniedz 

Tērvetes novada pašvaldībā rakstveida iesniegumu, kuram pievieno 16. punktā norādīto rakstveida 

informāciju.  

16. Reģistrācijas veikšanai asenizators iesniedz attiecīgus dokumentus, apliecinot, ka:  

     16.1. ir tiesīgs veikt kravas autopārvadājumus vai pašpārvadājumus Latvijas Republikas 

teritorijā, izņemot, ja pakalpojums tiks sniegts ar traktortehniku, izmantojot asenizācijas mucu; 

     16.2. iesnieguma iesniegšanas dienā asenizatoram Latvijā nav nodokļu parādu, tai skaitā, valsts 

sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādu, kas kopsummā pārsniedz 150 euro;  

     16.3. ir noslēgts līgums ar pašvaldības norādīto notekūdeņu attīrīšanas iekārtu (NAI) vai 

specializēto notekūdeņu pieņemšanas vietu īpašnieku/-iem.  

17. Šo noteikumu 15.punktā minēto reģistrācijas iesniegumu asenizators var iesniegt:  

      17.1. personīgi pašvaldības administrācijā;  

 17.2. pa pastu;  

 17.3. elektroniski normatīvajos aktos par elektronisko dokumentu noformēšanu noteiktajā 

kārtībā.  

18. Lai veiktu reģistrāciju, pašvaldības administrācija pārbauda iesniegto informāciju un 

pārliecinās par:  

18.1. Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra piešķirtajiem asenizatora reģistrācijas datiem, ja 

asenizators ir juridiska persona;  

18.2. Valsts ieņēmumu dienesta publiskajā datu bāzē reģistrētajiem datiem par ienākuma 

nodokļa maksātājiem, ja asenizators ir fiziska persona.  
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19. Asenizatoram ir tiesības pašam iegūt un iesniegt pašvaldības administrācijai šo noteikumu 18. 

punktā minēto informāciju apliecinošus dokumentus.  

20. Asenizatora reģistrācija tiek veikta, ja tas ir izpildījis šo noteikumu prasības, iesniedzot visus 

nepieciešamos dokumentus, un pēc to izvērtēšanas pašvaldības administrācija ir atzinusi, ka 

asenizators atbilst šajos noteikumos izvirzītajām prasībām.  

21. Asenizatora iesniegums tiek izskatīts 15 (piecpadsmit) darba dienu laikā no tā saņemšanas 

dienas. Iesniegums tiek uzskatīts par saņemtu ar brīdi, kad ir iesniegti visi noteikumos norādītie 

nepieciešamie dokumenti.  

22. Pašvaldības administrācija trīs darba dienu laikā pēc lēmuma pieņemšanas publicē pašvaldības 

tīmekļa vietnē informāciju par asenizatora reģistrāciju normatīvo aktu noteiktajā kārtībā. 

Reģistrācijas neveikšanas gadījumā pašvaldības administrācija nosūta rakstveida informāciju 

asenizatoram par trūkumiem, kas konstatēti reģistrācijas iesnieguma izskatīšanas gaitā, un norāda to 

novēršanas termiņu. Gadījumā, ja trūkumi netiek novērsti norādītajā termiņā, asenizatora reģistrācijas 

iesniegums tiek uzskatīts par neiesniegtu un saņemtie dokumenti tiek atgriezti asenizatoram.  

23. Ja asenizatora darbībās tiek konstatēti normatīvo aktu pārkāpumi, kas skar ūdenssaimniecības 

pakalpojumu sniegšanas jomu, komerctiesību jomu, profesionālās darbības sfēru, finanšu saistību 

izpildi, kravu autopārvadājumu jomu vai vides aizsardzības jomu, dome anulē attiecīgā asenizatora 

reģistrācijas faktu, nosūtot rakstveida paziņojumu asenizatoram, un dzēš par to ziņas pašvaldības 

tīmekļa vietnē. Attiecīgajā gadījumā asenizatora pienākums ir 3 (trīs) darba dienu laikā no 

paziņojuma saņemšanas dienas iesniegt pašvaldībai šo noteikumu 14.7. punktā noteikto informāciju 

par periodu līdz reģistrācijas anulēšanas dienai.  

24. Asenizators ir tiesīgs apstrīdēt reģistrācijas anulēšanas faktu 15 (piecpadsmit) darba dienu laikā 

no paziņojuma saņemšanas iesniedzot rakstveida iesniegumu domē, kurā tiek norādīts lūguma 

pamatojums un ziņas par iesniegumā ietvertajiem apgalvojumiem. Reģistrācijas anulēšanas fakta 

apstrīdēšana neaptur noteikumu 23.punktā norādītā paziņojuma darbību un neatbrīvo asenizatoru no 

šo noteikumu 23.punktā paredzētās informācijas iesniegšanas.  

25. Ziņas par asenizatoru pašvaldības tīmekļa vietnē tiek atjaunotas, pamatojoties uz Tērvetes 

novada domes lēmumu, ar kuru atcelts reģistrācijas anulēšanas fakts.  

26. Gadījumā, ja asenizatora reģistrācija ir anulēta, balstoties uz apstiprinošu informāciju, ka 

asenizatoram ir apturēta vai anulēta kravas autopārvadājumu veikšanas licence Latvijas Republikas 

administratīvajā teritorijā, ziņas par asenizatora reģistrāciju tiek atjaunotas, pamatojoties uz 

kompetentās valsts iestādes lēmumu, kas izskata jautājumus par kravas autopārvadājumu licences un 

licences kartītes darbības apturēšanu uz laiku vai anulēšanu.  

27. Gadījumā, ja decentralizētos kanalizācijas pakalpojumus nodrošina pašvaldības sabiedrisko 

ūdenssaimniecības pakalpojumu sniedzējs, par šo faktu reģistrā tiek veikts atbilstošs ieraksts.  

 

VI. Decentralizēto kanalizācijas sistēmu reģistrācijas kārtība 

28. Tērvetes novada pašvaldības administratīvajā teritorijā esoša nekustamā īpašuma īpašnieks vai 

valdītājs, kura īpašumā esošā decentralizētā kanalizācijas sistēma nav reģistrēta, iesniedz 

decentralizēto kanalizācijas sistēmu reģistra uzturētājam pirmreizējo decentralizētās kanalizācijas 

sistēmas reģistrācijas apliecinājumu. 

29. Ja nekustamais īpašums tiek atsavināts vai ir notikušas decentralizētās kanalizācijas sistēmas 

izmaiņas (tās pārbūve vai veida maiņa, īpašuma pieslēgums centralizētajai kanalizācijas sistēmai, 

mainījies notekūdeņu novadīšanas plānotais apjoms, deklarēto vai faktiski dzīvojošo personu skaits), 

decentralizētās kanalizācijas sistēmas īpašniekam vai valdītājam nekavējoties, bet ne vēlāk kā 1 

(viena) mēneša laikā pēc nekustamā īpašuma iegādes vai izmaiņām šo noteikumu 28. punktā 

norādītais apliecinājums jāiesniedz personiski, jānosūta pa pastu vai elektroniski, ja tas sagatavots 

saskaņā ar normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu.  

 

VIII. Decentralizēto kanalizācijas sistēmu īpašnieku un valdītāju pienākumi 
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30. Decentralizētās kanalizācijas sistēmas īpašnieka vai valdītāja pienākumi, papildus MK 

noteikumos Nr.384. noteiktajiem, ir šādi:  

     30.1. nodrošināt radīto notekūdeņu uzkrāšanu vai attīrīšanu ekspluatācijā nodotā 

decentralizētajā kanalizācijas sistēmā;  

     30.2. segt izmaksas pašvaldības kontroles institūcijai, kas saistītas ar notekūdeņu paraugu 

analīžu veikšanu, ja uzkrāto notekūdeņu paraugu analīzēs tiek konstatētas vielas, kuras neatbilst 

pašvaldības saistošajos noteikumos par sabiedrisko ūdenssaimniecības pakalpojumu sniegšanas un 

lietošanas kārtību noteiktajām piesārņojošo vielu koncentrācijām, pēc to faktiskajām izmaksām, 

saskaņā ar izrakstīto rēķinu; 

     30.3. nodrošināt pašvaldības kontroles institūcijas pilnvarotam pārstāvim piekļuvi 

decentralizētajai kanalizācijas sistēmai tās tehniskā nodrošinājuma un ekspluatācijas prasību 

ievērošanas kontrolei un tās darbības pārbaudei;  

     30.4. līdz kārtējā gada 1. aprīlim iesniegt Tērvetes novada pašvaldības centrālai administrācijai 

atbilstoša komersanta rakstveida apliecinājuma kopiju par veikto decentralizētās kanalizācijas 

sistēmas tehnisko apkopi, par tās tehnisko stāvokli un turpmākajiem norādījumiem tās ekspluatācijā, 

ja nekustamajā īpašumā tiek ekspluatētas rūpnieciski izgatavotas notekūdeņu attīrīšanas iekārtas, 

kuras attīrītos notekūdeņus novada vidē un kuru kopējā jauda ir mazāka par 5m3/diennaktī;  

     30.5. uzrādīt pašvaldības kontroles institūcijai decentralizēto kanalizācijas pakalpojumu 

saņemšanu pierādošos dokumentus. Par decentralizēto kanalizācijas pakalpojumu saņemšanu 

pierādošu dokumentu var kalpot noslēgts līgums par decentralizētajā kanalizācijas sistēmā uzkrāto 

notekūdeņu un nosēdumu nodošanu attīrīšanai vai decentralizēto kanalizācijas pakalpojumu 

saņemšanas darījumu apliecinošs attaisnojuma dokuments, kurā uzrādīta pakalpojumu sniegšanas 

adrese, dati par savākto notekūdeņu daudzumu, pakalpojumu sniegšanas datums un pakalpojumu 

sniedzēja rekvizīti. 

  

IX. Atbildība par saistošo noteikumu neievērošanu 

 

31. Saistošo noteikumu izpildi kontrolēt un sastādīt administratīvos protokolus savas kompetences 

robežās ir tiesīgas šādas amatpersonas:  

     31.1. pašvaldības policijas amatpersonas;  

     31.2. sabiedrisko ūdenssaimniecības pakalpojumu sniedzēja amatpersonas, ja tiesības sastādīt 

administratīvo protokolu viņiem noteiktas pašvaldības iekšējos normatīvajos aktos;  

     31.3. citas pašvaldības institūcijas.  

32. Par šo saistošo noteikumu prasību neievērošanu izsaka brīdinājumu vai uzliek naudas sodu: 

fiziskām personām – līdz 350 EUR, juridiskām personām – līdz 1400 EUR.  

33. Administratīvos protokolus izskata pašvaldības Administratīvā komisija.  

34. Administratīvais sods šo saistošo noteikumu pārkāpēju neatbrīvo no pienākuma novērst 

pārkāpumu, kā arī no pārkāpuma rezultātā nodarīto zaudējumu atlīdzināšanas.  
 

X. Noslēguma jautājumi 

 

35. Ja ekspluatētā decentralizētā kanalizācijas sistēma neatbilst šajos saistošajos noteikumos un 

normatīvajos aktos izvirzītajām prasībām, decentralizētās kanalizācijas sistēmas īpašnieks vai 

valdītājs nodrošina tās atbilstību šo saistošo noteikumu un normatīvo aktu prasībām ne vēlāk kā līdz 

2021. gada 31. decembrim.  

36. Tērvetes novada pašvaldības administratīvajā teritorijā esoša nekustamā īpašuma īpašnieks vai 

valdītājs līdz 2020.gada 31.decembrim iesniedz decentralizēto kanalizācijas sistēmu reģistra 

uzturētājam pirmreizējo decentralizētās kanalizācijas sistēmas reģistrācijas apliecinājumu.  

37. Saistošie noteikumi publicējami laikrakstā “Latvijas Vēstnesis” un stājas spēkā nākamajā dienā 

pēc publicēšanas.  

 

Domes priekšsēdētāja                                                                            D. Reinika 
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Tērvetes novada domes saistošo noteikumu Nr. 14 

„Par decentralizēto kanalizācijas pakalpojumu sniegšanas un uzskaites kārtību Tērvetes 

novada pašvaldībā” 

 

PASKAIDROJUMA RAKSTS 

 

Paskaidrojuma raksta sadaļas Norādāmā informācija 

1.Projekta nepieciešamības 

pamatojums  

Saistošie noteikumi izstrādāti ievērojot Ūdenssaimniecības 

pakalpojumu likuma 6.panta ceturtās daļas 5.punktu, kas paredz, 

ka pašvaldības dome izdod saistošos noteikumus, kuros paredz 

decentralizēto kanalizācijas pakalpojumu sniegšanas un uzskaites 

kārtību.  

2. Īss projekta satura izklāsts  Saistošie noteikumi nosaka:  

1) decentralizēto kanalizācijas sistēmu, kuras nav pievienotas 

sabiedrisko ūdenssaimniecības pakalpojumu sniedzēja 

centralizētajai kanalizācijas sistēmai, kontroles un uzraudzības 

kārtību;  

2) minimālo biežumu notekūdeņu un nosēdumu izvešanai no 

decentralizētajām kanalizācijas sistēmām;  

3) prasību minimumu asenizatoriem;  

4) asenizatoru reģistrācijas kārtību;  

5) decentralizēto kanalizācijas sistēmu reģistrācijas kārtību;  

6) decentralizēto kanalizācijas pakalpojumu sniegšanas un 

uzskaites kārtību, tai skaitā pašvaldības kompetenci minētajā 

jomā;  

7) decentralizēto kanalizācijas sistēmu īpašnieku un valdītāju 

pienākumus;  

8) atbildību par saistošo noteikumu pārkāpumiem.  

3. Informācija par plānoto 

projekta ietekmi uz pašvaldības 

budžetu   

Nav būtiskas ietekmes  

 

4. Informācija par plānoto 

projekta ietekmi uz sabiedrību 

(mērķgrupām) un 

uzņēmējdarbības vidi 

pašvaldības teritorijā  

Saistošo noteikumu mērķgrupa ir decentralizēto kanalizācijas 

pakalpojumu sniedzēji Tērvetes novada teritorijā un 

decentralizētās kanalizācijas sistēmas īpašnieki vai valdītāji. 

 

5.Informācija par 

administratīvajām procedūrām  

Saistošo noteikumu izpildes ievērošanu kontrolēs Tērvetes 

novada dome šo noteikumu paredzētajā kārtībā un Tērvetes 

novada pašvaldības policijas amatpersonas.  

Institūcijas, kurās privātpersona var vērsties saistošo noteikumu 

piemērošanā ir Tērvetes novada dome un decentralizēto 

kanalizācijas pakalpojumu sniedzēji. 

6. Informācija par konsultācijām 

ar privātpersonām  

Pēc Saistošo noteikumu projekta izskatīšanas Finanšu komitejas 

sēdē, projekts publicēts pašvaldības tīmekļa vietnē 

www.tervetesnovads.lv, lai sabiedrības pārstāvjiem būtu iespējas 

izteikt priekšlikumus vai iebildumus. 

 

 
Domes priekšsēdētāja                     D. Reinika 

http://www.tervetesnovads.lv/
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APSTIPRINĀTI 

ar Tērvetes novada domes 

2018. gada 31. maija sēdes lēmumu 

(protokols Nr.9, 8. §) 

 

 

Saistošie noteikumi Nr.15   

„Sabiedriskās kārtības saistošie noteikumi Tērvetes novadā” 

 

Izdoti saskaņā ar likumu  

„Par pašvaldībām” 43.panta  

pirmās daļas 4., 5. un 6.punktu 

 

I. Vispārīgie jautājumi 

 

1. Saistošie noteikumi (turpmāk tekstā - Noteikumi) nosaka  prasības, lai nodrošinātu 

sabiedrisko kārtību, teritorijas sakoptību un sanitārās tīrības uzturēšanu,  apstādījumu 

aizsardzību, tīrības un kārtības uzturēšanu sabiedriskajās vietās, dzīvojamās un koplietošanas 

telpās Tērvetes novada administratīvajā teritorijā un atbildību par šo prasību neievērošanu. 

 2. Noteikumos lietoto terminu skaidrojums: 

     2.1. Apstādījumi – visas ar augiem dabiskā vai mākslīgā ceļā apaugušas platības ārpus meža 

zemes, kurās neiegūst produkciju (pārtiku, koksni, ziedus u.c.) realizācijai. 

     2.2. Koplietošanas telpas – daudzdzīvokļu dzīvojamās mājās, kurās atrodas vismaz divi 

dzīvokļu īpašumi un ir telpas, kas paredzētas kopējai lietošanai (kāpņu telpas, gaiteņi, pagrabi, 

bēniņi un tml.). 

     2.3. Sabiedriska vieta – ikviena pašvaldības administratīvajā teritorijā esoša par maksu vai 

bez maksas plašam personu lokam pieejama vieta, kas neatkarīgi no tās faktiskās izmantošanas 

vai īpašuma formas kalpo sabiedrības kopējo vajadzību un interešu nodrošināšanai. Vietas, 

kuras pieejamas personām tikai saistībā ar darba, uzņēmuma vai cita veida līgumu izpildi, 

attiecīgās vietas īpašniekam, valdītājam vai turētājam, šo noteikumu izpratnē nav sabiedriskas 

vietas. 

     2.4. Sīkie atkritumi – izsmēķi, sērkociņi, saulespuķu sēklas, papīri, pārtikas produkti, to 

atliekas un tamlīdzīgi atkritumi. 

     2.5. Zaļā zona – visas ar augiem apaudzētas un koptas platības, kas ietver parkus, dārzus, 

košumdārzus, skvērus, bulvārus, alejas, kapsētas, nogāžu nostiprinājumus, kā arī 

daudzdzīvokļu māju  pagalmu  zālienus u.c., kā arī šim nolūkam paredzētas platības. Zaļajā 

zonā var būt koki, krūmi, vīteņaugi, puķu stādījumi, zālieni, ceļi, ūdenstilpnes, takas un laukumi 

ar dārza mēbelēm un ierīcēm, kā arī celtnes apstādījumu apkopei u.c. elementi. 

3. Šie Noteikumi ir saistoši visām fiziskām un juridiskām personām Tērvetes novada 

administratīvajā teritorijā. 
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4. Personas, kuras pārkāpj šos Noteikumus, ir saucamas pie šajos Noteikumos paredzētās 

administratīvās atbildības.   

 

 

II. Administratīvie pārkāpumi 

  

5. Sabiedrisko vietu piegružošana, atkritumu izmešana tam neparedzētās vietās 

     5.1. Par sīko atkritumu izmešanu tam neparedzētās vietās – 

izsaka brīdinājumu vai uzliek naudas sodu līdz EUR 30. 

 

     5.2. Par atkritumu izmešanu tam neparedzētās vietās, kā arī daudzdzīvokļu ēku 

koplietošanas telpu piegružošanu – 

izsaka brīdinājumu vai uzliek naudas sodu fiziskām personām līdz EUR 50, juridiskām 

personām līdz EUR 200. 

   

6. Transportlīdzekļu novietošana pie atkritumu konteineriem 

Par transportlīdzekļu novietošanu pie atkritumu konteineriem, kuri novietoti atkritumu 

konteineru laukumā, ja tas traucē brīvu piekļūšanu atkritumu konteineriem, – 

izsaka brīdinājumu vai uzliek naudas sodu līdz EUR 25. 

 

7. Lielgabarīta priekšmetu turēšana sabiedriskās vietās 

Par visa veida lielgabarīta priekšmetu (malkas, būvmateriālu, metālā konstrukciju un citu 

tamlīdzīgu priekšmetu) novietošanu un turēšanu ilgāk par 10 kalendārām dienām sabiedriskās 

vietās vai zaļajā zonā, ja tas traucē ielu ēku, pagalmu uzkopšanu vai satiksmes drošību, – 

īpašniekam vai turētājam izsaka brīdinājumu vai uzliek naudas sodu līdz EUR 50. 

 

8. Dažādu aprīkojumu un iekārtu patvaļīga pārvietošana 

Par patvaļīgu dažāda veidu atribūtu, aprīkojuma un svētku dekorāciju pārvietošanu sabiedriskā 

vietā – 

izsaka brīdinājumu vai uzliek naudas sodu līdz EUR 25. 

 

10. Apstādījumu bojāšana 

     10.1. Par apstādījumu bojāšanu, ziedu plūkšanu vai izraušanu no apstādījumiem, koku, 

krūmu vai to zaru laušanu – 

izsaka brīdinājumu vai uzliek naudas sodu līdz EUR 50. 

 

     10.2. Par braukšanu ar transporta līdzekli pa zaļo zonu, izņemot speciālā dienesta transportu, 

veicot dienesta pienākumus, kā arī izņemot gadījumus, ja ir saņemta speciāla atļauja un izņemot 

speciāli šim nolūkam izveidotas stāvvietas, -  

uzliek naudas sodu no EUR  20  līdz EUR 50 . 

 

     10.3. Par transporta līdzekļa novietošanu zaļajā zonā, izņemot speciālā dienesta transportu, 

veicot dienesta pienākumus, kā arī izņemot gadījumus, ja ir saņemta speciāla atļauja un izņemot 

speciāli šim nolūkam izveidotas stāvvietas, - 

uzliek naudas sodu no EUR  20  līdz EUR 50 . 

 

11. Atrašanās sabiedriskā vietā ar atvērtu alkoholiskā dzēriena iepakojumu 
Par atrašanos ar atvērtu vai vaļēju alus vai cita alkoholiskā dzēriena iepakojumu vai alkoholisko 

dzērienu jebkura veida vaļējā tarā sabiedriskās vietās, kā arī dzīvojamo ēku koplietošanas telpās 

vai sabiedriskajā transportā, izņemot speciāli atļautās vietās, kurās alkoholiskie dzērieni tiek 

pārdoti patērēšanai uz vietas, - 

izsaka brīdinājumu vai uzliek naudas sodu līdz EUR 20. 
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12. Telts uzstādīšana vai patvaļīga uguns kurināšana sabiedriskās vietās 
Par telts, nojumes uzstādīšanu vai patvaļīgu uguns kurināšanu sabiedriskajās vietās, zaļajā zonā, 

izņemot tam speciāli paredzētajās vietās, – 

izsaka brīdinājumu vai uzliek naudas sodu līdz EUR 20. 

  

13. Nakšņošana sabiedriskā vietā 
Par nakšņošanu vai gulēšanu daudzdzīvokļu māju koplietošanas telpās, sabiedriskajās vietās, 

zaļajā zonā – 

izsaka brīdinājumu vai uzliek naudas sodu līdz EUR 30. 

   

14. Transporta līdzekļu mazgāšanu pludmalēs 

Par transporta līdzekļu  mazgāšanu pludmalēs, ūdenskrātuvju krastos un citās vietās, kas 

speciāli nav paredzētas šim nolūkam,- 

izsaka brīdinājumu vai uzliek naudas sodu līdz EUR  75. 

 

15. Ūdenstilpņu izmantošanas nosacījumu neievērošana 

Par veļas, dzīvnieku mazgāšana ūdenstilpēs ar mazgāšanas līdzekļiem –  

izsaka brīdinājumu vai uzliek naudas sodu līdz EUR 30,00. 

  

16. Sabiedriskā miera traucēšana 

16.1. Par  remontdarbu un būvdarbu veikšanu daudzdzīvokļu dzīvojamo māju dzīvojamās un 

koplietošanas telpās, dažādu mehānismu, iekārtu un agregātu darbināšanu, klaigāšanu, 

dziedāšanu, skaļu muzicēšanu vai mūzikas atskaņošanu un tamlīdzīgu darbību veikšanu 

apdzīvotās vietās,  laika posmā no plkst. 23.00 līdz plkst. 07.00,  ja tās ir saistītas ar paaugstinātu 

troksni un traucē iedzīvotāju naktsmieru,- 

izsaka brīdinājumu vai uzliek naudas sodu: fiziskām personām līdz EUR 75,00, juridiskām 

personām līdz EUR 150. 

 

     16.2. Par skaņu pastiprinošas ierakstu aparatūras lietošana uz ielām vai citās sabiedriskās 

vietās no transporta līdzekļiem, laika posmā no plkst. 23.00 līdz plkst. 07.00, traucējot 

iedzīvotāju naktsmieru, izņemot pasākumus, kas saskaņoti ar Tērvetes novada pašvaldību,- 

izsaka brīdinājumu vai uzliek naudas sodu: fiziskām personām līdz EUR 75,00, juridiskām 

personām līdz EUR 150. 

  

III. Saistošo noteikumu izpildes kontrole un administratīvo pārkāpumu lietu 

izskatīšanas un pieņemto lēmumu pārsūdzības kārtība 

 

17. Kontrolēt Noteikumu izpildi un sastādīt administratīvā pārkāpuma protokolus par 

Noteikumu pārkāpumiem ir tiesīgas Tērvetes novada pašvaldības policijas amatpersonas. 

 

18. Administratīvā pārkāpuma lietas par Noteikumu pārkāpumiem izskata un lēmumus tajās 

pieņem Tērvetes novada pašvaldības Administratīvā komisija. 

  

19. Administratīvā pārkāpuma lietā pieņemto lēmumu par administratīvā soda uzlikšanu var 

pārsūdzēt rajona (pilsētas) tiesā normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā. 

 

IV. Noslēguma jautājumi 

20. Atzīt par spēku zaudējušiem Tērvetes novada pašvaldības 2011.gada 16.jūnija saistošos 

noteikumus Nr.9 “Nekustamo īpašumu uzturēšanas un sabiedriskās kārtības noteikumi Tērvetes 

novadā”. 

 



43 

 

21. Noteikumi stājas spēkā nākamajā dienā pēc to publicēšanas oficiālajā izdevumā "Latvijas 

Vēstnesis". 

 

Domes priekšsēdētāja                                                                   Dace Reinika 

 

 

 

Saistošo noteikumu Nr. 15 

„Sabiedriskās kārtības saistošie noteikumi Tērvetes novadā” 

paskaidrojuma raksts 
  

Paskaidrojuma raksta 

sadaļas 

Norādāmā informācija 

1. Saistošo noteikumu 

nepieciešamības 

pamatojums 

Atbilstoši likuma "Par pašvaldībām" 43.panta pirmās daļas 4.punktam, 

pašvaldība ir tiesīga izdot saistošos noteikumus par sabiedrisko kārtību. 

Saistošie noteikumi aizstāj līdz šim spēkā esošos Tērvetes novada 

pašvaldības 2011.gada 16.jūnija saistošos noteikumus Nr.9 „Nekustamo 

īpašumu uzturēšanas un sabiedriskās kārtības noteikumi Tērvetes 

novadā”, aktualizējot prasības sabiedriskās kārtības nodrošināšanai. 

  

 2. Īss projekta satura 

izklāsts 

 Saistošie noteikumi nosaka sabiedrisko kārtību Tērvetes novada 

administratīvajā teritorijā, nodrošinot teritorijas sakoptību un sanitārās 

tīrības uzturēšanu, apstādījumu un infrastruktūras objektu aizsardzību, 

tīrības un kārtības uzturēšanu sabiedriskā vietā un koplietošanas telpās, 

kā arī paredzot administratīvo atbildību par šo noteikumu neievērošanu.  

  

3. Informācija par 

plānoto projekta 

ietekmi uz pašvaldības 

budžetu 

Nav būtiskas ietekmes 

 

4. Informācija par 

plānoto projekta 

ietekmi uz 

uzņēmējdarbības vidi 

pašvaldības teritorijā 

Nav ietekmes 

5. Informācija par 

administratīvajām 

procedūrām 

Noteikumu izpildi nodrošinās Tērvetes novada pašvaldības policija 

saskaņā ar saistošajos noteikumos noteiktajām administratīvajām 

procedūrām.  

6. Informācija par 

konsultācijām ar 

privātpersonām 

Plānotais sabiedrības līdzdalības veids – priekšlikumu un iebildumu 

izvērtēšana pēc projekta publicēšanas pašvaldības tīmekļa vietnē: 

www.tervetesnovads.lv 

Sabiedrības pārstāvju izteiktie priekšlikumi vai iebildumi - paredzēts 

izvērtēt pēc to saņemšanas. 
 

 

 

Domes priekšsēdētāja                                                                                              D. Reinika 

 

 

 

https://likumi.lv/ta/id/57255-par-pasvaldibam
https://likumi.lv/ta/id/57255-par-pasvaldibam#p43
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APSTIPRINĀTI 

ar Tērvetes novada domes 

2018. gada 31. maija sēdes lēmumu 

(protokols Nr. 9, 11. §) 

 

 

Saistošie noteikumi Nr.16 

Sabiedriskās kārtības saistošie noteikumi sporta un bērnu rotaļu laukumos 

Izdoti saskaņā ar likuma “Par pašvaldībām”  

43.panta pirmās daļas 4.punktu, 

Latvijas administratīvo pārkāpumu kodeksa 5.pantu  

 

I. Vispārīgie jautājumi 
1. Saistošie noteikumi (turpmāk – Noteikumi) nosaka kārtību, kāda jāievēro Tērvetes novada 

pašvaldības (turpmāk – pašvaldība) īpašumā esošos sporta un bērnu rotaļu laukumos (turpmāk 

– laukumi).  

2. Laukumu saraksts tiek publicēts pašvaldības tīmekļa vietnē www.tervetesnovads.lv.  

3. Laukumu sastāvā ietilpst apgaismojums, stādījumi, būves un to elementi, kā arī 

aprīkojums.  

4. Laukumi paredzēti iedzīvotāju atpūtai un sportam veselības nostiprināšanai, kā arī fiziskās 

un garīgās attīstības veicināšanai.  

5. Rotaļu laukumu apmeklēšana un izmantošana ir bezmaksas.  

6. Sporta laukumi ir brīvi pieejami, izņemot gadījumus, kad notiek izglītības programmu 

izpilde, vai noslēgts līgums par laukuma izmantošanu.  

 

II. Kārtības noteikumi 
7. Laukumi pieejami apmeklētājiem katru dienu no plkst. 07.00 līdz 23.00, izņemot 

Noteikumu 6.punktā minētos gadījumus. Pārējā laikā laukumi netiek izmantoti un nepiederošu 

personu atrašanās tajos nav atļauta, izņemot ar pašvaldību saskaņotu publisku pasākumu laikā.  

8. Laukumos aizliegts:  

    8.1. ienest un izmantot jebkura veida pirotehnikas priekšmetus, lāpas un dūmu sveces;  

    8.2. ienest un lietot stikla taru;  

    8.3. ievest dzīvniekus, izņemot pašvaldības rīkotos vai ar pašvaldību saskaņotos publiskos 

pasākumos;  

    8.4. braukt ar motorizētiem transporta līdzekļiem (izņemot teritoriju apkalpojošos 

transporta līdzekļus vai pašvaldības rīkotos vai ar pašvaldību saskaņotos publiskos pasākumos);  

    8.5. laukumos ar specializēto segumu braukt ar velosipēdiem, skrituļdēļiem, skrituļslidām 

un skrejriteņiem (izņemot pašvaldības rīkotos vai ar pašvaldību saskaņotos publiskos 

pasākumos);  

    8.6. izmantot laukumus tam neparedzētajiem mērķiem;  
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    8.7. lietot rotaļu laukumu elementus personām, kas vecākas par 12 gadiem;  

    8.8. lietot rotaļu laukumos izvietotās ierīces neatbilstoši to paredzētajai nestspējai;  

    8.9. izmantot rotaļu laukumu elementus lietus laikā, uzreiz pēc lietus un laika periodā, kad 

klimatiskie apstākļi (sniegs, sals) to nepieļauj; 

    8.10. piegružot teritoriju ar sadzīves atkritumiem, tai skaitā saulespuķu sēklām; 

         8.11. patvaļīgi pārvietot laukumā esošo aprīkojumu; 

         8.12.  sporta laukumos ar segumu ienākt un uzturēties ar apaviem, kas bojā segumu, ienākt 

un uzturēties dubļainos apavos; 

         8.13.  izmantot skaņu iekārtas publiskai mūzikas atskaņošanai. 

9. Laukumu apmeklētāju pienākumi:  

    9.1. ievērot laukumu apmeklēšanas laiku;  

    9.2. ievērot laukumu aprīkojuma izmantošanas un lietošanas noteikumus;  

    9.3. ievērot sabiedriskās kārtības, sanitārās un ugunsdrošības normas;  

    9.4. atturēties no jebkādas darbības vai rīcības, kas traucē vai rada neērtības citiem 

apmeklētājiem un izraisa pamatotus iebildumus, apdraud savu vai citu apmeklētāju veselību;  

    9.5. ievērot pašvaldības pilnvaroto darbinieku vai pašvaldības policijas darbinieku 

norādījumus un pamatotas prasības.  

10. Par atbalstāmu un sabiedriski atbildīgu rīcību uzskatāma pašvaldības pilnvaroto personu 

un pašvaldības policijas darbinieku informēšana par jebkuriem Noteikumu pārkāpumiem.  

 

III. Atbildība par Noteikumu pārkāpumiem 
11. Administratīvā atbildība par Noteikumos norādītajiem pārkāpumiem iestājas, ja pēc 

pārkāpuma rakstura nav paredzēta administratīvā atbildība saskaņā ar Latvijas Administratīvo 

pārkāpumu kodeksu vai citu spēkā esošo Tērvetes novada pašvaldības normatīvo aktu, ciktāl to 

nenosaka šie Noteikumi.  

12. Par Noteikumu pārkāpšanu personai var tikt izteikts brīdinājums vai uzlikts naudas sods 

līdz EUR 350,00.  

13. Uzraudzību un kontroli par Noteikumu ievērošanu veic pašvaldības pilnvarotie pārstāvji 

un pašvaldības policijas darbinieki.  

14. Laukumu apmeklētāji atbild par laukumos bez uzraudzības atstātām materiālām vērtībām 

un personiskajām mantām.  

15. Jebkurš laukumu apmeklētājs ir informēts un apzinās, ka pašvaldība neuzņemas 

civiltiesisku atbildību par Noteikumos minēto prasību un nosacījumu neievērošanu, kas saistīti 

ar iespējamo apmeklētāju traumatismu un to sakarā iespējamo mantisko, personisko vai morālo 

kaitējumu.  

IV. Noslēguma jautājums 

16. Noteikumi stājas spēkā nākamajā dienā pēc to publicēšanas oficiālajā izdevumā "Latvijas 

Vēstnesis". 

 

 

 

Domes priekšsēdētāja                                                                                      D. Reinika 
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Saistošo noteikumu Nr. 16 

„Sabiedriskās kārtības saistošie noteikumi sporta un bērnu rotaļu laukumos” 

paskaidrojuma raksts 
  

Paskaidrojuma raksta 

sadaļas 

Norādāmā informācija 

1. Saistošo noteikumu 

nepieciešamības 

pamatojums 

Atbilstoši likuma "Par pašvaldībām" 43.panta pirmās daļas 4.punktam, 

pašvaldība ir tiesīga izdot saistošos noteikumus par sabiedrisko kārtību. 

Lai nodrošinātu sabiedrisko kārtību Tērvetes novada pašvaldības sporta 

un bērnu rotaļu laukumos ir nepieciešams izstrādāt jaunus saistošus 

noteikumus, kas noteiktu kārtību, ko nedrīkst darīt bērnu rotaļu un sporta 

laukumos un noteiktu laukuma apmeklētāju pienākumus.  

 

 2. Īss projekta satura 

izklāsts 

 Saistošie noteikumi nosaka sabiedrisko kārtību, kāda jāievēro Tērvetes 

novada pašvaldības īpašumā esošos sporta un bērnu rotaļu laukumos. 

3. Informācija par 

plānoto projekta 

ietekmi uz pašvaldības 

budžetu 

Nav būtiskas ietekmes 

 

4. Informācija par 

plānoto projekta 

ietekmi uz 

uzņēmējdarbības vidi 

pašvaldības teritorijā 

Nav ietekmes 

5. Informācija par 

administratīvajām 

procedūrām 

Noteikumu izpildi nodrošinās Tērvetes novada pašvaldības policija 

saskaņā ar saistošajos noteikumos noteiktajām administratīvajām 

procedūrām.  

6. Informācija par 

konsultācijām ar 

privātpersonām 

Plānotais sabiedrības līdzdalības veids – priekšlikumu un iebildumu 

izvērtēšana pēc projekta publicēšanas pašvaldības tīmekļa vietnē: 

www.tervetesnovads.lv 

Sabiedrības pārstāvju izteiktie priekšlikumi vai iebildumi - paredzēts 

izvērtēt pēc to saņemšanas. 
 

 

 

Domes priekšsēdētāja                                                                                              D. Reinika 

 

 

 

 

 

https://likumi.lv/ta/id/57255-par-pasvaldibam
https://likumi.lv/ta/id/57255-par-pasvaldibam#p43
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APSTIPRINĀTI 

ar Tērvetes novada domes  

2018. gada 26. aprīļa sēdes lēmumu 

(protokols Nr. 7, 5. §),  

ar precizējumiem  

Tērvetes novada domes  

2018. gada 31. maija sēdē 

(protokols Nr. 9, 18. §) 

 

 

Saistošie noteikumi Nr. 8 

„Saistošie noteikumi par kārtību koku ciršanai ārpus meža  

Tērvetes novada teritorijā” 

 

    Izdoti saskaņā ar  

Meža likuma 8.panta otro daļu un 

Ministru kabineta 2012.gada 2.maija noteikumu  

Nr.309 "Noteikumi par koku ciršanu ārpus meža" 22.punktu 

 

 

I. Vispārīgie jautājumi 

1. Saistošie noteikumi nosaka koku ciršanas ārpus meža izvērtēšanas kārtību, zaudējumu 

atlīdzību par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu Tērvetes novada 

ciemu teritorijās, kā arī šo zaudējumu aprēķināšanas un atlīdzināšanas kārtību un publiskās 

apspriešanas procedūras kārtību un sabiedrībai nozīmīgus gadījumus, kad rīko publisko 

apspriešanu par koku ciršanu ārpus meža. 

 

II. Kārtība koku ciršanai ārpus meža, zaudējumu  

aprēķināšanas un atlīdzināšanas kārtība 

2. Iesniegumu par koku ciršanu persona iesniedz Tērvetes novada domē vai pagasta 

pārvaldē.  

3. Iesniegumā jānorāda šāda informācija:  

         3.1. iesniedzēja kontaktinformācija (vārds, uzvārds vai nosaukums, adrese, telefona 

numurs); 

         3.2. zemes vienības, kurā paredzēta koku ciršana, kadastra apzīmējumu, 

         3.3. koku atrašanās vieta zemes robežu plānā vai novietojuma shēma; 

         3.4. nocērtamo koku suga un skaits; 

         3.5. nocērtamo koku diametrs 1,30 metru augstumā no koka sakņu kakla. 

 

4. Iesniegumu par koku ciršanu ārpus meža izskata Tērvetes novada domes izveidota 

Stādījumu rekonstrukcijas komisija (turpmāk – Komisija), kas apskata objektu dabā, pirms 

atļaujas izsniegšanas nosaka zaudējumu atlīdzības koeficientu par dabas daudzveidības 

samazināšanu koku ciršanai un pieņem lēmumus par atļaujas izsniegšanu koku ciršanai ārpus 

meža un zaudējumu atlīdzību par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu 

vai par atteikumu izsniegt atļauju.  

5. Pašvaldībā tiek noteikti šādi pašvaldības zaudējumu atlīdzības koeficienti par koku 

ciršanu ārpus meža ciemu teritorijās: 

1 - koks būtiski ietekmē ciema ainavu, tās vērtība tiks samazināta; 

0,5 - koks būtiski ainavu neietekmē; 

0 - koks aizsedz vizuāli augstvērtīgu vai unikālu ainavu, vai kultūrvēsturisku objektu, 

ar koku nogriešanu tiks sakārtota vide, ainavas kvalitāte tiks uzlabota. 

6. Komisijas lēmums par atļaujas izsniegšanu koku ciršanai (izņemot, ja koku ciršana tiek 

veikta saistībā ar būvniecību) ir derīgs vienu gadu no tā pieņemšanas dienas. Ja koku ciršana 
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saistīta ar būvniecību un Komisijas lēmuma derīguma termiņa laikā būvniecībai ir izsniegta 

būvatļauja, tad Komisijas lēmums par atļaujas izsniegšanu koku ciršanai ir derīgs, kamēr ir 

spēkā esoša būvatļauja. 

7. Komisijas lēmumu var apstrīdēt Tērvetes novada domē.  

 

III. Publiskās apspriešanas procedūra koku ciršanai 

8. Publiskās apspriešanas procedūru koku ciršanai ārpus meža Tērvetes novada ciemu 

teritorijās rīko, ja paredzēta koku ciršana ainavisko skatu punktu, skatu līniju teritorijās un 

ainaviski vērtīgās teritorijās ainaviski vērtīgiem kokiem, koku grupām, alejām, izņemot 

gadījumus, kur koku audzēšana ir aizliegta. 

9. Ja notikusi būvniecības ieceres, kurā paredzēta arī koku ciršana, publiskā apspriešana, tad 

papildu publiskā apspriešana saistībā ar koku ciršanu nav nepieciešama. 

10. Publisko apspriešanu nodrošina Komisija. 

11. Paziņojumu par publisko apspriešanu publicē Tērvetes novada dome tīmekļa vietnē 

www.tervetesnovads.lv, kā arī ievieto informācijas stendos Tērvetes novada pašvaldības 

centrālās administrācijas ēkā vai pagasta pārvaldes ēkā. 

12. Publiskās apspriešanas procedūras termiņš nedrīkst būt īsāks kā 10 darba dienas. 

13. Paziņojumā par publisko apspriešanu norāda: 

       13.1. publiskās apspriešanas termiņu; 

       13.2. zemes vienību, kurā plānots cirst kokus, adresi (nosaukumu), kadastra 

apzīmējumu; 

       13.3. ciršanai plānoto koku foto fiksāciju; 

       13.4. koku ciršanas pamatojumu; 

       13.5. publiskās apspriešanas lapas formu. 

14. Publiskās apspriešanas procedūra uzskatāma par notikušu arī tad, ja publiskās 

apspriešanas laikā nav saņemts neviens sabiedrības ierosinājums.  

15. Publiskās apspriešanas rezultātus apstiprina Komisija. 

16. Paziņojumu par koku ciršanas publisko apspriešanu, kā arī pieņemto lēmumu, kurā 

izmantoti publiskās apspriešanas rezultāti, Komisija ievieto pašvaldības tīmekļa vietnē 

www.tervetesnovads.lv. 

 

IV. Noslēguma jautājums 

17. Atzīt par spēku zaudējušiem Tērvetes novada domes 2011.gada 17.marta saistošos 

noteikumus Nr. 2 „ Kārtība koku ciršanai ārpus meža zemes Tērvetes novada teritorijā”. 

 

 

Domes priekšsēdētāja                                                                     D. Reinika 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.tervetesnovads.lv/
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Saistošo noteikumu Nr.8  

„Saistošie noteikumi par kārtību koku ciršanai ārpus meža  

Tērvetes novada teritorijā” 

paskaidrojuma raksts 

 

Paskaidrojuma raksta 

sadaļas 

Norādāmā informācija 

1. Projekta 

nepieciešamības 

pamatojums 

Saistošie noteikumi par koku ciršanu ārpus meža (turpmāk – 

saistošie noteikumi) izstrādāti atbilstoši Meža likuma 8. panta 

otrajai daļai un pamatojoties uz Ministru kabineta 2012. gada 

2. maija noteikumiem Nr. 309 “Noteikumi koku ciršanai ārpus 

meža”, kas nosaka, ka pašvaldībām jāizstrādā saistošie noteikumi 

par koku ciršanu ārpus meža, nosakot tajos koku ciršanas 

izvērtēšanas kārtību un publiskās apspriešanas procedūras kārtību, 

kā arī sabiedrībai nozīmīgus gadījumus, kad rīko publisko 

apspriešanu. 

Saistošie noteikumi aizstāj Tērvetes novada domes 2011.gada 

17.marta saistošos noteikumus Nr. 2 „ Kārtība koku ciršanai ārpus 

meža zemes Tērvetes novada teritorijā”. 

2. Īss projekta satura 

izklāsts 

 Saistošie noteikumi nosaka koku ciršanas ārpus meža 

izvērtēšanas kārtību, publiskās apspriešanas procedūras kārtību un 

sabiedrībai nozīmīgus gadījumus, kad rīko publisko apspriešanu, 

metodiku zaudējumu aprēķināšanai un samaksas kārtību par koku 

ciršanu. 

3. Informācija par 

plānoto projekta ietekmi 

uz pašvaldības budžetu 

Nav būtiskas ietekmes.  Plānotie ieņēmumi no iekasētās zaudējumu 

atlīdzības par dabas daudzveidības samazināšanu segs pašvaldības 

administratīvos izdevumus par administratīvajām procedūrām.  

 

4. Informācija par 

plānoto projekta ietekmi 

uz sabiedrību 

(mērķgrupām) un 

uzņēmējdarbības vidi 

pašvaldības teritorijā 

 Nav ietekmes 

 

5. Informācija par 

administratīvajām 

procedūrām 

Netiek ieviestas jaunas administratīvās procedūras. Saistošo 

noteikumu izpildi nodrošinās Tērvetes novada domes izveidota 

Stādījumu rekonstrukcijas komisija 

 

6. Informācija par 

konsultācijām ar 

privātpersonām 

 Plānotais sabiedrības līdzdalības veids – priekšlikumu un 

iebildumu izvērtēšana pēc saistošo noteikumu 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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APSTIPRINĀTS 

                                      ar Tērvetes novada domes 

                               2017. gada   28. decembra  sēdes 

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

ar grozījumu 2018. gada 31. maija sēdē  

(prot. Nr. 9, 20. §) 

     

Sociālās aprūpes centra “Tērvete” 

štatu saraksts ar 2018. gada 1. janvāri 

 

 
 

Nr. p. 

k. 
Amata nosaukums Štata vienību skaits 

  Administratīvais personāls   
1 Direktors 1 

2 Galvenais grāmatvedis 1 

3 Grāmatvedis 1 

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

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

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

  Kopā 10,5 

  Tehniskais personāls   
1 Pārvaldnieks 1 

2 Iepirkuma speciālists 0,5 

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

19 Dežurants 2 
10 Remontstrādnieks 2 

  Kopā 14,00 
  Kopā pavisam 82,75 

 

Domes priekšsēdētāja                                                          Dace Reinika  
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PIELIKUMS 

 

Tērvetes novada domes projektu konkursa 

„Mēs- Tērvetes novadam” vērtēšanas komisijas  

protokols 

 

02.05.2018., Zelmeņi 

 

Komisijas sēdē piedalās: 

 

Linda Mierlauka – komisijas priekšsēdētāja; 

Inita Roze – komisijas locekle; 

Jeļena Belova – komisijas locekle; 

Māris Berlands – komisijas loceklis. 

 

Vērtēšanas komisijai tika iesniegti četri projektu konkursa „Mēs - Tērvetes novadam” 

pieteikumi: 

1. Iedzīvotāju iniciatīvu grupa “Zvaniņi” – „Augstkalnes vidusskolas pirmsskolas 

grupas “Zvaniņi” teritorijas labiekārtošana” (bērnu rotaļu laukuma komplekts)   

(1000,00 EUR); 

2. Biedrība „Skaties tālāk” – „Bukaišu pagasta vides labiekārtošana” (puķu kastes)   

(640,00 EUR); 

3. Iedzīvotāju iniciatīvu grupa (Kroņauce, vad. /Vārds Uzvārds/) – „Bērnu prieks” 

(bērnu šūpoles) (1126,84,- EUR); 

4. Biedrība „Tērvetes mājražotāji un amatnieki” – “Nāc ciemā rūķoties!” (priekšauti, 

saulessargs, koka plakātu turētājs) (749,95 EUR). 

 

   Komisijas locekļi, izvērtējot iesniegtos projektus, nosaka tiem sekojošas vietas: 

 

Nr. Iesniedzējs Projekta nosaukums Finansējums 

EUR 

Vieta  

1. Iedzīvotāju 

iniciatīvu 

grupa 

“Zvaniņi” 

„Augstkalnes vidusskolas 

pirmsskolas grupas “Zvaniņi” 

teritorijas lebiekārtošana” (bērnu 

rotaļu laukuma komplekts) 

1000,00 Ā/k 

(Ārpus 

kārtas) 

2. Biedrība 

„Skaties tālāk” 

„Bukaišu pagasta vides 

labiekārtošana” (puķu kastes) 
640,00 2. 

3. Iedzīvotāju 

iniciatīvu 

grupa               

(Kroņauce) 

„Bērnu prieks” (bērnu šūpoles) 1126,84 

 

1. 

4. Biedrība 

„Tērvetes 

mājražotāji un 

amatnieki” 

“Nāc ciemā rūķoties!” (priekšauti, 

saulessargs, koka plakātu turētājs) 
749,95 3. 

 

    Ievērojot minēto, Tērvetes novada konkursa „Mēs - Tērvetes novadam” vērtēšanas komisija 

nolemj : 



52 

 

Tērvetes novada domes projektu konkursa  „Mēs – Tērvetes novadam” ietvaros ieteikt 

Tērvetes novada domei finansiāli atbalstīt sekojošu projektu realizāciju ar kopējo Tērvetes 

novada pašvaldības finansējumu 3384,57  (trīs tūkstoši trīs simti astoņdesmit četri  eiro un 57 

centi) : 

1. Iedzīvotāju iniciatīvu grupa (Kroņauce, vad. /Vārds Uzvārds/) – „Bērnu prieks” 

(bērnu šūpoles) (1126,84 EUR); 

2. Biedrība „Skaties tālāk” – „Bukaišu pagasta vides labiekārtošana” (puķu kastes)   

(640,00 EUR); 

3. Biedrība „Tērvetes mājražotāji un amatnieki” – “Nāc ciemā rūķoties!” (priekšauti, 

saulessargs, koka plakātu turētājs) (749,95 EUR). 

Lai gan projekts, ko iesniedza Iedzīvotāju iniciatīvu grupa “Zvaniņi” komisijas vērtējumā 

ieguva 2. lielāko punktu skaitu, tas pēc būtības neatbilst konkursa „Mēs - Tērvetes novadam” 

galvenajam mērķim, jo attiecas nevis uz publiski pieejamu teritoriju, bet gan uz pašvaldības 

iestādes teritoriju. Līdz ar to komisija lūdz domi šo projektu principā atbalstīt ārpus kārtas, 

lemjot par finansēšanas principiem un kārtību. 

ā/k Iedzīvotāju iniciatīvu grupa “Zvaniņi” – „Augstkalnes vidusskolas         pirmsskolas 

grupas “Zvaniņi” teritorijas labiekārtošana” (bērnu rotaļu       laukuma komplekts)  (1000,00 

EUR); 

 

 

Komisijas priekšsēdētāja      L. Mierlauka 

 

Komisijas locekļi                                                                                                        J. Belova  

                                                                                  

                                                                                      M. Berlands 

 

   I. Roze  
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APSTIPRINĀTI 

ar Tērvetes novada domes 

2018. gada 31. maija sēdes lēmumu 

(protokols Nr. 9, 22. §) 

 

 

     

Saistošie noteikumi Nr.17 
Grozījumi Tērvetes novada domes 2018. gada 1. februāra saistošajos noteikumos Nr.3 

„Tērvetes novada pašvaldības budžets 2018. gadam” 

 

Izdoti saskaņā ar  

likuma „Par pašvaldībām” 21.panta 2.punktu 

un likumu „Par pašvaldību budžetiem” 

 

 

 

Izdarīt Tērvetes novada domes 2018. gada 1. februāra saistošajos noteikumos Nr. 3 

„Tērvetes novada pašvaldības budžets 2018. gadam” šādus grozījumus: 

 

 

1. Izteikt saistošo noteikumu 1. punktu šādā redakcijā: 

„1.Noteikt Tērvetes novada pašvaldības pamatbudžeta plānotos ieņēmumus 5 151 892euro 

apmērā”. 

 

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

 

3. Izteikt saistošo noteikumu 2. punktu šādā redakcijā: 

„2.Noteikt Tērvetes novada pašvaldības pamatbudžeta plānotos izdevumus 5 613 045 euro 

apmērā.” 

 

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

 

 

 

Domes priekšsēdētāja             D. Reinika 
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1.pielikums  

Tērvetes novada domes saistošajiem noteikumiem Nr.17 

„Grozījumi Tērvetes novada domes 2018.gada 1.februāra saistošajos noteikumos Nr.3 „Tērvetes 

novada pašvaldības budžets 2018.gadam”” 
 

 

Rādītāju nosaukumi 
Budžeta 

kategoriju 

kodi 

Apstiprināts 

2018. 

gadam uz 

28.05.2018 

Grozījumi 

(+/-) 

Precizēts 

2018. 

gadam 

EUR EUR EUR 

I IEŅĒMUMI - kopā   5090220,00 61672,00 5151892,00 

1 2 3 4 5 

IENĀKUMA NODOKĻI 1.0.0.0. 1835746,00 0,00 1835746,00 

  Ieņēmumi no iedzīvotāju ienākuma nodokļa   1.1.0.0. 1835746,00 0,00 1835746,00 

    Iedzīvotāju ienākuma nodoklis     1.1.1.0. 1835746,00 0,00 1835746,00 
    Saņemts no Valsts kases sadales konta 

iepriekšējā gada nesadalītais iedzīvotāju 

ienākuma nodokļa atlikums       1.1.1.1. 13146,00 0,00 13146,00 
    Saņemts no Valsts kases sadales konta 

pārskata gadā ieskaitītais iedzīvotāju ienākuma 

nodoklis       1.1.1.2. 1822600,00 0,00 1822600,00 

ĪPAŠUMA NODOKĻI 4.0.0.0. 504688,00 0,00 504688,00 

  Nekustamā īpašuma nodoklis   4.1.0.0. 504688,00 0,00 504688,00 

    Nekustamā īpašuma nodoklis par zemi     4.1.1.0. 486045,00 0,00 486045,00 
    Nekustamā īpašuma nodokļa par zemi kārtējā 

saimnieciskā gada ieņēmumi       4.1.1.1. 483345,00 0,00 483345,00 
    Nekustamā īpašuma nodokļa par zemi 

iepriekšējo gadu parādi       4.1.1.2. 2700,00 0,00 2700,00 

    Nekustamā īpašuma nodoklis par ēkām     4.1.2.0. 10347,00 0,00 10347,00 
    Nekustamā īpašuma nodokļa par ēkām kārtējā 

gada maksājumi       4.1.2.1. 10347,00 0,00 10347,00 

    Nekustamā īpašuma nodoklis par mājokļiem     4.1.3.0. 8296,00 0,00 8296,00 
    Nekustamā īpašuma nodokļa par mājokļiem 

kārtējā saimnieciskā gada ieņēmumi       4.1.3.1. 8096,00 0,00 8096,00 
    Nekustamā īpašuma nodokļa par mājokļiem 

parādi par iepriekšējiem gadiem       4.1.3.2. 200,00 0,00 200,00 
IEŅĒMUMI NO UZŅĒMĒJDARBĪBAS UN 

ĪPAŠUMA 8.0.0.0. 2000,00 0,00 2000,00 
  Procentu ieņēmumi par depozītiem, kontu 

atlikumiem, valsts parāda vērtspapīriem un 

atlikto maksājumu   8.6.0.0. 2000,00 0,00 2000,00 
    Procentu ieņēmumi par atlikto maksājumu no 

vēl nesamaksātās pirkuma maksas daļas     8.6.4.0. 2000,00 0,00 2000,00 
VALSTS (PAŠVALDĪBU) NODEVAS UN 

KANCELEJAS NODEVAS 9.0.0.0. 4470,00 0,00 4470,00 
  Valsts nodevas, kuras ieskaita pašvaldību 

budžetā   9.4.0.0. 1800,00 0,00 1800,00 
    Valsts nodeva par apliecinājumiem un citu 

funkciju pildīšanu bāriņtiesās     9.4.2.0. 1200,00 0,00 1200,00 

    Valsts nodevas par laulības reģistrāciju, 

civilstāvokļa akta reģistra ieraksta aktualizēšanu     9.4.5.0. 100,00 0,00 100,00 
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vai atjaunošanu un atkārtotas civilstāvokļa aktu 

reģistrācijas apliecības izsniegšanu 

    Valsts nodeva par speciālu atļauju (licenču) 

izsniegšanu     9.4.6.0. 200,00 0,00 200,00 
    Pārējās valsts nodevas, kuras ieskaita 

pašvaldību budžetā     9.4.9.0. 300,00 0,00 300,00 

  Pašvaldību nodevas   9.5.0.0. 2670,00 0,00 2670,00 
    Pašvaldības nodeva par domes izstrādāto 

oficiālo dokumentu un apliecinātu to kopiju 

saņemšanu     9.5.1.1. 110,00 0,00 110,00 
    Pašvaldības nodeva par tirdzniecību publiskās 

vietās     9.5.1.4. 1200,00 0,00 1200,00 
    Pašvaldības nodeva par būvatļaujas 

saņemšanu     9.5.2.1. 1300,00 0,00 1300,00 

    Pārējās nodevas, ko uzliek pašvaldības     9.5.2.9. 60,00 0,00 60,00 

NAUDAS SODI UN SANKCIJAS 10.0.0.0. 9400,00 0,00 9400,00 

  Naudas sodi   10.1.0.0. 9400,00 0,00 9400,00 

    Naudas sodi, ko uzliek pašvaldības     10.1.4.0. 9400,00 0,00 9400,00 

    NĪ kavējuma nauda 
      

10.1.4.0.1 9000,00 0,00 9000,00 

    Administratīvie sodi 
      

10.1.4.0.2 100,00 0,00 100,00 

    Kavējuma nauda zemes nomai 
      

10.1.4.0.3 300,00 0,00 300,00 

PĀRĒJIE NENODOKĻU IEŅĒMUMI 12.0.0.0. 1900,00 0,00 1900,00 

  Dažādi nenodokļu ieņēmumi   12.3.0.0. 1900,00 0,00 1900,00 

    Citi dažādi nenodokļu ieņēmumi     12.3.9.0. 1900,00 0,00 1900,00 

    Piedzītie un labprātīgi atmaksātie līdzekļi 
      

12.3.9.3. 1900,00 0,00 1900,00 
Ieņēmumi no valsts (pašvaldību) īpašuma 

iznomāšanas, pārdošanas un no nodokļu 

pamatparāda kapitalizācijas 13.0.0.0. 15000,00 0,00 15000,00 
  Ieņēmumi no ēku un būvju īpašuma 

pārdošanas   13.1.0.0. 8000,00 0,00 8000,00 
  Ieņēmumi no zemes, meža īpašuma 

pārdošanas   13.2.0.0. 7000,00 0,00 7000,00 

    Ieņēmumi no zemes īpašuma pārdošanas     13.2.1.0. 7000,00 0,00 7000,00 

Valsts budžeta transferti 18.0.0.0. 854615,00 61672,00 916287,00 
  Pašvaldību saņemtie transferti no valsts 

budžeta   18.6.0.0. 854615,00 61672,00 916287,00 
    Pašvaldību saņemtie valsts budžeta transferti 

noteiktam mērķim     18.6.2.0. 375661,00 0,00 375661,00 
    Pašvaldību saņemtie valsts budžeta transferti 

noteiktam mērķim - pedagogu atalgojumam 
      

18.6.2.0.1 271904,00 0,00 271904,00 
    Pašvaldību saņemtie valsts budžeta transferti 

noteiktam mērķim - 5-6 gadīgo apmacībai 
      

18.6.2.0.2 34768,00 0,00 34768,00 
    Pašvaldību saņemtie valsts budžeta transferti 

noteiktam mērķim - interešu izglītībai 
      

18.6.2.0.3 14040,00 0,00 14040,00 
    Pašvaldību saņemtie valsts budžeta transferti 

noteiktam mērķim - tautas mākslas kolektīviem 
      

18.6.2.0.4 3726,00 0,00 3726,00 
    Pašvaldību saņemtie valsts budžeta transferti 

noteiktam mērķim - mācību līdzekļiem 
      

18.6.2.0.5 6623,00 0,00 6623,00 
    Pašvaldību saņemtie valsts budžeta transferti 

noteiktam mērķim - skolēnu ēdināšanai 
      

18.6.2.0.6 20000,00 0,00 20000,00 
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    Pašvaldību saņemtie valsts budžeta transferti 

noteiktam mērķim - nodarbinātība 
      

18.6.2.0.7 14800,00 0,00 14800,00 
    Pašvaldību saņemtie valsts budžeta transferti 

noteiktam mērķim - asistentu pakalpojumi 
      

18.6.2.0.8 2900,00 0,00 2900,00 
    Pašvaldību saņemtie valsts budžeta transferti 

noteiktam mērķim - klientu apkalpošnas centrs 
      

18.6.2.0.9 6900,00 0,00 6900,00 
    Pašvaldību no valsts budžeta iestādēm 

saņemtie transferti Eiropas Savienības politiku 

instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu 

palīdzības līdzfinansētajiem projektiem 

(pasākumiem)     18.6.3.0. 174665,00 61672,00 236337,00 

    Projekts Skolas auglis 
      

18.6.3.0.1 1500,00 0,00 1500,00 

    Projekts PROTI un DARI 
      

18.6.3.0.3 3330,00 0,00 3330,00 

    Autoceļš Au49 Jaunzemji Nr.1 
      

18.6.3.0.7 169235,00 0,00 169235,00 

    Piebraucamais ceļš Agrofirmas birojam 
      

18.6.3.0.8 0,00 36685,00 36685,00 

    Laukums pie Tērvetes kapiem 
      

18.6.3.0.9 0,00 24987,00 24987,00 

    LIAA finansējums FIN-SKV-MP-2017/1062 
      

18.6.3.0.10 600,00 0,00 600,00 
    Pašvaldību budžetā saņemtā dotācija no 

pašvaldību finanšu izlīdzināšanas fonda     18.6.4.0. 262716,00 0,00 262716,00 

    Pašvaldību budžetā saņemtā speciālā dotācija 
    

18.6.4.0.1 28763,00 0,00 28763,00 
    Pārējie pašvaldību saņemtie valsts budžeta 

iestāžu transferti- SAC iemītnieki 
    

18.6.9.0.1 12810,00 0,00 12810,00 

Pašvaldību budžetu transferti 19.0.0.0. 697945,00 0,00 697945,00 
  Pašvaldību saņemtie transferti no citām 

pašvaldībām   19.2.0.0. 697945,00 0,00 697945,00 

Iestādes ieņēmumi 21.0.0.0. 1164456,00 0,00 1164456,00 
  Ieņēmumi no iestāžu sniegtajiem maksas 

pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi   21.3.0.0. 1164216,00 0,00 1164216,00 
    Ieņēmumi par dokumentu izsniegšanu un 

kancelejas pakalpojumiem     21.3.7.0. 100,00 0,00 100,00 
    Ieņēmumi par pārējo dokumentu izsniegšanu 

un pārējiem kancelejas pakalpojumiem 
      

21.3.7.9. 100,00 0,00 100,00 

    Ieņēmumi par nomu un īri     21.3.8.0. 65240,00 0,00 65240,00 

    Ieņēmumi par telpu nomu 
      

21.3.8.1. 4408,00 0,00 4408,00 

    Ieņēmumi par nedzīvojamo telpu nomu 
      

21.3.8.1.1 8610,00 0,00 8610,00 

    Ieņēmumi par dzīvojamo telpu īri 
      

21.3.8.1.2 10422,00 0,00 10422,00 

    Ieņēmumi no kustamā īpašuma iznomāšanas 
      

21.3.8.3. 6600,00 0,00 6600,00 

    Ieņēmumi par zemes nomu 
      

21.3.8.4. 35200,00 0,00 35200,00 
    Ieņēmumi par pārējiem sniegtajiem maksas 

pakalpojumiem     21.3.9.0. 1098876,00 0,00 1098876,00 
    Maksa par personu uzturēšanos sociālās 

aprūpes iestādēs 
      

21.3.9.1. 830651,00 0,00 830651,00 

    Ieņēmumi par biļešu realizāciju 
      

21.3.9.3. 1840,00 0,00 1840,00 
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    Ieņēmumi par komunālajiem pakalpojumiem 
      

21.3.9.4. 16000,00 0,00 16000,00 

    Ieņēmumi par  apsaimniekošanu 
      

21.3.9.4.41 16660,00 0,00 16660,00 

    Ieņēmumi par ūdens piegādi 
      

21.3.9.4.43 25715,00 0,00 25715,00 

    Ieņēmumi par kanalizāciju 
      

21.3.9.4.44 23165,00 0,00 23165,00 

    Ieņēmumi par atkritumu savākšanu 
      

21.3.9.4.45 20710,00 0,00 20710,00 

    Ieņēmumi par apkures pakalpojumu 
      

21.3.9.4.46 126025,00 0,00 126025,00 

    Ieņēmumi par koplierošanas elektrību 
      

21.3.9.4.48 3210,00 0,00 3210,00 

    Citi ieņēmumi par maksas pakalpojumiem 
      

21.3.9.9. 34900,00 0,00 34900,00 
  Pārējie 21.3.0.0.grupā neklasificētie iestāžu 

ieņēmumi par iestāžu sniegtajiem maksas 

pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi   21.4.0.0. 240,00 0,00 240,00 

    Citi iepriekš neklasificētie pašu ieņēmumi     21.4.9.0. 240,00 0,00 240,00 

    Pārējie iepriekš neklasificētie pašu ieņēmumi 
      

21.4.9.9. 240,00 0,00 240,00 
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2.pielikums  

Tērvetes novada domes saistošajiem noteikumiem Nr.17 

„Grozījumi Tērvetes novada domes 2018. gada 1. februāra saistošajos noteikumos Nr.3 

„Tērvetes novada pašvaldības budžets 2018. gadam”” 
 

 

PAMATBUDŽETA IZDEVUMU TĀMES GROZĪJUMI 2018. GADAM 

 

Rādītāju nosaukumi 
Budžeta 

kategoriju 

kodi 

Apstiprināts 

2018. 

gadam uz 

28.05.2018 

Grozījumi 

(+/-) 

Precizēts 

2018. 

gadam 

EUR EUR EUR 

II IZDEVUMI - kopā   5551373,00 61672,00 5613045,00 

1 2 3 4 5 

Atlīdzība 1000 2652255,00 3884,00 2656139,00 

  Atalgojums   1100 2108733,00 3129,00 2111862,00 

    Mēnešalga     1110 1921847,00 3129,00 1924976,00 

    Deputātu mēnešalga       1111 41897,00 0,00 41897,00 

    Pārējo darbinieku mēnešalga (darba alga)       1119 1504818,00 3129,00 1507947,00 

    Pārējo darbinieku mēnešalga pedagogiem       11191 375132,00 0,00 375132,00 

    Piemaksas, prēmijas un naudas balvas     1140 185106,00 0,00 185106,00 

    Piemaksa par nakts darbu       1141 29996,00 0,00 29996,00 
    Samaksa par virsstundu darbu un darbu 

svētku dienās       1142 18488,00 0,00 18488,00 

    Piemaksa par papildu darbu       1147 12300,00 0,00 12300,00 

    Prēmijas un naudas balvas       1148 124322,00 0,00 124322,00 
    Atalgojums fiziskajām personām uz 

tiesiskās attiecības regulējošu dokumentu 

pamata     1150 1780,00 0,00 1780,00 
  Darba devēja valsts sociālās 

apdrošināšanas obligātās iemaksas, pabalsti 

un kompensācijas   1200 543522,00 755,00 544277,00 
    Darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas 

obligātās iemaksas     1210 511406,00 755,00 512161,00 
    Darba devēja pabalsti, kompensācijas un citi 

maksājumi     1220 32116,00 0,00 32116,00 
    Darba devēja pabalsti un kompensācijas, no 

kuriem aprēķina iedzīvotāju ienākuma nodokli 

un valsts sociālās apdrošināšanas obligātās 

iemaksas       1221 16716,00 0,00 16716,00 
    Darba devēja izdevumi veselības, dzīvības 

un nelaimes gadījumu apdrošināšanai       1227 13800,00 0,00 13800,00 
    Darba devēja pabalsti un kompensācijas, no 

kā neaprēķina iedzīvotāju ienākuma nodokli 

un valsts sociālās apdrošināšanas obligātās 

iemaksas       1228 1600,00 0,00 1600,00 

Preces un pakalpojumi 2000 1929067,00 15802,00 1944869,00 
  Mācību, darba un dienesta komandējumi, 

darba braucieni   2100 9833,00 0,00 9833,00 
    Iekšzemes mācību, darba un dienesta 

komandējumi, darba braucieni     2110 3050,00 0,00 3050,00 
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    Dienas nauda       2111 648,00 0,00 648,00 
    Pārējie komandējumu un darba braucienu 

izdevumi       2112 2402,00 0,00 2402,00 
    Ārvalstu mācību, darba un dienesta 

komandējumi, darba braucieni     2120 6783,00 0,00 6783,00 

    Dienas nauda       2121 3273,00 0,00 3273,00 
    Pārējie komandējumu un darba braucienu 

izdevumi       2122 3510,00 0,00 3510,00 

  Pakalpojumi   2200 1022631,00 14835,00 1037466,00 

    Pasta, telefona un citi sakaru pakalpojumi     2210 10038,00 0,00 10038,00 

    Pārējie sakaru pakalpojumi       2219 10038,00 0,00 10038,00 

    Izdevumi par komunālajiem pakalpojumiem     2220 276712,00 0,00 276712,00 

    Izdevumi par apkuri       2221 102292,00 0,00 102292,00 

    Izdevumi par ūdeni un kanalizāciju       2222 3360,00 0,00 3360,00 

    Izdevumi par elektroenerģiju       2223 138150,00 0,00 138150,00 
    Izdevumi par atkritumu savākšanu, izvešanu 

no apdzīvotām vietām un teritorijām ārpus 

apdzīvotām vietām un atkritumu utilizāciju       2224 27436,00 0,00 27436,00 
    Izdevumi par pārējiem komunālajiem 

pakalpojumiem       2229 5474,00 0,00 5474,00 
    Iestādes administratīvie izdevumi un ar 

iestādes darbības nodrošināšanu     2230 84501,00 580,00 85081,00 
    Administratīvie izdevumi un sabiedriskās 

attiecības       2231 10300,00 0,00 10300,00 
    Auditoru, tulku pakalpojumi, izdevumi par 

iestāžu pasūtītajiem pētījumiem       2232 7250,00 0,00 7250,00 

    Izdevumi par transporta pakalpojumiem       2233 4180,00 300,00 4480,00 
    Normatīvajos aktos noteiktie darba devēja 

veselības izdevumi darba ņēmējiem       2234 2490,00 0,00 2490,00 
    Izdevumi par saņemtajiem apmācību 

pakalpojumiem       2235 8610,00 280,00 8890,00 

    Bankas komisija, pakalpojumi       2236 2260,00 0,00 2260,00 

    Pārējie iestādes administratīvie izdevumi       2239 49411,00 0,00 49411,00 
    Remontdarbi un iestāžu uzturēšanas 

pakalpojumi (izņemot kapitālo remontu)     2240 503093,00 4480,00 507573,00 

    Ēku, būvju un telpu kārtējais remonts       2241 311543,00 4480,00 316023,00 

    Transportlīdzekļu uzturēšana un remonts       2242 38919,00 0,00 38919,00 
    Iekārtas, inventāra un aparatūras remonts, 

tehniskā apkalpošana       2243 37174,00 0,00 37174,00 

    Nekustamā īpašuma uzturēšana       2244 72565,00 0,00 72565,00 

    Apdrošināšanas izdevumi       2247 7731,00 0,00 7731,00 
    Pārējie remontdarbu un iestāžu uzturēšanas 

pakalpojumi       2249 35161,00 0,00 35161,00 

    Informācijas tehnoloģiju pakalpojumi     2250 18806,00 0,00 18806,00 

    Informācijas sistēmas uzturēšana       2251 13760,00 0,00 13760,00 
    Informācijas sistēmas licenču nomas 

izdevumi       2252 2574,00 0,00 2574,00 
    Pārējie informācijas tehnoloģiju 

pakalpojumi       2259 2472,00 0,00 2472,00 

    Īre un noma     2260 7633,00 745,00 8378,00 

    Ēku, telpu īre un noma       2261 2740,00 300,00 3040,00 

    Transportlīdzekļu noma       2262 600,00 0,00 600,00 
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    Zemes noma       2263 70,00 0,00 70,00 

    Iekārtu, aparatūras un inventāra īre un noma       2264 4115,00 445,00 4560,00 

    Pārējā noma       2269 108,00 0,00 108,00 

    Citi pakalpojumi     2270 115848,00 9030,00 124878,00 

    Izdevumi par tiesvedības darbiem       2272 400,00 0,00 400,00 
    Pašvaldību līdzekļi neparedzētiem 

gadījumiem       2275 36016,00 0,00 36016,00 
    Izdevumi juridiskās palīdzības sniedzējiem 

un zvērinātiem tiesu izpildītājiem       2276 10612,00 0,00 10612,00 
    Pārējie iepriekš neklasificētie pakalpojumu 

veidi       2279 68820,00 9030,00 77850,00 
    Maksājumi par saņemtajiem finanšu 

pakalpojumiem     2280 6000,00 0,00 6000,00 
    Maksājumi par pašvaldību parāda 

apkalpošanu       2283 6000,00 0,00 6000,00 
  Krājumi, materiāli, energoresursi, preces, 

biroja preces un inventārs, kurus 

neuzskaita kodā 5000   2300 865675,00 967,00 866642,00 
    Izdevumi par precēm iestādes darbības 

nodrošināšanai     2310 86380,00 567,00 86947,00 

    Biroja preces       2311 12771,00 282,00 13053,00 

    Inventārs       2312 59590,00 285,00 59875,00 
    Izdevumi par precēm iestādes 

administratīvās darbības nodrošināšanai       2314 14019,00 0,00 14019,00 

    Kurināmais un enerģētiskie materiāli     2320 154874,00 100,00 154974,00 

    Kurināmais       2321 84479,00 0,00 84479,00 

    Degviela       2322 70395,00 100,00 70495,00 
    Zāles, ķimikālijas, laboratorijas preces, 

medicīniskās ierīces, medicīniskie instrumenti, 

laboratorijas dzīvnieki un to uzturēšana     2340 26315,00 0,00 26315,00 

    Zāles, ķimikālijas, laboratorijas preces       2341 25765,00 0,00 25765,00 
    Medicīnas instrumenti, laboratorijas 

dzīvnieki un to uzturēšana       2344 550,00 0,00 550,00 
    Kārtējā remonta un iestāžu uzturēšanas 

materiāli     2350 63974,00 0,00 63974,00 
    Valsts un pašvaldību aprūpē un apgādē 

esošo personu uzturēšana     2360 519440,00 300,00 519740,00 

    Mīkstais inventārs       2361 16756,00 0,00 16756,00 

    Ēdināšanas izdevumi       2363 432199,00 300,00 432499,00 
    Pārējie valsts un pašvaldību aprūpē un 

apgādē esošo personu uzturēšanas izdevumi, 

kuri nav minēti citos koda 2360 apakškodos       2369 70485,00 0,00 70485,00 

    Mācību līdzekļi un materiāli     2370 11072,00 0,00 11072,00 

    Pārējās preces     2390 3620,00 0,00 3620,00 

  Izdevumi periodikas iegādei   2400 4948,00 0,00 4948,00 
  Budžeta iestāžu nodokļu, nodevu un 

naudas sodu maksājumi   2500 25970,00 0,00 25970,00 

    Budžeta iestāžu nodokļu maksājumi     2510 25970,00 0,00 25970,00 
    Budžeta iestāžu pievienotās vērtības 

nodokļa maksājumi       2512 20670,00 0,00 20670,00 
    Budžeta iestāžu dabas resursu nodokļa 

maksājumi       2515 5200,00 0,00 5200,00 
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    Pārējie budžeta iestāžu pārskaitītie nodokļi 

un nodevas       2519 100,00 0,00 100,00 
  Pakalpojumi, kurus budžeta iestādes 

apmaksā noteikto funkciju ietvaros, kas nav 

iestādes administratīvie izdevumi   2800 10,00 0,00 10,00 

Subsīdijas un dotācijas 3000 14000,00 -1000,00 13000,00 
  Subsīdijas un dotācijas komersantiem, 

biedrībām un nodibinājumiem   3200 14000,00 -1000,00 13000,00 
    Valsts un pašvaldību budžeta dotācija 

komersantiem, biedrībām, nodibinājumiem un 

fiziskām personām     3260 14000,00 -1000,00 13000,00 
    Valsts un pašvaldību budžeta dotācija 

biedrībām un nodibinājumiem       3263 14000,00 -1000,00 13000,00 

Procentu izdevumi 4000 200,00 0,00 200,00 

  Pārējie procentu maksājumi   4300 200,00 0,00 200,00 
    Budžeta iestāžu procentu maksājumi Valsts 

kasei     4310 200,00 0,00 200,00 
    Budžeta iestāžu procentu maksājumi Valsts 

kasei, izņemot valsts sociālās apdrošināšanas 

speciālo budžetu       4311 200,00 0,00 200,00 

Pamatkapitāla veidošana 5000 715776,00 42683,00 758459,00 

  Nemateriālie ieguldījumi   5100 18550,00 4000,00 22550,00 

    Attīstības pasākumi un programmas     5110 18200,00 4000,00 22200,00 
    Licences, koncesijas un patenti, preču zīmes 

un līdzīgas tiesības     5120 350,00 0,00 350,00 

    Datorprogrammas       5121 350,00 0,00 350,00 

  Pamatlīdzekļi   5200 697226,00 38683,00 735909,00 

    Zeme, ēkas un būves     5210 2000,00 0,00 2000,00 

    Nedzīvojamās ēkas       5212 2000,00 0,00 2000,00 

    Tehnoloģiskās iekārtas un mašīnas     5220 45700,00 -2302,00 43398,00 

    Pārējie pamatlīdzekļi     5230 88739,00 1000,00 89739,00 

    Saimniecības pamatlīdzekļi       5232 56800,00 1000,00 57800,00 

    Bibliotēku krājumi       5233 7451,00 0,00 7451,00 

    Datortehnika, sakaru un cita biroja tehnika       5238 13400,00 0,00 13400,00 

    Pārējie iepriekš neklasificētie pamatlīdzekļi       5239 11088,00 0,00 11088,00 
    Pamatlīdzekļu izveidošana un nepabeigtā 

būvniecība     5240 263550,00 39985,00 303535,00 

    Kapitālais remonts un rekonstrukcija     5250 297237,00 0,00 297237,00 

Sociālie pabalsti 6000 111315,00 303,00 111618,00 

  Pensijas un sociālie pabalsti naudā   6200 86290,00 0,00 86290,00 
    Valsts un pašvaldību nodarbinātības pabalsti 

naudā     6240 13000,00 0,00 13000,00 

    Bezdarbnieka stipendija       6242 13000,00 0,00 13000,00 
    Pašvaldību sociālā palīdzība iedzīvotājiem 

naudā     6250 15390,00 0,00 15390,00 
    Pašvaldību vienreizējie pabalsti naudā 

ārkārtas situācijā       6254 1390,00 0,00 1390,00 
    Sociālās garantijas bāreņiem un 

audžuģimenēm naudā       6255 10200,00 0,00 10200,00 

    Pārējā sociālā palīdzība naudā       6259 3800,00 0,00 3800,00 
    Pabalsts garantētā minimālā ienākumu 

līmeņa nodrošināšanai naudā     6260 3850,00 0,00 3850,00 



62 

 

    Dzīvokļa pabalsts naudā     6270 8900,00 0,00 8900,00 

    Valsts un pašvaldību budžeta maksājumi     6290 45150,00 0,00 45150,00 
    Ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās 

rehabilitācijas institūciju veiktie maksājumi 

klientiem personiskiem izdevumiem no 

normatīvajos aktos noteiktajiem klientu 

ienākumiem, kas izmaksāti no valsts budžeta 

līdzekļiem       6296 44000,00 0,00 44000,00 
    Pārējie klasifikācijā neminētie no valsts un 

pašvaldību budžeta veiktie maksājumi 

iedzīvotājiem naudā       6299 1150,00 0,00 1150,00 

  Sociālie pabalsti natūrā   6300 995,00 0,00 995,00 
    Pašvaldību sociālā palīdzība iedzīvotājiem 

natūrā     6320 510,00 0,00 510,00 

    Pabalsti veselības aprūpei natūrā       6321 110,00 0,00 110,00 

    Pabalsti ēdināšanai natūrā       6322 230,00 0,00 230,00 

    Pārējā sociālā palīdzība natūrā       6329 170,00 0,00 170,00 

    Dzīvokļa pabalsts natūrā     6360 485,00 0,00 485,00 
  Pārējie klasifikācijā neminētie maksājumi 

iedzīvotājiem natūrā un kompensācijas   6400 24030,00 303,00 24333,00 
    Pašvaldības pirktie sociālie pakalpojumi 

iedzīvotājiem     6410 1080,00 0,00 1080,00 
    Samaksa par pārējiem sociālajiem 

pakalpojumiem saskaņā ar pašvaldību 

saistošajiem noteikumiem       6419 1080,00 0,00 1080,00 
    Maksājumi iedzīvotājiem natūrā, naudas 

balvas, izdevumi pašvaldību brīvprātīgo 

iniciatīvu izpildei     6420 22950,00 303,00 23253,00 

    Naudas balvas       6422 2450,00 303,00 2753,00 

    Izdevumi brīvprātīgo iniciatīvu izpildei       6423 20500,00 0,00 20500,00 
Uzturēšanas izdevumu transferti, pašu 

resursu maksājumi, starptautiskā 

sadarbība 7000 128760,00 0,00 128760,00 
  Pašvaldību uzturēšanas izdevumu 

transferti   7200 128760,00 0,00 128760,00 
    Pašvaldību uzturēšanas izdevumu transferti 

citām pašvaldībām     7210 125760,00 0,00 125760,00 
    Pašvaldību uzturēšanas izdevumu transferti 

valsts budžeta daļēji finansētām atvasinātajām 

publiskajām personām, budžeta nefinansētām 

iestādēm     7270 3000,00 0,00 3000,00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



63 

 

 

 

PASKAIDROJUMA RAKSTS 

 

Tērvetes novada pašvaldības 2018. gada 31. maija saistošajiem noteikumiem Nr.17 

 

„Grozījumi Tērvetes novada domes 2018. gada 1. februāra saistošajos noteikumos Nr. 3 

„Tērvetes novada pašvaldības budžets 2018. gadam”” 

 

 

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

analīzi uz 2018. gada 31. maiju,  Pašvaldības 2018. gada budžeta grozījumos apkopoti sekojoši 

grozījumu priekšlikumi: 

 precizēti izdevumi pamatbudžetā atbilstoši funkcionālajām un ekonomiskajām 

kategorijām; 

 

1. Pamatbudžets 

 

1.1. Ieņēmumu prognoze kopumā palielināta par 61 672 euro. 

 

Tabula nr.1.1.1. Pašvaldības ieņēmumu izmaiņas 2018. gada 31. maija grozījumos. 

Rādītāju nosaukumi 

Budžeta 

kategoriju 

kodi 

Apstiprināts 

2018. 

gadam uz 

26.04.2018 

Grozījumi 

(+/-) 

Precizēts 

2018. 

gadam 

EUR EUR EUR 

I IEŅĒMUMI - kopā   5090220,00 61672,00 5151892,00 

Valsts budžeta transferti 18.0.0.0. 854615,00 61672,00 916287,00 

  Pašvaldību saņemtie transferti no 

valsts budžeta   18.6.0.0. 854615,00 61672,00 916287,00 

    Pašvaldību no valsts budžeta iestādēm 

saņemtie transferti Eiropas Savienības 

politiku instrumentu un pārējās ārvalstu 

finanšu palīdzības līdzfinansētajiem 

projektiem (pasākumiem) 

    

18.6.3.0. 174665,00 61672,00 236337,00 

    Piebraucamais ceļš Agrofirmas 

birojam 

      

18.6.3.0.8 0,00 36685,00 36685,00 

    Laukums pie Tērvetes kapiem 

      

18.6.3.0.9 0,00 24987,00 24987,00 

 

1.2. Izdevumi 

Budžeta izdevumu daļā precizēti izdevumi un Pašvaldības finansējums pa 

funkcionālajām kategorijām un ekonomiskās klasifikācijas kodiem, kopumā izdevumus 

palielinot par 61 672 euro. Izdevumu finansēšana paredzēta ar papildus saņemtajiem 

ieņēmumiem.  
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Tabula nr.1.2.1. Pašvaldības izdevumu izmaiņas 2018. gada 31. maija grozījumos. 

  

Rādītāju nosaukumi 

Budžeta 

kategoriju 

kodi 

Apstiprināts 

2018. 

gadam uz 

26.04.2018 

Grozījumi 

(+/-) 

Precizēts 

2018. 

gadam 

EUR EUR EUR 

II IZDEVUMI - kopā   5551373,00 61672,00 5613045,00 

1 2 3 4 5 

Atlīdzība 1000 2652255,00 3884,00 2656139,00 

  Atalgojums   1100 2108733,00 3129,00 2111862,00 

    Mēnešalga     1110 1921847,00 3129,00 1924976,00 

    Pārējo darbinieku mēnešalga (darba alga)       1119 1504818,00 3129,00 1507947,00 

  Darba devēja valsts sociālās 

apdrošināšanas obligātās iemaksas, pabalsti 

un kompensācijas   1200 543522,00 755,00 544277,00 

    Darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas 

obligātās iemaksas     1210 511406,00 755,00 512161,00 

Preces un pakalpojumi 2000 1929067,00 15802,00 1944869,00 

  Pakalpojumi   2200 1022631,00 14835,00 1037466,00 

    Iestādes administratīvie izdevumi un ar 

iestādes darbības nodrošināšanu     2230 84501,00 580,00 85081,00 

    Izdevumi par transporta pakalpojumiem       2233 4180,00 300,00 4480,00 

    Izdevumi par saņemtajiem apmācību 

pakalpojumiem       2235 8610,00 280,00 8890,00 

    Remontdarbi un iestāžu uzturēšanas 

pakalpojumi (izņemot kapitālo remontu)     2240 503093,00 4480,00 507573,00 

    Ēku, būvju un telpu kārtējais remonts       2241 311543,00 4480,00 316023,00 

    Īre un noma     2260 7633,00 745,00 8378,00 

    Ēku, telpu īre un noma       2261 2740,00 300,00 3040,00 

    Iekārtu, aparatūras un inventāra īre un noma       2264 4115,00 445,00 4560,00 

    Citi pakalpojumi     2270 115848,00 9030,00 124878,00 

    Pārējie iepriekš neklasificētie pakalpojumu 

veidi       2279 68820,00 9030,00 77850,00 

  Krājumi, materiāli, energoresursi, preces, 

biroja preces un inventārs, kurus neuzskaita 

kodā 5000   2300 865675,00 967,00 866642,00 

    Izdevumi par precēm iestādes darbības 

nodrošināšanai     2310 86380,00 567,00 86947,00 

    Biroja preces       2311 12771,00 282,00 13053,00 

    Inventārs       2312 59590,00 285,00 59875,00 

    Kurināmais un enerģētiskie materiāli     2320 154874,00 100,00 154974,00 

    Degviela       2322 70395,00 100,00 70495,00 

    Valsts un pašvaldību aprūpē un apgādē 

esošo personu uzturēšana     2360 519440,00 300,00 519740,00 

    Ēdināšanas izdevumi       2363 432199,00 300,00 432499,00 

Subsīdijas un dotācijas 3000 14000,00 -1000,00 13000,00 

  Subsīdijas un dotācijas komersantiem, 

biedrībām un nodibinājumiem   3200 14000,00 -1000,00 13000,00 

    Valsts un pašvaldību budžeta dotācija 

komersantiem, biedrībām, nodibinājumiem un 

fiziskām personām     3260 14000,00 -1000,00 13000,00 
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    Valsts un pašvaldību budžeta dotācija 

biedrībām un nodibinājumiem       3263 14000,00 -1000,00 13000,00 

Pamatkapitāla veidošana 5000 715776,00 42683,00 758459,00 

  Nemateriālie ieguldījumi   5100 18550,00 4000,00 22550,00 

    Attīstības pasākumi un programmas     5110 18200,00 4000,00 22200,00 

  Pamatlīdzekļi   5200 697226,00 38683,00 735909,00 

    Tehnoloģiskās iekārtas un mašīnas     5220 45700,00 -2302,00 43398,00 

    Pārējie pamatlīdzekļi     5230 88739,00 1000,00 89739,00 

    Saimniecības pamatlīdzekļi       5232 56800,00 1000,00 57800,00 

    Pamatlīdzekļu izveidošana un nepabeigtā 

būvniecība     5240 263550,00 39985,00 303535,00 

Sociālie pabalsti 6000 111315,00 303,00 111618,00 

  Pārējie klasifikācijā neminētie maksājumi 

iedzīvotājiem natūrā un kompensācijas   6400 24030,00 303,00 24333,00 

    Maksājumi iedzīvotājiem natūrā, naudas 

balvas, izdevumi pašvaldību brīvprātīgo 

iniciatīvu izpildei     6420 22950,00 303,00 23253,00 

    Naudas balvas       6422 2450,00 303,00 2753,00 

 

 

1.2.1. Sabiedriskā kārtība un drošība  – izdevumi palielināti par 8110 euro Latvija – Lietuva 

pārrobežu sadarbības divu projektu realizēšanai. 

 

1.2.2. Teritoriju un mājokļu apsaimniekošana izdevumi palielināti par 46 491 euro, tajā 

skaitā laukuma pie Tērvetes kapiem izveidei; piebraucamā ceļa pie PIG Sprīdītis 

bruģēšanai; piebraucamā ceļa pie AS Agrofirma izveidei. 

 

1.2.3.    Atpūta, kultūra - izdevumi palielināti par 6096 euro. 

 

 

 

 

 

Veikta izdevumu pārdale starp ekonomiskās klasifikācijas kodiem. 

 

 

 

Domes priekšsēdētāja      D. Reinika 
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Vadības ziņojums  

par Tērvetes  novada pašvaldības 2017. gada pārskatu 
 

Sagatavots pamatojoties uz 15.10.2013. 

Ministru kabineta noteikumu Nr.1115 

„Gada pārskata sagatavošanas kārtība” 

21.punktu 

 

         Vietējās pašvaldības uzdevums ir sekmīga vietējās pārvaldes darbības nodrošināšana un 

pakalpojumu sniegšana iedzīvotājiem.  Tērvetes novada pašvaldība ir izveidota 2002. gada     9. 

decembrī , apvienojot  Tērvetes, Bukaišu un Augstkalnes pagastus. 

       Tērvetes novadā darba organizāciju nosaka 2009. gada 17. septembra saistošie noteikumi 

Nr.8 ”Tērvetes pašvaldības nolikums”. 

Tērvetes novada domē  atbilstoši likumam „Republikas pilsētas domes un novada domes 

vēlēšanu likums” 2017. gada  15. jūnijā  darbu sāk  9 deputāti.  Lai nodrošinātu savu darbību 

un izstrādātu Domes lēmumprojektus, Dome no deputātiem ievēlējusi pastāvīgās komitejas: 

   - Izglītības , kultūras un sociālo jautājumu komiteja 4 (četru) locekļu sastāvā;  

   - Tautsaimniecības un attīstības komiteja 4 (četru) locekļu sastāvā;  

   - Finanšu komiteja  9 ( deviņu) locekļu sastāvā. 

Atsevišķu pašvaldības funkciju pildīšanai dome no deputātiem un attiecīgās pašvaldības 

iedzīvotājiem ir izveidojusi sekojošas komisijas: 

 vēlēšanu komisiju; 

 administratīvo komisiju; 

 administratīvo aktu strīdu komisiju; 

 iepirkuma komisiju; 

 dzīvojamo māju privatizācijas komisiju; 

 komunālo, dzīvokļu jautājumu  un parādu piedziņas komisiju; 

 inventarizācijas komisiju; 

 apbalvošanas komisiju; 

 stādījumu rekonstrukcijas komisiju; 

 pedagoģisko komisiju; 

 būvju pieņemšanas ekspluatācijā komisiju; 

 Tērvetes novada domes darījumu ar lauksaimniecības zemi tiesiskuma 

uzraudzības komisiju; 

 Medību koordinācijas komisiju 

 

 

Iestādes struktūrvienības, konsolidācijā iesaistītās iestādes un padotībā esošās iestādes 
 

 Lai nodrošinātu pašvaldības sniegto pakalpojumu pieejamību Tērvetes novada 

teritoriālajās vienībās, dome ir izveidojusi šādas iestādes: 

 

1. Pašvaldības centrālā administrācija; 

2. Augstkalnes vidusskola; 

3. Annas Brigaderes pamatskola; 
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4. Augstkalnes bibliotēka; 

5. Bites bibliotēka; 

6. Bukaišu bibliotēka; 

7. Tērvetes bibliotēka; 

8. Tērvetes novada kultūras nams; 

9. Tērvetes novada bāriņtiesa; 

10. Tērvetes novada sociālais dienests; 

11. Sociālās aprūpes centrs „ Tērvete”; 

12. Tērvetes novada pašvaldības policija. 

 

 

    Pašvaldības centrālā administrācija ir pašvaldības iestāde, kas nodrošina domes pieņemto 

lēmumu izpildi, kā arī darba organizatorisko un tehnisko apkalpošanu, un tā sastāv no: 

I    Pašvaldības centrālās administrācijas struktūrvienībām: 

1. Augstkalnes pagasta pārvaldes; 

2. Bukaišu pagasta pārvaldes; 

3. grāmatvedības nodaļas; 

4. komunālā dienesta nodaļas; 

5. būvvaldes; 

6. dzimtsarakstu nodaļas; 

7. ugunsdzēsības dienesta; 

8. Attīstības nodaļas; 

9. Tērvetes pagasta pārvaldes; 

10. Sporta nodaļas. 

II    Pašvaldības centrālās administrācijas amatpersonām un darbiniekiem.  

     Domes administrācijas darba vadīšanu un koordināciju veic izpilddirektors. 

 

Pašvaldība ir 100% kapitāldaļu turētāja SIA „Rehabilitācijas centrs „Tērvete””. 

 

Pašvaldība ir dalībnieks šādās biedrībās (nodibinājumos): 

               biedrībā „Latvijas Pašvaldību savienība”; 

   biedrībā „Dobeles rajona lauku partnerība”; 

              biedrībā  ”Zemgales tūrisma asociācija”. 

 

 

Uz 2018. gada 1. janvāri Tērvetes novadā reģistrēto iedzīvotāju skaits bija 3524 cilvēki, kas ir 

par 58 mazāk nekā iepriekšējā gadā un turpina norādīt uz pakāpenisku iedzīvotāju skaita 

samazinājumu (salīdzinājumam -  uz 2017. gada 1. janvāri – 3582, uz 2016. gada 1. janvāri – 

3695). Laika posmā no 2016. gada 1. janvāra līdz 2018. gada 1.janvārim iedzīvotāju skaits 

samazinājies par 171. 

 

2017. gadā dzimuši – 27, miruši  47 iedzīvotāji (salīdzinājumam – 2016. gadā attiecīgi 41 un 

57, 2015. gadā attiecīgi 34 un 57). 

 

 Tērvetes  novada domes darbs noritēja domes, komiteju un komisiju sēdēs. Kopumā 2017. 

gada laikā notika 23 domes sēdes (tai skaitā 9  ārkārtas sēdes), 27  komiteju sēdes (13 - Finanšu 

komitejas, 9 - Tautsaimniecības un attīstības komitejas un 5 -  Izglītības, kultūras un sociālo 

jautājumu komitejas sēdes). 
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Galvenie notikumi, kas ietekmējuši darbības pārskata gadu. 

Tērvetes novada domē (turpmāk- Dome)  atbilstoši likumam „Republikas pilsētas domes un 

novada domes vēlēšanu likums” 2017.gadā  3. jūnijā ievēlēti 9 deputāti.  

2017. gada  15. jūnijā  deputāte Madara Darguža (Nacionālā apvienība "Visu Latvijai"- 

"Tēvzemei un Brīvībai/LNNK")  noliek savas deputāta pilnvaras uz bērna kopšanas 

atvaļinājuma laiku līdz 2017.gada 18.decembrim (ieskaitot) . 

Uz laiku deputāta pilnvaras nolikušās deputātes Madaras Dargužas  vietā stājās Anitra Skalbiņa  

no Nacionālās apvienības "Visu Latvijai"- "Tēvzemei un Brīvībai/LNNK".  

2017. gada 19. decembrī M. Darguža  atjauno deputāta puilnvaras  sakarā ar bērna kopšanas 

atvaļinājuma beigšanos.  

      2017. gadā ir palielinājies  sociālās aprūpes centra “Tērvete” (turpmāk - SAC „Tērvete”) 

veco ļaužu nodaļas klientu skaits, kas ietekmējis iestādes finansiālo situāciju. Iestāde regulāri 

izvērtē sniegto pakalpojumu kvalitāti un izvērtē iespējas tās uzlabošanai, kas ietekmē SAC 

„Tērvete” darbinieku skaitu.  

2017. gada sākumā SAC ”Tērvete”  bija pārbaude no Valsts Būvniecības Valsts kontroles 

biroja, kā rezultātā tika realizēti vairāki pasākumi, kuri nebija  paredzēti,  plānojot budžetu. 

Lielāka vērība tika veltīta ugunsdrošības jautājumu sakārtošanai, ēku inventarizācijas lietas 

sakārtošanai, kā arī lietus ūdens notekcauruļu remontam, lai nepieļautu turpmāku ēkas fasādes 

bojāšanos.  

 

Saskaņā ar 2016. gada 24. marta Tērvetes novada domes lēmumu Nr. 13 ar     2018. gada 1. 

janvāri tiek likvidēta SAC „Tērvete” bērnu nodaļa.  2017. gada nogalē, samazinoties audzēkņu 

skaitam, pakāpeniski tika uzteikti  darba līgumi šīs nodaļas  darbiniekiem.  

Paplašinoties Vecu ļaužu nodaļai, 2017. gada nogalē  finanšu resursu iespēju robežās tika veikti 

nelieli remontdarbi, lai pielāgotu bijušās bērnu nodaļas telpas senioru vajadzībām. 

 

Būtiskās pārmaiņas pašvaldības darbībā un to ietekme uz finanšu rezultātiem 

Salīdzinot ar 2016. gadu, 2017. gadā Tērvetes novada budžeta ieņēmumi palielinājušies par 

14%.  Palielinājums izveidojies sakarā ar nodokļu ieņēmumu palielinājumu un transferta 

maksājumu  palielinājumu (projektu realizācija). 

Iestāžu un struktūrvienību darbībā tika nodrošināta stingrāka  finanšu disciplīna un veicināti 

taupības pasākumi. 

Paredzamie notikumi, kas varētu būtiski ietekmēt pašvaldības darbību 

Tērvetes  novada pašvaldība veic funkcijas, ko nosaka likums „Par pašvaldībām” un citi 

likumdošanas akti: 

- sociālā aprūpe un sociālā palīdzība - informē pašvaldības iedzīvotājus par iespējām saņemt 

sociālās rehabilitācijas pakalpojumus, par šo pakalpojumu saņemšanas nosacījumiem un 

kārtību, veic to personu uzskaiti, kurām nepieciešams sociālās rehabilitācijas pakalpojums, un, 

rindai pienākot, informē personu par iespēju saņemt konkrētu pakalpojumu, kā arī par 

nepieciešamajiem dokumentiem, nosūta personu uz attiecīgo sociālās rehabilitācijas institūciju;  

- izglītība - saskaņojot ar Izglītības un zinātnes ministriju, reorganizē skolas, organizē 

pedagoģisko darbinieku tālākizglītību un izglītības metodisko darbu; 

- teritorijas attīstības plānošana - nodrošina novada teritorijas attīstības plāna izstrādi, apstiprina 

novada teritorijas attīstības plānu; 
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- ugunsnelaimju novēršana –  notiek sadarbībā ar Dobeles novadu; 

- piedalās Zemgales  plānošanas reģiona darbā. 

Tērvetes  novada pašvaldība brīvprātīgi realizē savas iniciatīvas, veicot arī šādas 

funkcijas : 

-  uztur pašvaldības Interneta mājas lapu  www.tervetesnovads.lv;  

- izdod Tērvetes novada domes informatīvo izdevumu „Laikam līdzi”; 

- uztur publiskos interneta pieejas punktus iedzīvotājiem novada bibliotēkās; 

- veic starptautisko un pārrobežu sadarbību;  

- veicina uzņēmējdarbību un tūrisma darbību;  

- veic kultūras un sporta darba koordināciju novadā, sniedz finansiālu atbalstu kultūras un sporta 

darbam;  

- sniedz finansiālu atbalstu skolas un ārpusskolas izglītības pasākumiem novadā;  

- organizatoriski un finansiāli atbalsta sabiedriskās organizācijas;  

- organizē veselības veicināšanas pasākumus novada teritorijā.  

Informācija par būtiskiem riskiem un neskaidriem apstākļiem, ar kuriem pašvaldība 

saskaras 

Liels risks ir  cilvēku aizbraukšana no novada -  gan uz pilsētām, gan ārzemēm. Tas pasliktina 

vispārējo sociālekonomisko situāciju novadā.  Arvien lielāka problēma  pašvaldības iestādei 

SAC “Tērvete” ir piesaistīt darbā kvalificētus speciālistus, apkopējas un  aprūpētājus. 

Problēmas rodas arī saistībā ar nepietiekamu sabiedriskā transporta pieejamību, lai nokļūtu 

SAC “Tērvete”.     

Joprojām saglabājas zema dzimstība. 2017. gadā, salīdzinot ar 2016. gadu, dzimstība ir 

samazinājusies.  

2018. gada 1. ceturkšņa ieņēmumu daļas izpilde atbilst plānotajam finansējumam no valsts 

budžeta, līdz ar to nepastāv bažas, ka valsts budžeta ieņēmumu daļas neizpildes gadījumā būs 

apdraudēts novada iestāžu plānotais finansējums, kā arī finanšu plūsmas nodrošinājums 

kreditoru norēķiniem.  

 

Pētniecības darbi 

2017. gadā netika veikti pētniecības darbi. 

 

Finanšu instrumenti un finanšu riska vadības mērķi un politika 

 

   Tērvetes novada pašvaldība, prognozējot nākotnes darījumus – investīcijas un 

kapitālieguldījumus, piesaistot ES un citus finanšu instrumentus, seko līdzi finanšu politikas 

prognozēm un kontrolē esošo situāciju, norobežojot finanšu riskus, izvērtējot katras savas 

iestādes, struktūrvienības un kapitālsabiedrības maksātspēju un ieguldījumu efektivitāti.  

   2017. gadā no valsts kases pašvaldības projektu īstenošanai ir saņemts aizņēmums  Euro 

426723    apmērā. 2017. gadā veikta aizņēmumu no Valsts kases pamatsummas atmaksa Euro 

346385  apmērā, tai skaitā Euro 224007 apmērā dzēsts aizņēmums atbilstoši noslēgtajiem 

līgumiem ar Valsts kasi (īpašie noteikumi).  

   Tērvetes novada dome realizē mērķtiecīgu un stingru pašvaldības finanšu politiku, nodrošinot 

gan budžeta izstrādes procesa pārskatāmību, gan savlaicīgu tā plānošanu. 

2017. budžeta gads bija pietiekami labs. Finanses pietika pamatvajadzībām, varēja veikt 

dažādus  remontdarbus un finansēt nelielus projektus. Ar pašvaldības finansējumu veikta 

Tērvetes novada kultūras nama un domes administrācijas ēkas  „Zelmeņi”  siltināšanas  I kārta- 

Euro 154861,75, no Valsts budžeta programmas “Mērķdotācijas pašvaldību pasākumiem” un 

pašvaldības finansējuma  atjaunotas Augstkalnes pagasta Mežmuižas pils ieejas kāpnes un 

terase- Euro 19223,58 , kā arī Tērvetes brīvdabas estrāde Euro 24028,75 . Atbilstoši novada 

attīstības programmā plānotajam 2017. gada 7. jūnijā Kroņaucē ar LEADER atbalstu  tika 

atklāts multifunkcionālais sporta laukums un  100 m skrejceļš. Kopējās projekta izmaksas Euro  
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123912,87, tai skaitā   pašvaldības  līdzfinansējums  Euro 69462,87 . Eiropas Lauksaimniecības 

fonda lauku attīstībai Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.-2020.gadam pasākuma 

"Pamatpakalpojumi un ciematu atjaunošana lauku apvidos" ietvaros tika realizēti divi 

pašvaldības grants ceļu pārbūves projekti  par kopējo summu Euro 472461,53 , tai skaitā  

pašvaldības līdzfinansējums  Euro 47246,11.  Ar pašvaldības atbalstu projektam “Mēs- 

Tērvetes novadam”  tika realizēti četri projekti par kopējo summu Euro 3384,57.  Veikti 

ieguldījumi izglītības iestāžu telpu remontā un materiālās bāzes uzlabošanā. Augstkalnes 

vidusskolas zēnu mājturības kabineta remontā ieguldīti Euro 22727,10 .  No jauna izveidotas 

un iekārtotas sociālā dienesta un pašvaldības policijas telpas ēkas 1. stāvā –Euro 16234,42 . 

         Tērvetes novada domes budžetu 2017.gadā nedaudz ietekmēja nepietiekamais 

finansējums pašvaldības iestādes SAC  “Tērvete” darbībā, īpaši veicamo darbu ēku tehniskā 

stāvokļa uzlabošanai.    Iestādei ir parādi saistībā ar sniegtajiem maksas pakalpojumiem 

privātajām personām. Valsts finansējums par ievietotajiem iemītniekiem līdz 1989.gadam ar 

katru gadu sarūk. 2017.gadā pašvaldība no sava pamatbudžeta  kā dotāciju piešķīra SAC 

”Tērvete” darbības nodrošināšanai 20 000 eiro.  Finansējums plānots ēku uzturēšanai. SAC 

„Tērvete” ir   veikusi visas iespējamās darbības, lai piesaistītu jaunus klientus.  

Paplašinoties Vecu ļaužu nodaļai, 2017. gada nogalē  finanšu resursu iespēju robežās SAC 

”Tērvete”  tika veikti nelieli remontdarbi, lai pielāgotu bijušās bērnu nodaļas telpas senioru 

vajadzībām, iegādāts inventārs Euro 36572 apmērā  - funkcionālās gultas, galdi, skapīši, 

pretizgulējuma matrači, riteņkrēsli  u.c. Ir veikti pasākumi ēkas tehniskā stāvokļa un drošības 

uzlabošanai- veikta ūdensnoteku maiņa Euro 17441, uzlabota  kanalizācijas  un attīrīšanas 

sistēma- Euro 6700, strādāts pie ugunsdrošības jautājumu sakārtošanas- ugunsdzēšamie aparāti, 

sakārtotas evakuācijas izejas.  

Pašvaldība veicina iedzīvotāju pašiniciatīvas - darbošanos biedrībās, atbalsta  projektu 

īstenošanu, sniedzot līdzfinansējumu.  

 Pārskata gadā nav notikuši nekādi svarīgi notikumi, kas varētu būtiski ietekmēt gada pārskata 

novērtējumu. 

2018. gadā turpināsim apgūt ES struktūrfondu finansējumu, nodrošinot pašvaldības teritorijas 

ilgtspējīgu attīstību. 

 Nodrošinot novada pašvaldības attīstību kopumā, atrodot labāko un ekonomiski izdevīgāko 

risinājumu strauji mainīgajos apstākļos, ievērojam konkrētās teritorijas īpatnības, esošo 

infrastruktūru un iedzīvotāju intereses.  

 

Domes priekšsēdētāja                                                                       D. Reinika 

 

 

 

 

 

 


