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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 

 

 

30.08.2018.                                                                                                            Nr. 15 

Tērvetes novads, Zelmeņi 

Sēde sasaukta  plkst. 10.00 

Sēde atklāta plkst. 10.00   

 

 

DARBA KĀRTĪBĀ 

 

* Izpilddirektora ziņojums 

 

1. Par lēmuma atcelšanu 

2. Par lēmuma precizēšanu 

3. Par zemes nomas līgumu pagarināšanu 

4. Par saistošo noteikumu Nr. 20 “Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu  piešķiršanas 

kārtību Tērvetes novadā” apstiprināšanu 

5.Par saistošo noteikumu Nr. 21 „Grozījumi Tērvetes novada pašvaldības 2009. gada 17. 

septembra saistošajos noteikumos Nr. 8 “Tērvetes pašvaldības nolikums”” apstiprināšanu 

6. Par dzīvokļa īpašuma “Spīdolas “ dz. 13 atsavināšanu 

7. Par dzīvokļa īpašuma “Spīdolas “ dz. 5 atsavināšanu 

8. Par dzīvokļa īpašuma “Labrenči” – 46 atsavināšanu 

9. Par aizņēmumu Valsts kasē  projekta Nr.3.3.1.0/17/I/022 „Atbalsts uzņēmējdarbības  

attīstībai Tērvetes novadā” realizēšanai 

10. Par klases komplektēšanu Augstkalnes vidusskolā 

 

 

Sēdi vada domes priekšsēdētāja Dace Reinika 

Sēdi protokolē  arhīva speciāliste Laila Buķevica  

 

Sēdē piedalās: Arvīds Bruss, Ieva Krūmiņa, Dzintra Sirsone, Madara Darguža, Indriķis Vēveris, 

Ainārs Miķelsons, Linda Karloviča 

 

Sēdē nepiedalās: Sandris Laizāns 

 

Sēdē piedalās administrācijas darbinieki: izglītības darba koordinatore Inita Roze, datortīklu 

administrators Aivars Narvaišs, domes izpilddirektors Māris Berlands, jurists Ivars Gorskis 
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Domes priekšsēdētāja  aicina papildināt darba kārtību ar pieciem jautājumiem:  

11. Par papildus vienošanos pie deleģēšanas līguma un atbalstu dalībai projektā 

12. Par dzīvokļa īpašuma “Sanatorija 5” dz. 1 atsavināšanu 

13. Par dzīvokļa īpašuma “Sanatorija 5” dz. 2 atsavināšanu 

14. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu, nekustamā īpašuma „Lielāķi” sadalīšanu, 

nosaukuma un lietošanas mērķa piešķiršanu 

15. Par Tērvetes  novada Enerģētikas rīcības plāna (ERP) 2018.- 2025. gadam  apstiprināšanu 

 

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

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

nav, NOLEMJ: 

 

Papildināt darba kārtību  ar pieciem jautājumiem 

 

Domes priekšsēdētāja  aicina apstiprināt sēdes  darba kārtību ar 15 jautājumiem:  

 

1. Par lēmuma atcelšanu 

2. Par lēmuma precizēšanu 

3. Par zemes nomas līgumu pagarināšanu 

4. Par saistošo noteikumu Nr. 20 “Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu  piešķiršanas 

kārtību Tērvetes novadā” apstiprināšanu 

5. Par saistošo noteikumu Nr. 21 „Grozījumi Tērvetes novada pašvaldības 2009. gada 17. 

septembra saistošajos noteikumos Nr. 8 “Tērvetes pašvaldības nolikums”” apstiprināšanu 

6. Par dzīvokļa īpašuma “Spīdolas “ dz. 13 atsavināšanu 

7. Par dzīvokļa īpašuma “Spīdolas “ dz. 5 atsavināšanu 

8. Par dzīvokļa īpašuma “Labrenči” – 46 atsavināšanu 

9. Par aizņēmumu Valsts kasē  projekta Nr.3.3.1.0/17/I/022 „Atbalsts uzņēmējdarbības  

attīstībai Tērvetes novadā” realizēšanai 

10. Par klases komplektēšanu Augstkalnes vidusskolā 

11. Par papildus vienošanos pie deleģēšanas līguma un atbalstu dalībai projektā 

12. Par dzīvokļa īpašuma “Sanatorija 5” dz. 1 atsavināšanu 

13. Par dzīvokļa īpašuma “Sanatorija 5” dz. 2 atsavināšanu 

14. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu, nekustamā īpašuma „Lielāķi” sadalīšanu, 

nosaukuma un lietošanas mērķa piešķiršanu 

15. Par Tērvetes  novada Enerģētikas rīcības plāna (ERP) 2018.- 2025. gadam  apstiprināšanu 

 

 

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

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

nav, NOLEMJ: 

 

Apstiprināt darba kārtību  ar piecpadsmit jautājumiem 

 

DARBA KĀRTĪBĀ 

 

*Izpilddirektora ziņojums 

 

1. Par lēmuma atcelšanu 

2. Par lēmuma precizēšanu 

3. Par zemes nomas līgumu pagarināšanu 

4. Par saistošo noteikumu Nr. 20 “Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu  piešķiršanas 

kārtību Tērvetes novadā” apstiprināšanu 
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5. Par saistošo noteikumu Nr. 21 „Grozījumi Tērvetes novada pašvaldības 2009. gada 17. 

septembra saistošajos noteikumos Nr. 8 “Tērvetes pašvaldības nolikums”” apstiprināšanu 

6. Par dzīvokļa īpašuma “Spīdolas “ dz. 13 atsavināšanu 

7. Par dzīvokļa īpašuma “Spīdolas “ dz. 5 atsavināšanu 

8. Par dzīvokļa īpašuma “Labrenči” – 46 atsavināšanu 

9. Par aizņēmumu Valsts kasē  projekta Nr.3.3.1.0/17/I/022 „Atbalsts uzņēmējdarbības  

attīstībai Tērvetes novadā” realizēšanai 

10. Par klases komplektēšanu Augstkalnes vidusskolā 

11. Par papildus vienošanos pie deleģēšanas līguma un atbalstu dalībai projektā 

12. Par dzīvokļa īpašuma “Sanatorija 5” dz. 1 atsavināšanu 

13. Par dzīvokļa īpašuma “Sanatorija 5” dz. 2 atsavināšanu 

14. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu, nekustamā īpašuma „Lielāķi” sadalīšanu, 

nosaukuma un lietošanas mērķa piešķiršanu 

15. Par Tērvetes  novada Enerģētikas rīcības plāna (ERP) 2018.- 2025. gadam  apstiprināšanu 

 

 

Domes priekšsēdētāja dod vārdu izpilddirektoram M. Berlandam 

 

Tērvetes novada pašvaldības izpilddirektora 

2018. gada 30. augusta  ziņojums par pašvaldības darbu 

 

 

*  21. augustā  EIS e-konkursu apakšsistēmā izsludināts iepirkums Nr.TND2018/16 "Vienas 

jaunas ugunsdzēsības automašīnas piegāde", kas paredz  INTERREG V-A Latvijas-Lietuvas 

pārrobežu sadarbības programmas projekta  “Vietējo publisko drošības pakalpojumu 

efektivitātes un pieejamības uzlabošana Latvijas un Lietuvas pierobežā” ietvaros 160 dienu laikā 

no iepirkuma līguma noslēgšanas piegādāt vienu jaunu ugunsdzēsības automašīnu saskaņā ar 

tehnisko specifikāciju. Pretendentiem piedāvājumi jāiesniedz elektroniski līdz 14. septembrim 

plkst. 11:00. 

 

*  16. augustā notika trīs nedzīvojamo telpu nomas tiesību izsoles. Tika piedāvāts iznomāt uz 

trim gadiem Tērvetes novada domes nekustamā īpašuma "Dzirksteles " dz.1, Bukaišu pagasts, 

Tērvetes novads nedzīvojamo telpu 12,3 m2 platībā , un nekustamā īpašuma "Zelmeņi" 

nedzīvojamo telpu Nr.32 ,   30,1 m2 platībā friziera pakalpojumu sniegšanai iedzīvotājiem.  

 Trešajā izsolē tika izsolītas nedzīvojamo telpu nomas tiesības pašvaldības īpašumam "Tornis", 

Augstkalnes pagasts, Tērvetes novads, 324 m2 platībā noliktavas izveidei. 

  Katrā  izsolē bija pieteicies tikai viens izsoles dalībnieks, kā rezultātā visu iznomājamo objektu 

nomas maksa par vienu mēnesi tika noteikta izsoles noteikumos noteiktajā sākotnējā apmērā. 

 

*  28. augustā tika izsludināts iepirkums Nr. 2018/17 Publisko iepirkumu likuma 9. panta kārtībā 

"Kokskaidu granulu piegāde". Granulas 250 t apjomā paredzēts piegādāt piecām pašvaldības 

katlumājām 2018/2019 gada apkures sezonas nodrošināšanai. Pretendentiem piedāvājumi 

jāiesniedz līdz 10.septembrim plkst. 10:00. 

 

*   23. augustā notika pašvaldībai piederošo nedzīvojamo telpu "Bukaišu skola", Bukaišu pagasts, 

Tērvetes novads internāta telpu Nr.2, 3 un 5 ar kopējo platību 45,0 m2 nomas tiesību izsole. 

Telpu izmantošanas mērķis - ražošanas vai noliktavas vajadzībām. Arī šajā izsolē bija pieteicies 

tikai viens pretendents, kuram telpas tiks iznomātas uz 10 gadiem par izsoles noteikumos 

sākotnēji noteikto nomas maksu. 

 

*  10. augustā diviem pretendentiem – SIA "Uzars bruģēšana" un SIA "Rotas"  izsūtīti 

uzaicinājumi piedalīties cenu aptaujā "Tērvetes novada domes administratīvās ēkas "Zelmeņi" 
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lietus ūdens kanalizācijas izbūves darbi".           17. augustā saņemti piedāvājumi no SIA "Uzars 

bruģēšana" par summu 8784,56 EUR, bet SIA "ROTAS" par 9688,98 EUR, tajā skaitā PVN. 

Finansējuma piešķiršanas gadījumā paredzēts slēgt līgumu ar SIA "Uzars bruģēšana" par lietus 

ūdens kanalizācijas izbūves darbiem ēkai "Zelmeņi".  

 

*   Augstkalnes pagastā turpinās basketbola laukuma un gājēju celiņa izbūve pie Augstkalnes 

vidusskolas. Izbūvēts asfaltēts laukuma pamats, uz kura tiks uzklāts speciāls gumijots basketbola 

laukumu segums. Uzsākta laukuma norobežojošo konstrukciju montāža. 

    Līdz 1. septembrim  Augstkalnes pagastā tiks pabeigta  bruģēta gājēju celiņa izbūve no 

bērnudārza "Zvaniņi" līdz autoceļam V1056 " Svēte - Augstkalne". 

    Šonedēļ SIA "Ceļu būvniecības sabiedrība "IGATE"" pabeigs betona bruģakmens seguma 

izbūvi jaunizbūvētajam grants ceļa Te70 posmam gar bērnudārzu "Sprīdītis". Savukārt SIA 

"RGR pluss" plāno līdz  mācību gada sākumam pie bērnudārza pabeigt jaunā žoga  izbūvi. 

   Līdz 14. septembrim noslēgsies SIA "EKOM SERVISS" veiktie Augstkalnes vidusskolas 

internāta ēkas apkures, ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmu pārbūves darbi. 

   Uzsākti pašvaldības autoceļu Te 38A(0,7 km) "Dobeles šoseja-Laktas" un Te-36C (0,4 

km)"Zemzari-Pilskalni" pārbūves darbi. Saskaņā ar noslēgto līgumu SIA "Ceļu būvniecības 

sabiedrībai "IGATE"" būvdarbi jāpabeidz līdz 30. novembrim. 

 

 

*  21. augustā divām būvfirmām SIA "Uzars bruģēšana" un SIA "BIERENS BŪVE" tika izsūtīti 

uzaicinājumi piedalīties cenu aptaujā "Labiekārtošanas darbi pie dienvidu fasādes ēkai 

"Zelmeņi", Tērvetes pagasts, Tērvetes novads". Darbu apjomos paredzēts esošo betona plātņu 

demontāža, tā vietā izbūvēt bruģētu celiņu un ierīkot zaļo zonu. 

  SIA "BIERENS BŪVE" iesniedza piedāvājumu par 9594,24 EUR, bet SIA "Uzars bruģēšana" 

par 8320,65 EUR, tajā skaitā PVN. 

    

*   Lauku atbalsta dienests ir apstiprinājis Tērvetes novada domes projektu „Gājēju celiņa 

atjaunošana un stāvlaukuma pārbūve Tērvetes kapos”, kas tika iesniegts Eiropas 

Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.-2020. 

gadam apakšpasākuma “Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības 

stratēģiju” ietvaros. Darbus atbilstoši iepirkumam veiks SIA „ Ceļu būvniecības sabiedrība 

„Igate””. Projekta kopējās izmaksas 43 953,27 EUR. 

 

 

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

 

Augustā komisijā saņemti un izskatīti 7 iesniegumi: 

 Divas personas uzņemtas dzīvokļu rindā; 

 Vienā gadījumā komisija piekrita daudzbērnu ģimenei  dzīvokļa maiņai uz lielāku platību ; 

 Divos gadījumos panākta vienošanās grafika sastādīšanai komunālo maksājumu parādu dzēšanai 

; 

 Sakarā ar ilgstošu atrašanos stacionārā personai tiks veikts pārrēķins par atkritumu 

apsaimniekošanu; 

 Vienā gadījumā persona atteikusies no pašvaldības dzīvojamās platības; 

  Domes juristam nodotas trīs lietas par parādu dzēšanu sakarā ar personu nāvi; 

 Augusta mēnesī parādniekiem izrakstīti 32 brīdinājumi. Iemaksātā parādu summa ir 6019,45 

EUR 
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1. paragrāfs 

Par lēmuma atcelšanu 
D. Reinika 

     

 

     Atklāti vārdiski balsojot:  PAR – 8 (D. Reinika, A. Bruss, I. Krūmiņa, Dz. Sirsone, M. 

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

 

     Pieņemt lēmumu Nr. 64  “Par lēmuma atcelšanu” 

 

 

 

 

2. paragrāfs 

Par lēmuma precizēšanu 

D. Reinika 

 

   Atklāti vārdiski balsojot:  PAR – 8 (D. Reinika, A. Bruss, I. Krūmiņa, Dz. Sirsone, M. Darguža, 

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

 

     Pieņemt lēmumu Nr. 65  “Par lēmuma precizēšanu” 

 

 

 

 

3. paragrāfs 

Par zemes nomas līgumu pagarināšanu 

D. Reinika 

 

 Atklāti vārdiski balsojot:  PAR – 8 (D. Reinika, A. Bruss, I. Krūmiņa, Dz. Sirsone, M. Darguža, 

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

 

     Pieņemt lēmumu Nr. 66  “Par zemes nomas līgumu pagarināšanu” 

 

 

 

 

4. paragrāfs 

Par saistošo noteikumu Nr. 20 

“Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu  

piešķiršanas kārtību Tērvetes novadā” apstiprināšanu 

D. Reinika 

 

       Tērvetes novada dome, izskatot iesniegto saistošo noteikumu projektu, pamatojoties uz 

likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 3.punktu un 21.panta pirmās daļas 27.punktu, 

likuma "Par nekustamā īpašuma nodokli" 5.panta (11) daļu, (3) daļu un (4) daļu, Tērvetes novada 

domes Finanšu komitejas lēmuma projektu,  atklāti vārdiski balsojot:  PAR – 8 (D. Reinika, A. 

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

nav, ATTURAS – nav, NOLEMJ: 
     

1. Apstiprināt Tērvetes novada domes saistošos noteikumus Nr. 20 „Par nekustamā īpašuma 

nodokļa atvieglojumu piešķiršanas kārtību Tērvetes novadā” (lēmuma pielikumā);  

https://likumi.lv/ta/id/43913-par-nekustama-ipasuma-nodokli
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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.  

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

 

 

5.  paragrāfs 

Par saistošo noteikumu Nr. 21 

„Grozījumi Tērvetes novada pašvaldības 2009.gada 17.septembra 

saistošajos noteikumos Nr. 8 “Tērvetes pašvaldības nolikums”” apstiprināšanu 

D. Reinika 
 

    Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 1. un 27.punktu un 24.pantu, 

Republikas pilsētu un novadu vēlēšanu komisiju un vēlēšanu iecirkņu komisiju likuma 2.punktu,  

Tērvetes novada domes Finanšu komitejas lēmuma projektu, Tērvetes novada dome, atklāti 

vārdiski balsojot:  PAR – 8 (D. Reinika, A. Bruss, I. Krūmiņa, Dz. Sirsone, M. Darguža, I. 

Vēveris, A. Miķelsons, L. Karloviča),  PRET – nav, ATTURAS – nav, NOLEMJ: 

 

1. Apstiprināt Tērvetes novada domes saistošos noteikumus Nr. 21 „Grozījumi Tērvetes novada 

pašvaldības 2009. gada 17.septembra saistošajos noteikumos Nr. 8 “Tērvetes pašvaldības 

nolikums”” (lēmuma pielikumā);  

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

aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai;  

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

 

 

 

6. paragrāfs 

Par dzīvokļa īpašuma “Spīdolas “ dz. 13 atsavināšanu 

D. Reinika 

    Atklāti vārdiski balsojot:  PAR – 8 (D. Reinika, A. Bruss, I. Krūmiņa, Dz. Sirsone, M. Darguža, 

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

 

     Pieņemt lēmumu Nr. 67  “Par dzīvokļa īpašuma “Spīdolas “ dz. 13 atsavināšanu” 

 

 

      

 

7. paragrāfs 

Par dzīvokļa īpašuma “Spīdolas “ dz. 5 atsavināšanu 

D. Reinika 

     Atklāti vārdiski balsojot:  PAR – 8 (D. Reinika, A. Bruss, I. Krūmiņa, Dz. Sirsone, M. 

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

 

     Pieņemt lēmumu Nr. 68  “Par dzīvokļa īpašuma “Spīdolas “ dz. 5 atsavināšanu” 
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8. paragrāfs 

Par dzīvokļa īpašuma “Labrenči” - 46 atsavināšanu 

D. Reinika 

 

    Atklāti vārdiski balsojot:  PAR – 8 (D. Reinika, A. Bruss, I. Krūmiņa, Dz. Sirsone, M. Darguža, 

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

 

     Pieņemt lēmumu Nr. 69  “Par dzīvokļa īpašuma “Labrenči” - 46 atsavināšanu” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9. paragrāfs 

Par aizņēmumu Valsts kasē  projekta Nr.3.3.1.0/17/I/022 „Atbalsts uzņēmējdarbības 

attīstībai Tērvetes novadā” realizēšanai 

D. Reinika 

 

      Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 19.punktu, likuma „Par 

pašvaldību budžetiem” 22., 22.1 un 24.pantu, Likuma par budžetu un finanšu vadību 45.pantu, 

LR MK 25.03.2008. noteikumiem Nr. 196 „Noteikumi par pašvaldību aizņēmumiem un 

galvojumiem”, LR MK 2015.gada 13. oktobra noteikumiem Nr.593 "Darbības programmas 

"Izaugsme un nodarbinātība" specifiskā atbalsta mērķa 3.3.1. "Palielināt privāto investīciju 

apjomu reģionos, veicot ieguldījumus uzņēmējdarbības attīstībai atbilstoši pašvaldību attīstības 

programmās noteiktajai teritoriju ekonomiskajai specializācijai un balstoties uz vietējo uzņēmēju 

vajadzībām" īstenošanas noteikumi", ES un Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem par ES 

struktūrfondu un Kohēzijas fonda vadību, CFLA 2017.gada 30. novembra lēmumu Nr.39-2-

60/12487 par projekta iesnieguma "Atbalsts uzņēmējdarbības attīstībai Tērvetes novadā" 

apstiprināšanu ar nosacījumu, 2018. gada 31. janvāra lēmumu Nr.39-2-60/1413 par projekta 

atkārtotu apstiprināšanu ar nosacījumu un 2018.gada 11.maija atzinumu Nr.39-2-60/6352 par 

lēmumā ietverto nosacījuma izpildi,  Tērvetes novada domes Finanšu komitejas lēmuma 

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

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

ATTURAS – nav, NOLEMJ: 

 

     Lūgt Pašvaldību aizņēmumu un galvojumu kontroles un pārraudzības padomi sniegt atļauju 

un ņemt aizņēmumu Valsts kasē līdz 201 868,73 EUR  (divi simti viens tūkstotis astoņi simti 

sešdesmit astoņi euro 73 centi)  apmērā, ES struktūrfondu un Kohēzijas fonda projekta ”Atbalsts 

uzņēmējdarbības attīstībai Tērvetes novadā"  īstenošanai, ar aizņēmuma izņemšanas laiku līdz 

2018. gada 15. decembrim. Aizņēmumu ņemt uz 20 gadiem  ar atlikto pamatsummas maksājumu 

uz 1 gadu no līguma noslēgšanas brīža, aizņēmuma atmaksu garantējot no Tērvetes novada 

pašvaldības budžeta līdzekļiem. 
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10. paragrāfs 

Par klases komplektēšanu Augstkalnes vidusskolā  

D. Reinika 

 

 Saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 15. panta 4. punktu, Tērvetes novada domes 

noteikumu „Kārtība, kādā Tērvetes novada pašvaldība sadala valsts piešķirto mērķdotāciju 

izglītības iestādēm bērnu no piecu gadu vecuma, vispārējās pamatizglītības un vispārējās vidējās 

izglītības pedagogu darba samaksai” 8. punktu, MK 2016. gada 5. jūlija noteikumiem Nr. 445 

„Pedagogu darba samaksas noteikumi”, Valsts piešķirto mērķdotācijas apmēru Tērvetes novada 

izglītības iestāžu pedagogu darba samaksai 2018. gada septembrim – decembrim un Augstkalnes 

vidusskolas 2018. gada 29. augusta pedagoģiskās padomes sēdes lēmumu,  Tērvetes novada 

domes Izglītības, kultūras un sociālo jautājumu komitejas lēmuma projektu, Tērvetes novada 

dome, atklāti vārdiski balsojot:  PAR – 8 (D. Reinika, A. Bruss, I. Krūmiņa, Dz. Sirsone, M. 

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

 

1. Atļaut Tērvetes novada Augstkalnes vidusskolā 2018./2019. mācību gadā komplektēt 10. klasi 

ar nepilnu skolēnu skaitu – ar  6 skolēniem. 

2. Lēmuma izpildi veikt no piešķirtās valsts mērķdotācijas Augstkalnes vidusskolai pedagogu 

darba samaksai.  

 

 

 

 

 

11. paragrāfs 

Par papildus vienošanos pie deleģēšanas līguma un atbalstu dalībai projektā 

D. Reinika 

 

         Tērvetes novada dome ir izskatījusi  izglītības darba koordinatores Initas Rozes iesniegumu 

ar lūgumu noslēgt  papildus vienošanos pie Deleģēšanas līguma  Nr. TND 6.9/2018.  

2018. gada 25. janvārī   starp Tērvetes novada domi un Dobeles novada Izglītības pārvaldi tika 

noslēgts Deleģēšanas līgums  Nr. TND 6.9/2018  saskaņā ar kuru Tērvetes novada dome deleģē 

(turpmāk tekstā – Pašvaldība)  Dobeles novada Izglītības pārvaldei atsevišķu normatīvajos aktos 

noteikto izglītības funkciju veikšanu. Deleģēto funkciju skaitā nav iekļauta karjeras izglītības 

īstenošanas funkcija.  

I. Roze informē, ka Dobeles novada Izglītības pārvalde īsteno projektu Nr. 8.3.5.0/16/1/001 

„Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs”   (Eiropas Savienības fondu 

darbības programma „Izaugsme un nodarbinātība” , specifiskā atbalsta mērķis 8.3.5. „Uzlabot 

pieeju karjeras atbalstam izglītojamajiem vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs”). 

Minētajā projektā ir iespēja piedalīties Augstkalnes vidusskolai un Annas Brigaderes 

pamatskolai ar statusu - projektā neiesaistītās  Pašvaldības dibinātās  izglītības iestādes, tā 

nodrošinot Pašvaldības izglītības iestāžu audzēkņiem karjeras izglītību. 

Ievērojot minēto, ir atbalstāms ierosinājums deleģēt karjeras izglītības īstenošanas funkciju  

Dobeles novada Izglītības pārvaldei, noslēdzot  papildus vienošanos pie Deleģēšanas līguma  Nr. 

TND 6.9/2018.    

    Pamatojoties uz likuma par pašvaldībām  21. pantu, Tērvetes novada dome,  atklāti vārdiski 

balsojot:  PAR – 8 (D. Reinika, A. Bruss, I. Krūmiņa, Dz. Sirsone, M. Darguža, I. Vēveris, A. 

Miķelsons, L. Karloviča),  PRET – nav, ATTURAS – nav, NOLEMJ: 

 

1. Deleģēt karjeras izglītības funkcijas īstenošanu Dobeles novada Izglītības pārvaldei; 

2. Pilnvarot domes priekšsēdētāju D. Reiniku parakstīt papildus vienošanos   pie 2018. gada 25. 

janvāra  Deleģēšanas līguma  Nr. TND 6.9/2018 (pielikumā); 
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3. Atbalstīt Pašvaldības izglītības iestāžu: Augstkalnes vidusskolas un Annas Brigaderes 

pamatskolas dalību Dobeles novada Izglītības pārvaldes īstenotajā projektā Nr. 8.3.5.0/16/1/001 

„Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs”   (Eiropas Savienības fondu 

darbības programma „Izaugsme un nodarbinātība”, specifiskā atbalsta mērķis 8.3.5. „Uzlabot 

pieeju karjeras atbalstam izglītojamajiem vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs”) ar 

statusu-  projekta īstenošanā  neiesaistītās   izglītības iestādes. 

 

 

 

 

12. paragrāfs 

Par dzīvokļa īpašuma “Sanatorija 5” dz. 1 atsavināšanu 

D. Reinika 

 

    Atklāti vārdiski balsojot:  PAR – 8 (D. Reinika, A. Bruss, I. Krūmiņa, Dz. Sirsone, M. Darguža, 

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

 

     Pieņemt lēmumu Nr. 70  “Par dzīvokļa īpašuma “Sanatorija 5” dz. 1 atsavināšanu” 

 

 

 

 

13. paragrāfs 

Par dzīvokļa īpašuma “Sanatorija 5” dz. 2  atsavināšanu 

D. Reinika 

 

   Atklāti vārdiski balsojot:  PAR – 8 (D. Reinika, A. Bruss, I. Krūmiņa, Dz. Sirsone, M. Darguža, 

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

 

     Pieņemt lēmumu Nr. 71  “Par dzīvokļa īpašuma “Sanatorija 5” dz. 2  atsavināšanu” 

 

 

 

 

 

14. paragrāfs 

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

nosaukuma un lietošanas mērķa piešķiršanu 

D. Reinika 

 

  Atklāti vārdiski balsojot:  PAR – 8 (D. Reinika, A. Bruss, I. Krūmiņa, Dz. Sirsone, M. Darguža, 

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

 

     Pieņemt lēmumu Nr. 72  “Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu, nekustamā īpašuma 

„Lielāķi” sadalīšanu, nosaukuma un lietošanas mērķa piešķiršanu” 
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15. paragrāfs 

Par Tērvetes  novada Enerģētikas rīcības plāna (ERP) 2018.- 2025. gadam  

apstiprināšanu 

D. Reinika 

 

   Atklāti vārdiski balsojot:  PAR – 8 (D. Reinika, A. Bruss, I. Krūmiņa, Dz. Sirsone, M. Darguža, 

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

 

     Pieņemt lēmumu Nr. 73 “Par Tērvetes  novada Enerģētikas rīcības plāna (ERP) 2018.- 

2025. gadam  apstiprināšanu” 

 

  

 

Sēdi slēdz plkst. 10:40 

 

Sēdes vadītāja                                                                                         D. Reinika 

 

 

Protokola parakstīšanas datums:  04.09.2018. 

 

Protokoliste                                                                                             L. Buķevica 
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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 30. augustā                                                                                       Nr. 64 

                                                                                                          (protokols Nr.15, 1. §) 

 

 

 

 

Par lēmuma atcelšanu 

 

       Tērvetes novada dome, izskatot iesniegto lēmuma projektu par Tērvetes novada domes 

2018.gada 26. jūlija sēdes lēmuma Nr. 53 atcelšanu, un konstatējot, ka minētais lēmums ir 

pieņemts, pēc neprecīzas informācijas un pieņemts attiecībā uz kļūdainu adresātu, pamatojoties 

uz likuma „Par pašvaldībām” 21.pantu, Administratīvā procesa likuma 83. – 86.pantu,  

Tautsaimniecības un attīstības komitejas lēmuma projektu, atklāti vārdiski balsojot:  PAR – 8 (D. 

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

PRET – nav, ATTURAS – nav, NOLEMJ: 

 

    Atcelt Tērvetes novada domes 2018. gada 26. jūlija sēdes lēmumu Nr. 53. 

 

 

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 30. augustā                                                                                       Nr. 65 

                                                                                                          (protokols Nr.15, 2. §) 

 

 

 

 

Par lēmuma precizēšanu 

 

      Tērvetes novada dome, izskatot iesniegto lēmuma projektu par Tērvetes novada domes 

2008.gada 16. septembra sēdes Nr. 9, lēmuma „Par Bukaišu pagasta lauku apvidus zemes 

piekritību Tērvetes novada pašvaldībai un lauku apvidus zemes nodošanu zemes reformas 

pabeigšanai” (6.§) precizēšanu, un konstatējot, ka nekustamais īpašums „Karjers”, Bukaišu 

pagasts, /kadastra numurs/, sastāv no vienas zemes vienības – zemes vienības ar /kadastra 

apzīmējums/, platība 2,6 ha, pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.pantu, 

Tautsaimniecības un attīstības komitejas lēmuma projektu,  atklāti vārdiski balsojot:  PAR – 8 

(D. Reinika, A. Bruss, I. Krūmiņa, Dz. Sirsone, M. Darguža, I. Vēveris, A. Miķelsons, L. 

Karloviča),  PRET – nav, ATTURAS – nav, NOLEMJ: 

 

     Precizēt Tērvetes novada domes 2008. gada 16. septembra sēdes Nr. 9., 6.§ lēmumu „Par 

Bukaišu pagasta lauku apvidus zemes piekritību Tērvetes novada pašvaldībai un lauku apvidus 

zemes nodošanu zemes reformas pabeigšanai”’, izsakot lēmuma lemjošās daļas 1.4.1. punktu 

šādā redakcijā: 

“1.4.1. „Karjers”, Bukaišu pagasts, /kadastra numurs/, sastāvošs no zemes vienības ar 

/kadastra apzīmējums/, platība 2,6 ha”. 

 

 

 

 

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 30. augustā                                                                                       Nr. 66 

                                                                                                          (protokols Nr.15, 3. §) 

 

 

Par zemes nomas līgumu pagarināšanu 

 

            Tērvetes novada dome, izskatot /Vārds Uzvārds/, /personas kods/, 2018. gada 30. jūlija 

iesniegumu par zemes nomas līgumu pagarināšanu uz iznomāto neapbūvēto, lauksaimniecībā 

izmantojamo zemi “Sudrabvītoli pašvaldības”, Tērvetes pagasts, Tērvetes novads, 1,6 ha platībā, 

“Pagasta zeme Zvaņos”, Tērvetes pagasts, Tērvetes novads, 3,4 ha platībā, “Laukgaļi”, Tērvetes 

pagasts, Tērvetes novads, 2,3 ha platībā un “Edvīnas”, Tērvetes pagasts, Tērvetes novads, 1,0 ha 

platībā, kuru darbības termiņi beidzas 2018. gada 1. septembrī, pamatojoties uz likuma „Par 

pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 14.punkta “a” apakšpunktu, kas nosaka, ka dome var izskatīt 

jebkuru jautājumu, kas ir attiecīgās pašvaldības pārziņā, turklāt tikai dome var noteikt, ja tas nav 

aizliegts vai noteikts ar likumiem vai Ministru kabineta noteikumiem, maksu par pašvaldības 

zemes, cita nekustamā un kustamā īpašuma lietošanu (iznomāšanu),  LR MK 2018. gada 19. 

jūnija noteikumu Nr.350 „Publiskas personas zemes nomas un apbūves tiesības noteikumi” 

53.punktu, kas nosaka, ka iznomātājs, izvērtējot lietderības apsvērumus, var pieņemt lēmumu 

pagarināt nomas līguma termiņu (nerīkojot izsoli), Tērvetes novada pašvaldības 2015. gada 22. 

janvāra saistošo noteikumu Nr. 1 “Tērvetes novada pašvaldībai piekrītošo un piederošo 

neapbūvētu zemesgabalu nomas maksas noteikšanas kārtība” 3.punkta apakšpunktus, kas nosaka 

neapbūvētu zemesgabalu nomas maksas apmērus, ievērojot apstākļus, ka nomniece un viņas 

ģimenes locekļi (mirušais vīrs) ir labticīgi pildījuši iepriekš noslēgtos nomas līgumus, tai skaitā 

tiem nav bijuši nomas maksas un nekustamā īpašuma nodokļa maksājumu kavējumi, 

zemesgabalu kopējā platība ir līdz 10 ha lauku teritorijā, kas tiek izmantoti lauksaimniecībā, 

papildus pamatojoties uz LR MK 2018. gada 19. jūnija noteikumu Nr.350 „Publiskas personas 

zemes nomas un apbūves tiesības noteikumi” 56. un 57.punktu, Tautsaimniecības un attīstības 

komitejas lēmuma projektu, atklāti vārdiski balsojot:  PAR – 8 (D. Reinika, A. Bruss, I. Krūmiņa, 

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

nav, NOLEMJ: 

 

     1. Pagarināt 2018. gada 4. aprīlī  noslēgto zemes nomas līgumu ar /Vārds Uzvārds/ par 

Tērvetes novada pašvaldībai piekritīgās zemes vienības daļas “Sudrabvītoli pašvaldības”, 

Tērvetes pagasts, Tērvetes novads, 1,6 ha platībā, nomu, nosakot: 

         1.1. zemes izmantošanas mērķi – lauksaimnieciskā darbība; 

         1.2. nomas līguma pagarināšanas termiņu - 5 (pieci) gadi; 
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         1.3. nomas maksu 2,0 % apmērā no zemes vienības kadastrālās vērtības gadā (neieskaitot 

21 % PVN), bet ne mazāk kā par 28 euro, neskaitot 21 % PVN; 

         1.4. Nomnieks papildus nomas maksai maksā nekustamā īpašuma nodokli.  

     2. Pagarināt 2018. gada 4. aprīlī  noslēgto zemes nomas līgumu ar /Vārds Uzvārds/ par 

Tērvetes novada pašvaldībai piekritīgās zemes vienības daļas “Pagasta zeme Zvaņos”, Tērvetes 

pagasts, Tērvetes novads, 3,4 ha platībā, nomu, nosakot: 

         2.1. zemes izmantošanas mērķi – lauksaimnieciskā darbība; 

         2.2. nomas līguma pagarināšanas termiņu - 5 (pieci) gadi; 

         2.3. nomas maksu 3,0 % apmērā no zemes vienības kadastrālās vērtības gadā (neieskaitot 

21 % PVN), bet ne mazāk kā par 28 euro, neskaitot 21 % PVN; 

         2.4. Nomnieks papildus nomas maksai maksā nekustamā īpašuma nodokli.  

     3. Pagarināt 2018. gada 4. aprīlī  noslēgto zemes nomas līgumu ar /Vārds Uzvārds/ par 

Tērvetes novada pašvaldībai piekritīgās zemes vienības daļas “Laukgaļi”, Tērvetes pagasts, 

Tērvetes novads, 2,3 ha platībā, nomu, nosakot: 

         3.1. zemes izmantošanas mērķi – lauksaimnieciskā darbība; 

                3.2. nomas līguma pagarināšanas termiņu - 5 (pieci) gadi; 

                3.3. nomas maksu 3,0 % apmērā no zemes vienības kadastrālās vērtības gadā 

(neieskaitot 21 % PVN), bet ne mazāk kā par 28 euro, neskaitot 21 % PVN; 

                3.4. Nomnieks papildus nomas maksai maksā nekustamā īpašuma nodokli.  

           4. Pagarināt 2018. gada 4. aprīlī  noslēgto zemes nomas līgumu ar /Vārds Uzvārds/ par 

Tērvetes novada pašvaldībai piekritīgās zemes vienības daļas “Edvīnas”, Tērvetes pagasts, 

Tērvetes novads, 1,0 ha platībā, nomu, nosakot: 

               4.1. zemes izmantošanas mērķi – lauksaimnieciskā darbība; 

               4.2. nomas līguma pagarināšanas termiņu - 5 (pieci) gadi; 

               4.3. nomas maksu 2,0 % apmērā no zemes vienības kadastrālās vērtības gadā 

(neieskaitot 21 % PVN), bet ne mazāk kā par 28 euro, neskaitot 21 % PVN; 

               4.4. Nomnieks papildus nomas maksai maksā nekustamā īpašuma nodokli.  

           5. Uzdot Tērvetes novada Attīstības nodaļas nekustamo īpašumu speciālistei Andrai 

Šafarei veikt lēmumam un Ministru kabineta 19.06.2018. noteikumiem Nr. 350 „Publiskas 

personas zemes nomas un apbūves tiesības noteikumi ” atbilstošu zemes nomas līgumu projektu 

sagatavošanu; 

           6. Pilnvarot Tērvetes novada pašvaldības izpilddirektoru Māri Berlandu noslēgt lēmumam 

un Ministru kabineta 19.06.2018. noteikumiem Nr. 350 „Publiskas personas zemes nomas un 

apbūves tiesības noteikumi ” atbilstošus zemes nomas līgumus un veikt lēmuma izpildes 

kontroli.; 

           7. 10 (desmit) darba dienu laikā pēc tam, kad noslēgti un stājušies spēkā zemes nomas 

līgumi, publicēt informāciju par noslēgtajiem zemes nomas līgumiem Tērvetes novada 

pašvaldības tīmekļa vietnē www.tervetesnovads.lv. 

           8. 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 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.tervetesnovads.lv/
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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 30. augustā                                                                                       Nr. 67 

                                                                                                          (protokols Nr.15, 6. §) 

 

 

Par dzīvokļa īpašuma “Spīdolas “ dz. 13  atsavināšanu 

 

 

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

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

dz.13, 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. 13, “Spīdolas”, Augstkalne, Augstkalnes pagasts, Tērvetes 

novads, sastāvošu no trīs istabu dzīvokļa ar kopējo platību 72,3 m2, un pie dzīvokļa īpašuma 

piederošo kopīpašuma domājamo daļu 7230/116630 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. 13, “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. 

       2018. gada 14. augustā ir noslēgta notariāli apliecināta vienošanās starp ģimenes locekļiem, 

ka dzīvokli īpašumā iegūst /Vārds Uzvārds/. 

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. 

        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. 13, “Spīdolas”, Augstkalne, Augstkalnes pagasts, Tērvetes novads, 

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

sertificēts nekustamo īpašumu vērtētājs  Ingars Kārkliņš, profesionālās kvalifikācijas sertifikāts 

Nr. 129, ir noteikta 4600,00 EUR (četri tūkstoši seši simti euro 00 centi) apmērā, bet aktuālā 

kadastrālā vērtība ir 2083,00 EUR (divi tūkstoši astoņdesmit trīs  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, Tērvetes novada domes Finanšu 

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

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

PRET – nav, ATTURAS – nav, NOLEMJ: 

 

        1. Atsavināt Tērvetes novada pašvaldībai piederošo nekustamo īpašumu – dzīvokļa īpašumu 

Nr. 13, “Spīdolas”, Augstkalne, Augstkalnes pagasts, Tērvetes novads, pārdodot to par cenu 

4600,00 EUR (četri tūkstoši seši simti euro 00 centi) /Vārds Uzvārds/, /personas kods/. 

        2. Noteikt, ka šis lēmums zaudē spēku, ja /Vārds Uzvārds/ līdz 2018. gada 11. oktobrim 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 30. augustā                                                                                       Nr. 68 

                                                                                                          (protokols Nr.15, 7. §) 

 

 

Par dzīvokļa īpašuma “Spīdolas “ dz. 5 atsavināšanu 

 

 

Tērvetes novada dome ir izskatījusi /Vārds Uzvārds/ 2018. gada 02. jūlija iesniegumu ar 

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

dz.5, 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. 5, “Spīdolas”, Augstkalne, Augstkalnes pagasts, Tērvetes 

novads, sastāvošu no divu istabu dzīvokļa ar kopējo platību 56,8 m2, un pie dzīvokļa īpašuma 

piederošo kopīpašuma domājamo daļu 5680/116630 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. 5, “Spīdolas”, Augstkalne, Augstkalnes pagasts, Tērvetes novads, 

atsavināšanu. 

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

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

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

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

locekļiem.  

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

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

īpašumu, ja:   

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

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

             2) tiesā nav celta prasība par īres līguma izbeigšanu. 

        Pret /Vārds Uzvārds/ 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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        Ir noslēgta notariāli apstiprināta VIENOŠANĀS starp ģimenes locekļiem, ka izīrēto 

dzīvoklī  Nr.5, “Spīdolas “, Augstkalne, Augstkalnes pagasts, Tērvetes novads savā īpašumā 

iegūst   /Vārds Uzvārds/. 

        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. 5, “Spīdolas”, Augstkalne, Augstkalnes pagasts, Tērvetes novads, 

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

sertificēts nekustamo īpašumu vērtētājs  Ingars Kārkliņš, profesionālās kvalifikācijas sertifikāts 

Nr. 129, ir noteikta 4000,00 EUR (četri tūkstoši euro 00 centi) apmērā, bet aktuālā kadastrālā 

vērtība ir 1819,00 EUR (viens tūkstotis astoņi simti  deviņpadsmit  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, Tērvetes novada domes Finanšu komitejas 

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

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

nav, ATTURAS – nav, NOLEMJ: 

 

        1. Atsavināt Tērvetes novada pašvaldībai piederošo nekustamo īpašumu – dzīvokļa īpašumu 

Nr. 5, “Spīdolas”, Augstkalne, Augstkalnes pagasts, Tērvetes novads, pārdodot to par cenu 

4000,00 EUR (četri tūkstoši euro 00 centi) /Vārds Uzvārds/, /personas kods/; 

        2. Noteikt, ka šis lēmums zaudē spēku, ja /Vārds Uzvārds/ līdz 2018. gada 11. oktobrim 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 30. augustā                                                                                       Nr. 69 

                                                                                                          (protokols Nr.15, 8. §) 

 

 

 

Par dzīvokļa īpašuma “Labrenči” - 46 atsavināšanu 

 

        Tērvetes novada dome ir izskatījusi /Vārds Uzvārds/ 2018. gada 03. jūlija iesniegumu ar 

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

– 46, 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. 46, “Labrenči”, Tērvete, Tērvetes pagasts, Tērvetes novads, sastāvošu no 

trīs istabu dzīvokļa ar kopējo platību 63,2 m2, un pie dzīvokļa īpašuma piederošo kopīpašuma 

632/35171 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. 46, “Labrenči”, Tērvete, Tērvetes pagasts, Tērvetes novads, atsavināšanu. 

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

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

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

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

locekļiem.  

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

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

īpašumu, ja:   

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

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

             2) tiesā nav celta prasība par īres līguma izbeigšanu. 

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. 2018. gada 03. jūlijā ir 

noslēgta VIENOŠANĀS starp pilngadīgajiem /Vārds Uzvārds/ ģimenes locekļiem, par izīrēta 

dzīvokļa iegūšanu īpašumā. Dzīvokli savā īpašumā iegūst /Vārds Uzvārds/. 

        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. 46, “Labrenči”, Tērvete, Tērvetes pagasts, Tērvetes novads, tirgus 

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

nekustamo īpašumu vērtētājs  Ingars Kārkliņš, profesionālās kvalifikācijas sertifikāts Nr. 129, ir 

noteikta 5600,00 EUR (pieci tūkstoši seši simti euro 00 centi) apmērā, bet aktuālā kadastrālā 

vērtība ir 2307,00 EUR  (divi tūkstoši trīs simti  septiņi  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, lēmuma projektu, Tērvetes novada 

domes Finanšu komitejas lēmuma projektu, Tērvetes novada dome, atklāti vārdiski balsojot:  

PAR – 8 (D. Reinika, A. Bruss, I. Krūmiņa, Dz. Sirsone, M. Darguža, I. Vēveris, A. Miķelsons, 

L. Karloviča),  PRET – nav, ATTURAS – nav, NOLEMJ: 

 

        1. Atsavināt Tērvetes novada pašvaldībai piederošo nekustamo īpašumu – dzīvokļa īpašumu 

“Labrenči” - 46, Tērvete, Tērvetes pagasts, Tērvetes novads, pārdodot to par cenu 5600,00 EUR 

(pieci tūkstoši seši simti euro 00 centi) /Vārds Uzvārds/, /personas kods/; 

        2. Noteikt, ka šis lēmums zaudē spēku, ja /Vārds Uzvārds/ līdz 2018..gada 11..oktobrim 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 30. augustā                                                                                       Nr. 70 

                                                                                                          (protokols Nr.15, 12. §) 

 

 

Par dzīvokļa īpašuma “Sanatorija 5” dz. 1 atsavināšanu 

     

        Tērvetes novada dome ir izskatījusi /Vārds Uzvārds/ 2017. gada 17. novembra iesniegumu 

ar ierosinājumu pārdot viņam Tērvetes novada pašvaldībai piederošo dzīvokļa īpašumu 

“Sanatorija 5” dz.1, 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. 1, “Sanatorija 5”, Tērvete, Tērvetes pagasts, Tērvetes novads, 

sastāvošu no vienistabas dzīvokļa ar kopējo platību 27,2 m2, un pie dzīvokļa īpašuma piederošo 

kopīpašuma domājamo daļu 2720/47880 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. 1, “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:   

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

              2018. gada 16. jūlijā ir noslēgta notariāli apliecināta vienošanās starp ģimenes 

locekļiem, ka dzīvokli īpašumā iegūst /Vārds Uzvārds/. 

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

        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. 1, “Sanatorija 5”, Tērvete, Tērvetes pagasts, Tērvetes novads, tirgus 

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

nekustamo īpašumu vērtētājs  Ingars Kārkliņš, profesionālās kvalifikācijas sertifikāts Nr. 129,  , 

ir noteikta 700,00 EUR (septiņi simti euro 00 centi) apmērā, bet aktuālā kadastrālā vērtība ir 

408,00 EUR (četri simti  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, I. Krūmiņa, Dz. 

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

NOLEMJ: 

 

        1. Atsavināt Tērvetes novada pašvaldībai piederošo nekustamo īpašumu – dzīvokļa īpašumu 

Nr. 1, “Sanatorija 5”, Tērvete, Tērvetes pagasts, Tērvetes novads, pārdodot to par cenu 700,00 

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

        2. Noteikt, ka šis lēmums zaudē spēku, ja /Vārds Uzvārds/ līdz 2018. gada 11. oktobrim nav 

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

saskaņā ar šī lēmuma 1.punkta noteikumiem. 

 

 

 

Domes priekšsēdētāja                                                                                               D. Reinika 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://pro.nais.lv/naiser/text.cfm?Ref=0103012002103132796&Req=0103012002103132796&Key=0103011998101432772&Hash=
http://pro.nais.lv/naiser/text.cfm?Ref=0103012002103132796&Req=0103012002103132796&Key=0103011998101432772&Hash=
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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 30. augustā                                                                                       Nr. 71 

                                                                                                          (protokols Nr.15, 13. §) 

 

 

 

Par dzīvokļa īpašuma “Sanatorija 5” dz. 2  atsavināšanu 

 

        Tērvetes novada dome ir izskatījusi /Vārds Uzvārds/ 2017. gada 17. novembra iesniegumu 

ar ierosinājumu pārdot viņam Tērvetes novada pašvaldībai piederošo dzīvokļa īpašumu 

“Sanatorija 5” dz.2, 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. 2, “Sanatorija 5”, Tērvete, Tērvetes pagasts, Tērvetes novads, 

sastāvošu no vienistabas dzīvokļa ar kopējo platību 14,2 m2, un pie dzīvokļa īpašuma piederošo 

kopīpašuma domājamo daļu 1420/47880 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. 2, “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. 

http://pro.nais.lv/naiser/text.cfm?Ref=0103012002103132796&Req=0103012002103132796&Key=0127011993021632769&Hash=
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              2018. gada 16. jūlijā ir noslēgta notariāli apliecināta vienošanās starp ģimenes 

locekļiem, ka dzīvokli īpašumā iegūst /Vārds Uzvārds/. 

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

        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. 2, “Sanatorija 5”, Tērvete, Tērvetes pagasts, Tērvetes novads, tirgus 

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

nekustamo īpašumu vērtētājs  Ingars Kārkliņš, profesionālās kvalifikācijas sertifikāts Nr. 129,  ir 

noteikta 400,00 EUR (četri simti euro 00 centi) apmērā, bet aktuālā kadastrālā vērtība ir 213,00 

EUR (divi simti  trīspadsmit 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, I. Krūmiņa, Dz. 

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

NOLEMJ: 

 

        1. Atsavināt Tērvetes novada pašvaldībai piederošo nekustamo īpašumu – dzīvokļa īpašumu 

Nr. 2, “Sanatorija 5”, Tērvete, Tērvetes pagasts, Tērvetes novads, pārdodot to par cenu 400,00 

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

        2. Noteikt, ka šis lēmums zaudē spēku, ja /Vārds Uzvārds/ līdz 2018. gada 11. oktobrim 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 30. augustā                                                                                       Nr. 72 

                                                                                                          (protokols Nr.15, 14. §) 

 

 

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

nosaukuma un lietošanas mērķa piešķiršanu 

 

 

 

Tērvetes novada dome ir izskatījusi /Vārds Uzvārds/ iesniegumu par izstrādātā zemes 

ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamā īpašuma „Lielāķi”, Tērvetes pagasts, Tērvetes 

novads, /kadastra numurs/, sadalīšanai, nosaukuma un lietošanas mērķu piešķiršanu sadalītajiem 

zemes gabaliem.  

Izskatot augstāk minēto iesniegumu un izstrādāto zemes ierīcības projektu, Tērvetes 

novada dome konstatēja: 

Nekustamais īpašums „Lielāķi”, Tērvetes pagasts, Tērvetes novads, /kadastra numurs/, 

pieder /Vārds Uzvārds/ un sastāv no vienas   zemes vienības ar kopējo platību 32,3 ha. /Vārds 

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

reģistrētas Dobeles zemesgrāmatu nodaļā Tērvetes pagasta /zemesgrāmatas nodalījuma numurs/.    

Nekustamā īpašuma „Lielāķi” 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 „Rūķis AG” sertificēts  zemes mērnieks 

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

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

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

7,0 ha un Nr. 2- 25,3 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- 25,3 ha)  piešķirt 

jaunu nosaukumu – „Kalna Āķi”, Tērvetes pagasts, Tērvetes novads. 

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

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

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

ierīcības darbiem paredzēts izveidot jaunu adresācijas objektu un nekustamā īpašuma lietošanas 

mērķu noteikšanu vai maiņu. 

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

ierīcības projekta lietu (pielikums pie lēmuma Nr. 1) , pamatojoties uz Zemes ierīcības likuma 
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5., 8. un 9.pantu, likuma „Par pašvaldībām” 21.pantu, LR MK 05.08.2016. noteikumu Nr. 505 

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

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

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

balsojot:  PAR – 8 (D. Reinika, A. Bruss, I. Krūmiņa, Dz. Sirsone, M. Darguža, I. Vēveris, A. 

Miķelsons, L. Karloviča),  PRET – nav, ATTURAS – nav, NOLEMJ: 

 

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

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

apzīmējums/ divās atsevišķās zemes vienībās, Nr.1- 7,0 ha un Nr.2-  25,3 ha platībā; 

     2. Piešķirt sadalītajam nekustamajam īpašumam „Lielāķi”, Tērvetes pagasts, Tērvetes novads, 

sekojošus nosaukumus un lietošanas mērķus: 

    2.1. zemes vienībai  Nr. 1 ar /kadastra apzīmējums/  ar kopējo platību 7,0 ha atstāt 

iepriekšējo nosaukumu – „Lielāķi”, Tērvetes  pagasts, Tērvetes novads, un visā tās platībā (7,0 

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

ir lauksaimniecība (NĪLM kods – 0101).  

    2.2. atdalītajai  zemes vienībai Nr. 2 ar /kadastra apzīmējums/ ar kopējo platību 25,3 ha 

piešķirt nosaukumu – „Kalna Āķi”, Tērvetes pagasts, Tērvetes novads, un visā tās platībā (25,3 

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 30. augustā                                                                                       Nr. 73 

                                                                                                          (protokols Nr.15, 15. §) 

 

 

 

Par Tērvetes  novada Enerģētikas rīcības plāna (ERP) 2018.- 2025. gadam  

apstiprināšanu 

 

 

 2017. gada 25. aprīlī starp Zemgales plānošanas reģionu (ZPR) un Sabiedrību ar ierobežotu 

atbildību "EKODOMA" tika noslēgts līgums par Zemgales plānošanas reģiona 16 pašvaldību 

enerģētikas rīcības plānu 2018. - 2025. gadam izstrādi. Šo plānu izstrāde tika īstenota projekta 

“Baltijas enerģētikas teritorijas - plānošanas perspektīvas”, ETS Baltijas jūras reģiona 

programmas 2014-2020 ietvaros.  

Projekta ietvaros laika posmā no 2017. gada maija līdz 2018. gada janvārim tika izstrādāts arī 

Tērvetes novada Enerģētikas rīcības plāns ar mērķi nodrošināt plānveidīgu pieeju energoresursu 

pārvaldībai pašvaldības teritorijā, atvieglot lēmumu pieņemšanu par turpmāku enerģijas patēriņa 

samazināšanu, vides pasākumiem un finansējuma piesaisti un rādīt, kā ieviest sistemātisku pieeju 

pašvaldības ēku apsaimniekošanai un enerģijas patēriņa samazināšanai. 

Izvērtējot Sabiedrības ar ierobežotu atbildību "EKODOMA" izstrādāto un iesniegto Tērvetes   

novada Enerģētikas rīcības plānu (ERP) 2018.-2025. gadam, pamatojoties uz likuma „Par 

pašvaldībām” 14. panta otrās daļas 3. punktu, 21.panta pirmās daļas 27. punktu, 

Energoefektivitātes likuma 5.panta pirmās daļas 1.punktu un trešo daļu,  Tērvetes  novada dome,  

atklāti vārdiski balsojot:  PAR – 8 (D. Reinika, A. Bruss, I. Krūmiņa, Dz. Sirsone, M. Darguža, 

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

 

    Apstiprināt Tērvetes novada Enerģētikas rīcības plānu (ERP) 2018.-2025.gadam (lēmuma 

pielikumā).   

 

 

Domes priekšsēdētāja                                                                                           D. Reinika 
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APSTIPRINĀTI 

ar Tērvetes novada domes 

2018. gada 30. augusta sēdes lēmumu 

(protokols Nr. 15,  4. §) 

 

 

Saistošie noteikumi Nr. 20  

“Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu  

piešķiršanas kārtību Tērvetes novadā” 
 

Izdoti saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām"  

14.panta pirmās daļas 3.punktu  

un likuma „Par nekustamā īpašuma nodokli"  

5.panta (11) daļu, (3) daļu un (4) daļu  

 

 

I. Vispārīgie jautājumi 

 

1. Saistošie noteikumi (turpmāk tekstā - noteikumi) nosaka apmēru, kādā Tērvetes novada 

pašvaldība (turpmāk tekstā – pašvaldība)  piešķir nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumus 

maznodrošinātām personām un kārtību un apmērus, kādā pašvaldība, papildus likumā “Par 

nekustamā īpašuma nodokli” noteiktajiem nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumiem, 

atsevišķām nodokļa maksātāju kategorijām piešķir nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumus 

par Tērvetes novada administratīvajā teritorijā esošo nekustamo īpašumu – zemi un ēkām.  

2. Fiziskai personai atvieglojums var tikt piešķirts par tās īpašumā esošo nekustamo īpašumu, 

ja ir izpildījušies sekojošie nosacījumi:  

2.1. nekustamais īpašums atrodas Tērvetes novada administratīvajā teritorijā un atbilstoši 

likumam „Par nekustamā īpašuma nodokli” apliekas ar nodokli,  

2.2. nekustamais īpašums netiek izmantots saimnieciskajai darbībai,  

2.3. šī fiziskā persona ir deklarējusi savu pamata dzīvesvietu ne mazāk kā vienu gadu šajā 

nekustamajā īpašumā, ja vien šajos saistošajos noteikumos nav paredzēts īpašs izņēmums.  

3. Juridiskām personām un fiziskām personām (turpmāk tekstā – persona), kuras veic 

saimniecisku darbību, dome piešķir nodokļa atvieglojumus kā de minimis atbalstu, ievērojot 

Eiropas Savienības Komisijas 2013. gada 18. decembra regulas Nr.1407/2013 par Līguma par 

Eiropas Savienības darbību 107. un 108. panta piemērošanu de minimis atbalstam nosacījumus.  

Saimnieciskās darbības veicēji, kuri vēlas saņemt de minimis atbalstu saskaņā ar Eiropas 

Savienības Komisijas 2013. gada 18. decembra Regulas Nr. 1407/2013 par Līguma par Eiropas 

Savienības darbību 107. un 108. panta piemērošanu de minimis atbalstam nosacījumiem, iesniedz 

ar attiecīgajiem Ministru kabineta noteikumiem apstiprināto uzskaites veidlapu par sniedzamo 

informāciju de minimis atbalsta piešķiršanai un iesniegumu atbalsta saņemšanai.  

4. Noteikumu 3. punktā minētajā gadījumā atvieglojumu piešķir par atvieglojuma pieprasītāja 

īpašumā esošo nekustamo īpašumu, ja ir izpildījušies sekojošie nosacījumi: 

4.1. nekustamais īpašums atrodas Tērvetes novada administratīvajā teritorijā un atbilstoši 

likumam „Par nekustamā īpašuma nodokli” apliekas ar nodokli,  

4.2. juridiskās personas juridiskā adrese ir reģistrēta Tērvetes novada administratīvajā 

teritorijā vai fiziskās personas, kas veic saimniecisko darbību, deklarētā dzīvesvieta ir Tērvetes 

novada administratīvajā teritorijā, ja vien šajos noteikumos nav paredzēts īpašs izņēmums.  

5. Nekustamā īpašuma nodokļa maksātāju atbilstību šo noteikumu nosacījumiem izvērtē 

Tērvetes novada pašvaldības centrālā administrācija.  
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II. Nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķiršanas nosacījumi 

6. Atvieglojumus no taksācijas gadam aprēķinātās nekustamā īpašuma nodokļa summas 

piešķir noteikumu 2. punktā minētajām fiziskajām personām, kuras atbilst zemāk minētajām 

kategorijām: 

 
Nr. Kategorija Atvieg 

lojuma  

apmērs/ īpaši  

nosacījumi  

 

Pienākums būt 

deklarētam 

nekustamajā 

īpašumā, par kuru 

tiek pieprasīts 

atvieglojums  

 

Pienākums 

būt 

deklarētam 

Tērvetes 

novadā  

vismaz vienu 

gadu  

Vai nepieciešams 

nodokļa maksātāja 

iesniegums  

 

6.1.  Fiziskai personai ar  

pirmās grupas invaliditāti  

 

90 % Jā Jā Ir nepieciešams katru 

taksācijas gadu  

6.2. Maznodrošinātai  

personai  

(maznodrošinātas  

ģimenes loceklim)  

90 % Jā Nē Nav nepieciešams  

 

6.3. Vientuļai fiziskai personai 

 ar otrās grupas invaliditāti  

(persona, kurai nav 

 laulātā un  

pilngadīga/u bērna/u)  

70 % Jā Jā Ir nepieciešams katru 

taksācijas gadu 

6.4. Vientuļajam  

nestrādājošam  

pensionāram (persona,  

kurai nav laulātā  

un pilngadīga/u bērna/u)  

70 % Jā Jā Ir nepieciešams katru 

taksācijas gadu 

 

7. Atvieglojumus no taksācijas gadam aprēķinātās nekustamā īpašuma nodokļa summas 

piešķir šādām noteikumu 3.punktā minētajām nekustamā īpašuma nodokļu maksātāju 

kategorijām sekojošā apmērā un kārtībā: 

 
Nr. Kategorija Atvieglojuma apmērs/ 

īpaši nosacījumi  

 

Pienākums 

juridiskai 

personai 

reģistrēt 

juridisko 

adresi,  

fiziskai 

personai – 

deklarēt 

dzīvesvietu 

Tērvetes 

novada 

administra 

tīvajā 

teritorijā  

Vai nepieciešams nodokļa 

maksātāja iesniegums  

 

7.1.  Juridiskai personai un  

fiziskai personai, kura  

veic saimniecisko  

darbību, par tās  

īpašumā esošām ēkām,  

kurā tiek veikta  

25 % Atvieglojums 

netiek piemērots 

ēkām ar saimnieciskās 

darbības formu -  

azartspēļu  

organizēšana 

Nē Ir nepieciešams  

katru taksācijas  

gadu  
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saimnieciskā darbība  

7.2. Juridiskai personai un  

fiziskai personai, kura  

veic saimniecisko darbību,  

par tās īpašumā  

esošām jaunuzceltām  

vai rekonstruētām ēkām,  

kurā tiek veikta  

saimnieciskā darbība 

50 % pirmos divus 

gadus, skaitot no 

nākamā mēneša kopš  

to nodošanas 

ekspluatācijā.  

Atvieglojums netiek 

piemērots ēkām ar 

saimnieciskās darbības 

formu -  azartspēļu 

organizēšana 

Nē Ir nepieciešams katru 

taksācijas gadu 

 

8. Ja nodokļu maksātājam ir tiesības saņemt nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumus uz 

likuma un šo noteikumu pamata vai uz vairāku 6. vai 7. punktā paredzēto nosacījumu pamata, 

atvieglojums tiek piešķirts atbilstoši vienam, nodokļu maksātājam vislabvēlīgākajam 

nosacījumam.  

9. Ja nekustamais īpašums, par kuru nodokļu maksātājam ir tiesības saņemt atvieglojumus, 

tikai daļēji atbilst šo noteikumu prasībām, tad atvieglojumus piešķir tikai par atbilstošo 

nekustamā īpašuma daļu.  

10. Atvieglojumus piešķir par vienu taksācijas gadu.  

11. Atvieglojumu piešķir:  

     11.1. uz nodokļa maksātāja sniegtās informācijas pamata, nodokļu maksātājam iesniedzot 

iesniegumu un nepieciešamos dokumentus, vai  

     11.2. uz pašvaldības rīcībā esošās informācijas pamata, nepieprasot nodokļa maksātāja 

iesniegumu. 

12. Atvieglojuma piešķiršanas periods sākas ar nākamo mēnesi pēc tam, kad nodokļa 

maksātājam rodas tiesības to saņemt, un turpinās līdz taksācijas gada beigām.  

13. Ja atvieglojumu piešķir uz nodokļa maksātāja iesnieguma pamata, nodokļu maksātājam 

iesniegums ir jāiesniedz ne vēlāk kā līdz taksācijas gada 15.decembrim.  

14. Atvieglojumu nepiešķir:  

     14.1. kamēr nodokļa maksātājam ir nekustamā īpašuma nodokļa parāds attiecībā uz 

nekustamo īpašumu, par kuru tiek lūgts nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojums,  

     14.2. ja nodokļa maksātājs iepriekšējā taksācijas gadā ir saukts pie administratīvās 

atbildības par Tērvetes novada domes spēkā esošo saistošo noteikumu pārkāpšanu,  

     14.3. par nekustamo īpašumu, kura sastāvā ir būve, kas klasificēta kā vidi degradējoša, 

sagruvusi vai cilvēku drošību apdraudoša,  

     14.4. par nekustamo īpašumu, kurā normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā konstatēti 

būvniecības noteikumu pārkāpumi,  

     14.5. ja nodokļa maksātājam uzsākts maksātnespējas process. 

 

  

III. Nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu pieprasīšanas kārtība 

15. Ja nodokļa atvieglojuma saņemšanai ir nepieciešams nodokļa maksātāja iesniegums, tas 

ir iesniedzams pašvaldības centrālajā administrācijā, tam pievienojot dokumentu kopijas, kas 

apliecina atvieglojuma piešķiršanas pamatu, ja vien šie dokumenti neatrodas pašvaldības vai citas 

valsts pārvaldes iestādes rīcībā.  

16. Iesniegumā nodokļu maksātājs norāda atvieglojumu piešķiršanas pamatu, apliecina, ka ir 

sniedzis precīzas un patiesas pieprasītās ziņas par sevi un citām personām, kā arī apliecina, ka 

piešķir pašvaldībai tiesības iepazīties ar minēto personu (šajos noteikumos paredzētajos 

gadījumos – arī minēto personu bērnu un citu radinieku) personas datiem, kas nepieciešami 

lēmuma par atvieglojumu piešķiršanu pieņemšanai, tai skaitā ieskatīties valsts datu bāzēs un 

reģistros, kas satur lēmuma pieņemšanai nepieciešamus datus.  
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17. Nodokļa maksātājam ir pienākums paziņot pašvaldībai par atvieglojumu piešķiršanas 

pamata vai atbilstības atvieglojumu piešķiršanas nosacījumiem zaudēšanu mēneša laikā no 

minēto apstākļu iestāšanās brīža.  

 

IV. Piešķirtā atvieglojuma atcelšanas kārtība 

18. Atvieglojumu atceļ pašvaldības centrālā administrācija, ja:  

     18.1. ir konstatēts, ka nodokļu maksātājs ir sniedzis nepatiesu informāciju, un tā ir bijusi 

par pamatu atvieglojuma piešķiršanai,  

     18.2. ir zudis tiesisks pamats atvieglojuma piešķiršanai saskaņā ar noteikumu 6. vai 

7.punktu,  

     18.3. nodokļa maksātājs neatbilst noteikumu 2. vai 3. punkta prasībām,  

     18.4. ir konstatēts vismaz viens no noteikumu 14.punktā minētajiem gadījumiem.  

19. Ja atvieglojums ir atcelts, pamatojoties uz 18.1.punktu, nekustamā īpašuma nodoklis tiek 

aprēķināts pilnā apmērā par visu taksācijas gadu, par to nosūtot nodokļu maksātājam jaunu 

nekustamā īpašuma maksāšanas paziņojumu.  

20. Ja atvieglojums ir atcelts, pamatojoties uz 18.2. - 18.4. punktu, tad nekustamā īpašuma 

nodoklis tiek aprēķināts pilnā apmērā, sākot ar nākamo kalendāro mēnesi pēc tam, kad ir iestājies 

attiecīgs nosacījums piešķirtā atvieglojuma anulēšanai, par to nosūtot nodokļu maksātājam jaunu 

nekustamā īpašuma maksāšanas paziņojumu.  

21. Saistošo noteikumu 18.2. punktu un 20.punktu nepiemēro gadījumā, ja nodokļa 

atvieglojuma piešķiršanas pamats ir personas invaliditāte: atkārtotas invaliditātes noteikšanas 

gadījumā nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojuma periods tekošā taksācijas gada ietvaros 

netiek pārtraukts, ja invaliditāte atkārtoti noteikta ne vēlāk kā 2 (divu) mēnešu laikā. 

 

V. Noslēguma jautājumi 

22. Noteikumi stājas spēkā ar 2019. gada 1. janvāri  

23. Ar šo saistošo noteikumu spēkā stāšanās brīdi spēku zaudē Tērvetes novada domes 2010. 

gada 22. jūlija saistošie noteikumi Nr. 8  „Nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu 

piemērošanas noteikumi atsevišķām nodokļa maksātāju kategorijām Tērvetes novadā”. 

 

Domes priekšsēdētāja                                                                           D. Reinika 
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Saistošo  noteikumu  Nr. 20 

„Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu  

piešķiršanas kārtību Tērvetes novadā”  

PASKAIDROJUMA RAKSTS 

 

 

Paskaidrojuma raksta 

sadaļas 
Norādāmā informācija 

1. Projekta nepieciešamības 

pamatojums 

Šobrīd nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķiršanas kārtību 

Tērvetes novadā regulē Tērvetes novada domes 2010.gada 22.jūlija saistošie 

noteikumi Nr. 8 „Nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piemērošanas 

noteikumi atsevišķām nodokļa maksātāju kategorijām Tērvetes novadā”, 

kuru nosacījumus ir nepieciešams aktualizēt un pārskatīt gan saistībā ar 

izmaiņām normatīvo aktu regulācijā, gan arī saistībā ar izmaiņām sociālajā 

un ekonomiskajā vidē.    

2. Īss projekta satura 

izklāsts 

 

Saistošie noteikumi nosaka apmēru kādā Tērvetes novada pašvaldība piešķir 

nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumus maznodrošinātām personām un 

kārtību un apmērus, kādā pašvaldība, papildus likumā “Par nekustamā 

īpašuma nodokli” noteiktajiem nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumiem, 

atsevišķām nodokļa maksātāju kategorijām piešķir nekustamā īpašuma 

nodokļa atvieglojumus par Tērvetes novada administratīvajā teritorijā esošo 

nekustamo īpašumu – zemi un ēkām.  

3. Informācija par plānoto 

projekta ietekmi uz 

pašvaldības budžetu 

Prognoze uz pašvaldības budžetu – tiek plānots pašvaldības budžeta 

ieņēmumu samazinājums par aptuveni  900 EUR gadā. 

Nav nepieciešamības veidot jaunas institūcijas vai darba vietas, lai 

nodrošinātu saistošo noteikumu izpildi. 

4. Informācija par plānoto 

projekta ietekmi uz 

uzņēmējdarbības vidi 

pašvaldības teritorijā 

Tiek uzlabota uzņēmējdarbības vide pašvaldības teritorijā  

5. Informācija par 

administratīvajām 

procedūrām 

Nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumus paredzēts piešķirt uz nodokļa 

maksātāja sniegtās informācijas pamata, nodokļu maksātājam iesniedzot 

iesniegumu un nepieciešamos dokumentus, vai uz pašvaldības rīcībā esošās 

informācijas pamata, nepieprasot nodokļa maksātāja iesniegumu. 

6. Informācija par 

konsultācijām ar 

privātpersonām 

Pēc saistošo noteikumu projekta un tam pievienotā paskaidrojuma raksta 

izskatīšanas domes pastāvīgās komitejas sēdē un publicēšanas pašvaldības 

tīmekļa vietnē www.tervetesnovads.lv , saņemto priekšlikumu vai iebildumu 

apkopošanas, tos, izvērtējot lietderības apsvērumus, paredzēts iekļaut 

saistošajos noteikumos. Plānotais sabiedrības līdzdalības veids – 

priekšlikumu un iebildumu ievērtēšana pēc projekta publicēšanas pašvaldības 

tīmekļa vietnē www.tervetesnovads.lv. 

Sabiedrības pārstāvju izteiktie priekšlikumi vai iebildumi - paredzēts izvērtēt 

pēc to saņemšanas. 

 

 

 

Domes priekšsēdētāja                                                D. Reinika 

 

http://www.tervetesnovads.lv/
http://www.tervetesnovads.lv/
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APSTIPRINĀTI 

Ar Tērvetes novada domes  

2018. gada 30. augusta sēdes lēmumu 

(protokols Nr. 15,  5. §) 

 

 

Saistošie noteikumi Nr. 21 
 

 “Grozījumi Tērvetes novada pašvaldības 2009. gada 17. septembra 

saistošajos noteikumos Nr. 8 “Tērvetes pašvaldības nolikums”” 

 

 

 

Izdoti pamatojoties uz likuma  

„Par pašvaldībām” 21.panta  

pirmās daļas 1.punktu un 24.pantu  
 

 

Izdarīt Tērvetes novada pašvaldības 2009. gada 17. septembra saistošajos noteikumos Nr. 8 

„Tērvetes pašvaldības nolikums”, turpmāk tekstā - Saistošie noteikumi, šādus grozījumus: 
 

1. Papildināt Saistošo noteikumu 5. punktu ar  5.15.  apakšpunktu:  

 

         “5.15. Vēlēšanu komisija”. 

 

 

2. Svītrot saistošo noteikumu 10.1.apakšpunktu. 

 

 

Domes priekšsēdētāja                                                                              D. Reinika                
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Tērvetes novada domes saistošo noteikumu Nr.21 

„ Grozījumi Tērvetes novada pašvaldības 2009. gada 17. septembra 

saistošajos noteikumos Nr. 8 “Tērvetes pašvaldības nolikums”” 

 

paskaidrojuma raksts 

 
Paskaidrojuma raksta 

sadaļas 

Norādāmā informācija 

1. Projekta 

nepieciešamības 

pamatojums 

   Pastāvošais tiesiskais regulējums: likuma „Par pašvaldībām” 

21.panta pirmās daļas 1.punkts paredz, ka tikai dome var izskatīt 

jebkuru jautājumu, kas ir attiecīgās pašvaldības pārziņā, turklāt tikai 

dome var apstiprināt pašvaldības nolikumu, savukārt likuma „Par 

pašvaldībām” 24.pants cita starpā paredz, ka pašvaldības nolikumā 

nosaka pašvaldības administrācijas struktūru.  

2. Īss projekta satura 

izklāsts 

 Ar saistošajiem noteikumiem tiek aktualizēta pašvaldības 

administrācijas struktūra, kas izriet no grozījumiem Republikas pilsētu 

un novadu vēlēšanu komisiju un vēlēšanu iecirkņu komisiju likumā, 

saskaņā ar kuriem vēlēšanu komisijai ir noteikts iestādes statuss 

3. Informācija par plānoto 

projekta ietekmi uz 

pašvaldības budžetu 

Nav ietekmes 

 

4. Informācija par plānoto 

projekta ietekmi uz 

sabiedrību (mērķgrupām) 

un uzņēmējdarbības vidi 

pašvaldības teritorijā 

 Nav ietekmes 

 

5. Informācija par 

administratīvajām 

procedūrām 

Nav attiecināms 

 

6. Informācija par 

konsultācijām ar 

privātpersonām 

Konsultācijas nav notikušas 

 

 

Domes priekšsēdētāja                                                               Dace Reinika 
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PROJEKTS 

 

PAPILDUS VIENOŠANĀS 

pie 2018. gada 25. janvāra 

Deleģēšanas līguma Nr. TND 6.9/2018 

 

Tērvetē, 2018. gada    . augustā 

 

Tērvetes novada dome, tās priekšsēdētājas D. Reinikas personā, kura rīkojās, 

pamatojoties uz Tērvetes pašvaldības 2009. gada 17. septembra Saistošo noteikumu Nr. 8 

„Tērvetes pašvaldības nolikums " 45.punktu un Tērvetes novada domes 2018. gada 30. augusta 

sēdes lēmumu  (protokols Nr.___, ___§), turpmāk tekstā saukta – Pašvaldība, no vienas puses,  

un 

Dobeles novada izglītības pārvalde, tās vadītājas Marutas Vaļķo personā, kura rīkojās, 

pamatojoties uz pārvaldes nolikumu, turpmāk tekstā saukta – Pilnvarotā persona, no otras puses, 

abas Vienošanās slēdzējas puses kopā un katra atsevišķi turpmāk tekstā sauktas arī – Puses vai 

Puse,  

Ievērojot to, ka šo pašu Pušu starpā 2018. gada 25. janvārī tika noslēgts Deleģēšanas 

līgums Nr. TND 6.9/2018, vienojas par sekojošo: 

 

1. Papildināt 2018. gada 25. janvāra  Deleģēšanas līgumu Nr. TND 6.9/2018 ar 2.1.5.apakšpunktu 

šādā redakcijā: 

       „2.1.5. nodrošināt  karjeras izglītības īstenošanu.”. 

2. Vienošanās stājas spēkā tās parakstīšanas brīdī un ir spēkā līdz 2018. gada 31. decembrim vai 

līdz pielīgto saistību pilnai izpildei. 

3. Pušu juridiskās adreses: 

Tērvetes novada dome 

Reģ.Nr. 90001465562 

PVN  LV90001465562 

Juridiskā adrese: „Zelmeņi”, Tērvetes 

pagasts, Tērvetes novads, LV – 3730 

E-pasts: tervetesnd@zemgale.lv 

Banka: 

SEB Banka AS 

BIC kods UNLALV2X 

Konts Nr. LV98UNLA0006011130654 

Swedbank AS 

BIC kods HABALV22 

konts Nr. LV55HABA0551020477861 

 

 

 

Domes priekšsēdētāja D. Reinika 

 

 

Dobeles novada izglītības pārvalde 

Reģ.Nr. 900009147276 

Juridiskā adrese: Brīvības iela 17, Dobele, 

LV – 3701 

  

Banka: 

SEB Banka AS 

BIC kods UNLALV2X 

Konts Nr. LV28UNLA0050014477694 

  
 

 

 

 

 

 

Pārvaldes vadītāja M. Vaļko 

mailto:tervetesnd@zemgale.lv
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APSTIPRINĀTI 

                                                                                 ar Tērvetes novada domes sēdes 

                                                                       2009. gada 17.septembra sēdes lēmumu                                                          

                                                                                  (protokols Nr. 4  paragrāfs Nr. 9) 

                                                                                                     Ar grozījumiem 2009.gada 17.decembrī 

                                                                                                              (protokols Nr.10 paragrāfs Nr.10); 

                                                                                                         ar grozījumiem 2010.gada 18.martā  

                                                                                                              (protokols Nr.3  paragrāfs Nr. 14); 

                                                                                                          ar grozījumiem 2012.gada 19.aprīlī  

                                                                                                                (protokols Nr.4 paragrāfs Nr.11); 

                                                                                                           ar grozījumiem 2013.gada 21.jūnijā  

                                                                                                                ( protokols Nr.7 paragrāfs Nr. 5); 

                                                                                                           ar grozījumiem 2013.gada 18.jūlijā 

                                                                                                               ( protokols Nr.9 paragrāfs Nr.12); 

                                                                                                       ar grozījumiem2013.gada 19.decembrī 

                                                                                                              (protokols Nr.17 paragrāfs Nr.10); 

                                                                                                       ar grozījumiem 2014.gada 21.augustā 

                                                                                                              (protokols Nr.12 paragrāfs  Nr.9); 
ar grozījumiem 2015.gada 19.februārī 

                                                                                                              (protokols Nr.3,  paragrāfs  Nr. 29); 

                                                                                                                    ar grozījumu 2018.gada 26. aprīlī 

                                                                                                                 (protokols Nr. 7, 9. §); 

ar grozījumiem 2018. gada 30.augustā 

(protokols Nr.15, 5.§)   

 

  

TĒRVETES PAŠVALDĪBAS 2009. gada 17. septembra 

SAISTOŠIE NOTEIKUMI Nr. 8 

„TĒRVETES PAŠVALDĪBAS NOLIKUMS" 
  

                                                                                         Izdoti pamatojoties uz likuma 

                                                                                                         "Par pašvaldībām" 21.panta 

pirmās daļas 1.punktu un 24.pantu 

                                                                  

  

I. PAŠVALDĪBAS TERITORIĀLAIS IEDALĪJUMS, PAŠVALDĪBAS DOMES  UN 

ADMINISTRĀCIJAS STRUKTŪRA 
  

1. Tērvetes pašvaldības teritorijai ir šāds iedalījums: 

1.1. Augstkalnes pagasts; 

1.2. Bukaišu pagasts; 

1.3. Tērvetes pagasts. 

  

2. Pašvaldības iedzīvotāju pārstāvību nodrošina to ievēlēts pašvaldības lēmējorgāns – dome, 

kas pieņem lēmumus; nosaka pašvaldības institucionālo struktūru; lemj par autonomo funkciju 

un brīvprātīgo iniciatīvu īstenošanu un par kārtību, kādā nodrošina pašvaldībai deleģēto valsts 

pārvaldes funkciju un pārvaldes uzdevumu izpildi; izstrādā un izpilda pašvaldības budžetu. 

Pašvaldības dome atbilstoši kompetencei ir atbildīga par pašvaldības institūciju tiesisku 

darbību un finanšu līdzekļu izlietojumu.   

  
3. Dome atbilstoši Republikas pilsētas domes un novada domes vēlēšanu likumam sastāv no 

9 deputātiem.  
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4. Lai nodrošinātu savu darbību un izstrādātu domes lēmumprojektus, dome no pašvaldības 

deputātiem ievēl: 

4.1. finanšu komiteju 9 locekļu sastāvā; 

4.2. izglītības, kultūras un sociālo jautājumu komiteju 4 locekļu sastāvā; 

4.3. tautsaimniecības un attīstības komiteju 4 locekļu sastāvā. 

 

5. Pašvaldības dome ir izveidojusi šādas iestādes: 

 5.1. pašvaldības centrālā administrācija; 

5.2. Augstkalnes vidusskola; 

5.3. Annas Brigaderes pamatskola; 

5.4.( Svītrots ar 21.08.2014. sēdes lēmumu (protokols Nr.12 paragrāfs  Nr.9)) 

5.5. (Svītrots ar 21.08.2014. sēdes lēmumu (protokols Nr.12 paragrāfs  Nr.9))  

5.6.  Augstkalnes bibliotēka; 

5.7.  Bites bibliotēka; 

5.8.  Bukaišu bibliotēka; 

5.9. Tērvetes bibliotēka; 

5.10. Tērvetes novada kultūras nams; 

5.11. Tērvetes novada bāriņtiesa; 

5.12. Tērvetes novada sociālais dienests; 

5.13. Sociālās aprūpes centrs „ Tērvete”; 

5.14. Tērvetes novada pašvaldības policija; 

5.15. Vēlēšanu komisija. 

 

6. Pašvaldības centrālā administrācija ir pašvaldības iestāde, kas nodrošina domes pieņemto 

lēmumu izpildi, kā arī darba organizatorisko un tehnisko apkalpošanu, un tā sastāv no: 

6.1. Pašvaldības centrālās administrācijas struktūrvienībām: 

6.1.1. Augstkalnes pagasta pārvaldes; 

6.1.2. Bukaišu pagasta pārvaldes; 

6.1.3. grāmatvedības nodaļas; 

6.1.4. komunālā dienesta nodaļas; 

6.1.5. būvvaldes; 

6.1.6. dzimtsarakstu nodaļas; 

6.1.7. ugunsdzēsības dienesta; 

6.1.8. Attīstības nodaļas; 

6.1.9. Tērvetes pagasta pārvaldes; 

6.1.10. Sporta nodaļas. 

6.2. Pašvaldības centrālās administrācijas amatpersonām un darbiniekiem.   

  Pašvaldības centrālā administrācija darbojas uz domes apstiprināta nolikuma pamata. 

Pašvaldības centrālās administrācijas struktūrvienības darbojas, pamatojoties uz pašvaldības 

centrālās administrācijas nolikumu un pašvaldības centrālās administrācijas struktūrvienību 

nolikumiem, ja dome tādus ir apstiprinājusi. 

 

7. Pašvaldība ir kapitāldaļu turētāja šādās kapitālsabiedrībās: 

7.1. SIA „Rehabilitācijas centrs „Tērvete””. 

   

8. Pašvaldība ir dalībnieks šādās biedrībās (nodibinājumos); 

 8.1. biedrībā „Latvijas Pašvaldību savienība”; 

 8.2. biedrībā „Dobeles rajona lauku partnerība” ; 

            8.3. biedrībā  ”Zemgales tūrisma asociācija”. 
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9. Pašvaldības sniegto pakalpojumu pieejamību pašvaldības teritoriālajās vienībās nodrošina 

Pašvaldības centrālās administrācijas struktūrvienības - Augstkalnes , Bukaišu un Tērvetes 

pagasta pārvaldes. 

   Pagasta pārvaldi vada domes iecelts pārvaldes vadītājs, kas atrodas tiešā pašvaldības 

izpilddirektora padotībā.  

10. Atsevišķu pašvaldības funkciju pildīšanai dome ir izveidojusi sekojošas komisijas: 

           10.1. (svītrots ar 30.08.2018. sēdes lēmumu (protokols Nr.15,paragrāfs  Nr.5)) 

                       10.2. administratīvo komisiju; 

                       10.3. administratīvo aktu strīdu komisiju; 

10.4. iepirkuma komisiju; 

10.5. medību koordinācijas komisiju; 

10.6. komunālo, dzīvokļu jautājumu  un parādu piedziņas komisiju; 

10.7. inventarizācijas komisiju; 

10.8. apbalvošanas komisiju; 

10.9. stādījumu rekonstrukcijas komisiju; 

10.10. pedagoģisko komisiju; 

10.11. būvju pieņemšanas ekspluatācijā komisiju; 

                             10.12. Tērvetes novada domes darījumu ar lauksaimniecības zemi 

                             tiesiskuma uzraudzības komisiju. 

 

11. Komisijas darbību reglamentē pašvaldības domes apstiprināts nolikums. Nolikumā norāda: 

11.1 komisijas izveidošanas kārtību; 

11.2. komisijas priekšsēdētāju un priekšsēdētāja vietnieku, ja tāds ir; 

11.3. komisijas kompetenci; 

11.4. komisijas organizatoriskās un tehniskās apkalpošanas kārtību; 

11.5. domes pastāvīgo komiteju, amatpersonu vai citu institūciju, kuras padotībā 

atrodas izveidotā komisija, darba grupa; 

11.6. citus jautājumus, kurus pašvaldības dome uzskata par svarīgiem. 

  

12. Dome var lemt par komisiju un darba grupu izveidošanu atsevišķu pašvaldības uzdevumu 

veikšanai. Šādas komisijas un darba grupas tiek izveidotas noteiktu uzdevumu veikšanai uz 

noteiktu laiku, bet ne ilgāku par vienu kalendāro gadu. Izveidotās darba grupas un komisijas 

darbojas uz pašvaldības domes apstiprināta nolikuma pamata atbilstoši 11.punktam vai to 

kompetence var tikt noteikta domes lēmumā, ar kuru tā tiek izveidota. 

                                           

 

 

II. DOMES PRIEKŠSĒDĒTĀJA, PRIEKŠSĒDĒTĀJA VIETNIEKA  

UN IZPILDDIREKTORA PILNVARAS 

  
13. Domes darbu vada domes priekšsēdētājs. Domes priekšsēdētājs: 

13.1. ir politiski un likumā „Par pašvaldībām” noteiktā kārtībā tiesiski atbildīgs par 

pašvaldības domes darbu; 

13.2. ierosina jautājumu izskatīšanu pašvaldības domē, pastāvīgajās komitejās un 

komisijās; 

13.3. koordinē deputātu, administrācijas darbinieku un pašvaldības institūciju darbību; 

13.4. domes vārdā paraksta līgumus un citus juridiskos dokumentus šajā nolikumā 

noteiktajā kārtībā;  

13.5. atver un slēdz kontus banku iestādēs; 

13.6. saskaņo domes izpilddirektora lēmumus par pašvaldības administrācijas darbinieku 

pieņemšanu vai atbrīvošanu no darba; 

13.7. dod saistošus rīkojumus pašvaldības administrācijas darbiniekiem; 

13.8. sagatavo izskatīšanai domes sēdēs valsts iestāžu amatpersonu iesniegumus; 
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13.9. amata zaudēšanas gadījumā nodrošina dokumentācijas un materiālo vērtību 

nodošanu jaunajam domes priekšsēdētājam; 

13.10. veic citus pienākumus, kas paredzēti likumos, Ministru kabineta noteikumos, 

domes  lēmumos un šajā nolikumā; 

13.11 īsteno pašvaldības administrācijas tiesiskuma un lietderības kontroli. 

 

14. Domes priekšsēdētājam ir viens vietnieks.  

  

15. Domes priekšsēdētāja vietnieks: 

15.1. pilda domes priekšsēdētāja pienākumus viņa prombūtnes laikā vai viņa 

uzdevumā, kā arī pilda citus pienākumus likumā paredzētajos gadījumos; 

15.2. koordinē komisiju, valžu un darba grupu darbību; 

15.3.  iesniedz domes priekšsēdētājam priekšlikumus izveidot darba grupas un 

komisijas savu pienākumu un tiesību realizācijai, iesaistot tajās pašvaldības 

administrācijas, iestāžu un uzņēmumu un pieaicinātos speciālistus un pašvaldības 

teritorijas iedzīvotājus; 

15.4. veic citus domes priekšsēdētāja uzdotus uzdevumus. 

  
16. Pašvaldības izpilddirektors šajā nolikumā noteiktajā kārtībā ir atbildīgs par pašvaldības 

iestāžu un pašvaldības kapitālsabiedrību darbu. Pašvaldības izpilddirektors: 

16.1. īsteno pašvaldības centrālās administrācijas vadītāja kompetenci;  

16.2. īstenojot pašvaldības centrālās administrācijas vadītāja kompetenci, pieņem 

darbā un atbrīvo no darba pašvaldības centrālās administrācijas darbiniekus, to 

saskaņojot ar domes priekšsēdētāju; 

16.3. saskaņojot ar domes priekšsēdētāju, paraksta koplīgumu ar pašvaldības 

darbiniekiem; 

16.4. organizē domes  lēmumu izpildi un ir tiesīgs iesniegt priekšlikumus domes 

pastāvīgajās komitejās; 

16.5. iesniedz domei priekšlikumus par pašvaldības iestāžu nelikumīgu un nelietderīgu 

lēmumu atcelšanu;  

16.6. dod rīkojumus pašvaldības iestāžu vadītājiem prettiesiskas bezdarbības gadījumā 

pieņemt lēmumus; 

16.7. ierosina domei iecelt amatā vai atbrīvot no amata pašvaldības iestāžu vadītājus; 

16.8. organizē teritorijas attīstības programmas, teritorijas plānojuma, publiskā 

pārskata un budžeta projektu izstrādi un iesniedz tos apstiprināšanai domei; 

16.9. regulāri, bet ne retāk kā vienu reizi divos mēnešos, ziņo domei par administrācijas 

un iestāžu darbu, kā arī pēc domes vai priekšsēdētāja pieprasījuma sniedz ziņojumus 

un pārskatus par pieprasītajiem jautājumiem;  

16.10. ir tiesīgs piedalīties domes un komiteju sēdēs un jautājumu apspriešanā;  

16.11. pēc kārtējām pašvaldības domes vēlēšanām un priekšsēdētāja amata zaudēšanas 

gadījumā organizē dokumentācijas un materiālo vērtību nodošanu jaunajam domes 

priekšsēdētājam; 

16.12. šajā nolikumā noteiktajā kārtībā rīkojas ar finanšu līdzekļiem un mantu un slēdz 

līgumus; 

16.13. saskaņā ar domes lēmumiem veic citus pienākumus. 

 

17. Pēc kārtējām pašvaldības domes vēlēšanām un pašvaldības domes priekšsēdētāja amata 

zaudēšanas gadījumā domes priekšsēdētājs nodrošina un izpilddirektors organizē 

dokumentācijas un materiālo vērtību nodošanu jaunajam  pašvaldības domes priekšsēdētājam. 

Divu nedēļu laikā tiek sastādīts nodošanas-pieņemšanas akts, ko paraksta pilnvaras 

zaudējušais domes priekšsēdētājs, jaunais domes priekšsēdētājs, izpilddirektors un 

Grāmatvedības nodaļas pārstāvis. 
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18. Domes priekšsēdētājs, priekšsēdētāja vietnieks un citas vēlētas pašvaldības amatpersonas, 

kā arī izpilddirektors  un citi pašvaldības administrācijas darbinieki saņem atlīdzību par savu 

pienākumu pildīšanu saskaņā ar Darba samaksas un sociālo garantiju nolikumu. 

   

III. DOMES PASTĀVĪGO KOMITEJU KOMPETENCE,  

TO DARBA ORGANIZĀCIJA UN NODROŠINĀJUMS 
  

19. Vēlot komiteju locekļus, priekšroka tiek dota principam, ka deputāts izvēlas komiteju 

atbilstoši interesēm un vēlmēm. Ja domstarpību gadījumā šo principu nav iespējams ievērot, 

komitejās ievēl pēc proporcionalitātes principa. 

  

20. Lēmumu projektus, kas saistīti ar finansiālajiem jautājumiem, nodod izskatīšanai finanšu 

komitejai. Finanšu komiteja: 

20.1. nodrošina pašvaldības budžeta projekta izstrādāšanu, izskata citu pastāvīgo 

komiteju sagatavotos budžeta projekta priekšlikumus un iesniedz tos izskatīšanai 

domes sēdē;  

20.2. sniedz atzinumu par budžeta projektu, tajā izdarāmajiem grozījumiem, kā arī par 

prioritātēm līdzekļu sadalījumā, ja netiek izpildīta budžeta ieņēmumu daļa; 

20.3. sniedz atzinumu par projektiem, kas saistīti ar finanšu resursu izlietošanu,  kā arī 

par domes lēmumu projektiem, ja šo lēmumu realizācija saistīta ar budžetā 

neparedzētiem izdevumiem vai grozījumiem budžeta ieņēmumu daļā; 

20.4. sniedz priekšlikumus par pašvaldību īpašumu apsaimniekošanu; 

20.5. sniedz atzinumus par pašvaldības nekustamo īpašumu  atsavināšanu; 

20.6. savas kompetences ietvaros izskata amatpersonu, iestāžu, valžu, komisiju, darba 

grupu budžeta līdzekļu pieprasījumus un projektus;  

20.7. sniedz atskaiti domei par pašvaldības budžeta izpildi, iesniedzot informāciju par 

līdzekļu izlietojumu līdz 1.jūlijam, 1.oktobrim un 1.janvārim.  

20.8. pēc deputātu rakstiska pieprasījuma atbilstoši Valsts kases noteiktajai formai 

izsniedz ikmēneša atskaiti par budžeta izpildi; 

20.9. izstrādā gada pārskata projektu. 

  

21. izglītības, kultūras un sociālo jautājumu komiteja sagatavo izskatīšanai domes sēdē 

jautājumus: 

21.1. par sociālo palīdzību; 

21.2. par palīdzību dzīvokļu jautājumu risināšanā; 

21.3. par dzīvojamo telpu izmantošanu; 

21.4. par veselības aprūpi un aizsardzību; 

21.5. par ārvalstnieku un bezvalstnieku jautājumiem; 

21.6. savas kompetences ietvaros izskata amatpersonu, iestāžu, kapitālsabiedrību, 

komisiju un darba grupu budžeta līdzekļu pieprasījumus un iesniedz tos finanšu 

komitejā; 

21.7. par izglītību, kultūru, sportu un brīvā laika nodarbībām. 

  

22. Tautsaimniecības un attīstības komiteja sagatavo izskatīšanai domes sēdē jautājumus par: 

22.1. teritorijas attīstības plānu un apbūves kārtību; 

22.2. zemes lietām; 

22.3. īpašumu un teritorijas izmantošanu; 

22.4. teritorijas apstādījumu plānošanu; 

22.5. vides pārvaldes struktūru un budžeta izmantošanu attīstības mērķiem; 

22.6. starptautisko sadarbību un tūrismu; 

22.7. investīciju projektu sagatavošanu un realizāciju; 

22.8. par komunālajiem pakalpojumiem; 

22.9. par teritorijas labiekārtošanu; 
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22.10. par dzīvojamā un nedzīvojamā fonda uzturēšanu, par nedzīvojamo telpu 

nomu; 

22.11. par nedzīvojamo telpu izmantošanu; 

22.12. par satiksmes organizāciju; 

22.13. kontrolē esošo amatpersonu, iestāžu, komisiju un darba grupu budžeta līdzekļu 

pieprasījumus un iesniedz tos finanšu komitejā;  

22.14. pagastu pārvalžu darbības jautājumiem, to skaitā, finanšu, materiāltehniskajiem, 

personāla politikas jautājumiem; 

22.15. pašvaldības sniegto pakalpojumu kvalitātes pagastu pārvaldēs uzlabošanu; 

22.16. jaunu pašvaldības struktūrvienību vai štata vietu izveidošanu pagastu pārvaldēs; 

22.17. citiem ar pagastu pārvalžu darbību saistītiem jautājumiem. 

 

23. Domes pastāvīgajām komitejām un deputātiem, pildot savus pienākumus, ir tiesības: 

23.1. iepazīties ar pašvaldības administrācijas, iestāžu, kapitālsabiedrību 

dokumentāciju, saņemt dokumentu norakstus, kas nepieciešami jautājumu izlemšanai 

komiteju sēdēs;  

23.2. saņemt no pašvaldības amatpersonām, iestādēm un kapitālsabiedrībām 

nepieciešamos dokumentus un paskaidrojumus.  

 

24. Domstarpību starp pastāvīgajām komitejām, deputātiem un pašvaldības amatpersonām, 

iestādēm un kapitālsabiedrībām gadījumus izskata domes priekšsēdētājs vai dome. Domes 

priekšsēdētājs izvērtē, kādos gadījumos domstarpības izskata dome. 

  

25. Komiteju sēdes notiek ne retāk kā vienu reizi mēnesī. Komiteju sēdes ir atklātas. 

Komitejām un tās priekšsēdētājam ir tiesības uz sēdi uzaicināt speciālistus, kuriem ir 

padomdevēja tiesības. Komitejas var noturēt kopīgas sēdes, ja tām ir jāizskata jautājumi, kas 

skar vairāku komiteju kompetenci. Komiteju priekšsēdētāji vienojas, kurš no viņiem vadīs 

kopīgo sēdi. 

  

26. Komitejas sēžu norises laiku un vietu nosaka komitejas priekšsēdētājs, saskaņojot ar domes 

priekšsēdētāju un paziņojot pašvaldības sekretāram. Komiteju sēdes nedrīkst būt tajā pašā 

laikā, kad ir domes sēdes.  

 

27. Pašvaldības sekretāre (nodaļa / darbinieks) nodrošina komiteju darba tehnisko 

apkalpošanu: 

27.1. paziņo komitejas locekļiem par komitejas kārtējām un ārkārtas sēdēm šajā nolikumā 

noteiktā kārtībā; 

27.2. tehniski sagatavo dokumentus jautājumu izskatīšanai komiteju sēdēs; 

27.3. nodrošina komitejas sēžu protokolēšanu un sagatavo komitejas sēžu protokolus; 

27.4. sagatavo domes lēmumu projektus par jautājumiem, kas tiek izskatīti komitejā; 

27.5. kārto komitejas lietvedību, veic dokumentu uzskaiti un nodrošina to saglabāšanu 

atbilstoši lietvedības noteikumiem; 

27.6. sagatavo un izsniedz komitejas lēmumus; 

27.7. veic citus uzdevumus komitejas darba tehniskai nodrošināšanai komitejas priekšsēdētāja 

vai viņa prombūtnes laikā vietnieka uzdevumā. 

 

28. No komitejas locekļiem ar vienkāršu balsu vairākumu var ievēlēt komitejas priekšsēdētāja 

vietnieku, kas pilda komitejas priekšsēdētāja pienākumus prombūtnes laikā. 

 

29. Komitejas priekšsēdētājs, bet viņa prombūtnes laikā priekšsēdētāja vietnieks: 

29.1. vada komitejas darbu, ir atbildīgs par komitejas lēmumu un uzdevumu izpildi; 

29.2. izstrādā komitejas sēdes kārtību; 

29.3. sagatavo, sasauc un vada komitejas sēdes; 
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29.4. pārstāv komitejas viedokli domes sēdēs, komisijās un citās institūcijās; 

29.5. veic citus pienākumus saskaņā ar šo nolikumu. 

 

30. Par komitejas sēžu vietu, laiku un darba kārtību pašvaldības sekretārs informē deputātus 

ne vēlāk kā trīs dienas pirms kārtējās komitejas sēdes un ne vēlāk kā trīs stundas pirms ārkārtas 

komitejas sēdes. 

  

31. Komitejas darba kārtību, komitejas lēmumu projektus, atzinumus par tiem, izziņas 

materiālus, deputātu iesniegumus, priekšlikumus un jautājumus nogādā domes deputātiem uz 

viņu norādītajām adresēm ne vēlāk kā vienu dienu pirms komitejas kārtējās sēdes un ne vēlāk 

kā trīs stundas pirms ārkārtas sēdes. 

 

32. Komiteja var izskatīt jautājumus, ja tās sēdē piedalās vairāk nekā puse no komitejas 

sastāva. Komiteja pieņem lēmumus ar klātesošo locekļu balsu vairākumu. Ja, balsojot par 

lēmumu, balsis sadalās vienādi, izšķiroša ir komitejas priekšsēdētāja balss. Komitejas sēdes 

protokolu paraksta visi klātesošie komitejas locekļi.  

 

33. Ja uz komitejas sēdi neierodas komitejas locekļu vairākums, tad komitejas priekšsēdētājs 

sasauc atkārtotu komitejas sēdi ne ātrāk kā pēc trim un ne vēlāk kā pēc septiņām dienām. Ja 

uz atkārtotu komitejas sēdi neierodas komitejas locekļu vairākums, tad komitejas 

priekšsēdētājam par to jāpaziņo domei. 

 

34. Komitejas locekļi un priekšsēdētājs var tikt izslēgti no komitejas sastāva ar domes lēmumu, 

kā arī gadījumos, ja komitejas loceklis trīs reizes pēc kārtas neattaisnojošu iemeslu dēļ 

neierodas uz komiteju sēdēm vai citos gadījumos, kas tiek izvērtēti katrā konkrētā gadījumā. 

 

35. Domes deputāti var veidot deputātu frakcijas. Katrā frakcijā ir jābūt ne mazāk kā trīs domes 

deputātiem. Par frakcijas sastāvu tās vadība rakstiski informē domi nākošajā sēdē pēc frakcijas 

izveidošanas. Par frakcijas darba organizatorisko nodrošinājumu atbilstoši frakcijas vadītāja 

rīkojumiem un lēmumiem ir atbildīgs pašvaldības sekretārs. 

 

36. Pastāvīgo komiteju priekšsēdētājiem (un viņu vietniekiem) ar pašvaldības lēmumu var 

noteikt iedzīvotāju pieņemšanas laiku (ne retāk kā vienu reizi mēnesī) pašvaldības telpās. 

Attiecīgās pastāvīgās komitejas priekšsēdētājs jautājumu izskatīšanā savos pieņemšanas laikos 

ir tiesīgs uzaicināt jebkuru pašvaldības administrācijas darbinieku, saskaņojot ar domes 

priekšsēdētāju vai tā vietnieku un izpilddirektoru.      

  

 

 

 

 

 

 

 

 

IV. PAŠVALDĪBAS LĒMUMU PROJEKTU SAGATAVOŠANAS KĀRTĪBA  

UN LĪGUMU NOSLĒGŠANAS PROCEDŪRA 

  
37. Domes sēdes darba kārtību nosaka domes priekšsēdētājs. Domes sēdes darba kārtībā tiek 

iekļauts jebkurš jautājums, kas iesniegts domes priekšsēdētājam ne vēlāk kā vienu nedēļu 

pirms kārtējās domes sēdes. Par citu jautājumu iekļaušanu domes darba kārtībā likumā 

noteiktajā kārtībā lemj dome. Izskatot domes sēdes darba kārtībā iekļautos jautājumus, 
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ziņojuma sniedzējs informē domi par lēmumu projektu izskatīšanas secību un saņemtajiem 

atzinumiem. 

 

38. Domes lēmumu projekti jāiesniedz rakstveidā, tajos jābūt norādītam: 

38.1. kas un kad šos lēmuma projektus ir gatavojis;                          

38.2. kādās institūcijās projekts izskatīts; 

38.3. kas ir projekta iesniedzējs, projekta iesniedzēja paraksts un datums; 

38.4. no kādiem līdzekļiem tiek paredzēts lēmuma izpildes nodrošinājums, ja 

jautājumu izpilde saistīta ar pašvaldības budžeta līdzekļu izlietošanu; 

38.5. kad projektu vēlams izskatīt domes sēdē. 

 

39. Domes lēmumu projektus pirms to iekļaušanas sēdes darba kārtībā pēc nepieciešamības 

nodod izskatīšanai un rakstveida atzinuma sniegšanai domes juristam un pašvaldības 

institūcijām vai tās darbiniekiem atbilstoši kompetencei.  Pašvaldības saistošo noteikumu 

projektam, kas izstrādāts, lai pašvaldība varētu pildīt autonomo funkciju vai brīvprātīgo 

iniciatīvu, papildus šo noteikumu 38.punktā minētajam, izskatīšanai domes sēdē jāiesniedz 

pašvaldības jurista atzinumu par saistošo noteikumu projekta atbilstību augstākstāvošajiem 

normatīvajiem aktiem un juridiskās tehnikas noteikumiem. 

  
40. Lēmumu projekti un materiāli, kas izskatāmi domes sēdē, jāiesniedz pašvaldības 

sekretāram, kurš tos iereģistrē un nodod domes priekšsēdētājam. Priekšsēdētājs izskata 

iesniegto lēmuma projektu un nosaka pastāvīgo komiteju (ja projekts netiek virzīts no 

komitejas vai ja tas attiecas uz vairākām komitejām) un pašvaldības institūciju vai tās 

darbinieku, kam jāizskata un papildus jāsniedz rakstisks atzinums par sagatavoto projektu.  

 

41. Par finanšu līdzekļu piešķiršanu lemj pašvaldības dome. Pasākumi, kas nav saistīti ar gada 

budžeta pieņemšanu, nevar tikt uzsākti, kamēr pašvaldības dome nav piešķīrusi nepieciešamos 

finanšu līdzekļus un izdarījusi attiecīgus grozījumus budžetā. Ja šādi pasākumi ir paredzēti ar 

likumu vai citu ārēju normatīvu aktu, tad tie var tikt uzsākti bez pašvaldības domes 

iepriekšēja pilnvarojuma, bet pēc tam steidzami šāda atļauja jāsaņem .  

 

42. Ja pastāvīgā komiteja nepiekrīt sagatavotajam lēmuma projektam, tad komitejai 

jāiesniedz  domei cits lēmuma projekta variants. Par pastāvīgajās komitejās izskatītajiem 

lēmuma projektiem domes sēdē ziņo pastāvīgās komitejas priekšsēdētājs vai kāds no komitejas 

locekļiem. 

  

43. Domes sēdes darba kārtību, lēmumu projektus, atzinumus par tiem, izziņas materiālus, 

deputātu iesniegumus, priekšlikumus un jautājumus domes deputātiem dara pieejamus (var 

iepazīties pie pašvaldības sekretāra un tos  nosūta elektroniski uz deputātu norādītām e-pasta 

adresēm ) ne vēlāk kā trīs dienas pirms domes kārtējās sēdes un ne vēlāk kā trīs stundas pirms 

ārkārtas sēdes. 

  

44. Ja pastāvīgajā komiteja izskata administratīvā akta projektu, kas personai liedz tiesības vai 

uzliek tai pienākumus, tad komitejas priekšsēdētājs organizē personas uzaicināšanu viedokļa 

un argumentu noskaidrošanai par izskatāmo jautājumu, ja personas viedoklis saskaņā ar 

Administratīvā procesa likumu nav noskaidrots. Persona var netikt uzaicināta paskaidrojumu 

sniegšanai, ja gadījums ir objektīvi mazsvarīgs vai ir citi Administratīvā procesa likumā 

noteiktie iemesli, kad personas viedokļa noskaidrošana nav nepieciešama. 

 

45. Pašvaldības domes priekšsēdētājs ir tiesīgs bez domes saskaņojuma domes apstiprinātā 

budžeta ietvaros noslēgt visa veida saimnieciskos līgumus.   

 

 46. Izpilddirektors pašvaldības vārdā bez saskaņojuma ar domes priekšsēdētāju slēdz:  
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         46.1. darba līgumus ar pašvaldības darbiniekiem;  

       46.2. līgumus par preču piegādēm un pakalpojumiem, kuru līgumcena ir mazāka par 

4000 euro, un būvdarbiem, kuru līgumcena ir mazāka par 14000 euro. 

 

47. Privāttiesiskos līgumus, kurus pašvaldības autonomās kompetences jomā slēdz uz to 

pilnvarotas administrācijas amatpersonas, saskaņo ar izpilddirektoru. Līgumus, kurus slēdz 

izpilddirektors, saskaņo ar domes priekšsēdētāju.  

 

48. Privāttiesiskiem līgumiem, kurus slēdz dome pašvaldības autonomās kompetences jomā, 

saskaņošana nav nepieciešama.  

 

49. Privāttiesiskiem līgumiem uzdotās kompetences jomā visos gadījumos nepieciešama 

attiecīgās tiešās pārvaldes iestādes saskaņojums, ja likumā, Ministru kabineta noteikumos vai 

valsts tiešās pārvaldes izdotā iekšējā normatīvā aktā nav noteikts citādi. Šī saskaņošanas 

kārtība neattiecas uz iepirkumu pašvaldības vajadzībām.   

 

50. Administratīvo līgumu slēdz pašvaldības domes priekšsēdētājs. Par sadarbības līgumu 

slēgšanu lemj pašvaldības dome. 

 

51. Pašvaldības dome ar lēmumu vai līgumu var deleģēt savas pilnvaras pieņemt lēmumus 

citiem pašvaldības orgāniem, kā arī vēlētajām un administratīvajām amatpersonām, 

izņemot jautājumos, kas ir domes ekskluzīvā kompetencē. 

 

V. DOMES DARBA REGLAMENTS 
  

52. Domes sēdes ir kārtējas un ārkārtas.  

  

53. Domes kārtējās sēdes notiek katra mēneša trešās nedēļas ceturtdienās  plkst.10:00. 

  

54. Domes kārtējās sēdes sasauc domes priekšsēdētājs, nosakot sēdes norises laiku, vietu un 

darba kārtību. Video un audio ieraksti, kas nav saistīti ar domes sēdes darba nodrošināšanu, 

sēžu zālē ir atļauta.  

  

55. Pašvaldības sekretārs reģistrē deputātu piedalīšanos sēdēs. Domes sēdēs jāpiedalās domes 

izpilddirektoram. Citu pašvaldības darbinieku piedalīšanos jautājuma izskatīšanā 

nepieciešamības gadījumā nodrošina pašvaldības izpilddirektors. 

  

56. Domes priekšsēdētājs: 

56.1. atklāj, vada, pārtrauc un slēdz sēdi; 

56.2. dod vārdu ziņotājam; 

56.3. nodrošina iespēju deputātiem uzdot jautājumus ziņotājam un citiem 

klātesošajiem; 

56.4. vada debates; 

56.5. ierosina jautājumu nobalsošanu; 

56.6. izsludina pārtraukumus sēdē un piedāvā sēdes datumu, laiku un vietu, ja sēde 

jāturpina citā dienā; 

56.7. nodot sēdes vadīšanu par atsevišķu jautājumu domes priekšsēdētāja vietniekam, 

ja par to viņš vēlas uzstāties debatēs. 

    

57. Domes sēdes jautājumu apspriešanai ir šāda secība: 

57.1. ziņojums; 

57.2. deputātu jautājumi; 

57.3. debates; 
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57.4. ziņotāja galavārds; 

57.5. priekšsēdētāja viedoklis,  

57.6. balsošana; 

57.7. balsošanas rezultātu paziņošana. 

  

58. Par izskatāmajiem jautājumiem domes sēdē var ziņot deputāti vai atbildīgie pašvaldības 

administrācijas darbinieki. Ja nepieciešams, ziņotājs var uzaicināt citas personas sniegt 

papildus vai precizējošu informāciju. Par debašu beigām paziņo priekšsēdētājs. Debates var 

pārtraukt, ja par to nobalso ne mazāk kā 2/3 klātesošo deputātu. Sēdes darba kārtībā iekļautos 

jautājumus izskata divos lasījumos, ja to rakstiski līdz domes sēdes sākumam pieprasa vismaz 

pieci deputāti. 

  

59. Domes priekšsēdētājam ir pienākums nodrošināt domes sēdēs kārtību. Ja domes sēdes 

kārtību atkārtoti neievēro deputāts, tas tiek fiksēts protokolā. Ja domes sēdes kārtību atkārtoti 

neievēro citas personas, priekšsēdētājam ir tiesības izraidīt vainīgo personu no domes sēdes 

norises telpas. 

  

60. Ja deputāts neievēro domes sēdes kārtību, runājot debatēs, tad domes priekšsēdētājs 

pārtrauc viņa uzstāšanos debatēs, un turpmāk, apspriežot konkrēto jautājumu, viņam vairs 

netiek dots vārds. 

  

61. Personām, kuras uzaicinātas piedalīties domes sēdēs, kā arī citiem pašvaldības 

iedzīvotājiem, masu informācijas līdzekļu pārstāvjiem, kuri vēlas klausīties domes sēdi, pirms 

domes sēdes jāreģistrējas pie darbinieka, kurš protokolē domes sēdes. 

   

62. Pašvaldības iedzīvotājiem un citām personām, kuras ir klāt domes sēdē, 

nav  tiesības  piedalīties debatēs un nekādā veidā traucēt sēdes gaitu.   

  

63. Sēdēs izskatāmajiem lēmumu projektiem un citiem dokumentiem jābūt iesniegtiem valsts 

valodā. Ja sēdē tiek iesniegti jautājumi citā valodā, tad domes sēdēs tos izskata, ja ir pievienots 

dokumenta tulkojums valsts valodā. Uzstājoties debatēs, var lietot citas valodas, ja dome var 

nodrošināt debašu tulkošanu valsts valodā. 

  

64. Domes izpilddirektors domes sēdes sākumā sniedz īsu pārskatu par veikto darbu un par 

pieņemto lēmumu izpildes gaitu attiecīgajā periodā. Pēc pārskata deputātiem ir tiesības uzdot 

jautājumus un saņemt atbildes. 

  

65. Ja kāds no iepriekš pieņemtajiem lēmumiem netiek izpildīts noteiktajā termiņā, domes 

priekšsēdētājs vai tā vietnieks sniedz informāciju, norādot motīvus, kādēļ lēmums nav 

izpildīts. Šādas atskaites ir obligāti iekļaujamas domes sēdes darba kārtībā. 

  

66. Ja dome sēdes darba kārtībā iekļautie jautājumi netiek izskatīti vienā sēdes dienā, sēde tiek 

turpināta nākošajā dienā vai dienā, par kuru vienojas deputāti. Ja domes sēdes darba kārtībā 

iekļautos jautājumus nav iespējams izskatīt deputātu kvoruma trūkuma dēļ, tad domes 

priekšsēdētājs sēdi slēdz un nosaka atkārtotās sēdes norises vietu un laiku. Atkārtotā domes 

sēde tiek sasaukta ne agrāk kā pēc septiņām un ne vēlāk kā pēc četrpadsmit dienām. 

  

67. Par katru domes sēdē izskatāmo jautājumu pēc ziņojuma deputātiem ir tiesības uzdot 

ziņotājam jautājumus. Ja par kādu konkrētu jautājumu uz domes sēdi ir uzaicinātas 

ieinteresētās personas, tad pēc domes priekšsēdētāja vai ziņotāja priekšlikuma tām tiek dots 

vārds, un tikai pēc tam notiek debates. 
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68. Ja pastāvīgās komitejas sēdē, skatot jautājumu, lēmuma pieņemšanas procesā ir radušās 

domstarpības, proti, ja lēmums nav pieņemts vienbalsīgi, attiecīgās komitejas priekšsēdētājam 

vai viņa pilnvarotam komitejas pārstāvim ir jāziņo domes sēdē par visiem atšķirīgajiem 

viedokļiem. Ja debates netiek atklātas, deputāti uzreiz pēc ziņojuma balso par lēmuma 

projektu. 

 

69. Domes sēdēs ziņotājam ziņojumam par izskatāmo jautājumu tiek dotas ne vairāk kā desmit 

minūtes. Ja nepieciešams, ziņojumam atvēlēto laiku var pagarināt, ja par to nobalso klātesošo 

deputātu vairākums. 

  

70. Uzstājoties debatēs, katram runātājam tiek dotas ne vairāk kā piecas minūtes. Debatēs par 

attiecīgo jautājumu var uzstāties ne vairāk kā divas reizes. 

  

71. Visi labojumi domes lēmumu projektiem ir jāiesniedz rakstveidā līdz balsošanas sākumam 

un, ja iespējams, tiem ir jābūt pavairotiem līdz debašu par konkrēto jautājumu beigām. 

Iesniegtie domes lēmuma projekta labojumi iesniedzējam ir jāparaksta. 

  

72. Ja tas nepieciešams lietas virzībai, domes priekšsēdētājs var izlemt par mutisku 

priekšlikumu izskatīšanu un balsošanu par tiem. 

  

73. Ja tiek iesniegti labojumi domes lēmuma projektam, tad jābalso par labojumu pieņemšanu, 

nevis par pamatdokumentu. Ja tiek iesniegti vairāki labojumi, tad vispirms jābalso par to 

labojumu, kurš visvairāk atšķiras no izskatāmā lēmuma projekta. Šaubu gadījumā domes 

priekšsēdētājs konsultējas ar tās pastāvīgās komitejas, kura gatavoja atzinumu par lēmuma 

projektu, priekšsēdētāju. Kārtību, kādā balso par iesniegtajiem domes lēmumu projektu 

labojumiem, nosaka domes priekšsēdētājs. Ja notiek balsošana par vairākiem lēmuma projekta 

variantiem, tad lēmums ir pieņemts, ja par to nobalso vairāk kā puse no klātesošiem 

deputātiem. Ja neviens no lēmuma projektiem nesaņem pietiekošo balsu skaitu, tiek rīkota 

atkārtota balsošana par tiem diviem lēmuma projektiem, kuri pirmā balsošanā saņēmuši 

visvairāk balsu. Ja nav saņemts nepieciešamais balsu skaits, lēmuma projekts ir noraidīts. 

  

74. Domes sēdē drīkst runāt tikai tad, kad vārdu ir devis priekšsēdētājs. Priekšroka uzstāties 

debatēs ir tam deputātam, kurš rakstiski iesniedzis priekšsēdētājam priekšlikumu piedalīties 

debatēs. 

  

75. Ziņotājam ir tiesības uz galavārdu pēc debatēm. 

  

76. Ja, atklāti balsojot, deputāts ir kļūdījies, viņam par to ir jāpaziņo domes priekšsēdētājam 

pirms balsošanas rezultātu paziņošanas, pretējā gadījumā balsojuma izmaiņas netiek ņemtas 

vērā. 

  

77. Balsošanas rezultātus paziņo domes priekšsēdētājs. 

  

78. Ja balsošana notiek aizklāti, tad no deputātiem tiek ievēlēta balsu skaitīšanas komisija trīs 

cilvēku sastāvā. Šajā gadījumā balsu skaitīšanas komisija balsu skaitīšanas rezultātus iesniedz 

domes priekšsēdētājam, kurš paziņo balsošanas rezultātus. 

  

79. Pašvaldības deputāts, kurš ir piedalījies lēmuma pieņemšanā un ir izteicis pretēju 

priekšlikumu vai balsojis pret priekšlikumu ir tiesīgs lūgt nofiksēt tā atšķirīgo viedokli sēdes 

protokolā. Rakstveida viedokļi, kuri saņemti pirms protokola parakstīšanas, ir pievienojami 

protokolam. Personas, kuras ir balsojušas pret priekšlikumu nav atbildīgas par pieņemto 

lēmumu. 
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80. Domes sēdēs pieņemtie lēmumi un protokoli ir brīvi pieejami. Informācijas pieejamību 

nodrošina pašvaldības sekretārs. 

  

81. Deputātiem ir tiesības iepazīties ar domes sēdes protokolu un piecu dienu laikā pēc sēdes 

izteikt pretenzijas par to. Ja šo piecu dienu laikā pretenzijas netiek izteiktas, tad deputāts nevar 

prasīt izdarīt protokolā labojumus. Ja kāds nepiekrīt ierakstam, tad viņam ir tiesības prasīt 

protokola apstiprināšanu nākamajā domes kārtējā sēdē. 

  

82. Pašvaldības sekretārs pēc domes sēdes sagatavo un deputātiem dara brīvi pieejamas sēžu 

protokola un tam pievienoto lēmumu kopijas. 

  

83. Deputātam ir tiesības iesniegt pieprasījumus un iesniegumus. Tos iesniedz pašvaldības 

sekretāram. Deputātu pieprasījumi tiek izskatīti kārtējā domes sēdē un pieņemts lēmums par 

to izpildes organizēšanas kārtību. Atbilde uz deputāta iesniegumu jāsniedz trīs darba dienu 

laikā, bet, ja atbildes sagatavošanai nepieciešams ilgāks laiks, tad atbilde jāsniedz ne ilgāk kā 

septiņu dienu laikā, par to paziņojot iesniedzējam trīs dienu laikā no iesnieguma saņemšanas. 

  

84. Pašvaldības saistošos noteikumus triju darba dienu laikā pēc parakstīšanas elektroniski un 

rakstveidā nosūta Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrijai izvērtēšanai un atzinuma 

sniegšanai. Pašvaldības saistošie noteikumi publicējami un stājas spēkā likumā „Par 

pašvaldībām” noteiktā kārtībā. Saistošajiem noteikumiem jābūt brīvi pieejamiem pašvaldības 

domes  ēkā un pagastu pilsētu pārvaldēs. 

 

85. Ja pašvaldības dome ir pieņēmusi administratīvo aktu, kas var skart trešo personu 

likumīgās tiesības un intereses, tad šo personu informēšanai par pieņemto administratīvo aktu 

pašvaldības domes priekšsēdētājs vai administratīvā akta projekta izstrādātājs var ierosināt 

informāciju par tā pieņemšanu publicēt laikrakstā. 

 

 

VI. IEDZĪVOTĀJU PIEŅEMŠANA UN IESNIEGUMU 

 IZSKATĪŠANAS KĀRTĪBA  

 

86. Domes priekšsēdētājam un priekšsēdētāja vietniekam divas reizes nedēļā ir iedzīvotāju 

pieņemšanas laiki - pirmdienās no plkst. 8:00 – 12:00 un 13:00 – 16:00, ceturtdienās no plkst. 

8:00 – 12:00 un 13:00 – 16:00, izpilddirektoram ir pieņemšanas laiks divas reizes nedēļā - 

pirmdienās no plkst. 8:00 – 12:00 un 13:00 – 16:00, ceturtdienās no plkst. 8:00 – 12:00 un 

13:00 – 16:00.  

Domes deputāti rīko iedzīvotāju pieņemšanas ne retāk kā reizi divos mēnešos, par ko 

informācija izliekama uz informācijas stenda un publicējama domes interneta mājas lapā.  

Institūciju vadītāji un domes atbildīgie darbinieki apmeklētājus pieņem saskaņā ar domes 

priekšsēdētāja apstiprinātu apmeklētāju pieņemšanas sarakstu, kurš izliekams uz informācijas 

stenda un publicējams domes interneta mājas lapā. 

  

87. Ikvienai personai ir tiesības iepazīties ar pašvaldības pieņemtajiem lēmumiem, izņemot, ja 

tie satur informāciju, kura nav izpaužama saskaņā ar normatīvajiem aktiem. Pašvaldība nav 

tiesīga atteikt informāciju par pašvaldības budžeta izlietojumu un noslēgtajiem līgumiem, 

izņemot, ja informācija ir komercnoslēpums. Atteikumu informācijas pieejamībai jāpamato. 

Personai ir pienākums pamatot informācijas iegūšanas nepieciešamību, ko persona var darīt 

arī mutvārdiem. 

 

88. Par pašvaldības oficiālo dokumentu vai apliecinātu to kopiju izsniegšanu pašvaldība var 

iekasēt nodevu saskaņā ar likumu „Par nodokļiem un nodevām”. 
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89. Iesniegumu reģistrēšanu organizē pašvaldības sekretārs. Aizliegta dokumentu nodošana 

tālāk jebkuram pašvaldības darbiniekam vai pašvaldības institūcijai bez reģistrācijas. Kārtību, 

kādā notiek iesniegumu virzība pašvaldības struktūrvienībās un citās institūcijās nosaka domes 

izdoti iekšēji normatīvi akti.  

 

90. Mutvārdos izteiktos iesniegumus, ja uz tiem nav iespējams sniegt atbildi tūlīt, darbinieks, 

kas tos pieņem, noformē rakstveidā (norādot vārdu, uzvārdu, dzīves vai uzturēšanās vietu) un 

ievēro tos pašus reģistrācijas un izskatīšanas noteikumus, kādi attiecas uz rakstveida 

iesniegumiem. 

  

91. Saņemot anonīmu iesniegumu, vai iesniegumu, kura noformējums neatbilst normatīvo 

aktu prasībām, attiecīgā pašvaldības darbinieka pienākums ir to noteiktajā kartībā virzīt 

reģistrēšanai. Pēc iesnieguma reģistrēšanas atbildīgā amatpersona izvērtē iesnieguma tālāku 

virzību. Ja pašvaldībai ir pienākums atbilstoši kompetencei ir reaģēt uz iesniegumā norādīto 

informāciju, tad pašvaldības darbinieks, kurš izskata attiecīgo iesniegumu, sastāda dienesta 

ziņojumu un par to informē tiešo vadītāju.  

 

92. Izskatot iesniegumu, iegūt informāciju ir attiecīgās pašvaldību institūcijas vai 

amatpersonas pienākums, izņemot normatīvos aktos noteiktos gadījumus, kad informācijas 

iegūšana ir personas pienākums. Persona pēc iespējas piedalās informācijas iegūšanā un 

izvērtēšanā. 

 

93. Ikvienai personai ir tiesības iegūt informāciju par viņa iesnieguma virzību pašvaldības 

institūcijās un tiesības iesniegt iesniegumam papildinājumus un precizējumus. 

 

 

VII. PUBLISKĀS APSPRIEŠANAS KĀRTĪBA 
 

94. Lai nodrošinātu iedzīvotāju līdzdalību īpaši svarīgu vietējās nozīmes jautājumu izlemšanā, 

gadījumos, kas noteikti šajā nolikumā vai citos normatīvajos aktos, ar pašvaldības domes 

lēmumu visā pašvaldības teritorijā vai tās daļā, var tikt organizētas publiskā apspriešana. 

Publiskā apspriešana jārīko: 

94.1. par pašvaldības administratīvās teritorijas robežu grozīšanu; 

94.2. par pašvaldības attīstības programmām, teritorijas plānojumu un projektiem, kas 

būtiski ietekmē pašvaldības iedzīvotājus; 

94.3. citiem normatīvos aktos noteiktajiem jautājumiem. 

 

95. Pašvaldības dome var pieņemt lēmumu rīkot publisko apspriešanu par citiem jautājumiem, 

kas nav minēti šā nolikuma 94.punktā, izņemot jautājumus, kas: 

95.1. saistīti ar amatpersonu iecelšanas vai atcelšanas un citiem personāla jautājumiem; 

95.2. attiecas uz konkrētu fizisku vai juridisku personu, it sevišķi administratīvu aktu; 

95.3. saistīti ar valsts pārvalde funkciju īstenošanu; 

95.4. budžetu un nodokļu maksājumu atbrīvojumiem; 

95.5. ir citu publisko institūciju kompetencē. 

 

96. Par publiskās apspriešanas rīkošanu ne vēlāk kā vienu mēnesi pēc attiecīga ierosinājuma 

saņemšanas attiecīgās pašvaldības dome var lemt: 

96.1. pēc ne mazāk kā 2/3 deputātu iniciatīvas; 

96.2. pēc pašvaldības iedzīvotāju iniciatīvas; 

96.3. pēc pašvaldības domes priekšsēdētāja iniciatīvas; 

96.4. citos likumā noteiktos gadījumos. 

Pēc iedzīvotāju iniciatīvas publiskā apspriešana var notikt, ja ne mazāk kā pieci procenti no 

attiecīgās teritorijas iedzīvotājiem šajā nolikumā noteiktā kārtībā vēršas pašvaldības domē. 
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Šajā nolikumā noteiktā publiskās apspriešanas kārtība nav piemērojama attiecībā uz publisko 

apspriešanu, kas tiek organizēta Būvniecības likumā paredzētajos gadījumos. 

 

97. Publiskās apspriešanas rezultātiem ir konsultatīvs raksturs. 

 

98. Iesniedzot ierosinājumu publiskās apspriešanas sarīkošanai, norāda: 

 98.1. tās datumu un termiņus; 

 98.2. paredzamā jautājuma iespējamo formulējumu; 

 98.3. publiskās apspriešanas rezultātu aprēķināšanas metodiku; 

 98.4. publiskās apspriešanas lapas formu; 

98.5. minimālo iedzīvotāju skaitu, kuriem jāpiedalās publiskajā apspriešana, lai 

publisko apspriešanu uzskatītu par notikušu. 

Par publiskās apspriešanas rīkošanu un rezultātu apkopošanu atbildīgs ir pašvaldības 

izpilddirektors, kura pienākums ir nodrošināt pausto viedokļu apkopošanu, publicēt vietējā 

laikrakstā informatīvu ziņojumu (kopsavilkumu) par apspriešanas rezultātiem, kā arī publicēt 

pieņemto domes lēmumu, kurā izmantoti publiskās apspriešanas rezultāti.  

 

VIII. ADMINISTRATĪVO AKTU APSTRĪDĒŠANAS KĀRTĪBA 

 

99. Pašvaldības centrālā administrācija un pašvaldības institūcijas var izdot administratīvos 

aktus autonomās kompetences jautājumos, ja administratīvā akta izdošanas tiesības izriet no 

likumiem vai Ministru kabineta noteikumiem vai šādas tiesības atbilstoši likumiem vai 

Ministru kabineta noteikumiem noteiktas pašvaldības saistošajos noteikumos.  

 

100. Lai nodrošinātu pašvaldības administrācijas autonomās kompetences jomā atbilstoši 

augstākstāvošiem normatīvajiem aktiem izdoto administratīvo aktu un faktiskās rīcības 

apstrīdēšanu pašvaldības ietvaros, pašvaldībā izveido Administratīvo aktu strīdu komisiju. 

Administratīvo aktu strīdu komisijas vadītājs ir pašvaldības domes priekšsēdētājs, tās sastāvā 

ir: 

100.1. domes priekšsēdētāja vietnieks; 

100.2. pašvaldības izpilddirektors. 

Komisijas vadītājs ar rīkojumu komisijas darbā var papildus piesaistīt pašvaldības 

administrācijas darbiniekus, ekspertus, kā arī konsultatīvos nolūkos nevalstisko organizāciju 

pārstāvjus, pašvaldības iedzīvotājus un citas piemērotas personas. 

 

101. Šā nolikuma 99. punkta kārtībā izdotos pašvaldības administrācijas administratīvos aktus 

apstrīd Administratīvo aktu strīdu komisijā Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā. 

Administratīvo aktu strīdu komisijas lēmumu pieņemšanas kārtību un darba organizāciju 

nosaka pašvaldības domes apstiprināts nolikums. 

 

102. Administratīvo aktu strīdu komisijā apstrīd pašvaldības padotībā esošo institūciju un 

amatpersonu faktisko rīcību un administratīvos aktus, kurus pieņēmusi: 

 102.1. Tērvetes novada sociālais dienests; 

 102.2. būvvalde; 

 102.3. pašvaldības policija. 

 

103. Ja persona apstrīd administratīvo aktu un prasa atlīdzināt mantiskos zaudējumus vai 

personisko kaitējumu, arī morālo kaitējumu, tad par to lemj pašvaldības dome. 

 

 

Domes priekšsēdētāja                    D. Reinika 

 


