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LATVIJAS REPUBLIKA 

TĒRVETES NOVADA DOME 
Reģ.Nr.90001465562 

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

e-pasts: tervetesnd@tervetesnd.lv 
 

 

TĒRVETES NOVADA TĒRVETES PAGASTĀ 

 

 

SĒDES  PROTOKOLS 

 

 

 

29.11. 2018.                                                                                                  Nr. 19 

Tērvetes novads, Zelmeņi 

Sēde sasaukta  plkst. 10.00 

Sēde atklāta plkst. 10.00  

      

 

DARBA KĀRTĪBĀ 

 

*Izpilddirektora ziņojums 

 

1. Par deklarētās dzīvesvietas anulēšanu 

2. Par deklarētās dzīvesvietas anulēšanu 

3. Par adrešu piešķiršanu 

4. Par zemes iznomāšanu 

5. Par zemes iznomāšanu 

6. Par saistošo  noteikumu  Nr.24 “Grozījumi Tērvetes novada domes 2017. gada 30. 

novembra  saistošajos noteikumos Nr. 16 „Par ģimenes vai atsevišķi dzīvojošas personas 

atzīšanu par trūcīgu vai maznodrošinātu un sociālās palīdzības pabalstiem Tērvetes novada 

pašvaldībā”” precizēšanu 

7. Par saistošo  noteikumu  Nr. 25   “Grozījumi Tērvetes novada domes 2015.gada 22. janvāra  

saistošajos noteikumos Nr. 1  „Tērvetes novada pašvaldībai piekrītošo un piederošo 

neapbūvētu zemesgabalu nomas maksas noteikšanas kārtība”” apstiprināšanu 

8. Par  noteikumu  „ Tērvetes novada pašvaldībai piekrītošo un piederošo neapbūvētu 

zemesgabalu iznomāšanas kārtība” apstiprināšanu 

9. Par nekustamā īpašuma izslēgšanu no pašvaldības bilances un īpašuma tiesību dzēšanu 

zemesgrāmatā 

10. Par maksas pakalpojumu apstiprināšanu 

11. Par kustamas mantas pārņemšanu pašvaldības īpašumā  

 

Sēdi vada domes priekšsēdētāja  Dace Reinika  

Sēdi protokolē   lietvede Santa Hibšmane 

 



2 

 

Sēdē piedalās: Dace Reinika, Sandris Laizāns, Ieva Krūmiņa, Dzintra Sirsone, Madara 

Darguža, Ainārs Miķelsons, Indriķis Vēveris, Linda Karloviča 

 

Sēdē nepiedalās: Arvīds Bruss – attaisnojošu iemeslu dēļ 

 

 

Sēdē piedalās pašvaldības darbinieki: Domes izpilddirektors Māris Berlands, ekonomiste 

Sandra Latiša, nekustamā īpašuma speciāliste Andra Šafare, Augstkalnes pagasta pārvaldes 

vadītāja Jeļena Belova, Tērvetes pagasta pārvaldes vadītāja Dace Vācere, sabiedrisko 

attiecību speciāliste Inita Roze 

 

Domes priekšsēdētāja ierosina papildināt darba kārtību ar 1 jautājumu 

12. Par Tērvetes novada teritorijas plānojuma 2.redakcijas pilnveidošanu, 3.redakcijas 

apstiprināšanu un nodošanu publiskajai apspriešanai  un   atzinumu saņemšanai 

 

 

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

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

novada dome NOLEMJ: 

 

Papildināt darba kārtību ar 1 jautājumu 

12. Par Tērvetes novada teritorijas plānojuma 2.redakcijas pilnveidošanu, 3.redakcijas 

apstiprināšanu un nodošanu publiskajai apspriešanai  un   atzinumu saņemšanai 

 

Domes priekšsēdētāja aicina balsot par darba kārtību ar 12 jautājumiem 

 

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

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

novada dome NOLEMJ: 

 

Apstiprināt darba kārtību ar 12 jautājumiem 

 

 

DARBA KĀRTĪBĀ 

 

* Izpilddirektora ziņojums 

* L. Mierlaukas ziņojumi  par Tērvetes novada teritorijas plānojuma 2.redakcijas publiskās 

apspriešanas laikā saņemtajiem priekšlikumiem un institūciju atzinumiem, par Tērvetes 

novada teritorijas plānojuma 3.redakcijas projektu  

 

1. Par deklarētās dzīvesvietas anulēšanu 

2. Par deklarētās dzīvesvietas anulēšanu 

3. Par adrešu piešķiršanu 

4. Par zemes iznomāšanu 

5. Par zemes iznomāšanu 

6. Par saistošo  noteikumu  Nr. 24 “Grozījumi Tērvetes novada domes 2017. gada 30. 

novembra  saistošajos noteikumos Nr. 16 „Par ģimenes vai atsevišķi dzīvojošas personas 

atzīšanu par trūcīgu vai maznodrošinātu un sociālās palīdzības pabalstiem Tērvetes novada 

pašvaldībā”” precizēšanu 
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7. Par saistošo  noteikumu  Nr. 25   “Grozījumi Tērvetes novada domes 2015. gada 22. 

janvāra  saistošajos noteikumos Nr. 1  „Tērvetes novada pašvaldībai piekrītošo un piederošo 

neapbūvētu zemesgabalu nomas maksas noteikšanas kārtība”” apstiprināšanu 

8. Par  noteikumu  „Tērvetes novada pašvaldībai piekrītošo un piederošo neapbūvētu 

zemesgabalu iznomāšanas kārtība” apstiprināšanu 

9. Par nekustamā īpašuma izslēgšanu no pašvaldības bilances un īpašuma tiesību dzēšanu 

zemesgrāmatā 

10. Par maksas pakalpojumu apstiprināšanu 

11. Par kustamas mantas pārņemšanu pašvaldības īpašumā  

12. Par Tērvetes novada teritorijas plānojuma 2.redakcijas pilnveidošanu, 3. redakcijas 

apstiprināšanu un nodošanu publiskajai apspriešanai  un   atzinumu saņemšanai 

 

 

Tērvetes novada domes izpilddirektora Māra Berlanda 

2018. gada 29. novembra 

ziņojums par pašvaldības darbu 

 

 

*    22. novembrī beidzās iesniegšanas termiņš 14. novembrī izsludinātajam iepirkumam Nr. 

TND 2018/19 Publisko iepirkumu likuma 10. panta pirmās daļas kārtībā "Ēdināšanas 

pakalpojumu sniegšana Tērvetes novada pašvaldības Sociālās aprūpes centrā "Tērvete". 

Iepirkuma nolikumā noteiktais līguma darbības termiņš ēdināšanas pakalpojumam ir  no 

2019. gada 1. janvāra līdz 2023. gada 31. decembrim.  Saņemts viens piedāvājums no esošā 

pakalpojuma sniedzēja  IK "KANTO" par 2 007 500,00 EUR, neieskaitot PVN. Bija iesniegta 

arī viena sūdzība Iepirkumu uzraudzības birojam no SIA "IRG" sakarā ar iepirkuma nolikuma 

kvalifikācijas izvirzītajām prasībām, kuru SIA "IRG" 23. novembrī atsauca. Tādējādi 

pakalpojuma līgums tiks slēgts ar vienīgo pretendentu IK "KANTO" par augstāk minēto cenu.  

 

*  7. novembrī  noslēgts līgums ar UAB "Iskada" par "Vienas jaunas ugunsdzēsības 

automašīnas piegādi", projekta INTERREG V-A Latvijas-Lietuvas pārrobežu sadarbības 

programmas projekta  “Vietējo publisko drošības pakalpojumu efektivitātes un pieejamības 

uzlabošana Latvijas un Lietuvas pierobežā” ietvaros.   Līguma summa 129 800 EUR, 

neieskaitot PVN. Automašīna jāpiegādā 160 dienu laikā. 

      

*  15. novembrī notika divas Tērvetes pašvaldības lauksaimniecībā izmantojamo zemju 

vienību nomas izsoles.  

Izsoles gaitā 0,75 ha lielās zemes vienības "Ģenteles", Bukaišu pagasts, Tērvetes novads, 

nomas maksas apmērs pieauga no sākotnēji noteiktā 36,00 EUR/gadā līdz 186,00 EUR/gadā. 

Izsolē piedalījās trīs pretendenti. 

    Savukārt par 0,81 ha lielā zemes gabala nomas tiesībām "Skola", Bukaišu pagasts, Tērvetes 

novads sacentās divi izsoles dalībnieki, kā rezultātā nomas maksas apmērs pieauga no 

sākotnēji noteiktā 31,00 EUR/gadā līdz 171,00 EUR/gadā. 

 

*  Sociālās aprūpes centra "Tērvete" veiktās cenu aptaujas "Ūdensvada rekonstrukcijas 

projekta izstrāde" rezultātā ir noslēgts līgums par tehniskā projekta izstrādi ar SIA 

"Inženiertīklu konsultāciju birojs" par kopējo summu 6200,00 EUR, neieskaitot PVN. 

Projektēšanas uzdevums paredz pārbūvēt dzeramā ūdens un ugunsdzēsības ūdensvadu 

sistēmas, izslēdzot avārijas stāvoklī esošā ūdenstorņa izmantošanu. Dzeramā ūdens apgādi 

projektēt izmantojot esošos dziļurbumus, kā arī sakārtot rezervē esošo urbumu atbilstoši spēkā 

esošām prasībām. Projekta izstrādes laiks 90 kalendārās dienas. 
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*  6. novembrī tika izsūtīti uzaicinājumi piedalīties cenu aptaujā "Būvprojekta izstrāde 

Tehniskās apsekošanas rezultātā konstatēto būvkonstrukciju bojājumu novēršanai objektā 

SAC "Tērvete", "Mežmalieši", Tērvetes pagasts, Tērvetes novads", pamatojoties uz SIA 

"CMB" veiktajiem Tehniskās apsekošanas atzinumiem un  Deformāciju monitoringa datu 

analīzi ēku korpusiem. 

  Saņemti divi projektēšanas piedāvājumi. Būvinženiere Ligita Rubīna iesniedza piedāvājumu 

par 5830,00 EUR, bet būvinženieris Valentīns Cinis par 6400,00 EUR, neieskaitot PVN. 

Pieņemts lēmums slēgt līgumu ar būvinženieri Ligitu Rubīnu par tehniskā projekta izstrādi 

saskaņā ar projektēšanas uzdevumu. Līguma izpildes termiņš četri mēneši. 

 

*   Sociālās aprūpes centrs "Tērvete" ir  veicis cenu aptauju "Kanalizācijas un ūdensvada 

stāvvadu remonts", izsūtot uzaicinājumus trim pretendentiem.  

 SIA "Limen" iesniedza piedāvājumu par 19 701,61 EUR, SIA "Kurzemes amatnieks A" par 

19 973,42 EUR,  bet SIA "Skorpions VS" par 19 338,86 EUR, neieskaitot PVN.  Izvērtējot 

iesniegtos piedāvājumus, ir noslēgts līgums ar SIA "Skorpions VS", kas paredz 45 kalendāro 

dienu laikā veikt kanalizācijas un ūdensvada stāvvadu nomaiņu aprūpes centra četrstāvu 

korpusā, papildus darbu zonā veicot sienu apdares darbus. 

 

*  12. novembrī noslēdzās cenu aptauja "Vienas vieglās automašīnas piekabes iegāde, saskaņā 

ar tehnisko specifikāciju". No izsūtītajiem trim uzaicinājumiem tika saņemti divi piedāvājumi. 

SIA "HETA" iesniegtais  piedāvājums bija 1479,34 EUR, bet SIA "SOLARIS TEX" 1396,69 

EUR, neieskaitot PVN. Līgums noslēgts ar lētāko piegādātāju, izpildes termiņš 5 nedēļu laikā. 

Piekabe paredzēta Bukaišu pagasta ugunsdzēsēju vienībai ugunsdzēsības  sūkņa 

transportēšanai. 

 

*    9. novembrī noslēdzās iepirkums Publisko iepirkumu likuma 9. panta kārtībā "Rotaļu-

atpūtas laukuma pilnveidošana pie daudzdzīvokļu mājas "Labrenči"", kas paredz 5 mēnešu 

laikā uzstādīt rotaļu konstrukcijas pie daudzdzīvokļu mājas "Labrenči" saskaņā ar tehnisko 

specifikāciju. Saņemti trīs piedāvājumi - SIA "Go Play" 10 110,00 EUR, SIA "MK Dizains" 9 

325,00 EUR, bet SIA "Jūrmalas Mežaparki" nosauktā cena 11 516,90 EUR, neieskaitot PVN. 

Izvērtējot iesniegtos piedāvājumus, iepirkumu komisija nolēma slēgt iepirkuma līgumu ar 

lētākā piedāvājuma iesniedzēju SIA "MK Dizains". 

  

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

 

Novembrī komisijā saņemti un izskatīti 4 iesniegumi: 

  Vienā gadījumā personai atteikts piemērot fiksētu ūdens patēriņa maksu saimniecības 

ēkas ievadam. 

  Pašvaldības daudzdzīvokļu mājas īrnieki lūdza veikt nepieciešamos pasākumus, lai 

koplietošanas koridora telpā novērstu griestu apmetuma lobīšanos. 

  Pamatojoties uz sastādīto aktu, panākta savstarpēja kaimiņu vienošanās  par bojājumu 

novēršanu sakarā ar dzīvokļa nopludināšanu. 

  Personas prasība uzņemt viņu dzīvokļa rindā ir atlikta līdz apstākļu noskaidrošanai par 

tās nepieciešamību. 
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 L. Mierlaukas iesniegtais ziņojums par Tērvetes novada teritorijas plānojuma 

2.redakcijas publiskās apspriešanas laikā saņemtajiem priekšlikumiem un 

institūciju atzinumiem 

(lasa A. Šafare) 

 

Tērvetes novada teritorijas plānojuma 2.redakcijas publiskā apspriešana notika no 15.10.2018. 

līdz 5.11.2018. Publiskās apspriešanas sanāksme notika 18.10.2018. plkst. 11:30 Tērvetes 

novada domē, Zelmeņos. Uz publiskās apspriešanas sanāksmi bija ieradušies 12 cilvēku, tai 

skaitā plānošanas dokumentu izstrādātāji un domes pārstāvji. Sanāksmē tika prezentēti 

teritorijas plānojuma 2.redakcijas risinājumi. Publiskās apspriešanas laikā netika saņemts 

neviens priekšlikums. Teritorijas plānojuma darba uzdevumā noteiktajām institūcijām tika 

pieprasīti atzinumi. Atzinumi netika saņemti no AS “Augstsprieguma tīkls”, SIA 

“Lattelecom” un Valsts meža dienesta. Kopumā atzinumi bija pozitīvi. Būtiskākie iebildumi 

bija Nacionālā kultūras mantojuma pārvaldei un A/S “Sadales tīkls”. Tāpat uz nelielu 

papildinājumu izdarīšanu norādīja Dabas aizsardzības pārvalde un Zemgales reģiona 

meliorācijas nodaļa. 

 

Nacionālā kultūras mantojuma pārvalde savā atzinumā nepiekrita teritorijas plānojuma 

2.redakcijas risinājumiem Valsts nozīmes arhitektūras pieminekļa “Mežmuižas Apbūve” 

teritorijā Savrupmāju apbūves teritorija noteiktajai minimālā jaunizveidojamā zemes gabala 

platībai; arheoloģijas pieminekļa “Tērvetes pilskalns (Cukurkalns) un senpilsēta” Tērvetes 

ciemā zemes vienībā ar kadastra apzīmējumu 46880030191 noteiktajai izmantošanai un 

apbūves parametriem, kā arī Valsts nozīmes vēstures pieminekļa “Rakstnieces A.Brigaderes 

dzīves vieta” teritorijā noteiktajai izmantošanai. Šie iebildumi tiks ņemti vērā, risinājumi 

apskatīti 1.tabulā.  

 

A/S “Sadales tīkls” savā atzinumā norādīja, ka teritorijas plānojumā netiek ņemtas vērā AS 

„Sadales tīkls” prasības iekļaut teritorijas plānojumā atsauces uz vairākiem LR likumiem un 

MK noteikumiem. Ņemot vērā, ka Tērvetes teritorijas plānojums ir ilgtermiņa plānošanas 

dokuments, kam nav noteikts termiņš, teritorijas plānojuma paskaidrojuma rakstā nebūtu 

korekti norādīt Ministru kabineta noteikumus, kas teritorijas plānojuma darbības laikā var tikt 

mainīti vai grozīti,  tādejādi, tas var maldināt  teritorijas plānojuma lietotājus.  

 

Dabas aizsardzības pārvalde savā atzinumā norādīja, ka būtu jāaktualizē informācija par 

aizsargājamajiem kokiem, savukārt Zemgales reģiona meliorācijas nodaļa lūdza precizēt 

valsts nozīmes notekas grafiskās daļas kartēs.  

 

Visi saņemtie institūciju atzinumi un to ņemšana vērā vai noraidīšana apskatīta 1. tabulā. 

 

 

 

 

 

http://www.zmni.lv/agent/ainars-abele/
http://www.zmni.lv/agent/ainars-abele/
http://www.zmni.lv/agent/ainars-abele/
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Lindas Mierlaukas iesniegtais ziņojums par Tērvetes novada teritorijas plānojuma 

3.redakcijas projektu 

(lasa A. Šafare) 

Pilnsabiedrības "Baltkonsults, Plānošanas eksperti un Anrijs Straube" sagatavotajā Tērvetes 

novada teritorijas plānojuma 3.redakcijas projektā iestrādāti 20.11.2018. ziņojumā par 

Tērvetes novada teritorijas plānojuma 2.redakcijas publiskās apspriešanas laikā saņemtajiem 

priekšlikumiem un institūciju atzinumiem labojumi.  

 

Būtiskākie labojumi bija detalizēt kultūras pieminekļu teritorijas izmantošanu Valsts nozīmes 

arhitektūras pieminekļa “Mežmuižas Apbūve”, arheoloģijas pieminekļa “Tērvetes pilskalns 

(Cukurkalns) un senpilsēta” Tērvetes ciemā zemes vienībā ar kadastra apzīmējumu 

46880030191 un Valsts nozīmes vēstures pieminekļa “Rakstnieces A.Brigaderes dzīves vieta” 

teritorijās.  

 

 

 

 

1. paragrāfs 

Par deklarētās dzīvesvietas anulēšanu 

D. Reinika 

 

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

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

novada dome NOLEMJ: 

 

     Pieņemt lēmumu Nr.85 “Par deklarētās dzīvesvietas anulēšanu” 

 

 

2. paragrāfs 

Par deklarētās dzīvesvietas anulēšanu 

D. Reinika 

 

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

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

novada dome NOLEMJ: 

 

     Pieņemt lēmumu Nr.86 “Par deklarētās dzīvesvietas anulēšanu” 

 

 

3. paragrāfs 

Par adrešu piešķiršanu 

D. Reinika 

 

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

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

novada dome NOLEMJ: 

 

     Pieņemt lēmumu Nr.87 “Par adrešu piešķiršanu” 
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4. paragrāfs  

Par zemes iznomāšanu  

D. Reinika 

 

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

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

novada dome NOLEMJ: 

 

     Pieņemt lēmumu Nr.88 “Par zemes iznomāšanu” 

 

 

 

5. paragrāfs 

Par zemes iznomāšanu  

D. Reinika 

 

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

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

novada dome NOLEMJ: 

 

     Pieņemt lēmumu Nr.89 “Par zemes iznomāšanu” 

 

 

 

 

6.  paragrāfs 

Par saistošo  noteikumu  Nr.24 

“Grozījumi Tērvetes novada domes 2017. gada 30. novembra  saistošajos noteikumos   

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

maznodrošinātu un sociālās palīdzības pabalstiem Tērvetes novada pašvaldībā”” 

precizēšanu 

D. Reinika 

 

 

     Ievērojot Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas 2018. gada 6. novembra  

atzinumā Nr.1-18/9347  “Par saistošajiem noteikumiem” norādītos iebildumus attiecībā uz 

saistošo noteikumu izdošanas tiesisko pamatojumu un numerāciju, pamatojoties uz likuma 

„Par pašvaldībām” 21. un 45.pantu,  saskaņā ar  2018. gada 22. novembra Finanšu komitejas 

lēmumu, Tērvetes novada dome, atklāti vārdiski balsojot: PAR - 8 (D. Reinika, S. Laizāns, I. 

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

ATTURAS - nav, NOLEMJ:  

     

1. Izdarīt Tērvetes novada domes saistošajos noteikumus Nr. 24 “Grozījumi Tērvetes 

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

atsevišķi dzīvojošas personas atzīšanu par trūcīgu vai maznodrošinātu un sociālās palīdzības 

pabalstiem Tērvetes novada pašvaldībā”” (turpmāk tekstā – saistošie noteikumi) šādus 

precizējumus: 



8 

 

1.1. no saistošo noteikumu izdošanas tiesiskā pamatojuma svītrot atsauci uz likuma “Par 

palīdzību dzīvokļa jautājuma risināšanā” 14.panta sesto daļu un Ministru kabineta 2006. gada 

19. decembra  noteikumu  Nr. 1036  „Audžuģimenes noteikumi” 43. punktu; 

1.2. papildināt saistošo noteikumu izdošanas tiesisko pamatojumu ar atsauci uz likuma 

“Par palīdzību dzīvokļa jautājuma risināšanā” 25.panta pirmo daļu un Ministru kabineta 2018. 

gada 26. jūnija noteikumu Nr. 354 „Audžuģimenes noteikumi” 78.punktu; 

  

1.3. mainīt saistošo noteikumu 39. punkta numerāciju  no “39.” uz “38.1”; 
 

1.4. mainīt saistošo noteikumu 40.punkta numerāciju no “40.” uz “38. 2 “.  

 

2. Apstiprināt saistošos noteikumus to galīgajā redakcijā (pielikumā).  

 

3. Saistošos noteikumus Nr.24 “Grozījumi Tērvetes novada domes 2017. gada 30. novembra 

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

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

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

ministrijai.  

 

4.  Saistošo noteikumu  Nr.24 “Grozījumi Tērvetes novada domes 2017. gada 30. novembra 

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

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

pilnu tekstu:  

     4.1. publicēt oficiālajā  izdevumā „Latvijas vēstnesis”;  

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

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

 

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

 

 

 

 

7. paragrāfs 

     Par saistošo  noteikumu  Nr. 25   

“Grozījumi Tērvetes novada domes 2015.gada 22.janvāra  saistošajos 

noteikumos Nr. 1  „ Tērvetes novada pašvaldībai piekrītošo un piederošo 

neapbūvētu zemesgabalu nomas maksas noteikšanas kārtība”” 

apstiprināšanu 

D. Reinika 

 

                                                                    

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21. un 44.pantu, saskaņā ar  2018. gada 22. 

novembra Finanšu komitejas lēmumu, Tērvetes novada dome, atklāti vārdiski balsojot: PAR – 

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

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

     

1.  Apstiprināt  Tērvetes novada domes saistošos noteikumus Nr. 25 “Grozījumi Tērvetes 

novada domes 2015. gada 22. janvāra  saistošajos noteikumos Nr. 1  „Tērvetes novada 

pašvaldībai piekrītošo un piederošo neapbūvētu zemesgabalu nomas maksas noteikšanas 

kārtība”” (pielikumā); 
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2. Nosūtīt saistošos noteikumus triju darba dienu laikā pēc to parakstīšanas Vides 

aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai atzinuma sniegšanai; 

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

par pieņemto saistošo noteikumu tiesiskumu, publicēt saistošos noteikumus oficiālajā 

izdevumā “Latvijas vēstnesis”;  

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

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

pašvaldības administrācijas ēkā un pagastu pārvaldēs. 

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

 

Domes  priekšsēdētāja                                                                                 D. Reinika 

 

 

 

 

8. paragrāfs 

Par  noteikumu  

„ Tērvetes novada pašvaldībai piekrītošo un piederošo neapbūvētu zemesgabalu 

iznomāšanas kārtība” apstiprināšanu 

D. Reinika 

 

     Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21. un 41.pantu, saskaņā ar  2018. gada 22. 

novembra Finanšu komitejas lēmumu, Tērvetes novada dome, atklāti vārdiski balsojot: PAR - 

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

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

     

     Apstiprināt  Tērvetes novada domes noteikumus „Tērvetes novada pašvaldībai piekrītošo 

un piederošo neapbūvētu zemesgabalu iznomāšanas kārtība”  (pielikumā) 

 

9. paragrāfs 

Par nekustamā īpašuma izslēgšanu no pašvaldības bilances un īpašuma tiesību 

dzēšanu zemesgrāmatā 

D. Reinika 

    

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

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

novada dome NOLEMJ: 

 

     Pieņemt lēmumu Nr.90 “Par nekustamā īpašuma izslēgšanu no pašvaldības bilances un 

īpašuma tiesību dzēšanu zemesgrāmatā” 

 

 

 

 

 

 

 

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

Par maksas pakalpojumu apstiprināšanu 

D. Reinika 

     

 

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

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

uzskaitāmi ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un ar šo pakalpojumu sniegšanu saistītie 

izdevumi, kā arī maksas pakalpojumu izcenojumu noteikšanas metodika un izcenojumu 

apstiprināšanas kārtība”, LR MK 2018.gada 20.februāra noteikumiem Nr. 97 “Publiskas 

personas mantas iznomāšanas noteikumi”, saskaņā ar  2018. gada 22. novembra Finanšu 

komitejas lēmumu, Tērvetes novada dome, atklāti vārdiski balsojot:  PAR - 8 (D. Reinika, S. 

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

- nav, ATTURAS - nav, NOLEMJ:  

  

  1.  Apstiprināt šādus pakalpojumu izcenojumus (neskaitot PVN): 

 

 Sporta halles Sporta zāles īre - 24.79 EUR/h 

 Bukaišu Tautas nama zāles īre - 9.50 EUR/h 

 Tērvetes kultūras nama Lielās zāles īre - 24.79 EUR/h 

 Tērvetes kultūras nama Mazās zāles īre - 16.53 EUR/h 

 Tērvetes brīvdabas estrādes īre - 14.88 EUR/h 

 Klases telpas īre ar aprīkojumu – 5,70 EUR/h 

 Klases telpas īre bez aprīkojuma – 4,96 EUR/h 

 Augstkalnes vidusskolas aktu zāles īre - 49,59 EUR/h, bet ne vairāk kā  247.93 

EUR par pasākumu 

 Augstkalnes vidusskolas mazās zāles īre – 20,66 EUR/h , bet ne vairāk kā 103,31 

EUR  par pasākumu 

 Duša, Augstkalnes vidusskolā - 1.24 EUR/reize 

 Virtuves īre izglītības iestādēs - 2.77 EUR 1 diena/personai 

2.  Ar šī lēmuma spēkā stāšanos atzīt par spēku zaudējušiem Tērvetes novada domes 

2013.gada 24. oktobra lēmumu (protokols Nr.13, 11 §), 2014.gada 17.jūlija lēmumu 

(protokols Nr.11, 14 §), 2014.gada 23.oktobra lēmumu (protokols Nr.15, 27. §), 2016. gada 

28. jūlija lēmumu ( protokols Nr.11, 14.§).  
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11. paragrāfs 

Par kustamas mantas pārņemšanu pašvaldības īpašumā  

D. Reinika 

 

 

   Tērvetes novada dome ir izskatījusi biedrības “Mežmuižas Mežrozītes” (reģ. 

Nr.400008140873, “Orhidejas”, Augstkalnes pag., Tērvetes nov., LV 3709), 2018. gada 21. 

novembra  iesniegumu ar reģ.  Nr.584 un iesniegumu ar reģ. Nr.585, ar kuriem biedrība 

piedāvā pašvaldībai pārņemt bez atlīdzības šādu kustamo mantu: 

 

Nr. p. 

k. 

Nosaukums Skaits Vērtība 

1. Daudzfunkcionālais galds 1800x800x740 10 1095,05 

2. Daudzfunkcionālais galds 1800x800x740 10 629,20 

3. Daudzfunkcionālais galds 1900x800x740 6 689,70 

4. Daudzfunkcionālais galds 700x800/740 4 256,52 

5. Daudzfunkcionālais sols  1800x320/470 20 1064,80 

6. Daudzfunkcionālās taburetes  94 1137,40 

7.  Videokamera SONYHDR-PJ410B 1 339,99 

8. Diktofons OLYMPUS WS-852 digital Voice 

Recorder with MP3 Player, 4 GB 

1 54,99 

 

 

 

 

       Izskatot minētos iesniegumus, dome konstatē, ka norādītā manta ir nepieciešama Tērvetes 

novada Augstkalnes vidusskolai tās funkciju īstenošanai, kamdēļ manta būtu pārņemama 

pašvaldības īpašumā.  

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

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

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

privāttiesiska rakstura darbības. Savukārt Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas 

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

nodod bezatlīdzības lietošanā, par to pieņem lēmumu. 

     Ievērojot norādīto un pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 

2.punktu, 15.panta pirmās daļas 4.punktu, 21.panta pirmās daļas 19. un 27.punktu, saskaņā ar  

2018. gada 22. novembra Finanšu komitejas lēmumu, Tērvetes novada dome,  atklāti vārdiski  

balsojot:  PAR – 8 (D. Reinika, S. Laizāns, I. Krūmiņa, L. Karloviča, Dz. Sirsone, M. 

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

 

1. Pārņemt bez atlīdzības Tērvetes novada pašvaldības īpašumā šādu biedrības 

““Mežmuižas Mežrozītes” , reģ. Nr.400008140873, kustamo mantu: 

 

Nr.p.k. Nosaukums Skaits Vērtība 

1. Daudzfunkcionālais galds 1800x800x740 10 1095,05 

2. Daudzfunkcionālais galds 1800x800x740 10 629,20 

3. Daudzfunkcionālais galds 1900x800x740 6 689,70 

4. Daudzfunkcionālais galds 700x800/740 4 256,52 

5. Daudzfunkcionālais sols  1800x320/470 20 1064,80 

6. Daudzfunkcionālās taburetes  94 1137,40 
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7.  Videokamera SONYHDR-PJ410B 1 339,99 

8. Diktofons OLYMPUS WS-852 digital Voice  

Recorder with MP3 Player, 4 GB 

1 54,99 

 

2. Nodot lēmuma 1.punktā minēto kustamo mantu turējumā Tērvetes novada Augstkalnes 

vidusskolai tās nolikumā noteikto funkciju nodrošināšanai. 

 

 

 

 

12. paragrāfs 

Par Tērvetes novada teritorijas plānojuma 2.redakcijas 

pilnveidošanu, 

3. redakcijas apstiprināšanu un nodošanu publiskajai apspriešanai  

un atzinumu saņemšanai 

D. Reinika 

 

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

plānojuma 2.redakcijas pilnveidošanu, 3.redakcijas apstiprināšanu un nodošanu publiskajai 

apspriešanai un atzinumu saņemšanai, konstatēja: 

Ar Tērvetes novada domes 2018. gada 27. septembra lēmumu ir nodota publiskajai 

apspriešanai un atzinumu saņemšanai Tērvetes novada teritorijas plānojuma 2.redakcija. 

Ievērojot 20.11.2018. Tērvetes novada teritorijas plānojuma izstrādes vadītājas L.Mierlaukas 

ziņojumu par Tērvetes novada teritorijas plānojuma 2.redakcijas publiskās apspriešanas laikā 

saņemtajiem priekšlikumiem un institūciju atzinumiem, Tērvetes novada teritorijas plānojuma 

izstrādātāji Pilnsabiedrība "Baltkonsults, Plānošanas eksperti un Anrijs Straube" ir izstrādājuši 

Tērvetes novada teritorijas plānojuma 3.redakcijas projektu. 

Izvērtējot Tērvetes novada teritorijas plānojuma izstrādes vadītājas L. Mierlaukas ziņojumā 

norādītos labojumus un precizējumu un Tērvetes novada teritorijas plānojuma 3.redakcijas 

projektu, dome secina, ka Tērvetes novada teritorijas plānojuma 2. redakcija ir pilnveidojama 

atbilstoši Tērvetes novada teritorijas plānojuma 2.redakcijas publiskās apspriešanas laikā 

saņemtajiem priekšlikumiem un institūciju atzinumiem, kas ir ņemti vērā izstrādājot Tērvetes 

novada teritorijas plānojuma 3.redakcijas projektu. 

Saskaņā ar Ministru kabineta noteikumu Nr. 628 “Noteikumi par pašvaldību teritorijas 

attīstības plānošanas dokumentiem” 90.punkta nosacījumiem, ja tiek pieņemts lēmums par 

teritorijas plānojuma pilnveidošanu, tas ir nododams publiskajai apspriešanai un atzinumu 

saņemšanai. 

Vadoties no norādītā, pamatojoties uz Teritorijas attīstības plānošanas likuma 12. un 23.pantu, 

likuma “Par pašvaldībām” 21. panta pirmās daļas 27.punktu un 43.pantu, 14.10.2014. Ministru 

kabineta noteikumu Nr. 628 “Noteikumi par pašvaldību teritorijas attīstības plānošanas 

dokumentiem” 87., 88.2. un 90.punktu, Tērvetes novada dome, atklāti vārdiski balsojot: PAR - 8 

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

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

 

1. Pilnveidot Tērvetes novada teritorijas plānojuma 2.redakciju atbilstoši Tērvetes 

novada teritorijas plānojuma 2.redakcijas publiskās apspriešanas laikā saņemtajiem 

priekšlikumiem un institūciju atzinumiem, apstiprinot Tērvetes novada teritorijas plānojuma 

3.redakciju atbilstoši izstrādātajam 3.redakciju projektam (lēmuma pielikumā); 
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2. Nodot publiskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai Tērvetes novada teritorijas 

plānojuma 3. redakciju; 

3. Publiskās apspriešanas termiņu noteikt trīs nedēļas, sākot ar sesto darba dienu pēc 

paziņojuma par plānojuma publisko apspriešanu publicēšanas teritorijas attīstības plānošanas 

informācijas sistēmā (TAPIS), pašvaldības informatīvajā izdevumā “Laikam līdzi” un 

pašvaldības tīmekļa vietnē www.tervetesnovads.lv; 

4. Lēmuma izpildi nodrošināt Tērvetes novada Attīstības nodaļas vadītājai Lindai 

Mierlaukai. 

 

 

 

 

Sēdi slēdz plkst. 10.40 

Nākamā domes sēde 2018. gada  27. decembrī 

 

Sēdes vadītāja                                                                                     D. Reinika 

 

 

 

Protokola parakstīšanas datums___________________________ 

 

Protokoliste                                                                                         S. Hibšmane 
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LATVIJAS REPUBLIKA 
TĒRVETES NOVADA DOME 

Reģ.Nr.90001465562 

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

e-pasts: tervetesnd@tervetesnd.lv 
 

 

TĒRVETES NOVADA TĒRVETES PAGASTĀ 

 

LĒMUMS 
 

 

2019. gada 29. novembrī                                                                                       Nr. 85 

                                                                                                          (protokols Nr.19, 1. §) 

 

 

Par deklarētās dzīvesvietas anulēšanu 

 

 

Tērvetes novada dome ir izskatījusi sociālās aprūpes centra „Tērvete”, reģ.nr. 90000028404, 

atbilstoši Dzīvesvietas deklarēšanas likuma 11.panta trešajai daļai iesniegto rakstveida 

iesniegumu, kurā motivēts lūgums anulēt ziņas par Zanes Martas Štāles, personas kods 260403-

22852, deklarēto dzīvesvietu adresē „Mežmalieši”, Tērvetes pagasts, Tērvetes novads, jo 

minētajai personai zudis tiesiskais pamats dzīvot deklarētajā adresē. 

Izvērtējot Tērvetes novada domes rīcībā esošo informāciju un ar lietu saistītos juridiskos 

apstākļus tika konstatēts: 

2018. gada 29. oktobrī Tērvetes novada dome ir saņēmusi Sociālās aprūpes centra „Tērvete” 

vēstuli Nr. 1-09/287 ar lūgumu anulēt ziņas par Zanes Martas Štāles, personas kods 260403-

22852, deklarēto dzīvesvietu adresē „Mežmalieši”, Tērvetes pagasts, Tērvetes novads, jo 

minētajai personai zudis tiesiskais pamats dzīvot deklarētajā adresē. 

Vēstulē norādīts, ka Zane Marta Štāle savu dzīvesvietu adresē „Mežmalieši”, Tērvetes 

pagasts, Tērvetes novads, deklarējusi kā nepilngadīgs bērns, kurš tika ievietots bērnu aprūpes 

iestādē - Sociālās aprūpes centrā „Tērvete”.  

2017. gada  15. novembrī ir beigusies Zanes Martas Štāles uzturēšanās sociālās aprūpes 

centrā „Tērvete” un zudis tiesiskais pamats  dzīvot deklarētajā dzīvesvietā. No minētā datuma 

Zane Marta Štāle nekustamajā īpašumā „Mežmalieši”, Tērvetes pagasts, Tērvetes novads, 

nedzīvo.  

Dzīvesvietas deklarēšanas likuma 3.panta otrās daļas noteikumi nosaka, ka personai ir 

tiesisks pamats apmesties uz dzīvi noteiktā nekustamā īpašumā, ja tai pieder šis nekustamais 

īpašums, attiecībā uz to ir noslēgts īres vai nomas līgums vai šā īpašuma lietošanas tiesības tā 

ieguvusi uz laulības, radniecības, svainības vai cita likumiska vai līgumiska pamata.  

  Saskaņā ar LR MK 11.02.2003 noteikumu Nr. 72 „Kārtība, kādā anulējamas ziņas par 

deklarēto dzīvesvietu” 2. un 3.punktu, iestāde personas deklarācijā sniegtās ziņas par deklarēto 

dzīvesvietu anulē, pamatojoties uz iestādes rīcībā esošajiem dokumentiem, pēc šo ziņu 
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pārbaudes normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā un motivēta lēmuma pieņemšanas par 

deklarētās dzīvesvietas ziņu anulēšanu. 

Saskaņā ar Dzīvesvietas deklarēšanas likuma 12.panta pirmās daļas 2.punktu, ziņas par 

dzīvesvietu iestāde anulē, ja attiecīgajai personai nav tiesiska pamata dzīvot deklarētajā 

dzīvesvietā. 

Ņemot vērā iepriekš minēto tiesisko regulējumu un konstatētos apstākļus, ka Zanei Martai 

Štālei nepieder nekustamais īpašums „Mežmalieši”, Tērvetes pagasts, Tērvetes novads, kā arī 

nav konstatēti apstākļi, ka attiecībā uz minētā nekustamā īpašuma lietošanu būtu noslēgts īres 

vai nomas līgums, vai arī šā īpašuma lietošanas tiesības viņa būtu ieguvusi uz laulības, 

radniecības, svainības vai cita likumiska vai līgumiska pamata, kā arī Zane Marta Štāle faktiski 

minētajā īpašumā nedzīvo, ziņas par Zanes Martas Štāles deklarēto dzīvesvietu adresē 

„Mežmalieši”, Tērvetes pagasts, Tērvetes novads, ir anulējamas.  

   Pēc Iedzīvotāju reģistra datiem Zane Marta Štāle citu dzīvesvietu nav deklarējusi.  

Ņemot vērā iepriekš minēto un pamatojoties uz Dzīvesvietas deklarēšanas likuma 12.panta 

pirmās daļas 2.punktu un likuma “Par pašvaldībām” 21. panta pirmās daļas 27.punktu, saskaņā 

ar 2018. gada 22. novembra Tautsaimniecības un attīstības komitejas lēmumu, atklāti vārdiski 

balsojot: PAR – 8 (D. Reinika, S. Laizāns, I. Krūmiņa, L. Karloviča, Dz. Sirsone, M. Darguža, 

A. Miķelsons, I. Vēveris), PRET – nav, ATTURAS - nav, Tērvetes novada dome NOLEMJ: 

  

1. Anulēt ziņas par Zanes Martas Štāles, personas kods 260403-22852, deklarēto 

dzīvesvietu adresē „Mežmalieši”, Tērvetes pagasts, Tērvetes novads. 

2. Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas brīdi. Lēmumu var pārsūdzēt viena mēneša 

laikā no tā spēkā stāšanās brīža Administratīvās rajona tiesas Jelgavas tiesu namā Atmodas ielā 

19, Jelgava, LV - 3007. 

      

    

 Domes priekšsēdētāja                                                                                       D. Reinika 
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LATVIJAS REPUBLIKA 
TĒRVETES NOVADA DOME 

Reģ.Nr.90001465562 

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

e-pasts: tervetesnd@tervetesnd.lv 
 

 

TĒRVETES NOVADA TĒRVETES PAGASTĀ 

 

LĒMUMS 
 

 

2019. gada 29. novembrī                                                                                       Nr. 86 

                                                                                                          (protokols Nr.19, 2. §) 

 

 

Par deklarētās dzīvesvietas anulēšanu 

 

 

Tērvetes novada dome ir izskatījusi sociālās aprūpes centra „Tērvete”, reģ.nr. 90000028404, 

atbilstoši Dzīvesvietas deklarēšanas likuma 11.panta trešajai daļai iesniegto rakstveida 

iesniegumu, kurā motivēts lūgums anulēt ziņas par Mārtiņa Kramiņa, personas kods 031000-

21305, deklarēto dzīvesvietu adresē „Mežmalieši”, Tērvetes pagasts, Tērvetes novads, jo 

minētajai personai zudis tiesiskais pamats dzīvot deklarētajā adresē. 

Izvērtējot Tērvetes novada domes rīcībā esošo informāciju un ar lietu saistītos juridiskos 

apstākļus tika konstatēts: 

2018. gada 29. oktobrī Tērvetes novada dome ir saņēmusi sociālās aprūpes centra „Tērvete” 

vēstuli Nr. 1-09/287 ar lūgumu anulēt ziņas par Mārtiņa Kramiņa, personas kods 031000-

21305, deklarēto dzīvesvietu adresē „Mežmalieši”, Tērvetes pagasts, Tērvetes novads, jo 

minētajai personai zudis tiesiskais pamats dzīvot deklarētajā adresē. 

Vēstulē norādīts, ka Mārtiņš Kramiņš savu dzīvesvietu adresē „Mežmalieši”, Tērvetes 

pagasts, Tērvetes novads, deklarējis kā nepilngadīgs bērns, kurš tika ievietots bērnu aprūpes 

iestādē - Sociālās aprūpes centrā „Tērvete”.  

2017. gada 19. decembrī ir beigusies Mārtiņa Kramiņa uzturēšanās sociālās aprūpes centrā 

„Tērvete” un zudis tiesiskais pamats dzīvot deklarētajā dzīvesvietā. No minētā datuma Mārtiņš 

Kramiņš nekustamajā īpašumā „Mežmalieši”, Tērvetes pagasts, Tērvetes novads, nedzīvo.  

Dzīvesvietas deklarēšanas likuma 3.panta otrās daļas noteikumi nosaka, ka personai ir 

tiesisks pamats apmesties uz dzīvi noteiktā nekustamā īpašumā, ja tai pieder šis nekustamais 

īpašums, attiecībā uz to ir noslēgts īres vai nomas līgums vai šā īpašuma lietošanas tiesības tā 

ieguvusi uz laulības, radniecības, svainības vai cita likumiska vai līgumiska pamata.  

  Saskaņā ar LR MK 11.02.2003 noteikumu Nr. 72 „Kārtība, kādā anulējamas ziņas par 

deklarēto dzīvesvietu” 2. un 3.punktu, iestāde personas deklarācijā sniegtās ziņas par deklarēto 

dzīvesvietu anulē, pamatojoties uz iestādes rīcībā esošajiem dokumentiem, pēc šo ziņu 

pārbaudes normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā un motivēta lēmuma pieņemšanas par 

deklarētās dzīvesvietas ziņu anulēšanu. 
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Saskaņā ar Dzīvesvietas deklarēšanas likuma 12.panta pirmās daļas 2.punktu, ziņas par 

dzīvesvietu iestāde anulē, ja attiecīgajai personai nav tiesiska pamata dzīvot deklarētajā 

dzīvesvietā. 

Ņemot vērā iepriekš minēto tiesisko regulējumu un konstatētos apstākļus, ka Mārtiņam 

Kramiņam nepieder nekustamais īpašums „Mežmalieši”, Tērvetes pagasts, Tērvetes novads, kā 

arī nav konstatēti apstākļi, ka attiecībā uz minētā nekustamā īpašuma lietošanu būtu noslēgts 

īres vai nomas līgums, vai arī šā īpašuma lietošanas tiesības viņš būtu ieguvis uz laulības, 

radniecības, svainības vai cita likumiska vai līgumiska pamata, kā arī Mārtiņš Kramiņš faktiski 

minētajā īpašumā nedzīvo, ziņas par Mārtiņa Kramiņa deklarēto dzīvesvietu adresē 

„Mežmalieši”, Tērvetes pagasts, Tērvetes novads, ir anulējamas.  

Pēc Iedzīvotāju reģistra datiem Mārtiņš Kramiņš citu dzīvesvietu nav deklarējis.  

Ņemot vērā iepriekš minēto un pamatojoties uz Dzīvesvietas deklarēšanas likuma 12.panta 

pirmās daļas 2.punktu un likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu, saskaņā 

ar 2018. gada 22. novembra Tautsaimniecības un attīstības komitejas lēmumu, atklāti vārdiski 

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

A. Miķelsons, I. Vēveris), PRET - nav, ATTURAS - nav, Tērvetes novada dome NOLEMJ: 

 

1. Anulēt ziņas par Mārtiņa Kramiņa, personas kods 031000-21305, deklarēto 

dzīvesvietu adresē „Mežmalieši”, Tērvetes pagasts, Tērvetes novads. 

2. Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas brīdi. Lēmumu var pārsūdzēt viena mēneša 

laikā no tā spēkā stāšanās brīža Administratīvās rajona tiesas Jelgavas tiesu namā Atmodas ielā 

19, Jelgava, LV - 3007. 

 

    

 Domes priekšsēdētāja                                                                                                D. Reinika 
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LATVIJAS REPUBLIKA 
TĒRVETES NOVADA DOME 

Reģ.Nr.90001465562 

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

e-pasts: tervetesnd@tervetesnd.lv 
 

 

TĒRVETES NOVADA TĒRVETES PAGASTĀ 

 

LĒMUMS 
 

 

2019. gada 29. novembrī                                                                                       Nr. 87 

                                                                                                          (protokols Nr.19, 3. §) 

 

 

Par adrešu piešķiršanu 

 

 

Tērvetes novada dome, izskatot iesniegto lēmuma projektu par Valsts zemes dienesta 

iesniegto informāciju, konstatēja: 

Sakarā ar pasūtījumu būvju kadastrālajai uzmērīšanai Nekustamā īpašuma valsts kadastra 

informācijas sistēmā tika izvērtēti un aktualizēti dati dzīvojamai mājai “Īkšķīši”, Tērvete, 

Tērvetes pagasts, Tērvetes novads, ar kadastra apzīmējumu 4688 003 0139 001 (kods Adrešu 

klasifikatorā: 102814290). 

Dzīvokļu sadales rezultātā kadastra informācijas sistēmā tika dzēstas telpu grupas ar 

kadastra apzīmējumiem 4688 003 0139 001 001 (dzīvoklis ar adresi “Īkšķīši”- 1, Tērvete, 

Tērvetes pag., Tērvetes nov., (kods adrešu klasifikatorā: 119125873)), 4688 003 0139 001 002 

(dzīvoklis ar adresi “Īkšķīši”- 2, Tērvete, Tērvetes pag., Tērvetes nov., (kods Adrešu 

klasifikatorā: 119125881)), 4688 003 0139 003 (veranda) un izveidotas telpu grupas ar kadastra 

apzīmējumiem 4688 003 0139 001 004 (veikals), 4688 003 0139 001 005 (dzīvoklis), 4688 003 

0139 001 006 (veikals), 4688 003 0139 001 007 (dzīvoklis) un 4688 003 0139 001 008 (cita, 

iepriekš neklasificēta, telpu grupa).  

Ministru kabineta 2015. gada 8. decembra noteikumu Nr. 698 “Adresācijas noteikumi” 2.10. 

apakšpunkts nosaka, ka, adresācijas objekts ir telpu grupa, un jāpiešķir telpu grupai adrese. 

Saskaņā ar Noteikumu 21.punktu pašvaldība izvērtē nepieciešamību piešķirt numurus 

dzīvojamām un nedzīvojamām telpu grupām. 

 Izvērtējot nepieciešamību piešķirt numurus dzīvojamo un nedzīvojamo telpu grupai, 

Tērvetes novada dome pieprasīja dzīvojamās mājas “Īkšķīši”, Tērvete, Tērvetes pagasts, 

Tērvetes novads, kopīpašniekiem Armandam Vizneram, Augēnijai Rullei un “AVER īpašumi” 

SIA sniegt viedokli par numuru piešķiršanas nepieciešamību dzīvojamo un nedzīvojamo telpu 

grupām. Saskaņā ar saņemtajiem kopīpašnieku viedokļiem, kopīpašnieki vēlas piešķirt 

numurus dzīvojamām un nedzīvojamām telpu grupām atbilstoši mājas kadastrālās uzmērīšanas  

lietā izveidotajiem telpu grupu numuriem. 

Pēc minētā, saskaņā ar 2018. gada 22. novembra Tautsaimniecības un attīstības komitejas 

lēmumu, papildus pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.pantu, Tērvetes novada dome, 
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atklāti vārdiski balsojot: PAR - 8 (D. Reinika, S. Laizāns, I. Krūmiņa, L. Karloviča, Dz. 

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

 

1. Piešķirt nedzīvojamo telpu grupai ar kadastra apzīmējumu 4688 003 0139 001 004 

(veikals) adresi „Īkšķīši”- 4, Tērvete, Tērvetes pagasts, Tērvetes novads;  

2. Piešķirt dzīvojamo telpu grupai ar kadastra apzīmējumu 4688 003 0139 001 005 

(dzīvoklis) adresi „Īkšķīši”- 5,Tērvete, Tērvetes pagasts, Tērvetes novads;  

3. Piešķirt nedzīvojamo telpu grupai ar kadastra apzīmējumu 4688 003 0139 001 006 

(veikals) adresi „Īkšķīši”- 6, Tērvete, Tērvetes pagasts, Tērvetes novads;  

4. Piešķirt dzīvojamo telpu grupai ar kadastra apzīmējumu 4688 003 0139 007(dzīvoklis) 

adresi „Īkšķīši”- 7, Tērvete, Tērvetes pagasts, Tērvetes novads;  

5. Piešķirt nedzīvojamo telpu grupai ar kadastra apzīmējumu 4688 003 0139 001 008 

(cita, iepriekš neklasificēta telpu grupa) adresi „Īkšķīši”- 8, Tērvete, Tērvetes pagasts, Tērvetes 

novads; 

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

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

 

 

 

    

 Domes priekšsēdētāja                                                                                                D. Reinika 
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LATVIJAS REPUBLIKA 
TĒRVETES NOVADA DOME 

Reģ.Nr.90001465562 

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

e-pasts: tervetesnd@tervetesnd.lv 
 

 

TĒRVETES NOVADA TĒRVETES PAGASTĀ 

 

LĒMUMS 
 

 

2019. gada 29. novembrī                                                                                       Nr. 88 

                                                                                                          (protokols Nr.19, 4. §) 

 

 

Par zemes iznomāšanu  

 

 

Tērvetes novada dome, izskatot Tērvetes novada domes Attīstības nodaļas sagatavoto 

lēmuma projektu par pašvaldībai piekritīgās, apbūvētās zemes vienības “Zirņi”, Augstkalnes 

pagasts, Tērvetes novads, kadastra Nr. 4644 003 0197, iznomāšanu, konstatēja: 

Tērvetes novada pašvaldībai ir piekritīgs nekustamais īpašums “Zirņi”, Augstkalnes 

pagasts, Tērvetes novads, kadastra Nr. 4644 003 0197, sastāvošs no vienas apbūvētas zemes 

vienības ar kopplatību 1,8 ha. 

 Uz norādītās zemes vienības atrodas tikai Nikolajam Semjonovam, personas kods 250551-

12212, piederoša būve “Zirņi”, Augstkalnes pagasts, Tērvetes novads. Īpašuma tiesības uz 

būves īpašumu “Zirņi”, Augstkalnes pagasts, Tērvetes novads, kadastra Nr.4644 503 0005, 

Nikolajam Semjonovam ir reģistrētas Augstkalnes pagasta zemesgrāmatas nodalījumā 

Nr.100000580610.  

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

apbūves tiesības noteikumi” (turpmāk tekstā – Noteikumi) 7.punkts paredz, ka apbūvētu 

zemesgabalu iznomā tikai uz tā esošās būves īpašniekam, tiesiskajam valdītājam vai lietotājam, 

ja citos normatīvajos aktos nav noteikts citādi. 

Noteikumi 8.punkts paredz, ka par apbūvēta zemesgabala nomu var slēgt nomas līgumu. 

Nomas līgumu slēdz, ja iznomātājs ir pieņēmis lēmumu slēgt nomas līgumu vai to ir ierosinājis 

attiecīgās būves īpašnieks, tiesiskais valdītājs vai lietotājs, vai tā noslēgšanu nosaka citi 

normatīvie akti. 

Noteikumu 17.punkts paredz, ka apbūvēta zemesgabala nomas maksa gadā ir 1,5 % no 

zemesgabala kadastrālās vērtības, bet ne mazāka par 28 euro. 

Ievērojot norādīto un papildus pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās 

daļas 27.punktu un Ministru kabineta 19.06.2018. noteikumu Nr. 350 „Publiskas personas 

zemes nomas un apbūves tiesības noteikumi”, saskaņā ar  2018. gada 22. novembra 

Tautsaimniecības un attīstības komitejas lēmumu, atklāti vārdiski balsojot: PAR - 8 (D. 

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

Vēveris), PRET - nav, ATTURAS - nav, Tērvetes novada dome NOLEMJ:  
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1. Iznomāt pašvaldībai piekritīgo, apbūvēto zemes vienību “Zirņi”, Augstkalnes pagasts, 

Tērvetes novads, kadastra Nr. 4644 003 0119, 1,8 ha kopplatībā, Nikolajam Semjonovam, 

personas kods 250551-12212, nosakot: 

1.1. zemes vienības izmantošanas mērķi – ēku (būvju) uzturēšana; 

1.2. nomas līguma termiņu - 10 (desmit) gadi; 

1.3 nomas maksu 1,5 % apmērā no zemes vienības kadastrālās vērtības gadā (neieskaitot 

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

2. 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 ” atbilstoša zemes nomas līguma projekta 

sagatavošanu; 

3. 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 ” atbilstošu zemes nomas līgumu un veikt lēmuma 

izpildes kontroli. 

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

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

 

 

 

    

 Domes priekšsēdētāja                                                                                                D. Reinika 
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LATVIJAS REPUBLIKA 
TĒRVETES NOVADA DOME 

Reģ.Nr.90001465562 

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

e-pasts: tervetesnd@tervetesnd.lv 
 

 

TĒRVETES NOVADA TĒRVETES PAGASTĀ 

 

LĒMUMS 
 

 

2019. gada 29. novembrī                                                                                       Nr. 89 

                                                                                                          (protokols Nr.19, 5. §) 

 

 

Par zemes iznomāšanu  

 

 

Tērvetes novada dome, izskatot Tērvetes novada domes Attīstības nodaļas sagatavoto 

lēmuma projektu par pašvaldībai piekritīgās, apbūvētās zemes vienības “Pūliņi”, Kroņauce, 

Tērvetes pagasts, Tērvetes novads, kadastra apzīmējums 4688 001 0160 iznomāšanu, 

konstatēja:  

Tērvetes novada pašvaldībai ir piekritīgs nekustamais īpašums “Pūliņi”, Kroņauce, 

Tērvetes pagasts, Tērvetes novads, kadastra Nr. 4688 001 0159, sastāvošs no vienas apbūvētas 

zemes vienības kadastra apzīmējums 4688 001 0160 ar kopplatību 0,4 ha. 

 Uz norādītās zemes vienības atrodas tikai Rūtai Krastiņai, personas kods 231189-12200, 

piederošas būves “Pūliņi”, Kroņauce, Tērvetes pagasts, Tērvetes novads. Īpašuma tiesības uz 

būves īpašumu “Pūliņi”, Kroņauce, Tērvetes pagasts, Tērvetes novads, kadastra Nr.4688 501 

0038, Rūtai Krastiņai ir reģistrētas Tērvetes pagasta zemesgrāmatas nodalījumā 

Nr.100000565226.  

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

apbūves tiesības noteikumi” (turpmāk tekstā – Noteikumi) 7.punkts paredz, ka apbūvētu 

zemesgabalu iznomā tikai uz tā esošās būves īpašniekam, tiesiskajam valdītājam vai lietotājam, 

ja citos normatīvajos aktos nav noteikts citādi. 

Noteikumi 8.punkts paredz, ka par apbūvēta zemesgabala nomu var slēgt nomas līgumu. 

Nomas līgumu slēdz, ja iznomātājs ir pieņēmis lēmumu slēgt nomas līgumu vai to ir ierosinājis 

attiecīgās būves īpašnieks, tiesiskais valdītājs vai lietotājs, vai tā noslēgšanu nosaka citi 

normatīvie akti. 

Noteikumu 17.punkts paredz, ka apbūvēta zemesgabala nomas maksa gadā ir 1,5 % no 

zemesgabala kadastrālās vērtības, bet ne mazāka par 28 euro. 

Ievērojot norādīto un papildus pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās 

daļas 27.punktu un Ministru kabineta 19.06.2018. noteikumu Nr. 350 „Publiskas personas 

zemes nomas un apbūves tiesības noteikumi”, saskaņā ar  2018. gada 22. novembra 

Tautsaimniecības un attīstības komitejas lēmumu, atklāti vārdiski balsojot: PAR - 8 (D. 

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

Vēveris), PRET - nav, ATTURAS - nav,Tērvetes novada dome NOLEMJ:  
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1. Iznomāt pašvaldībai piekritīgo, apbūvēto zemes vienību “Pūliņi”, Kroņauce, Tērvetes 

pagasts, Tērvetes novads, kadastra Nr. 4688 001 0159,kadastra apzīmējums 4688 001 0160 0,4 

ha kopplatībā, Rūtai Krastiņai, personas kods 231189-12200, nosakot: 

1.1  zemes vienības izmantošanas mērķi – ēku (būvju) uzturēšana; 

1.2  nomas līguma termiņu - 10 (desmit) gadi; 

1.3  nomas maksu 1,5 % apmērā no zemes vienības kadastrālās vērtības gadā (neieskaitot 

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

2. 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 ” atbilstoša zemes nomas līguma projekta 

sagatavošanu; 

3. 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 ” atbilstošu zemes nomas līgumu un veikt lēmuma 

izpildes kontroli. 

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

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

 

    

 Domes priekšsēdētāja                                                                                                D. Reinika 
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LATVIJAS REPUBLIKA 
TĒRVETES NOVADA DOME 

Reģ.Nr.90001465562 

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

e-pasts: tervetesnd@tervetesnd.lv 
 

 

TĒRVETES NOVADA TĒRVETES PAGASTĀ 

 

LĒMUMS 
 

 

2019. gada 29. novembrī                                                                                       Nr. 90 

                                                                                                          (protokols Nr.19, 9. §) 

 

 

Par nekustamā īpašuma izslēgšanu no pašvaldības bilances un īpašuma tiesību dzēšanu 

zemesgrāmatā 

 

 

    Ievērojot Tērvetes novada pašvaldības dzīvojamo māju privatizācijas komisijas noslēgtos 

līgumus un daudzdzīvokļu dzīvojamajā mājā „Ābelītes”, Tērvetes pagasts,  Tērvetes novads, 

atrodošos dzīvokļu īpašnieku nostiprinātās īpašuma tiesības zemesgrāmatā, pamatojoties uz 

likuma „Par valsts un pašvaldību dzīvojamo māju privatizāciju” 48.panta pirmo daļu, likumu 

„Par nekustamā īpašuma ierakstīšanu zemesgrāmatās”, Zemesgrāmatu likumu un likuma „Par 

pašvaldībām” 21.pantu, saskaņā ar  2018. gada 22. novembra Finanšu komitejas lēmumu, 

Tērvetes novada dome, atklāti vārdiski balsojot:  PAR - 8 (D. Reinika, S. Laizāns, I. Krūmiņa, 

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

nav, NOLEMJ:  

 

   1.  Izslēgt no Tērvetes novada pašvaldības bilances sekojošu nekustamo īpašumu 

„Ābelītes”, Tērvetes pagasts, Tērvetes novads, kadastra Nr.4688 005 0232, kas sastāv no 

daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas un zemes gabala ar kopējo platību 0,260 ha (Tērvetes 

pagasta zemesgrāmatas nodalījums Nr.100000369245). 

 

   2. Uzdot Tērvetes novada pašvaldības Attīstības nodaļai veikt visas nepieciešamās darbības 

šī lēmuma 1.punktā minēto nekustamo īpašuma  tiesību dzēšanai Zemgales rajona 

zemesgrāmatu nodaļā. 

 

 

 

 Domes priekšsēdētāja                                                                                                D. Reinika 
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APSTIPRINĀTI 

ar Tērvetes novada domes 

2018. gada    25. oktobra sēdes lēmumu 

(prot. Nr. 18, 6. §), 

ar precizējumiem 2018. gada 29. novembra sēdē 

(prot. Nr. 19, 6. §) 

  

 

     Saistošie noteikumi  Nr. 24   “Grozījumi Tērvetes novada domes 2017. gada 30. 

novembra  saistošajos noteikumos Nr. 16 „ Par ģimenes vai atsevišķi dzīvojošas personas 

atzīšanu par trūcīgu vai maznodrošinātu un sociālās palīdzības pabalstiem Tērvetes 

novada pašvaldībā”” 

                                                                                              

                                                                                              

 Izdoti saskaņā ar  

Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības  likuma 

 33. panta otro daļu un  

35. panta ceturto un piekto daļu, 

likuma “Par palīdzību dzīvokļa  

jautājuma risināšanā” 25.panta pirmo daļu, 

likuma “Par pašvaldībām” 43.panta trešo daļu,  

  Ministru kabineta 2018.gada 26.jūnija noteikumu  

Nr. 354 „Audžuģimenes noteikumi” 78.punktu 

 

 
 

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

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

sociālās palīdzības pabalstiem Tērvetes novada pašvaldībā” (turpmāk – saistošie noteikumi) 

šādus grozījumus: 

 

  1. Izteikt saistošo  noteikumu izdošanas tiesisko pamatojumu šādā redakcijā: 

“Izdoti saskaņā ar  Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības  likuma 33.panta otro daļu 

un 35.panta ceturto un piekto daļu, likuma “Par palīdzību dzīvokļa  jautājuma risināšanā” 

25.panta pirmo daļu, likuma “Par pašvaldībām” 43.panta trešo daļu,  Ministru kabineta 2018. 

gada 26. jūnija noteikumu  Nr. 354 „Audžuģimenes noteikumi” 78.punktu” 

 

  2.  Papildināt saistošos noteikumus ar 38.1punktu šādā redakcijā: 

 

„38.1     Pabalsts ēdināšanai.  Pabalsts paredzēts pašvaldības pirmsskolas izglītības grupu  

izglītojamajiem, kuri vēl nav sasnieguši obligāto pamatizglītības  vecumu un  kuru ģimenei 

noteikts trūcīgas ģimenes statuss.”. 

   

  3.  Papildināt saistošos noteikumus ar 38.2 punktu šādā redakcijā: 

 

„38.2 Pabalstu piešķir atbilstoši Tērvetes novada domes apstiprinātajam izcenojumam par 

ēdināšanu pirmsskolas izglītības grupā,  ietverot produktu un pakalpojuma izmaksas.”.  

 

Domes priekšsēdētāja                                                                           Dace Reinika 
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Saistošo noteikumu Nr. 24 

 “Grozījumi Tērvetes novada domes 2017. gada 30. novembra  saistošajos 

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

trūcīgu vai maznodrošinātu un sociālās palīdzības pabalstiem Tērvetes novada 

pašvaldībā””    paskaidrojuma raksts 

 

Paskaidrojuma raksta 

sadaļas 

Norādāmā informācija 

1. Projekta 

nepieciešamības 

pamatojums 

 Šobrīd ir spēkā esoši Tērvetes novada domes 2017. gada 30. 

novembra saistošie noteikumi Nr. 16 „Par ģimenes vai atsevišķi 

dzīvojošas personas atzīšanu par trūcīgu vai maznodrošinātu un 

sociālās palīdzības pabalstiem Tērvetes novada pašvaldībā”. 

Ievērojot to, ka spēkā stājušies Ministru kabineta 2018. gada 26. 

jūnija  noteikumi Nr.354 “Audžuģimenes noteikumi”, nepieciešams 

precizēt saistošo noteikumu izdošanas tiesisko pamatojumu.  

Ņemot vērā vispārējo iedzīvotāju ekonomisko stāvokli un 

pašvaldības finansiālās iespējas, ir nepieciešams un iespējams 

palielināt pašvaldības sniedzamās palīdzības apjomu, sniedzot 

ēdināšanas pakalpojumus  pašvaldības pirmsskolas izglītības   

grupu  izglītojamajiem, kuri vēl nav sasnieguši obligāto 

pamatizglītības  vecumu un  kuru ģimenei noteikts trūcīgas 

ģimenes statuss. 

2. Īss projekta satura 

izklāsts 

 Ar saistošajiem noteikumiem tiek grozīti Tērvetes novada domes 

2017. gada 30. novembra saistošie noteikumi Nr. 16 „Par ģimenes 

vai atsevišķi dzīvojošas personas atzīšanu par trūcīgu vai 

maznodrošinātu un sociālās palīdzības pabalstiem Tērvetes novada 

pašvaldībā”, precizējot saistošo noteikumu izdošanas tiesisko 

pamatojumu un  palielinot pašvaldības sniedzamās palīdzības 

apjomu pirmsskolas izglītības grupu izglītojamajiem, kuru 

ģimenēm ir noteikts trūcīgas ģimenes statuss.  

3. Informācija par 

plānoto projekta ietekmi 

uz pašvaldības budžetu 

   

Nav būtiskas ietekmes  

4. Informācija par 

plānoto projekta ietekmi 

uz sabiedrību 

(mērķgrupām) un 

uzņēmējdarbības vidi 

pašvaldības teritorijā 

 Nav būtiskas ietekmes 

 

5. Informācija par 

administratīvajām 

procedūrām 

Noteikumu izpildi nodrošinās Tērvetes novada domes Sociālais 

dienests. 

 

6. Informācija par 

konsultācijām ar 

privātpersonām 

 Plānotais sabiedrības līdzdalības veids – priekšlikumu un 

iebildumu izvērtēšana pēc projekta publicēšanas pašvaldības 

tīmekļa vietnē www.tervetesnovads.lv. 

Sabiedrības pārstāvju izteiktie priekšlikumi vai iebildumi - 

paredzēts izvērtēt pēc to saņemšanas. 

 

Domes priekšsēdētāja                                                                                 D. Reinika 

http://www.tervetesnovads.lv/
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APSTIPRINĀTI 

ar Tērvetes novada domes 

2017.gada 30.novembra  

sēdes lēmumu (prot. Nr. 21, 13. §), 

ar precizējumiem 2017.gada 28.decembra sēdē 

(prot. Nr. 23, 13.§), 

ar grozījumiem 2018. gada 22. februāra  sēdē 

(protokols Nr. 3, 13.§), 

ar precizējumiem  2018.gada 29.marta sēdē  

(prot. Nr. 5, 20. §), 

ar grozījumiem 2018.gada  25.oktobra sēdē 

(prot. Nr. 18, 6. §), 

ar precizējumiem 2018.gada 29. novembra sēdē  

(prot. Nr. 19,   6. §) 

 

Saistošie noteikumi Nr. 16 

Par ģimenes vai atsevišķi dzīvojošas personas atzīšanu par trūcīgu 

vai maznodrošinātu un sociālās palīdzības pabalstiem  

Tērvetes novada pašvaldībā 

 

Izdoti saskaņā ar  

Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības  likuma 

 33. panta otro daļu un  

35. panta ceturto un piekto daļu, 

likuma “Par palīdzību dzīvokļa  

jautājuma risināšanā” 14.panta sesto daļu, 

likuma “Par pašvaldībām” 43.panta trešo daļu,  

Ministru kabineta 2006. gada 19.  decembra  noteikumu   

Nr. 1036   „Audžuģimenes noteikumi” 43. punktu  

 

 

I. Vispārīgie jautājumi 

 
1. Saistošie noteikumi nosaka: 

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

ģimeņu (personu) atbilstību trūcīgas vai maznodrošinātas ģimenes (personas) statusam; 

1.2. pašvaldības noteiktos sociālās palīdzības veidus un apmērus; 

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

palīdzības likumā noteiktie sociālās palīdzības pabalsti un sociālās palīdzības pabalsti 

pamatvajadzību apmierināšanai; 

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

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

Tērvetes novada administratīvajā teritorijā. 

3. Sociālās palīdzības pabalstus piešķir izvērtējot pabalstu pieprasītāju ienākumus un materiālo 

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

ģimenēm (personām). 
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II. Ienākumu un materiālo resursu novērtēšana 

 

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

statusam, vai saņemtu kādu no sociālās palīdzības pabalstiem, persona vēršas Tērvetes novada 

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

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

pašvaldības un valsts datu reģistros pieejamo informāciju par sevi un ģimenes locekļiem. 

5. Mutvārdos izteiktu klienta iesniegumu Dienesta speciālisti pašvaldības sociālās palīdzības 

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

paraksta. 

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

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

reģistriem, informācijas sistēmā SOPA elektroniski aizpilda iztikas līdzekļu deklarāciju 

(turpmāk – deklarācija). 

7. Ja deklarācijas aizpildīšanai nepieciešamā informācija par mājsaimniecību sociālā darba 

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

speciālists vienojas par nepieciešamās informācijas iegūšanas veidu un laiku.  

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

iesniedzējs, apliecinot deklarācijā sniegto ziņu patiesumu. 

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

normatīvo aktu prasībām. 

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

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

iesniegt vai tā iesniegšanas nepieciešamību var pieteikt: 

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

elektroniski ar drošu elektronisko parakstu) vai pieteikumu uz adresi – 

socdienests@tervetesnov.lv; 

    10.2. informējot Dienestu pa tālruni. 

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

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

nepieciešams, apmeklē personu dzīvesvietā un vienojas par lēmuma pieņemšanai nepieciešamo 

dokumentu iesniegšanu un trūcīgas vai maznodrošinātas personas (ģimenes) izziņas 

saņemšanas veidu un laiku. 

 

 

 

III. Ģimenes (personas) atzīšana par trūcīgu vai maznodrošinātu 

 

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

ģimenes vai atsevišķi dzīvojošas personas atzīšanu par trūcīgu. 

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

rakstiska izziņa par atbilstību trūcīgas ģimenes (personas) statusam.  

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

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

valstī noteiktās minimālās mēnešalgas uz katru ģimenes locekli . 
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15. Materiālā stāvokļa atbilstību maznodrošinātas ģimenes (personas) statusam Dienests 

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

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

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

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

rakstiska izziņa par atbilstību maznodrošinātas ģimenes (personas) statusam. 

 

 

 

 

IV. Sociālās palīdzības pabalsti, to apmēri un piešķiršanas nosacījumi 

 

18.  Pabalsts garantētā minimālā ienākumu līmeņa nodrošināšanai (turpmāk tekstā 

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

noteikumiem.  

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

Dienesta lēmumu ir atzīta par trūcīgu un pilda līdzdarbības pienākumus. 

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

nepilda līdzdarbības pienākumus vai pabalsta saņēmējs pārkāpis vienošanos par pabalsta 

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

izmaksas mēnesi. 

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

apsvērumus vai vienojoties ar pabalsta saņēmēju, sociālais dienests izsniedz pabalsta 

saņēmējam pārtikas pakas (ar uzskaiti naudā). 

22. GMI pabalsts tiek izmaksāts līdz tekošā mēneša beigām. 

 

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

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

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

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

kritērijiem: 

     23.1.  Trūcīga ģimene/persona; 

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

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

ģimenes locekli mēnesī nav lielāki par EUR 150.00. 

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

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

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

telpas lietošanu saistītu maksājumu  rēķinu.  

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

dzīvokļos ilgstoši nedzīvo vai nodevuši dzīvokli apakšīrē vai citas personas lietošanā. 

 

27. Pabalsts komunālo pakalpojumu vai kurināmā iegādes izdevumu daļējai 

segšanai. Pabalsts tiek piešķirts Tērvetes novada iedzīvotājiem, kuru deklarētā un pastāvīgā  

dzīvesvieta ir pašvaldības teritorijā un  kuri atbilst kādam no šādiem kritērijiem: 

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

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

atzīšanu par trūcīgu” noteiktos, un  kuru ienākumi  nepārsniedz    EUR  280.00 mēnesī; 
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      27.2. Vientuļais pensionārs,   kuram nepieder īpašumi, izņemot MK noteikumos „Par 

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

nepārsniedz  EUR  280.00 mēnesī.   

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

pabalstu var izmaksāt pa daļām.  

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

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

saistītu  rēķinu. 

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

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

 

 

31. Pabalsts krīzes situācijā tiek piešķirts:  

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

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

pašvaldības teritorijā, ņemot vērā iepriekš neparedzēto apstākļu radītos  zaudējumus, un tajos 

gadījumos, ja personai nav tiesību saņemt citu valsts noteiktu pabalstu vai apdrošināšanas 

atlīdzību, vai arī tie ir nepietiekami minimālo izdevumu segšanai; 

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

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

ģimenes/ personas  statuss.  

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

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

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

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

Iesniegumā iesniedzējs norāda nepieciešamā  pabalsta krīzes situācijā apmēru.  

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

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

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

pamatojums pabalsta piešķiršanai. 

 

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

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

35. Pabalstu piešķir atbilstoši  Tērvetes novada domes apstiprinātajam vienas pusdienu 

porcijas izcenojumam Tērvetes novada izglītības iestādēs.  

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

pakalpojumu ēdināšanas uzņēmumam, kas nodrošina ēdināšanu. 

 

37. Pabalsti un atlīdzība audžuģimenei.   Audžuģimene, ja lēmumu par bērna ārpusģimenes 

aprūpi pieņēmusi Tērvetes novada bāriņtiesa, saņem  atlīdzību par audžuģimenes pienākumu 

veikšanu, pabalstu bērna uzturam,  kā arī pabalstu apģērba un mīkstā inventāra iegādei. 

Audžuģimene saņem  atlīdzību par audžuģimenes pienākumu veikšanu saskaņā ar Ministru  

kabineta noteikumiem. 

38. Pabalsti audžuģimenei tiek piešķirti sekojoši: 

38.1. Ikmēneša pabalsts audžuģimenei bērna uzturam divkāršā Ministru kabineta noteikto 

minimālo uzturlīdzekļu bērnam apmērā; 

38.2. Gadījumā, ja bērnu ievieto audžuģimenē uz laiku, kas īsāks par mēnesi, pabalsta 

apmēru audžuģimenei bērna uzturam nosaka proporcionāli dienu skaitam, par pamatu ņemot šo 

noteikumu 38.1. apakšpunktā noteikto atlīdzības apmēru mēnesī; 

38.3. Ikgadējs pabalsts bērna apģērba un mīkstā inventāra iegādei 75.00 EUR apmērā. 
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381.     Pabalsts ēdināšanai.  Pabalsts paredzēts pašvaldības pirmsskolas izglītības    

grupu  izglītojamajiem, kuri vēl nav sasnieguši obligāto pamatizglītības  vecumu un  kuru 

ģimenei noteikts trūcīgas ģimenes statuss. 

 

382. Pabalstu piešķir atbilstoši Tērvetes novada domes apstiprinātajam izcenojumam par 

ēdināšanu pirmsskolas izglītības grupā,  ietverot produktu un pakalpojuma izmaksas.”.  

 

 

 

V. Lēmumu pieņemšanas, apstrīdēšanas un pārsūdzēšanas kārtība 

 

39. Lēmumi sociālās palīdzības pabalstu piešķiršanai vai atteikšanai tiek sagatavoti 

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

Dienesta vadītājs. 

40. Dienests pēc pabalsta pieprasītāja iesnieguma saņemšanas 10 darba dienu laikā 

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

pabalsta piešķiršanas atteikumu. 

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

norādot lēmuma apstrīdēšanas un pārsūdzības kārtību. 

42.  Dienesta pieņemtos lēmumus var apstrīdēt Tērvetes novada domē. 

43. Tērvetes novada domes pieņemtos lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona 

tiesā likumā noteiktajā kārtībā. 

 

 

 

VI. Noslēguma jautājumi 

 

44.  Ar saistošo noteikumu spēkā stāšanās dienu spēku zaudē Tērvetes  novada 

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

dzīvojošas personas atzīšanu par maznodrošinātu Tērvetes novadā”. 

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

 

 

 

Domes priekšsēdētāja                                                                                  Dace Reinika 
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APSTIPRINĀTI 

ar Tērvetes novada domes 

2018.gada  29. novembra 

sēdes lēmumu (protokols Nr. 19,  7.§) 

 

 

     Saistošie noteikumi  Nr. 25 

“Grozījumi Tērvetes novada domes 2015. gada 22. janvāra  saistošajos noteikumos Nr. 1  

„Tērvetes novada pašvaldībai piekrītošo un piederošo neapbūvētu zemesgabalu nomas 

maksas noteikšanas kārtība”” 

 

 

Izdoti saskaņā ar Ministru kabineta  

2018. gada 19. jūnija noteikumu Nr. 350 

 “Publiskas personas zemes nomas un  

apbūves  tiesības noteikumi” 31.punktu 

 

      Izdarīt Tērvetes novada domes 2015. gada 22. janvāra  saistošajos noteikumos Nr.1 

„Tērvetes novada pašvaldībai piekrītošo un piederošo neapbūvētu zemesgabalu nomas maksas 

noteikšanas kārtība” (turpmāk – saistošie noteikumi) šādus grozījumus: 

 

1. Izteikt saistošo noteikumu izdošanas tiesisko pamatojumu šādā redakcijā: 

“Izdoti saskaņā ar Ministru kabineta 2018. gada 19. jūnija noteikumu Nr. 350 “Publiskas 

personas zemes nomas un apbūves  tiesības noteikumi”  31.punktu”. 

 

2. Izteikt saistošo noteikumu 3.punktu šādā redakcijā:   

 

“3.  Neapbūvētu zemesgabalu bez apbūves tiesībām nomas maksu vai nomas maksas izsoles 

sākumcenu nosaka šādā apmērā:  

     3.1. ja zemesgabals izmantojams lauksaimniecības vajadzībām  (izņemot personīgo 

palīgsaimniecību vajadzībām):  

            3.1.1. zemesgabaliem platībā līdz 0,5 hektāriem (ieskaitot) – 1,5 % no zemesgabala 

kadastrālās vērtības gadā, bet ne mazāk kā 28 euro gadā;  

            3.1.2. zemesgabaliem platībā virs 0,5 hektāra līdz 2 hektāriem (ieskaitot) – 2 % no 

zemesgabala kadastrālās vērtības gadā, bet ne mazāk kā 28 euro gadā; 

            3.1.3. zemesgabaliem platībā virs 2 hektāriem līdz 10 hektāriem (ieskaitot) – 3 % no 

zemesgabala kadastrālās vērtības gadā;  

            3.1.4. zemesgabaliem platībā virs 10 hektāriem – 5 % no zemesgabala kadastrālās 

vērtības gadā;  

 

     3.2. ja zemesgabals izmantojams personīgās  palīgsaimniecības vajadzībām - 1,5 % no 

zemesgabala kadastrālās vērtības gadā, bet ne mazāk kā 7 euro gadā par katru zemes gabalu; 

 

     3.3. ja zemesgabals tiek iznomāts citiem mērķiem, nomas maksa saskaņā ar Domes 

lēmumu tiek noteikta no 1,5 līdz 5 % no zemesgabala kadastrālās vērtības gadā neatkarīgi no 

zemesgabala platības, bet ne mazāk kā 28 euro gadā. ” 

 

Domes priekšsēdētāja                                                                 Dace Reinika 
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Saistošo noteikumu Nr.25 „ Grozījumi Tērvetes novada domes 2015. gada 22. 

janvāra saistošajos noteikumos Nr.1 „ Tērvetes novada pašvaldībai piekrītošo un 

piederošo neapbūvētu zemesgabalu nomas maksas noteikšanas kārtība”” 

paskaidrojuma raksts 
  

Paskaidrojuma raksta 

sadaļas 

Norādāmā informācija 

1. Saistošo noteikumu 

nepieciešamības 

pamatojums 

 2018. gada 19. jūnijā stājās spēkā Ministru kabineta noteikumi Nr. 350 

“Publiskas personas zemes nomas un apbūves  tiesības noteikumi”, līdz 

ar to nepieciešams grozīt Tērvetes novada domes 2015. gada 22. janvāra 

saistošo noteikumu Nr.1 „ Tērvetes novada pašvaldībai piekrītošo un 

piederošo neapbūvētu zemesgabalu nomas maksas noteikšanas kārtība” 

izdošanas tiesisko pamatojumu, kā arī precizēt neapbūvētu zemesgabalu 

bez apbūves tiesībām nomas maksas vai nomas maksas izsoles 

sākumcenas noteikšanu atbilstoši spēkā esošajiem normatīvajiem 

aktiem. 

 

 2. Īss projekta satura 

izklāsts 

Tiek grozīts Tērvetes novada domes 2015. gada 22. janvāra saistošo 

noteikumu Nr.1 „ Tērvetes novada pašvaldībai piekrītošo un 

piederošo neapbūvētu zemesgabalu nomas maksas noteikšanas 

kārtība” izdošanas tiesiskais pamatojums un precizēta  neapbūvētu 

zemesgabalu bez apbūves tiesībām nomas maksas vai nomas maksas 

izsoles sākumcenas noteikšana atbilstoši spēkā esošajiem 

normatīvajiem aktiem. 

3. Informācija par 

plānoto projekta 

ietekmi uz 

pašvaldības budžetu 

 Nav būtiskas ietekmes 

4. Informācija par 

plānoto projekta 

ietekmi uz 

uzņēmējdarbības vidi 

pašvaldības teritorijā 

Nav attiecināms. 

5. Informācija par 

administratīvajām 

procedūrām 

Nav ietekmes uz  administratīvajām procedūrām.  

6. Informācija par 

konsultācijām ar 

privātpersonām 

Plānotais sabiedrības līdzdalības veids – priekšlikumu un iebildumu 

izvērtēšana pēc projekta publicēšanas pašvaldības tīmekļa vietnē: 

www.tervetesnovads.lv 

Sabiedrības pārstāvju izteiktie priekšlikumi vai iebildumi - paredzēts 

izvērtēt pēc to saņemšanas. 
 

 

 

Domes priekšsēdētāja                                                                                      D. Reinika 
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APSTIPRINĀTI 

ar  Tērvetes novada domes 

2015. gada  22. janvāra  sēdes 

lēmumu  (prot. Nr.1, 4. §); 

                                                                      ar precizējumiem Tērvetes novada domes 

                                                                                                2015. gada 19. marta sēdē 

                                                                                                (prot.Nr.4, 9. §), 

ar grozījumiem Tērvetes novada domes  

2018. gada  29. novembra sēdē 

(prot. Nr. 19, 7. §) 

 

Saistošie noteikumi Nr. 1 

Tērvetes novada pašvaldībai piekrītošo un piederošo neapbūvētu 

zemesgabalu nomas maksas noteikšanas kārtība 

 
Izdoti saskaņā ar Ministru kabineta  

2018.gada 19. jūnija noteikumu Nr. 350 

 “Publiskas personas zemes nomas un  

apbūves  tiesības noteikumi”  31.punktu 

 

I. Vispārīgie jautājumi 

  

1. Saistošie noteikumi (turpmāk tekstā - Noteikumi) nosaka Tērvetes novada pašvaldībai 

(turpmāk tekstā – pašvaldība) piekrītošo un piederošo neapbūvētu zemesgabalu nomas 

maksas noteikšanas kārtību.  

2. Zemesgabals šo noteikumu izpratnē ir zemes vienība ar noteiktu kadastra apzīmējumu vai 

tās daļa, par kuru tiek slēgts nomas līgums.  

 

II. Neapbūvētu zemesgabalu  bez apbūves tiesībām nomas maksa  

 

3.  Neapbūvētu zemesgabalu bez apbūves tiesībām nomas maksu vai nomas maksas izsoles 

sākumcenu nosaka šādā apmērā:  

     3.1. ja zemesgabals izmantojams lauksaimniecības vajadzībām  (izņemot personīgo 

palīgsaimniecību vajadzībām):  

            3.1.1. zemesgabaliem platībā līdz 0,5 hektāriem (ieskaitot) – 1,5 % no zemesgabala 

kadastrālās vērtības gadā, bet ne mazāk kā 28 euro gadā;  

            3.1.2. zemesgabaliem platībā virs 0,5 hektāra līdz 2 hektāriem (ieskaitot) – 2 % no 

zemesgabala kadastrālās vērtības gadā, bet ne mazāk kā 28 euro gadā; 

            3.1.3. zemesgabaliem platībā virs 2 hektāriem līdz 10 hektāriem (ieskaitot) – 3 % no 

zemesgabala kadastrālās vērtības gadā;  

            3.1.4. zemesgabaliem platībā virs 10 hektāriem – 5 % no zemesgabala kadastrālās 

vērtības gadā;  

 

     3.2. ja zemesgabals izmantojams personīgās  palīgsaimniecības vajadzībām - 1,5 % no 

zemesgabala kadastrālās vērtības gadā, bet ne mazāk kā 7 euro gadā par katru zemes gabalu; 
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     3.3. ja zemesgabals tiek iznomāts  citiem mērķiem, nomas maksa saskaņā ar Domes 

lēmumu tiek noteikta no 1,5 līdz 5 % no zemesgabala kadastrālās vērtības gadā neatkarīgi no 

zemesgabala platības, bet ne mazāk kā 28 euro gadā. 

 

 

4. Zemesgabaliem, kuriem nepieciešama rekultivācija (augsnes sakopšana lauksaimnieciskai 

izmantošanai), saskaņā ar Domes lēmumu šo noteikumu 3.punktā noteiktā zemes nomas 

maksa var tikt samazināta, bet ne mazāk kā 1.5 % no zemesgabala kadastrālās vērtības gadā. 

 

 

III. Neapbūvētu zemesgabalu  ar apbūves tiesībām nomas maksa 

 

5. Neapbūvētu zemesgabalu ar apbūves tiesībām nomas maksa vai nomas maksas izsoles 

sākumcena saskaņā ar Domes lēmumu tiek noteikta no 1,5 % līdz 5 % no zemesgabala 

kadastrālās vērtības gadā. 

 

IV. Noslēguma jautājums 

 

6. Atzīt par spēku zaudējušiem Tērvetes novada domes 2014. gada 18. septembra saistošos 

noteikumus Nr. 13 “Tērvetes novada pašvaldībai piekrītošo un piederošo neapbūvētu 

zemesgabalu iznomāšanas un nomas maksas noteikšanas kārtība”. 

 

 

 

Domes priekšsēdētāja                                                                Dace Reinika 

 

 

 

 

 

APSTIPRINĀTI 

ar  Tērvetes novada domes 

2018. gada 29. novembra   sēdes 

lēmumu  (prot. Nr. 19, 7. §) 

 

Noteikumi  

„Tērvetes novada pašvaldībai piekrītošo un piederošo neapbūvētu 

zemesgabalu iznomāšanas kārtība” 

 
Izdoti saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām”  

41.panta pirmās daļas 2.punktu, Ministru kabineta 2018. gada 19. jūnija   

noteikumiem Nr.350 “Publiskas personas 

 zemes nomas un apbūves tiesības noteikumi”   

 

I. Vispārīgie jautājumi  

 

1. Noteikumi (turpmāk tekstā - Noteikumi) nosaka Tērvetes novada pašvaldībai (turpmāk 

tekstā – pašvaldība) piekrītošo un piederošo neapbūvētu zemesgabalu iznomāšanas kārtību un 

zemesgabala nomas līguma termiņu.  
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2. Noteikumi neattiecas uz kārtību, kādā iznomā neizpirkto lauku apvidus zemi personām, 

kuras ieguvušas zemes nomas pirmtiesības saskaņā ar Valsts un pašvaldību īpašuma 

privatizācijas un privatizācijas sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likuma 25.panta 2. un 

(4)1 daļu.  

3. Zemesgabals šo noteikumu izpratnē ir zemes vienība ar noteiktu kadastra apzīmējumu vai 

tās daļa, par kuru tiek slēgts nomas līgums.  

4. Par zemesgabala nomnieku var kļūt fiziska vai juridiska persona, kas iesniegusi iesniegumu 

par zemesgabala nomu:  

     4.1. Fiziskas personas, kas vēlas nomāt pašvaldības īpašumā, valdījumā vai rīcībā esošu 

zemesgabalu, iesniedz Tērvetes novada domē (turpmāk tekstā – Dome)  iesniegumu, kurā 

norādīts vārds, uzvārds, personas kods, dzīves vietas adrese, nomājamā zemesgabala adrese 

vai nosaukums, platība, kadastra apzīmējums un zemes nomāšanas laikā plānotā darbība; 

     4.2. Juridiskās personas - iesniegumu, kurā norādīts juridiskās personas nosaukums, 

juridiskā adrese, reģistrācijas apliecības kopija, nomājamā zemesgabala adrese, platība, 

kadastra apzīmējums un zemes nomāšanas laikā plānotā darbība.  

5. Zemesgabala nodošana nomas lietošanā nerada nekādas priekšrocības zemes nomniekam 

iegūt zemesgabalu īpašumā.  

6. Zemesgabali tiek iznomāti, ņemot vērā to racionālu izmantošanu un apsaimniekošanu.  

7. Personīgās palīgsaimniecības vajadzībām piešķiramo zemesgabalu kopējā platība nevar 

pārsniegt 0,5 ha 

 

8. Pašvaldība informāciju par iznomājamiem tai piederošiem, piekrītošiem vai rīcībā esošiem 

zemesgabaliem izliek redzamā vietā Domes ēkā, Tērvetes, Augstkalnes un Bukaišu pagastu 

pārvalžu ēkās un ievieto pašvaldības tīmekļa vietnē internetā www.tervetesnovads.lv sadaļā 

„Uzņēmējdarbība”, izņemot gadījumus:  

     8.1. ja zemesgabals ir starpgabals;  

     8.2. ja zemesgabals tiek izmantots personisko palīgsaimniecību vajadzībām atbilstoši 

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

 

 

II. Lēmuma pieņemšanas kārtība 

 

9. Lēmuma projektu par zemesgabala nodošanu nomā sagatavo Domes Attīstības nodaļa un 

lēmumu par zemesgabala iznomāšanu pieņem Tērvetes novada dome ne agrāk kā divu nedēļu 

laikā no informācijas par iznomājamiem zemesgabaliem izlikšanas redzamā vietā Domes ēkā, 

Tērvetes, Augstkalnes un Bukaišu pagastu pārvalžu ēkās un publicēšanas pašvaldības tīmekļa 

vietnē internetā www.tervetesnovads.lv, izņemot Noteikumu 7.punkta apakšpunktos 

minētajos gadījumos.  

10. Dome lemj par zemes nomas tiesību izsoli gadījumos, ja Noteikumu 8.punktā minētajā 

termiņā uz zemesgabala nomu piesakās vairākas personas;  

11. Zemes nomas tiesību izsoli organizē, izsoles noteikumus izstrādā Tērvetes novada domes 

izveidota Nekustamo īpašumu izsoles komisija. 

  

III. Nomas līgumu sagatavošanas un noslēgšanas kārtība 

 

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

13. Zemes nomas līgumi ar apbūves tiesībām tiek slēgti uz laiku līdz 30 (trīsdesmit) gadiem.  

14. Zemes nomas līgumus sagatavo Domes Attīstības nodaļa. Pašvaldības vārdā zemes nomas 

līgumus paraksta pašvaldības izpilddirektors.  

http://likumi.lv/ta/id/72849-par-zemes-reformu-latvijas-republikas-lauku-apvidos
http://www.tervetesnovads.lv/
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15. Nomniekam ir pienākums viena mēneša laikā no līguma sagatavošanas parakstīt (noslēgt) 

zemes nomas līgumu. Ja minētajā termiņā zemes nomas līgums netiek parakstīts persona 

zaudē nomas tiesības uz zemesgabalu un Domei ir tiesības atcelt attiecīgo lēmumu un pieņemt 

lēmumu par zemesgabala piešķiršanu nomā citai personai.  

 

 

 

IV. Zemes nomas maksas apmērs, aprēķināšanas un samaksas kartība 

 

16. Zemes nomas maksas apmērs un izsoles sākumcena tiek noteikta atbilstoši Tērvetes 

novada domes izdotajiem saistošajiem noteikumiem “Tērvetes novada pašvaldībai piekrītošo 

un piederošo neapbūvētu zemesgabalu nomas maksas noteikšanas kārtība”. 

 

17. Nomas maksas aprēķina periods ir viens ceturksnis. Samaksa par pirmo un otro kalendārā  

gada ceturksni veicama līdz attiecīgā kalendārā gada  30. jūnijam, bet par trešo un ceturto 

kalendārā gada ceturksni veicama  līdz attiecīgā kalendārā gada 15. novembrim.    

 

 

V. Noslēguma jautājums 

 

18. Ar šo noteikumu spēkā stāšanos atzīt par spēku zaudējušiem 2015. gada 22. janvāra 

noteikumus “Tērvetes novada pašvaldībai piekrītošo un piederošo neapbūvētu zemesgabalu 

iznomāšanas kārtība”.  

 

 

Domes priekšsēdētāja                                                                  D. Reinika 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


