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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 

 

 

27.12. 2018.                                                                                                           Nr.20 

Tērvetes novads, Zelmeņi 

Sēde sasaukta  plkst. 10.00 

Sēde atklāta plkst. 10.00   

 

DARBA KĀRTĪBĀ 

 

*Izpilddirektora ziņojums 

 

1. Par deklarētās dzīvesvietas anulēšanu 

2. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu, nekustamo īpašumu „Alus darītava” un 

“Kroņauces dzirnavas” sadalīšanu, nosaukuma, adreses un lietošanas mērķa piešķiršanu 

3. Par debitora parāda dzēšanu 

4. Par debitora parāda dzēšanu 

5. Par debitora parāda dzēšanu 

6. Par debitora parāda dzēšanu 

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

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

atlīdzības nolikums”” apstiprināšanu 

8. Par saistošo  noteikumu  Nr. 26  “Grozījums Tērvetes novada domes 2018.gada 31.  maija  

saistošajos noteikumos  Nr. 15 “Sabiedriskās kārtības saistošie noteikumi  Tērvetes novadā”” 

apstiprināšanu 

9. Par saistošo  noteikumu  Nr.27 „Grozījumi  Tērvetes novada pašvaldības 2018.  gada 1. 

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

apstiprināšanu 

10. Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda dzēšanu 

11. Par Tērvetes novada attīstības programmas 2018.-2024. gadam apstiprināšanu 

 

Sēdi vada domes priekšsēdētāja  Dace Reinika  

Sēdi protokolē  arhīva speciāliste Laila Buķevica  
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Sēdē piedalās: Dace Reinika, Sandris Laizāns, Ieva Krūmiņa, Dzintra Sirsone, Madara 

Darguža, Ainārs Miķelsons, Indriķis Vēveris 

 

Sēdē nepiedalās: Arvīds Bruss, Linda Karloviča – attaisnojošu iemeslu dēļ 

 

 

Sēdē piedalās pašvaldības darbinieki: Domes izpilddirektors Māris Berlands, Augstkalnes 

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

 

  

Domes priekšsēdētāja aicina apstiprināt par sēdes protokolisti  arhīva speciālisti Lailu 

Buķevicu.  

 

     Atklāti vārdiski balsojot: PAR – 7 (D. Reinika, S. Laizāns, I. Krūmiņa, Dz. Sirsone, M. 

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

NOLEMJ: 

 

Apstiprināt Lailu Buķevicu  par sēdes protokolisti 

 

 

Domes priekšsēdētāja aicina papildināt sēdes darba kārtību ar vienu jautājumu: 

12. Par deklarētās dzīvesvietas anulēšanu 

 

     Atklāti vārdiski balsojot: PAR – 7 (D. Reinika, S. Laizāns, I. Krūmiņa, Dz. Sirsone, M. 

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

NOLEMJ: 

 

Papildināt sēdes darba kārtību ar vienu jautājumu: 

12. Par deklarētās dzīvesvietas anulēšanu 
 

 

Domes priekšsēdētāja aicina apstiprināt  sēdes darba kārtību ar 12 jautājumiem. 

 

Atklāti vārdiski balsojot: PAR – 7 (D. Reinika, S. Laizāns, I. Krūmiņa, Dz. Sirsone, M. 

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

NOLEMJ: 

 

Apstiprināt darba kārtību ar 12 jautājumiem:  

 

1. Par deklarētās dzīvesvietas anulēšanu 

2. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu, nekustamo īpašumu „Alus darītava” un 

“Kroņauces dzirnavas” sadalīšanu, nosaukuma, adreses un lietošanas mērķa piešķiršanu 

3. Par debitora parāda dzēšanu 

4. Par debitora parāda dzēšanu 

5. Par debitora parāda dzēšanu 

6. Par debitora parāda dzēšanu 
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7. Par Tērvetes novada domes nolikuma “Grozījumi  Tērvetes novada domes 2013. gada 28. 

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

atlīdzības nolikums”” apstiprināšanu 

8. Par saistošo  noteikumu  Nr. 26  “Grozījums Tērvetes novada domes 2018. gada 31.  maija  

saistošajos noteikumos  Nr. 15 “Sabiedriskās kārtības saistošie noteikumi  Tērvetes novadā”” 

apstiprināšanu 

9. Par saistošo  noteikumu  Nr.27 „Grozījumi  Tērvetes novada pašvaldības 2018.  gada 1. 

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

apstiprināšanu 

10. Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda dzēšanu 

11. Par Tērvetes novada attīstības programmas 2018.-2024. gadam apstiprināšanu 

12. Par deklarētās dzīvesvietas anulēšanu  

 

 

 

 

Tērvetes novada pašvaldības izpilddirektora 

2018. gada 27. decembra  ziņojums par pašvaldības darbu 

 

 

*    Pašreiz tiek strādāts pie projektēšanas uzdevuma sastādīšanas Tērvetes novada teritorijai 

stratēģiski nozīmīga tūrisma projekta "Velo/gājēju celiņa izbūve gar valsts reģionālo autoceļu 

P103 Dobele - Bauska no Tērvetes dabas parka līdz Tērvetes ciema centram" realizēšanai. 

Interreg V-A Latvijas-Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas 2014.-2020. gadam ietvaros 

projektā LLI-264 "Explore Zemgale by Bicycle"/Zemgale by Bicycle"  paredzēts izbūvēt 

izgaismotu gājēju/veloceliņu no Tērvetes senvēstures centra līdz iebraucamam ceļam Tērvetes 

dabas parka autostāvvietā. 

 

*    Cenu aptaujas rezultātā  SIA "Arhitektes Ināras Caunītes birojs" ir izstrādājis kontroltāmi 

Pālēnu dzimtas kapličas restaurācijai  atbilstoši izstrādātajam restaurācijas projektam. 

Pakalpojuma izmaksas ir 834,00 EUR, ieskaitot PVN. Paredzamās restaurācijas izmaksas, 

iekļaujot autoruzraudzību un būvuzraudzību ir  164 078,00 EUR, tajā skaitā PVN.. 

 

*    Darba grupa strādā arī pie projektēšanas uzdevuma sagatavošanas Kroņauces stadiona 

rekonstrukcijas projekta izstrādei.  

 

*     Tiek gatavota iepirkuma dokumentācija projekta "Pašvaldības ceļa Te67 pārbūve" 

pieteikuma iesniegšanai Eiropas Savienības Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai 

Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.-2020. gadam pasākuma "Pamatpakalpojumi un 

ciematu atjaunošana lauku apvidos" ietvaros.  

 

*   Lai iespējami precīzāk plānotu līdzekļus nākamā gada budžeta sastādīšanai, tiek gatavotas 

kontroltāmes iepirkumu un cenu aptauju organizēšanai objektos  "Grantēta gājēju celiņa izbūve 

pie Augstkalnes vidusskolas", "Betona bruģakmens seguma izbūve bērnudārza "Zvaniņi" 

teritorijā", "Augstkalnes vidusskolas betona kāpņu pārbūve", " PIG "Zvaniņi" telpu Nr.29, 30 

un 31 remonts", "Annas Brigaderes pamatskolas koridora remonts", "Annas Brigaderes 

pamatskolas mūzikas kabineta remontdarbi", "2. stāva gaiteņa grīdas remonts Augstkalnes 

vidusskolas internāta ēkā".  
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*   Decembrī notika iedzīvotāju sapulces Augstkalnes pagastā, Bukaišu pagastā un Tērvetes 

pagasta "Mežmaliešos" ar pašvaldības daudzdzīvokļu māju iedzīvotājiem par iespējamām 

turpmākām izmaiņām māju apsaimniekošanā, kā arī diskutēts par citiem iedzīvotāju aktuāliem 

jautājumiem. 

   

 

 

1. paragrāfs 

Par deklarētās dzīvesvietas anulēšanu 

D. Reinika 

 

     Atklāti vārdiski balsojot: PAR – 7 (D. Reinika, S. Laizāns, I. Krūmiņa, Dz. Sirsone, M. 

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

NOLEMJ: 

 

    Pieņemt lēmumu Nr. 91 “Par deklarētās dzīvesvietas anulēšanu” 

 

 

 

2. paragrāfs 

Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu, nekustamo īpašumu „Alus darītava” un 

“Kroņauces dzirnavas” sadalīšanu, nosaukuma, adreses un lietošanas mērķa 

piešķiršanu 

D. Reinika 

 

     Atklāti vārdiski balsojot: PAR – 7 (D. Reinika, S. Laizāns, I. Krūmiņa, Dz. Sirsone, M. 

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

NOLEMJ: 

 

    Pieņemt lēmumu Nr. 92 “Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu, nekustamo īpašumu 

“Alus darītava” un “Kroņauces dzirnavas” sadalīšanu, nosaukuma, adreses un lietošanas mērķa 

piešķiršanu” 

 

 

3. paragrāfs 

Par debitora parāda dzēšanu 

D. Reinika 

 

Tērvetes novada dome ir izskatījusi iesniegto lēmuma projektu par debitora parāda dzēšanu 

54,49 EUR apmērā mirušajam /Vārds Uzvārds/, /personas kods/, par saņemtajiem 

komunālajiem pakalpojumiem dzīvoklī Nr. 3, “Dzeguzēni 5”, Dzeguzēni, Augstkalnes pagasts, 

Tērvetes novads.  

Izvērtējot Tērvetes novada domes rīcībā esošo informāciju un ar lietu saistītos apstākļus, 

Tērvetes novada dome konstatē: 

Saskaņā ar Tērvetes novada pašvaldības grāmatvedības bilances uzskaiti /Vārds Uzvārds/ 

ir iegrāmatots debitora parāds 54,49 EUR apmērā par saņemtajiem komunālajiem 

pakalpojumiem dzīvoklī Nr. 3, “Dzeguzēni 5”, Dzeguzēni, Augstkalnes pagasts, Tērvetes 

novads.  

/Vārds Uzvārds/ 2015. gada 12. maijā ir miris, ko apstiprina Tērvetes novada Dzimtsarakstu 

nodaļas izsniegtais apliecinājums Nr. 110.2-18/64.   
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Saskaņā ar likuma “Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2.punktu, pildot savas funkcijas, 

pašvaldībām likumā noteiktajā kārtībā ir tiesības veikt privāttiesiska rakstura darbības. 

Saskaņā ar Ministru kabineta 2009.gada 15.decembra noteikumu Nr. 1486 „Kārtība, kādā 

budžeta iestādes kārto grāmatvedības uzskaiti” 100.punktu, prasības, kuru piedziņa saskaņā ar 

tiesību normām ir neiespējama, jo parādnieks ir likvidēts vai miris vai ir pagājis parāda 

piedziņas iespējamības termiņš, izslēdz no uzskaites un atzīst pārējos izdevumos, kā arī 

samazina izveidotos uzkrājumus nedrošiem (šaubīgiem) parādiem, atzīstot ieņēmumus no 

uzkrājumu samazinājuma. 

Vadoties no norādītā, saskaņā ar  Finanšu komitejas 2018. gada 20. decembra  lēmumu un 

papildus pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 2. un 27.punktu,  

Tērvetes novada dome, atklāti vārdiski balsojot: PAR - 7 (D. Reinika, S. Laizāns, I. Krūmiņa, 

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

 

     1. Dzēst no pašvaldības grāmatvedības bilances uzskaites mirušā /Vārds Uzvārds/, /personas 

kods/, debitora parādu 54,49 EUR apmērā par saņemtajiem komunālajiem pakalpojumiem 

dzīvoklī Nr. 3, “Dzeguzēni 5”, Dzeguzēni, Augstkalnes pagasts, Tērvetes novads; 

2. Uzdot Tērvetes novada domes galvenajai grāmatvedei veikt debitoru parādu dzēšanu 

attiecīgajā Tērvetes novada domes grāmatvedības konta analītiskajā pārskatā. 

3. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Tērvetes novada pašvaldības izpilddirektoram.  

 

 

 

 

4. paragrāfs 

Par debitora parāda dzēšanu 

D. Reinika 

 

Tērvetes novada dome ir izskatījusi iesniegto lēmuma projektu par debitora parāda dzēšanu 

125,88 EUR apmērā mirušajam /Vārds Uzvārds/, /personas kods/, par saņemtajiem 

komunālajiem pakalpojumiem dzīvoklī Nr. 3, “Vārpas”, Augstkalne, Augstkalnes pagasts, 

Tērvetes novads.  

Izvērtējot Tērvetes novada domes rīcībā esošo informāciju un ar lietu saistītos apstākļus, 

Tērvetes novada dome konstatē: 

Saskaņā ar Tērvetes novada pašvaldības grāmatvedības bilances uzskaiti /Vārds Uzvārds/ 

ir iegrāmatots debitora parāds 125,88 EUR apmērā par saņemtajiem komunālajiem 

pakalpojumiem un dzīvokļa apsaimniekošanu par dzīvokli Nr. 3, “Vārpas”, Augstkalne, 

Augstkalnes pagasts, Tērvetes novads.  

/Vārds Uzvārds/ 2018. gada 09. aprīlī ir miris, ko apstiprina Tērvetes novada Dzimtsarakstu 

nodaļas izsniegtais miršanas apliecinājums Nr. 110.2-18/65.   

Saskaņā ar likuma “Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2.punktu, pildot savas funkcijas, 

pašvaldībām likumā noteiktajā kārtībā ir tiesības veikt privāttiesiska rakstura darbības. 

Saskaņā ar Ministru kabineta 2009. gada 15. .decembra noteikumu Nr. 1486 „Kārtība, kādā 

budžeta iestādes kārto grāmatvedības uzskaiti” 100.punktu, prasības, kuru piedziņa saskaņā ar 

tiesību normām ir neiespējama, jo parādnieks ir likvidēts vai miris vai ir pagājis parāda 

piedziņas iespējamības termiņš, izslēdz no uzskaites un atzīst pārējos izdevumos, kā arī 

samazina izveidotos uzkrājumus nedrošiem (šaubīgiem) parādiem, atzīstot ieņēmumus no 

uzkrājumu samazinājuma. 

Vadoties no norādītā, saskaņā ar  Finanšu komitejas 2018. gada 20.decembra  lēmumu un 

papildus pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 2. un 27.punktu,  
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Tērvetes novada dome, atklāti vārdiski balsojot: PAR - 7 (D. Reinika, S. Laizāns, I. Krūmiņa, 

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

 

     1. Dzēst no pašvaldības grāmatvedības bilances uzskaites mirušā /Vārds Uzvārds/, /personas 

kods/, debitora parādu 125,88 EUR apmērā par saņemtajiem komunālajiem pakalpojumiem un 

dzīvokļa apsaimniekošanu par dzīvokli Nr. 3, “Vārpas”, Augstkalne, Augstkalnes pagasts, 

Tērvetes novads; 

     2. Uzdot Tērvetes novada domes galvenajai grāmatvedei veikt debitoru parādu dzēšanu 

attiecīgajā Tērvetes novada domes grāmatvedības konta analītiskajā pārskatā. 

     3. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Tērvetes novada pašvaldības izpilddirektoram.  

 

 

. 

 

5. paragrāfs 

Par debitora parāda dzēšanu 

D. Reinika 

 

Tērvetes novada dome ir izskatījusi iesniegto lēmuma projektu par debitora parāda dzēšanu 

43,71 EUR apmērā mirušajam /Vārds Uzvārds/, /personas kods/, par saņemtajiem 

komunālajiem pakalpojumiem dzīvoklī Nr. 6, “Pakalni”, Tērvetes pagasts, Tērvetes novads.  

Izvērtējot Tērvetes novada domes rīcībā esošo informāciju un ar lietu saistītos apstākļus, 

Tērvetes novada dome konstatē: 

Saskaņā ar Tērvetes novada pašvaldības grāmatvedības bilances uzskaiti /Vārds Uzvārds/ 

ir iegrāmatots debitora parāds 43,71 EUR apmērā par saņemtajiem komunālajiem 

pakalpojumiem dzīvoklī Nr. 6, “Pakalni”, Tērvetes pagasts, Tērvetes novads.  

/Vārds Uzvārds/ 2015. gada 20. maijā ir miris, ko apstiprina Balvu novada Dzimtsarakstu 

nodaļas izsniegtā miršanas izziņa Nr. 26.2-16/1043.   

Saskaņā ar likuma “Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2.punktu, pildot savas funkcijas, 

pašvaldībām likumā noteiktajā kārtībā ir tiesības veikt privāttiesiska rakstura darbības. 

Saskaņā ar Ministru kabineta 2009. gada 15. decembra noteikumu Nr. 1486 „Kārtība, kādā 

budžeta iestādes kārto grāmatvedības uzskaiti” 100.punktu, prasības, kuru piedziņa saskaņā ar 

tiesību normām ir neiespējama, jo parādnieks ir likvidēts vai miris vai ir pagājis parāda 

piedziņas iespējamības termiņš, izslēdz no uzskaites un atzīst pārējos izdevumos, kā arī 

samazina izveidotos uzkrājumus nedrošiem (šaubīgiem) parādiem, atzīstot ieņēmumus no 

uzkrājumu samazinājuma. 

Vadoties no norādītā, ievērojot  Finanšu komitejas 2018. gada 20. decembra lēmumu un 

papildus pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 2. un 27.punktu,  

Tērvetes novada dome, atklāti vārdiski balsojot: PAR - 7 (D. Reinika, S. Laizāns, I. Krūmiņa, 

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

 

     1. Dzēst no pašvaldības grāmatvedības bilances uzskaites mirušā /Vārds Uzvārds/, /personas 

kods/, debitora parādu 43,71 EUR apmērā par saņemtajiem komunālajiem pakalpojumiem 

dzīvoklī Nr. 6, “Pakalni”, Tērvetes pagasts, Tērvetes novads; 

 2. Uzdot Tērvetes novada domes galvenajai grāmatvedei veikt debitoru parādu dzēšanu 

attiecīgajā Tērvetes novada domes grāmatvedības konta analītiskajā pārskatā. 

3. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Tērvetes novada pašvaldības izpilddirektoram.  
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6. paragrāfs 

Par debitora parāda dzēšanu 

D. Reinika 

 

     Tērvetes novada dome ir izskatījusi iesniegto lēmuma projektu par debitora parāda dzēšanu 

198,87 EUR apmērā likvidētajai firmai "NOSAUKUMS" SIA, /reģistrācijas numurs/, par telpu 

nomu ēkā “Vārpas”, Augstkalne, Augstkalnes pagasts, Tērvetes novads, un par saņemtajiem 

komunālajiem pakalpojumiem un telpu nomu ēkā “Virsaiši”, Augstkalne, Augstkalnes pagasts, 

Tērvetes novads, 1872,57 EUR apmērā.  

Izvērtējot Tērvetes novada domes rīcībā esošo informāciju un ar lietu saistītos apstākļus, 

Tērvetes novada dome konstatē: 

Saskaņā ar Tērvetes novada pašvaldības grāmatvedības bilances uzskaiti firmai 

"NOSAUKUMS" SIA, /reģistrācijas numurs/, ir iegrāmatots debitora parāds 198,87 EUR 

apmērā par telpu nomu ēkā “Vārpas”, Augstkalne, Augstkalnes pagasts, Tērvetes novads, un 

1872,57 EUR apmērā par saņemtajiem komunālajiem pakalpojumiem un telpu nomu ēkā 

“Virsaiši”, Augstkalne, Augstkalnes pagasts, Tērvetes novads.  

Firmai "NOSAUKUMS" SIA 2018. gada 28. maijā ir  likvidēta, ko apstiprina Latvijas 

Republikas Uzņēmuma reģistra datu bāze (www.lursoft.lv).   

Saskaņā ar likuma “Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2.punktu, pildot savas funkcijas, 

pašvaldībām likumā noteiktajā kārtībā ir tiesības veikt privāttiesiska rakstura darbības. 

Saskaņā ar Ministru kabineta 2009. gada 15. decembra noteikumu Nr. 1486 „Kārtība, kādā 

budžeta iestādes kārto grāmatvedības uzskaiti” 100.punktu, prasības, kuru piedziņa saskaņā ar 

tiesību normām ir neiespējama, jo parādnieks ir likvidēts vai miris vai ir pagājis parāda 

piedziņas iespējamības termiņš, izslēdz no uzskaites un atzīst pārējos izdevumos, kā arī 

samazina izveidotos uzkrājumus nedrošiem (šaubīgiem) parādiem, atzīstot ieņēmumus no 

uzkrājumu samazinājuma. 

Vadoties no norādītā, ievērojot  Finanšu komitejas 2018. gada 20. decembra lēmumu un 

papildus pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 2. un 27.punktu,  

Tērvetes novada dome, atklāti vārdiski balsojot: PAR - 7 (D. Reinika, S. Laizāns, I. Krūmiņa, 

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

 

1. Dzēst no pašvaldības grāmatvedības bilances uzskaites likvidētās Firmas "NOSAUKUMS" 

SIA, /reģistrācijas numurs/, debitora parādu 198,87 EUR apmērā par telpu nomu ēkā “Vārpas”, 

Augstkalne, Augstkalnes pagasts, Tērvetes novads, un 1872,57 EUR apmērā par saņemtajiem 

komunālajiem pakalpojumiem un telpu nomu ēkā “Virsaiši”, Augstkalne, Augstkalnes pagasts, 

Tērvetes novads; 

2. Uzdot Tērvetes novada domes galvenajai grāmatvedei veikt debitoru parādu dzēšanu 

attiecīgo Tērvetes novada domes grāmatvedības kontu analītiskajā pārskatā. 

3. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Tērvetes novada pašvaldības izpilddirektoram.  
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7. paragrāfs 

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

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

amatpersonu un darbinieku atlīdzības nolikums”” apstiprināšanu 

D. Reinika 

 

 

     Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21. un 41.pantu, saskaņā ar Finanšu komitejas 

2018. gada 20. decembra lēmumu, Tērvetes novada dome, atklāti vārdiski balsojot: PAR - 7 

(D. Reinika, S. Laizāns, I. Krūmiņa, Dz. Sirsone, M. Darguža, A. Miķelsons, I. Vēveris), PRET 

- nav, ATTURAS - nav, NOLEMJ:  

     

   1.   Apstiprināt  Tērvetes novada domes nolikumu “Grozījumi  Tērvetes novada domes 2013. 

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

darbinieku atlīdzības nolikums”” (pielikumā) 

2.  Noteikt, ka 1. punktā minētais nolikums stājas spēkā ar 2019. gada 1. janvāri. 

 

 

 

 

 

8. paragrāfs 

Par saistošo  noteikumu  Nr. 26  

“Grozījums Tērvetes novada domes 2018. gada 31. maija  saistošajos noteikumos  

Nr. 15 “Sabiedriskās kārtības saistošie noteikumi Tērvetes novadā”” 

apstiprināšanu 
D. Reinika 

      

  Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21. un 44.pantu, saskaņā ar Finanšu komitejas 

2018. gada 20. decembra lēmumu, Tērvetes novada dome, atklāti vārdiski balsojot: PAR – 7 

(D. Reinika, S. Laizāns, I. Krūmiņa, Dz. Sirsone, M. Darguža, A. Miķelsons, I. Vēveris), PRET 

- nav, ATTURAS - nav, NOLEMJ:  

     

1.  Apstiprināt  Tērvetes novada domes saistošos noteikumus Nr. 26 “Grozījums Tērvetes 

novada domes 2018. gada 31. maija  saistošajos noteikumos  Nr. 15 “Sabiedriskās kārtības 

saistošie noteikumi Tērvetes novadā”” (pielikumā); 

 

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

un reģionālās attīstības ministrijai atzinuma sniegšanai; 

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

pieņemto saistošo noteikumu tiesiskumu, publicēt saistošos noteikumus oficiālajā izdevumā 

“Latvijas vēstnesis”;  

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

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

pašvaldības administrācijas ēkā un pagastu pārvaldēs. 

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

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

Par saistošo  noteikumu  Nr. 27 „Grozījumi  Tērvetes novada pašvaldības 2018.  gada 

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

gadam”” apstiprināšanu 

D. Reinika 

 

      Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21. pantu un 46. pantu, saskaņā ar Finanšu 

komitejas 2018. gada 20. decembra lēmumu, Tērvetes novada dome, atklāti vārdiski balsojot:  

PAR - 7 (D. Reinika, S. Laizāns, I. Krūmiņa, Dz. Sirsone, M. Darguža, A. Miķelsons, I. 

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

 

    Apstiprināt Tērvetes novada pašvaldības saistošos noteikumus Nr.27 „Grozījumi  Tērvetes 

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

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

 

 

 

 

10. paragrāfs 

Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda dzēšanu 

D. Reinika 

    

     Atklāti vārdiski balsojot: PAR – 7 (D. Reinika, S. Laizāns, I. Krūmiņa, Dz. Sirsone, M. 

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

NOLEMJ: 

 

    Pieņemt lēmumu Nr. 93 “Par nekustamā īpašuma nodokļu parāda dzēšanu” 

 

 

 

11. paragrāfs 

Par Tērvetes novada attīstības programmas  

2018.-2024. gadam apstiprināšanu 

D. Reinika 

     

     Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta otrās daļas 1.punktu, 21.panta trešās 

daļas 3.punktu, Teritorijas attīstības plānošanas likuma 12.panta pirmo daļu, 22.panta trešo 

daļu, Ministru kabineta 2014.gada 14.oktobra noteikumu Nr.628 „Noteikumi par pašvaldību 

teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem” 68.punktu un sniegto Zemgales plānošanas 

reģiona pozitīvo atzinumu par Tērvetes novada attīstības programmas 2018.-2024. gadam  

sagatavoto gala redakciju   (31.10.2018. Nr. 18/1-6/186e),   saskaņā ar Finanšu komitejas 2018. 

gada 20. decembra lēmumu, atklāti vārdiski balsojot: PAR – 7 (D. Reinika, S. Laizāns, I. 

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

Tērvetes novada dome NOLEMJ: 



10 

 

1. Apstiprināt Tērvetes novada attīstības programmu 2018. – 2024.gadam 

(https://geolatvija.lv/geo/tapis#document_12871). 

2. Publicēt apstiprināto Tērvetes novada attīstības programmu 2018. – 2024.gadam Teritorijas 

attīstības plānošanas informācijas sistēmā (TAPIS). 

3. Publicēt paziņojumu par Tērvetes novada attīstības programmas 2018. – 2024.gadam 

apstiprināšanu Tērvetes novada pašvaldības mājas lapā www.tervetesnovads.lv. 

4. Lēmuma izpildi nodrošināt Tērvetes novada Attīstības nodaļas vadītājai Lindai Mierlaukai. 

5. Lēmuma izpildes kontroli uzdot veikt Tērvetes novada pašvaldības izpilddirektoram Mārim 

Berlandam. 

 

 

 

 

 

12. paragrāfs 

Par deklarētās dzīvesvietas anulēšanu  

D. Reinika 

 

     Atklāti vārdiski balsojot: PAR – 7 (D. Reinika, S. Laizāns, I. Krūmiņa, Dz. Sirsone, M. 

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

NOLEMJ: 

 

    Pieņemt lēmumu Nr. 94 “Par deklarētās dzīvesvietas anulēšanu” 

 

 

 

Sēdi slēdz plkst. 10:16 

 

Nākamā domes sēde 2019. gada  31. janvārī 

 

 

 

Sēdes vadītāja                                                                                      D. Reinika 

 

 

 

Protokola parakstīšanas datums  03.01.2019. 

 

 

Protokoliste                                                                                           L. Buķevica 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.tervetesnovads.lv/


11 

 

 

 
 

 

 

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 27. decembrī                                                                                       Nr. 91 

                                                                                                          (protokols Nr.20, 1. §) 

 

 

Par deklarētās dzīvesvietas anulēšanu 

 

 

    Tērvetes novada dome ir izskatījusi Tērvetes novada pašvaldības Komunālā dienesta 

iesniegto rakstveida iesniegumu, kurā motivēts lūgums anulēt ziņas par /Vārds Uzvārds/, 

/personas kods/, deklarēto dzīvesvietu adresē „Dzirksteles” 12, Bukaiši, Bukaišu 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 23. novembrī Tērvetes novada dome ir saņēmusi Tērvetes novada pašvaldības 

Komunālā dienesta iesniegumu ar lūgumu anulēt ziņas par /Vārds Uzvārds/ deklarēto 

dzīvesvietu adresē „Dzirksteles” 12, Bukaiši, Bukaišu pagasts, Tērvetes novads, jo minētajai 

personai zudis tiesiskais pamats dzīvot deklarētajā adresē. 

Vēstulē norādīts, ka /Vārds Uzvārds/ savu dzīvesvietu adresē “Dzirksteles” 12, Bukaiši, 

Bukaišu pagasts, Tērvetes novads, deklarējis kā persona, kurai sniegta pašvaldības palīdzība 

dzīvokļa jautājuma risināšanā, izīrējot dzīvojamo telpu. Noslēgtais īres līgums ir izbeidzies, 

/Vārds Uzvārds/ ir atbrīvojis dzīvokli “Dzirksteles” 12, Bukaiši, Bukaišu pagasts, Tērvetes 

novads, tajā nedzīvo, par minētā dzīvokļa lietošanu ir noslēgts cits īres līgums un tajā dzīvo 

citas personas. Līdz ar īres līguma darbības izbeigšanos /Vārds Uzvārds/ ir zudis tiesiskais 

pamats dzīvot deklarētajā dzīvesvietā.  

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 /Vārds 

Uzvārds/ nepieder nekustamais īpašums Dzirksteles” 12, Bukaiši, Bukaišu 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 /Vārds Uzvārds/ 

faktiski minētajā īpašumā nedzīvo, ziņas par /Vārds Uzvārds/ deklarēto dzīvesvietu adresē 

Dzirksteles” 12, Bukaiši, Bukaišu pagasts, Tērvetes novads, ir anulējamas.  

Pēc Iedzīvotāju reģistra datiem /Vārds Uzvārds/ 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 Tautsaimniecības un attīstības komitejas  2018. gada 20. decembra lēmumu, atklāti vārdiski 

balsojot: PAR - 7 (D. Reinika, S. Laizāns, I. Krūmiņa, Dz. Sirsone, M. Darguža, A. Miķelsons, 

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

 

1. Anulēt ziņas par /Vārds Uzvārds/, /personas kods/, deklarēto dzīvesvietu adresē 

„Dzirksteles” 12, Bukaiši, Bukaišu 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 
 

 

2018. gada 27. decembrī                                                                                       Nr. 92 

                                                                                                          (protokols Nr.20, 2. §) 

 

Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu, nekustamo īpašumu „Alus darītava” un 

“Kroņauces dzirnavas” sadalīšanu, nosaukuma, adreses un lietošanas mērķa 

piešķiršanu 

 

    Tērvetes novada dome ir izskatījusi AS “NOSAUKUMS”, /reģistrācijas numurs/, un AS 

“NOSAUKUMS”, /reģistrācijas numurs/, iesniegumu par izstrādātā zemes ierīcības projekta 

apstiprināšanu nekustamo īpašumu „Alus darītava”, Kroņauce, Tērvetes pagasts, Tērvetes 

novads, un “Kroņauces dzirnavas”, Kroņauce, Tērvetes pagasts, Tērvetes novads, zemes 

vienību ar /kadastra apzīmējums/ un /kadastra apzīmējums/, sadalīšanai, nosaukuma, adreses 

un lietošanas mērķu piešķiršanu sadalītajām zemes vienībām.  

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

dome konstatēja: 

Nekustamais īpašums „Alus darītava”, Kroņauce, Tērvetes pagasts, Tērvetes novads, 

/kadastra numurs/, pieder AS “NOSAUKUMS” un sastāv no vienas zemes vienības ar kopējo 

platību 1,8 ha. AS “NOSAUKUMS” īpašuma tiesības uz nekustamo īpašumu „Alus darītava”, 

Kroņauce, Tērvetes pagasts, Tērvetes novads, reģistrētas Tērvetes pagasta /zemesgrāmatas 

nodalījuma numurs/.  

Nekustamais īpašums „Kroņauces dzirnavas”, Kroņauce, Tērvetes pagasts, Tērvetes novads, 

/kadastra numurs/, pieder AS “NOSAUKUMS” un sastāv no trīs zemes vienībām. AS 

“NOSAUKUMS” īpašuma tiesības uz nekustamo īpašumu „Kroņauces dzirnavas”, Kroņauce, 

Tērvetes pagasts, Tērvetes novads, reģistrētas Tērvetes pagasta /zemesgrāmatas nodalījuma 

numurs/. 

Nekustamo īpašumu „Alus darītava” un “Kroņauces dzirnavas” īpašnieki vēlas atdalīt no 

nekustamo īpašumu sastāvā ietilpstošajām zemes vienībām ar /kadastra apzīmējums/  un 

/kadastra apzīmējums/ daļu zemes un izveidot jaunu zemesgabalu 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 un Tērvetes 

novada pašvaldības būvvaldes 2018. gada 19. septembra Zemes ierīcības projekta izstrādes 

nosacījumiem Nr. 5/17-14-2018. 

Zemes ierīcības projekts paredz, ka no īpašuma “Alus darītava” zemes vienības ar /kadastra 

apzīmējums/ tiks nodalīts 0,10 ha liels zemes gabals un no  īpašuma “Kroņauces dzirnavas” 
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zemes vienības ar /kadastra apzīmējums/ tiks nodalīts zemes gabals 0,09 ha platībā. No abiem 

nodalītajiem zemes gabaliem tiks izveidota jauna zemes vienība 0,19 ha platībā. No jauna 

izveidotajai zemes vienībai tiks piešķirts jauns kadastra apzīmējums un jauns nosaukums. 

Zemes ierīcības projektā paredzētie pasākumi atbilst Tērvetes novada teritorijas plānojumam.  

Nekustamo īpašumu „Alus darītava” un “Kroņauces dzirnavas” īpašnieki vēlas no jauna 

izveidotajai zemes vienībai piešķirt jaunu adresi – „Alus pagrabs”, Kroņauce, 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 lēmumam pievienoto zemes 

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

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

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

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

īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība”, saskaņā ar Tautsaimniecības un 

attīstības komitejas 2018. gada 20. decembra lēmumu, Tērvetes novada dome, atklāti vārdiski 

balsojot: PAR - 7 (D. Reinika, S. Laizāns, I. Krūmiņa, Dz. Sirsone, M. Darguža, A. Miķelsons, 

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

 

     1. Apstiprināt izstrādāto zemes ierīcības projektu (pielikums pie lēmuma), no īpašuma “Alus 

darītava”, Kroņauce, Tērvetes pagasts, Tērvetes novads, zemes vienības ar /kadastra 

apzīmējums/, nodalot 0,10 ha lielu zemes gabalu, no īpašuma “Kroņauces dzirnavas”, 

Kroņauce, Tērvetes pagasts, Tērvetes novads, zemes vienības ar /kadastra apzīmējums/, 

nodalot zemes gabalu 0,09 ha platībā un no abiem nodalītajiem zemes gabaliem izveidojot 

jaunu zemes vienību 0,19 ha platībā, /kadastra apzīmējums/; 

     2. Pēc sadalīšanas zemes vienībai “Alus darītava”, Kroņauce, Tērvetes pagasts, Tērvetes 

novads, /kadastra apzīmējums/, atstāt iepriekšējo adresi  - “Alus darītava”, Kroņauce, Tērvetes 

pagasts, Tērvetes novads, un visā tās platībā (1,70 ha) noteikt nekustamā īpašuma lietošanas 

mērķi – Rūpnieciskās ražošanas uzņēmumu apbūve (NĪLM kods – 1001); 

     3. Pēc sadalīšanas zemes vienībai “Kroņauces dzirnavas”, Kroņauce, Tērvetes pagasts, 

Tērvetes novads, /kadastra apzīmējums/, atstāt iepriekšējo nosaukumu un adresi - “Kroņauces 

dzirnavas”, Kroņauce, Tērvetes pagasts, Tērvetes novads, un visā tās platībā (1,51 ha) noteikt 

nekustamā īpašuma lietošanas mērķi – rūpnieciskās ražošanas uzņēmumu apbūve (NĪLM kods 

– 1001);  

     4. No jauna izveidotajai zemes vienībai ar /kadastra apzīmējumu/, piešķirt jaunu adresi - 

“Alus pagrabs”, Kroņauce, Tērvetes pagasts, Tērvetes novads, un visā tās platībā (0,19 ha) 

noteikt nekustamā īpašuma lietošanas mērķi – Rūpnieciskās ražošanas uzņēmumu apbūve 

(NĪLM kods – 1001);  

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

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

 

 Domes priekšsēdētāja                                                                                 D. Reinika 
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LATVIJAS REPUBLIKA 
TĒRVETES NOVADA DOME 

Reģ.Nr.90001465562 

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

e-pasts: tervetesnd@tervetesnd.lv 
 

 

TĒRVETES NOVADA TĒRVETES PAGASTĀ 

 

LĒMUMS 
 

 

2018. gada 27. decembrī                                                                                       Nr. 93 

                                                                                                          (protokols Nr.20, 10. §) 

 

 

Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda dzēšanu 

 

 

    Tērvetes novada dome ir izskatījusi Tērvetes novada domes Finanšu komitejas iesniegto 

lēmuma projektu par nekustamā īpašuma nodokļa parāda dzēšanu nekustamajam īpašumam  

“Silāji” - 4, Tērvetes pagasts, Tērvetes novads.     

Izvērtējot Tērvetes novada domes rīcībā esošo informāciju un ar lietu saistītos apstākļus, 

tika konstatēts: 

2011. gada 27. decembrī ir mirusi /Vārds Uzvārds/, /personas kods/.   

Saskaņā ar Tērvetes novada pašvaldības nekustamā īpašuma nodokļa uzskaiti, /Vārds 

Uzvārds/  uz 13.12.2018. ir nekustamā īpašuma nodokļa parāds par nekustamo īpašumu „Silāji” 

- 4, Tērvetes pagasts, Tērvetes novads, /kadastra numurs/,  209,72 EUR apmērā. Saskaņā ar 

likuma „Par nodokļiem un nodevām” 25.panta pirmās daļas 3.punktu, nodokļu parādus, kā arī 

ar tiem saistītās nokavējuma naudas un soda naudas dzēš fiziskajai personai - nodokļu 

maksātājam - viņa nāves gadījumā, ja nav iespējams no mantiniekiem piedzīt nodokļu parādus, 

kā arī ar tiem saistītās soda naudas, nokavējuma naudas. 

Konstatēts, ka saskaņā ar zvērinātas notāres Kitijas Garās izziņu Nr. 1-5/25 par mantojuma 

lietas izbeigšanu un atzīšanu par bezmantinieka mantu, mantinieki uz /Vārds Uzvārds/ atstāto 

mantojumu nav pieteikušies.  

Saskaņā ar likuma „Par nodokļiem un nodevām” 25.panta trešo daļu, pašvaldību budžetos 

ieskaitāmā nekustamā īpašuma nodokļa parādus, kā arī ar tiem saistītās nokavējuma naudas un 

soda naudas šā panta pirmajā daļā noteiktajos gadījumos dzēš attiecīgās pašvaldības. 

Ņemot vērā minētos lietas faktiskos apstākļus, pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 

21.panta pirmās daļas 27.punktu, likuma „Par nodokļiem un nodevām” 25.panta pirmo un trešo 

daļu, saskaņā ar Finanšu komitejas 2018. gada 20. decembra lēmumu, Tērvetes novada dome, 

atklāti vārdiski balsojot: PAR - 7 (D. Reinika, S. Laizāns, I. Krūmiņa, Dz. Sirsone, M. Darguža, 

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

 

1. Dzēst 2011. gada 27. decembrī mirušajai /Vārds Uzvārds/, /personas kods/, nekustamā 

īpašuma nodokļa parādu par nekustamo īpašumu “Silāji” - 4, Tērvetes pagasts, Tērvetes novads,  
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/kadastra numurs/, par kopējo summu 209,72 EUR (divi simti deviņi eiro 72 centi), no tā 

nekustamā īpašuma nodokļa pamatparāds 137,55 EUR (viens simts trīsdesmit septiņi eiro 55 

centi) un nokavējuma nauda 72,17 EUR (septiņdesmit divi eiro 17 centi); 

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

rajona tiesas  Jelgavas tiesu namā  Atmodas iela 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 27. decembrī                                                                                       Nr. 94 

                                                                                                          (protokols Nr.20, 12. §) 

 

 

Par deklarētās dzīvesvietas anulēšanu  

 

 

    Tērvetes novada dome ir izskatījusi iesniegto lēmuma projektu anulēt ziņas par /Vārds 

Uzvārds/ deklarēto dzīvesvietu nekustamajā īpašumā „Kalniņi”, Augstkalnes pagasts, Tērvetes 

novads, jo minētajai personai nav tiesiska pamata dzīvot deklarētajā dzīvesvietā. 

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

apstākļus tika konstatēts: 

2018. gada 07. novembrī Tērvetes novada dome ir saņēmusi nekustamā īpašuma „Kalniņi”, 

Augstkalnes pagasts, Tērvetes novads, īpašnieka iesniegumu ar lūgumu anulēt ziņas par /Vārds 

Uzvārds/ deklarēto dzīvesvietu adresē „Kalniņi”, Augstkalnes pagasts, Tērvetes novads, jo 

minētai personai zudis tiesiskais pamats dzīvot deklarētajā adresē un viņš nedzīvo minētajā 

adresē. 

Saskaņā ar Dzīvesvietas deklarēšanas likuma 11.panta pirmo daļu, iestādei ir tiesības pēc 

savas iniciatīvas, bet pienākums pēc citu personu iesnieguma pārbaudīt deklarēto ziņu 

patiesumu, tai skaitā atbilstību valsts reģistros iekļautajām ziņām, kā arī to, vai deklarētājam ir 

tiesisks pamats deklarēt dzīvesvietu attiecīgajā  adresē. 

Saskaņā ar Dzīvesvietas deklarēšanas likuma 11.panta trešo daļu, rakstveida iesniegumu, 

kurā ietverts motivēts lūgums pārbaudīt ziņas par deklarēto dzīvesvietu, var iesniegt attiecīgā 

nekustamā īpašuma īpašnieks vai cita ieinteresēta persona. Par iesniegumu iestāde paziņo 

dzīvesvietas deklarētājam un uzaicina viņu sniegt paskaidrojumu. 

/Vārds Uzvārds/, saskaņā ar Dzīvesvietas deklarēšanas likuma 11.panta trešo daļu, tika 

informēts par nekustamā īpašuma „Kalniņi”, Augstkalnes pagasts, Tērvetes novads, īpašnieka 

iesniegto iesniegumu un uzaicināts uz Tērvetes novada domi, lai sniegtu paskaidrojumu un 

iesniegtu dokumentus, kas apliecina tiesisko pamatu dzīvot deklarētajā dzīvesvietā, nosūtot 

vēstuli uz viņa deklarēto dzīvesvietu. 

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.  
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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, līdz lēmuma pieņemšanai personai ir tiesības iesniegt 

dokumentus, kas apliecina citu tiesisko pamatu dzīvot deklarētajā dzīvesvietā. 

Noteiktajā termiņā nekādus dokumentus, kas apliecinātu tiesisko pamatu dzīvot deklarētajā 

dzīvesvietā vai paskaidrojumus, /Vārds Uzvārds/ nav sniedzis.  

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 /Vārds 

Uzvārds/ nepieder nekustamais īpašums „Kalniņi”, Augstkalnes 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 /Vārds Uzvārds/ faktiski 

minētajā īpašumā nedzīvo, ziņas par /Vārds Uzvārds/ deklarēto dzīvesvietu adresē „Kalniņi”, 

Augstkalnes pagasts, Tērvetes novads, ir anulējamas.  

Pēc Iedzīvotāju reģistra datiem /Vārds Uzvārds/ citu dzīvesvietu nav deklarējis.  

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

pirmās daļas 2.punktu, Tērvetes novada dome, atklāti vārdiski balsojot: PAR - 7 (D. Reinika, 

S. Laizāns, I. Krūmiņa, Dz. Sirsone, M. Darguža, A. Miķelsons, I. Vēveris), PRET  - nav, 

ATTURAS - nav, NOLEMJ: 

 

1. Anulēt ziņas par /Vārds Uzvārds/, /personas kods/, deklarēto dzīvesvietu adresē 

„Kalniņi”, Augstkalnes 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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APSTIPRINĀTS 

 ar Tērvetes novada domes  

2018. gada  27. decembra  

sēdes lēmumu   

 (protokols Nr. 20, 7. §) 

 

Tērvetes novada domes nolikums 

“Grozījumi Tērvetes novada domes 2013. gada 28. marta 

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

atlīdzības nolikums”” 

 

Izdots saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām" 

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

41.panta pirmās daļas 2.punktu,  

Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likumu, 

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

“Noteikumi par valsts un pašvaldību institūciju 

amatpersonu un darbinieku sociālajām garantijām”. 

 

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

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

šādus grozījumus: 

 

1.  Izteikt nolikuma 2.punktu šādā redakcijā:  

 

“ 2. Domes priekšsēdētāja un vietnieka, komiteju priekšsēdētāju un vietnieku darba 

samaksa 

 

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

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

statistikas pārvaldes publicēto valstī strādājošo aizpagājušā gada mēneša vidējās darba 

samaksas apmēru, kas noapaļots pilnos euro, reizinot ar koeficientu 2,4.”  

 

  2.2. Domes priekšsēdētāja vietniekam, pašvaldības domes komitejas priekšsēdētājam un   

pašvaldības domes komitejas priekšsēdētāja vietniekam    stundas tarifa likmi  nosaka  Centrālās 

statistikas pārvaldes publicēto valstī strādājošo aizpagājušā gada mēneša vidējās darba 

samaksas apmēru, kas noapaļots pilnos euro, reizinot ar koeficientu 1,9  un dalot ar 167 (h 

mēnesī). Domes priekšsēdētāja vietnieks, pašvaldības domes komitejas priekšsēdētājs un  

pašvaldības domes komitejas priekšsēdētāja vietnieks      atlīdzību saņem par nostrādāto stundu 

skaitu mēnesī;  

 

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

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

 

2. Izteikt nolikuma 3.1. apakšpunktu šādā redakcijā: 

 

“3.1. Domes deputātam stundas tarifa likmi  nosaka  Centrālās statistikas pārvaldes publicēto 

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

euro, reizinot ar koeficientu 1,2  un dalot ar 167 (h mēnesī). Domes deputāts atlīdzību saņem 

par nostrādāto stundu skaitu mēnesī.”.    
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3. Izteikt nolikuma 3.4.apakšpunkta pēdējo teikumu šādā redakcijā: 

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

darba dienai iesniedz Domes priekšsēdētājam informāciju par deputātu faktiski nostrādātām 

stundām.”. 

 

4.  Svītrot nolikuma 5.1.apakšpunkta pirmo teikumu.  

 

 

Domes priekšsēdētāja                                                                      Dace Reinika 
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APSTIPRINĀTI 

ar Tērvetes novada domes 

2018.gada 27. decembra  

sēdes lēmumu (protokols Nr.20, 8.§) 

 

 

     Saistošie noteikumi  Nr. 26   
“Grozījums Tērvetes novada domes 2018. gada 31. maija  saistošajos noteikumos  Nr. 15 

“Sabiedriskās kārtības saistošie noteikumi Tērvetes novadā”” 

 

Izdoti saskaņā ar likuma  

„Par pašvaldībām” 43.panta  

pirmās daļas 4.punktu 

 

Izdarīt Tērvetes novada domes 2018. gada 31. maija  saistošajos noteikumos  Nr. 15 

“Sabiedriskās kārtības saistošie noteikumi Tērvetes novadā” (turpmāk – saistošie noteikumi) 

šādu grozījumu: 

 

    Papildināt saistošo noteikumu 13. punktu aiz skaitļa “6.,” ar skaitli “7.,”. 

 

 

Domes priekšsēdētāja                                                                           Dace Reinika 
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Tērvetes novada domes saistošo noteikumu Nr. 26 

 “Grozījums Tērvetes novada domes 2018. gada 31. maija  saistošajos noteikumos  

Nr. 15 “Sabiedriskās kārtības saistošie noteikumi Tērvetes novadā””  

paskaidrojuma raksts 
  

Paskaidrojuma raksta 

sadaļas 

Norādāmā informācija 

1. Saistošo noteikumu 

nepieciešamības 

pamatojums 

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

pašvaldība ir tiesīga izdot saistošos noteikumus par sabiedrisko kārtību. 

Saistošajos noteikumos nosakāma administratīvā atbildība par   

transporta līdzekļu novietošanu zaļajā zonā. 

 2. Īss projekta satura 

izklāsts 

 Saistošie noteikumi   nosaka administratīvo atbildību par   transporta 

līdzekļu novietošanu zaļajā zonā. 

3. Informācija par 

plānoto projekta 

ietekmi uz 

pašvaldības budžetu 

Tiešas ietekmes nav. 

 

4. Informācija par 

plānoto projekta 

ietekmi uz 

uzņēmējdarbības vidi 

pašvaldības teritorijā 

Nav attiecināms. 

5. Informācija par 

administratīvajām 

procedūrām 

Noteikumu izpildi nodrošinās Tērvetes novada pašvaldības policija 

saskaņā ar saistošajos noteikumos noteiktajām administratīvajām 

procedūrām.  

6. Informācija par 

konsultācijām ar 

privātpersonām 

Plānotais sabiedrības līdzdalības veids – priekšlikumu un iebildumu 

izvērtēšana pēc projekta publicēšanas pašvaldības tīmekļa vietnē: 

www.tervetesnovads.lv 

Sabiedrības pārstāvju izteiktie priekšlikumi vai iebildumi - paredzēts 

izvērtēt pēc to saņemšanas. 
 

 

 

 

 

Domes priekšsēdētāja                                                                                 D. Reinika              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

ar Tērvetes novada domes 

2018. gada 31. maija sēdes lēmumu 

(protokols Nr.9, 8. §), 

ar precizējumiem 2018. gada 26. jūlija sēdē 

(protokols Nr. 12,  9. §),  

ar grozījumu 2018. gada 27. decembra sēdē 

(protokols Nr. 20,  8. §)  

 

 

 

Saistošie noteikumi Nr. 15   

„Sabiedriskās kārtības saistošie noteikumi Tērvetes novadā” 

 

Izdoti saskaņā ar likumu  

„Par pašvaldībām” 43.panta  

pirmās daļas 4. punktu 

 

  

I. Vispārīgie jautājumi  

 

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

sabiedrisko kārtību, teritorijas sakoptību un sanitārās tīrības uzturēšanu,  apstādījumu 

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

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

 2. Noteikumos lietoto terminu skaidrojums: 

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

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

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

bez maksas plašam personu lokam pieejama vieta, kas  kalpo sabiedrības kopējo vajadzību un 

interešu nodrošināšanai. Vietas, kuras pieejamas personām tikai saistībā ar darba, uzņēmuma 

vai cita veida līgumu izpildi, attiecīgās vietas īpašniekam, valdītājam vai turētājam, šo 

noteikumu izpratnē nav sabiedriskas vietas.  

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

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

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

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

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

 

 

II. Sabiedriskās kārtības prasības  

  

3. Aizliegta visa veida lielgabarīta priekšmetu (malkas, būvmateriālu, metālā konstrukciju un 

citu tamlīdzīgu priekšmetu) novietošana un turēšana ilgāk par 10 kalendārām dienām 

sabiedriskajās vietās vai zaļajā zonā, ja tas  traucē  šo teritoriju uzkopšanu vai ekspluatāciju.  

  



24 

 

4. Aizliegta patvaļīga dažāda veidu atribūtu, aprīkojuma un svētku dekorāciju pārvietošana 

sabiedriskajā vietā. 

  

 5. Aizliegta apstādījumu bojāšana, ziedu plūkšana vai izraušana no apstādījumiem,  krūmu vai 

to zaru laušana. 

  

 6. Aizliegta braukšana ar transporta līdzekli pa zaļo zonu, izņemot speciālā dienesta transportu, 

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

speciāli šim nolūkam izveidotas stāvvietas. 

  

7. Aizliegta transporta līdzekļa novietošana zaļajā zonā, izņemot speciālā dienesta transportu, 

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

speciāli šim nolūkam izveidotas stāvvietas. 

  

8. Aizliegta telts, nojumes uzstādīšana vai patvaļīga uguns kurināšana sabiedriskajās vietās, 

zaļajā zonā, izņemot tam speciāli paredzētajās vietās. 

  

9. Aizliegta nakšņošana vai gulēšana sabiedriskajās vietās vai zaļajā zonā. 

  

10. Aizliegta transporta līdzekļu  mazgāšana sabiedriskajās vietās. 

  

11. Aizliegta veļas vai dzīvnieku mazgāšana sabiedriskajās vietās ar mazgāšanas līdzekļiem. 

  

III. Administratīvā atbildība par  

noteikumu neievērošanu un noteikumu 

izpildes kontrole 

 

12. Par Noteikumu 4., 8., 9., 11. punktā noteikto prasību neievērošanu izsaka brīdinājumu vai 

uzliek naudas sodu līdz EUR 30. 

 

13. Par Noteikumu 3., 5., 6., 7., 10. punktā noteikto prasību neievērošanu izsaka brīdinājumu 

vai uzliek naudas sodu līdz EUR 75. 

 

14. Kontrolēt Noteikumu izpildi un sastādīt administratīvā pārkāpuma protokolus par 

Noteikumos minēto prasību neievērošanu ir tiesīgas Tērvetes novada pašvaldības policijas 

amatpersonas. 

  

 

IV. Noslēguma jautājums 

 

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

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

novadā”. 

 

  

 

Domes priekšsēdētāja                                                                   Dace Reinika 
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APSTIPRINĀTI 

ar Tērvetes novada domes 

2018.gada 27.decembra  

sēdes lēmumu (prot. Nr.20, 9.§) 

 

Saistošie noteikumi Nr. 27 

„Grozījumi Tērvetes novada domes 2018.gada 1.februāra saistošajos noteikumos Nr. 

3 „Tērvetes novada pašvaldības budžets 2018.gadam”” 

 

Izdoti saskaņā ar  

likuma „Par pašvaldībām” 21.panta 2.punktu 

un likumu „Par pašvaldību budžetiem” 

 

Izdarīt Tērvetes novada domes 2018.gada 1.februāra saistošajos noteikumos Nr. 3 

„Tērvetes novada pašvaldības budžets 2018.gadam” šādus grozījumus: 

 

 

1. Izteikt saistošo noteikumu 1. punktu šādā redakcijā: 

„1.Noteikt Tērvetes novada pašvaldības pamatbudžeta plānotos ieņēmumus 5 631 450 euro 

apmērā.” 

2. Izteikt saistošo noteikumu 1. pielikumu jaunā redakcijā (1.pielikums). 

 

3. Izteikt saistošo noteikumu 2. punktu šādā redakcijā: 

„2.Noteikt Tērvetes novada pašvaldības pamatbudžeta plānotos izdevumus 5 983 281 euro 

apmērā.” 

4. Izteikt saistošo noteikumu 2. pielikumu jaunā redakcijā (2.pielikums). 

 

5. Izteikt saistošo noteikumu 3. punktu šādā redakcijā: 

„Noteikt Tērvetes novada pašvaldības pamatbudžeta līdzekļu atlikumu uz 2018.gada 

1.janvāri 1 244 128 euro apmērā, aizņēmumu no Valsts kases  pamatsummas atmaksai 147 

608 euro, Autoceļa Au-49 „Jaunzemji – ceļš Nr.1” pārbūves finansējuma atmaksai 162 211 

euro apmērā, un, līdzekļu atlikumu uz 2018.gada 31.decembri 182 968 euro apmērā.”  

(3.pielikums). 

6. Izteikt saistošo noteikumu 3.pielikumu jaunā redakcijā (3.pielikums). 

 

7. Izteikt saistošo noteikumu 4. punktu šādā redakcijā: 

„Noteikt Tērvetes novada pašvaldības 2018.gada speciālā budžeta ieņēmumus 164 694 

euro apmērā, izdevumus 211 006 euro apmērā, līdzekļu atlikumu uz 2018.gada 1.janvāri 

59 949 euro, līdzekļu atlikumu uz 2018.gada 31.decembri 13 637 euro apmērā.” 

(4.pielikums). 

8. Izteikt saistošo noteikumu 4. pielikumu jaunā redakcijā (4.pielikums). 

 

 

Domes priekšsēdētāja      D.Reinika 
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1.pielikums  

Tērvetes novada domes saistošajiem noteikumiem Nr.27 

"Grozījumi Tērvetes novada domes 2018.gada 1.februāra saistošajos noteikumos Nr.3    

"Tērvetes novada pašvaldības budžets 2018.gadam"" 

PAMATBUDŽETA IEŅĒMUMU TĀMES GROZĪJUMI 2018. gadam 

 

Rādītāju nosaukumi 

Budžeta 

kategoriju 

kodi 

Apstiprināts 

2018. 

gadam uz 

27.09.2018 

Grozījumi 

28.09.2018 

- 

19.12.2018 

(+/-) 

Precizēts 

2018. 

gadam uz 

19.12.2018 

EUR EUR EUR 

I IEŅĒMUMI - kopā   5335212,00 296238,00 5631450,00 

1 2 3 4 5 

IENĀKUMA NODOKĻI 1.0.0.0. 1835746,00 0,00 1835746,00 

  Ieņēmumi no iedzīvotāju ienākuma 

nodokļa   1.1.0.0. 1835746,00 0,00 1835746,00 

    Iedzīvotāju ienākuma nodoklis     1.1.1.0. 1835746,00 0,00 1835746,00 

ĪPAŠUMA NODOKĻI 4.0.0.0. 504688,00 91840,00 596528,00 

  Nekustamā īpašuma nodoklis   4.1.0.0. 504688,00 91840,00 596528,00 

    Nekustamā īpašuma nodoklis par zemi     4.1.1.0. 486045,00 87800,00 573845,00 

    Nekustamā īpašuma nodoklis par 

ēkām     4.1.2.0. 10347,00 1770,00 12117,00 

    Nekustamā īpašuma nodoklis par 

mājokļiem     4.1.3.0. 8296,00 2270,00 10566,00 

IEŅĒMUMI NO 

UZŅĒMĒJDARBĪBAS UN 

ĪPAŠUMA 8.0.0.0. 2000,00 0,00 2000,00 

  Procentu ieņēmumi par depozītiem, 

kontu atlikumiem, valsts parāda 

vērtspapīriem un atlikto maksājumu   8.6.0.0. 2000,00 0,00 2000,00 

    Procentu ieņēmumi par atlikto 

maksājumu no vēl nesamaksātās 

pirkuma maksas daļas     8.6.4.0. 2000,00 0,00 2000,00 

VALSTS (PAŠVALDĪBU) NODEVAS 

UN KANCELEJAS NODEVAS 9.0.0.0. 4470,00 -370,00 4100,00 

  Valsts nodevas, kuras ieskaita 

pašvaldību budžetā   9.4.0.0. 1800,00 0,00 1800,00 

    Valsts nodeva par apliecinājumiem un 

citu funkciju pildīšanu bāriņtiesās     9.4.2.0. 1200,00 0,00 1200,00 

    Valsts nodevas par laulības 

reģistrāciju, civilstāvokļa akta reģistra 

ieraksta aktualizēšanu vai atjaunošanu un 

atkārtotas civilstāvokļa aktu reģistrācijas 

apliecības izsniegšanu     9.4.5.0. 100,00 0,00 100,00 

    Valsts nodeva par speciālu atļauju 

(licenču) izsniegšanu     9.4.6.0. 200,00 0,00 200,00 

    Pārējās valsts nodevas, kuras ieskaita 

pašvaldību budžetā     9.4.9.0. 300,00 0,00 300,00 
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  Pašvaldību nodevas   9.5.0.0. 2670,00 -370,00 2300,00 

    Pašvaldības nodeva par domes 

izstrādāto oficiālo dokumentu un 

apliecinātu to kopiju saņemšanu     9.5.1.1. 110,00 30,00 140,00 

    Pašvaldības nodeva par izklaidējoša 

rakstura pasākumu sarīkošanu publiskās 

vietās     9.5.1.2. 0,00 10,00 10,00 

    Pašvaldības nodeva par tirdzniecību 

publiskās vietās     9.5.1.4. 1200,00 150,00 1350,00 

    Pašvaldības nodeva par būvatļaujas 

saņemšanu     9.5.2.1. 1300,00 -585,00 715,00 

    Pārējās nodevas, ko uzliek pašvaldības     9.5.2.9. 60,00 25,00 85,00 

NAUDAS SODI UN SANKCIJAS 10.0.0.0. 9400,00 0,00 9400,00 

  Naudas sodi   10.1.0.0. 9400,00 0,00 9400,00 

    Naudas sodi, ko uzliek pašvaldības 

    

10.1.4.0. 9400,00 0,00 9400,00 

PĀRĒJIE NENODOKĻU 

IEŅĒMUMI 12.0.0.0. 1900,00 410,00 2310,00 

  Nenodokļu ieņēmumi un ieņēmumi 

no zaudējumu atlīdzībām un 

kompensācijām   12.2.0.0. 0,00 820,00 820,00 

    Ieņēmumi no ūdenstilpju un zvejas 

tiesību nomas un zvejas tiesību 

rūpnieciskas izmantošanas (licences) 

    

12.2.3.0. 0,00 820,00 820,00 

  Dažādi nenodokļu ieņēmumi   12.3.0.0. 1900,00 -410,00 1490,00 

    Citi dažādi nenodokļu ieņēmumi 

    

12.3.9.0. 1900,00 -410,00 1490,00 

Ieņēmumi no valsts (pašvaldību) 

īpašuma iznomāšanas, pārdošanas un 

no nodokļu pamatparāda 

kapitalizācijas 13.0.0.0. 15000,00 31950,00 46950,00 

  Ieņēmumi no ēku un būvju īpašuma 

pārdošanas   13.1.0.0. 8000,00 37000,00 45000,00 

  Ieņēmumi no zemes, meža īpašuma 

pārdošanas   13.2.0.0. 7000,00 -7000,00 0,00 

    Ieņēmumi no zemes īpašuma 

pārdošanas 

    

13.2.1.0. 7000,00 -7000,00 0,00 

  Ieņēmumi no valsts un pašvaldību 

kustamā īpašuma un mantas 

realizācijas   13.4.0.0. 0,00 1950,00 1950,00 

Valsts budžeta transferti 18.0.0.0. 1098704,00 137943,00 1236647,00 

  Pašvaldību saņemtie transferti no 

valsts budžeta   18.6.0.0. 1098704,00 137943,00 1236647,00 

    Pašvaldību saņemtie valsts budžeta 

transferti noteiktam mērķim 

    

18.6.2.0. 558078,00 10320,00 568398,00 

    Pašvaldību no valsts budžeta iestādēm 

saņemtie transferti Eiropas Savienības 

politiku instrumentu un pārējās ārvalstu 

finanšu palīdzības līdzfinansētajiem 

projektiem (pasākumiem) 

    

18.6.3.0. 236337,00 127623,00 363960,00 

    Pašvaldību budžetā saņemtā dotācija 

no pašvaldību finanšu izlīdzināšanas 

fonda 

    

18.6.4.0. 262716,00 0,00 262716,00 
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    Pārējie pašvaldību saņemtie valsts 

budžeta iestāžu transferti- SAC 

iemītnieki 

    

18.6.9.0.1 12810,00 0,00 12810,00 

    Pārējie pašvaldību saņemtie valsts b. 

iestāžu transferti- spec.dotācija 

    

18.6.9.0.4 28763,00 0,00 28763,00 

Pašvaldību budžetu transferti 19.0.0.0. 697945,00 0,00 697945,00 

  Pašvaldību saņemtie transferti no 

citām pašvaldībām   19.2.0.0. 697945,00 0,00 697945,00 

Iestādes ieņēmumi 21.0.0.0. 1165359,00 34465,00 1199824,00 

  Ieņēmumi no iestāžu sniegtajiem 

maksas pakalpojumiem un citi pašu 

ieņēmumi   21.3.0.0. 1165119,00 34465,00 1199584,00 

    Ieņēmumi par dokumentu izsniegšanu 

un kancelejas pakalpojumiem 

    

21.3.7.0. 100,00 0,00 100,00 

    Ieņēmumi par nomu un īri 

    

21.3.8.0. 66143,00 12946,00 79089,00 

    Ieņēmumi par pārējiem sniegtajiem 

maksas pakalpojumiem 

    

21.3.9.0. 1098876,00 21519,00 1120395,00 

  Pārējie 21.3.0.0.grupā neklasificētie 

iestāžu ieņēmumi par iestāžu 

sniegtajiem maksas pakalpojumiem 

un citi pašu ieņēmumi   21.4.0.0. 240,00 0,00 240,00 

    Citi iepriekš neklasificētie pašu 

ieņēmumi 

    

21.4.9.0. 240,00 0,00 240,00 
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2.pielikums 

Tērvetes novada domes saistošajiem noteikumiem Nr.27 

"Grozījumi Tērvetes novada domes 2018.gada 1.februāra saistošajos noteikumos Nr.3    "Tērvetes 

novada pašvaldības budžets 2018.gadam"" 

 

PAMATBUDŽETA IZDEVUMU TĀMES GROZĪJUMI 2018. Gadam 

 

Rādītāju nosaukumi 

Budžeta 

kategoriju 

kodi 

Apstiprināts 

2018. 

gadam uz 

27.09.2018 

Grozījumi 

28.09.2018 

- 

19.12.2018 

(+/-) 

Precizēts 

2018. 

gadam uz 

19.12.2018 

EUR EUR EUR 

II IZDEVUMI - kopā   5796365,00 186916,00 5983281,00 

1 2 3 4 5 

Atlīdzība 1000 2845017,00 -4588,00 2840429,00 

  Atalgojums   1100 2264073,00 -29773,00 2234300,00 

    Mēnešalga     1110 2077187,00 -14755,00 2062432,00 

    Piemaksas, prēmijas un naudas balvas     1140 185106,00 -16848,00 168258,00 

    Atalgojums fiziskajām personām uz tiesiskās 

attiecības regulējošu dokumentu pamata     1150 1780,00 1830,00 3610,00 

  Darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas 

obligātās iemaksas, pabalsti un 

kompensācijas   1200 580944,00 25185,00 606129,00 

    Darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas 

obligātās iemaksas     1210 548828,00 -10651,00 538177,00 

    Darba devēja pabalsti, kompensācijas un citi 

maksājumi     1220 32116,00 35836,00 67952,00 

Preces un pakalpojumi 2000 1918962,00 20521,00 1939483,00 

  Mācību, darba un dienesta komandējumi, 

darba braucieni   2100 9833,00 4436,00 14269,00 

    Iekšzemes mācību, darba un dienesta 

komandējumi, darba braucieni     2110 3050,00 191,00 3241,00 

    Ārvalstu mācību, darba un dienesta 

komandējumi, darba braucieni     2120 6783,00 4245,00 11028,00 

  Pakalpojumi   2200 1006137,00 -42724,00 963413,00 

    Pasta, telefona un citi sakaru pakalpojumi     2210 10038,00 -97,00 9941,00 

    Izdevumi par komunālajiem pakalpojumiem     2220 276712,00 12952,00 289664,00 

    Iestādes administratīvie izdevumi un ar 

iestādes darbības nodrošināšanu     2230 88376,00 466,00 88842,00 

    Remontdarbi un iestāžu uzturēšanas 

pakalpojumi (izņemot kapitālo remontu)     2240 493627,00 -37337,00 456290,00 

    Informācijas tehnoloģiju pakalpojumi     2250 18806,00 -2963,00 15843,00 

    Īre un noma     2260 8378,00 -365,00 8013,00 

    Citi pakalpojumi     2270 104200,00 -15380,00 88820,00 

    Maksājumi par saņemtajiem finanšu 

pakalpojumiem     2280 6000,00 0,00 6000,00 
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  Krājumi, materiāli, energoresursi, preces, 

biroja preces un inventārs, kurus neuzskaita 

kodā 5000   2300 872064,00 14123,00 886187,00 

    Izdevumi par precēm iestādes darbības 

nodrošināšanai     2310 89362,00 2299,00 91661,00 

    Kurināmais un enerģētiskie materiāli     2320 155245,00 782,00 156027,00 

    Zāles, ķimikālijas, laboratorijas preces, 

medicīniskās ierīces, medicīniskie instrumenti, 

laboratorijas dzīvnieki un to uzturēšana     2340 26315,00 0,00 26315,00 

    Kārtējā remonta un iestāžu uzturēšanas 

materiāli     2350 63974,00 3027,00 67001,00 

    Valsts un pašvaldību aprūpē un apgādē esošo 

personu uzturēšana     2360 522476,00 8724,00 531200,00 

    Mācību līdzekļi un materiāli     2370 11072,00 85,00 11157,00 

    Pārējās preces     2390 3620,00 -794,00 2826,00 

  Izdevumi periodikas iegādei   2400 4948,00 78,00 5026,00 

  Budžeta iestāžu nodokļu, nodevu un naudas 

sodu maksājumi   2500 25970,00 44608,00 70578,00 

    Budžeta iestāžu nodokļu un nodevu 

maksājumimaksājumi     2510 25970,00 44608,00 70578,00 

  Pakalpojumi, kurus budžeta iestādes 

apmaksā noteikto funkciju ietvaros, kas nav 

iestādes administratīvie izdevumi   2800 10,00 0,00 10,00 

Subsīdijas un dotācijas 3000 13000,00 -800,00 12200,00 

  Subsīdijas un dotācijas komersantiem, 

biedrībām un nodibinājumiem   3200 13000,00 -800,00 12200,00 

    Valsts un pašvaldību budžeta dotācija 

komersantiem, biedrībām, nodibinājumiem un 

fiziskām personām     3260 13000,00 -800,00 12200,00 

Procentu izdevumi 4000 200,00 0,00 200,00 

  Pārējie procentu maksājumi   4300 200,00 0,00 200,00 

    Budžeta iestāžu procentu maksājumi Valsts 

kasei     4310 200,00 0,00 200,00 

Pamatkapitāla veidošana 5000 778808,00 158688,00 937496,00 

  Nemateriālie ieguldījumi   5100 22550,00 -350,00 22200,00 

    Attīstības pasākumi un programmas     5110 22200,00 0,00 22200,00 

    Licences, koncesijas un patenti, preču zīmes 

un līdzīgas tiesības     5120 350,00 -350,00 0,00 

  Pamatlīdzekļi   5200 756258,00 159038,00 915296,00 

    Zeme, ēkas un būves     5210 10321,00 19570,00 29891,00 

    Tehnoloģiskās iekārtas un mašīnas     5220 43398,00 3175,00 46573,00 

    Pārējie pamatlīdzekļi     5230 89739,00 2916,00 92655,00 

    Pamatlīdzekļu izveidošana un nepabeigtā 

būvniecība     5240 309035,00 -24568,00 284467,00 

    Kapitālais remonts un rekonstrukcija     5250 303765,00 157945,00 461710,00 

Sociālie pabalsti 6000 111618,00 -2905,00 108713,00 

  Pensijas un sociālie pabalsti naudā   6200 86290,00 -1000,00 85290,00 

    Valsts un pašvaldību nodarbinātības pabalsti 

naudā     6240 13000,00 210,00 13210,00 

    Pašvaldību sociālā palīdzība iedzīvotājiem 

naudā     6250 15390,00 -210,00 15180,00 
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    Pabalsts garantētā minimālā ienākumu līmeņa 

nodrošināšanai naudā     6260 3850,00 0,00 3850,00 

    Dzīvokļa pabalsts naudā     6270 8900,00 -1000,00 7900,00 

    Valsts un pašvaldību budžeta maksājumi     6290 45150,00 0,00 45150,00 

  Sociālie pabalsti natūrā   6300 995,00 0,00 995,00 

    Pašvaldību sociālā palīdzība iedzīvotājiem 

natūrā     6320 510,00 0,00 510,00 

    Dzīvokļa pabalsts natūrā     6360 485,00 0,00 485,00 

  Pārējie klasifikācijā neminētie maksājumi 

iedzīvotājiem natūrā un kompensācijas   6400 24333,00 -1905,00 22428,00 

    Pašvaldības pirktie sociālie pakalpojumi 

iedzīvotājiem     6410 1080,00 0,00 1080,00 

    Maksājumi iedzīvotājiem natūrā, naudas 

balvas, izdevumi pašvaldību brīvprātīgo 

iniciatīvu izpildei     6420 23253,00 -1905,00 21348,00 

Uzturēšanas izdevumu transferti, pašu 

resursu maksājumi, starptautiskā sadarbība 7000 128760,00 16000,00 144760,00 

  Pašvaldību uzturēšanas izdevumu transferti   7200 128760,00 16000,00 144760,00 

    Pašvaldību /uzturēšanas izdevumu /transferti 

citām pašvaldībām     7210 125760,00 16000,00 141760,00 

    Pašvaldību uzturēšanas izdevumu transferti 

valsts budžeta daļēji finansētām atvasinātajām 

publiskajām personām, budžeta nefinansētām 

iestādēm     7270 3000,00 0,00 3000,00 

 

   

 

 

 

 

 

 

3.pielikums 

Tērvetes novada domes saistošajiem noteikumiem Nr.27 

Grozījumi Tērvetes novada domes 2018.gada 1.februāra saistošajos noteikumos Nr.3    

"Tērvetes novada pašvaldības budžets 2018.gadam"" 
 

PAMATBUDŽETA FINANSĒŠANA 

IV FINANSĒŠANA - kopā   461153,00 -109322,00 351831,00 

1 2 3 4 5 

Naudas līdzekļi un noguldījumi 

(bilances aktīvā) F20010000 770972,00 -182968,00 588004,00 

  Naudas līdzekļi   F21010000 1272,00 0,00 1272,00 

    Naudas līdzekļu atlikums gada sākumā 

    F21010000 

AS 1272,00 0,00 1272,00 

  Pieprasījuma noguldījumi (bilances 

aktīvā)   F22010000 769700,00 -182968,00 586732,00 

    Pieprasījuma noguldījumu atlikums 

gada sākumā 

    F22010000 

AS 1242856,00 0,00 1242856,00 

    Pieprasījuma noguldījumu atlikums 

perioda beigās 

    F22010000 

PB 473156,00 182968,00 656124,00 
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Aizņēmumi F40020000 -309819,00 73646,00 -236173,00 

  Saņemtie aizņēmumi   F40020010 0,00 48869,00 48869,00 

    Saņemtie ilgtermiņa aizņēmumi     F40320010 0,00 48869,00 48869,00 

  Saņemto aizņēmumu atmaksa   F40020020 309819,00 -24777,00 285042,00 

    Saņemto ilgtermiņa aizņēmumu 

atmaksa     F40320020 309819,00 -24777,00 285042,00 
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4.pielikums 

Tērvetes novada domes saistošajiem noteikumiem Nr.27 

"Grozījumi Tērvetes novada domes 2018.gada 1.februāra saistošajos noteikumos Nr.3    

"Tērvetes novada pašvaldības budžets 2018.gadam"" 

 

Speciālā budžeta tāmes grozījumi 2018.gadam 

 

Rādītāju nosaukumi 

Budžeta 

kategoriju 

kodi 

Apstiprināts 

2018. 

gadam uz 

27.09.2018 

Grozījumi 

(+/-) 

Precizēts 

2018. 

gadam 

EUR EUR EUR 

I IEŅĒMUMI - kopā   163264,00 1430,00 164694,00 

1 2 3 4 5 

NODOKĻI PAR PAKALPOJUMIEM UN 

PRECĒM 5.0.0.0. 9000,00 1430,00 10430,00 

  Nodokļi un maksājumi par tiesībām lietot 

atsevišķas preces   5.5.0.0. 9000,00 1430,00 10430,00 

    Dabas resursu nodoklis     5.5.3.0. 9000,00 1430,00 10430,00 

Valsts budžeta transferti 18.0.0.0. 154264,00 0,00 154264,00 

     

II IZDEVUMI - kopā   211006,00 0,00 211006,00 

1 2 3 4 5 

Atlīdzība 1000 7810,00 0,00 7810,00 

Preces un pakalpojumi 2000 203196,00 0,00 203196,00 

  Pakalpojumi   2200 189111,00 0,00 189111,00 

  Krājumi, materiāli, energoresursi, preces, 

biroja preces un inventārs, kurus neuzskaita 

kodā 5000   2300 14085,00 0,00 14085,00 

    Izdevumi par precēm iestādes darbības 

nodrošināšanai     2310 2885,00 3442,00 6327,00 

    Kurināmais un enerģētiskie materiāli     2320 7200,00 -3442,00 3758,00 

     

III Ieņēmumu pārsniegums (+) deficīts (-) (I-II)   -47742,00 1430,00 -46312,00 

     

IV FINANSĒŠANA - kopā   47742,00 -1430,00 46312,00 

1 2 3 4 5 

Naudas līdzekļi un noguldījumi (bilances 

aktīvā) F20010000 47742,00 -1430,00 46312,00 

  Pieprasījuma noguldījumi (bilances aktīvā) 

  

F22010000 47742,00 -1430,00 46312,00 

    Pieprasījuma noguldījumu atlikums gada 

sākumā 

    

F22010000 

AS 59949,00 0,00 59949,00 

    Pieprasījuma noguldījumu atlikums perioda 

beigās 

    

F22010000 

PB 12207,00 1430,00 13637,00 
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PASKAIDROJUMA RAKSTS 

 

Tērvetes novada pašvaldības 2018.gada 27.decembra saistošajiem noteikumiem 

Nr.27 

 

„Grozījumi Tērvetes novada domes 2018.gada 1.februāra saistošajos noteikumos Nr. 

3 „Tērvetes novada pašvaldības budžets 2018.gadam”” 

 

 

Pamatojoties uz Tērvetes novada pašvaldības (turpmāk - Pašvaldība) budžeta 

izpildes analīzi uz 2018.gada 27.decembri Pašvaldības 2018.gada budžeta grozījumos 

apkopoti sekojoši grozījumu priekšlikumi: 

 precizēti Pašvaldības saņemtie valsts budžeta transferti noteiktam mērķim; 

 precizēti izdevumi pamatbudžetā atbilstoši funkcionālajām un ekonomiskajām 

kategorijām; 

 

1. Pamatbudžets 

 

1.1. Ieņēmumi 
Ieņēmumu prognoze kopumā palielināta par 296 238 euro. 

 

Tabula nr.1.1.1. Pašvaldības ieņēmumu izmaiņas 2018.gada 27.decembra grozījumos. 

Rādītāju nosaukumi 

Budžeta 

kategoriju 

kodi 

Apstiprināts 

2018. 

gadam uz 

27.09.2018 

Grozījumi 

28.09.2018 

- 

19.12.2018 

(+/-) 

Precizēts 

2018. 

gadam uz 

19.12.2018 

EUR EUR EUR 

I IEŅĒMUMI - kopā   5335212,00 296238,00 5631450,00 

1 2 3 4 5 

ĪPAŠUMA NODOKĻI 4.0.0.0. 504688,00 91840,00 596528,00 

  Nekustamā īpašuma nodoklis   4.1.0.0. 504688,00 91840,00 596528,00 

    Nekustamā īpašuma nodoklis par zemi     4.1.1.0. 486045,00 87800,00 573845,00 

    Nekustamā īpašuma nodoklis par 

ēkām     4.1.2.0. 10347,00 1770,00 12117,00 

    Nekustamā īpašuma nodoklis par 

mājokļiem     4.1.3.0. 8296,00 2270,00 10566,00 

VALSTS (PAŠVALDĪBU) NODEVAS 

UN KANCELEJAS NODEVAS 9.0.0.0. 4470,00 -370,00 4100,00 

  Pašvaldību nodevas   9.5.0.0. 2670,00 -370,00 2300,00 

    Pašvaldības nodeva par domes 

izstrādāto oficiālo dokumentu un 

apliecinātu to kopiju saņemšanu     9.5.1.1. 110,00 30,00 140,00 

    Pašvaldības nodeva par izklaidējoša 

rakstura pasākumu sarīkošanu publiskās 

vietās     9.5.1.2. 0,00 10,00 10,00 

    Pašvaldības nodeva par tirdzniecību 

publiskās vietās     9.5.1.4. 1200,00 150,00 1350,00 
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    Pašvaldības nodeva par būvatļaujas 

saņemšanu     9.5.2.1. 1300,00 -585,00 715,00 

    Pārējās nodevas, ko uzliek pašvaldības     9.5.2.9. 60,00 25,00 85,00 

PĀRĒJIE NENODOKĻU 

IEŅĒMUMI 12.0.0.0. 1900,00 410,00 2310,00 

  Nenodokļu ieņēmumi un ieņēmumi 

no zaudējumu atlīdzībām un 

kompensācijām   12.2.0.0. 0,00 820,00 820,00 

    Ieņēmumi no ūdenstilpju un zvejas 

tiesību nomas un zvejas tiesību 

rūpnieciskas izmantošanas (licences) 

    

12.2.3.0. 0,00 820,00 820,00 

  Dažādi nenodokļu ieņēmumi   12.3.0.0. 1900,00 -410,00 1490,00 

    Citi dažādi nenodokļu ieņēmumi 

    

12.3.9.0. 1900,00 -410,00 1490,00 

Ieņēmumi no valsts (pašvaldību) 

īpašuma iznomāšanas, pārdošanas un 

no nodokļu pamatparāda 

kapitalizācijas 13.0.0.0. 15000,00 31950,00 46950,00 

  Ieņēmumi no ēku un būvju īpašuma 

pārdošanas   13.1.0.0. 8000,00 37000,00 45000,00 

  Ieņēmumi no zemes, meža īpašuma 

pārdošanas   13.2.0.0. 7000,00 -7000,00 0,00 

    Ieņēmumi no zemes īpašuma 

pārdošanas 

    

13.2.1.0. 7000,00 -7000,00 0,00 

  Ieņēmumi no valsts un pašvaldību 

kustamā īpašuma un mantas 

realizācijas   13.4.0.0. 0,00 1950,00 1950,00 

Valsts budžeta transferti 18.0.0.0. 1098704,00 137943,00 1236647,00 

  Pašvaldību saņemtie transferti no 

valsts budžeta   18.6.0.0. 1098704,00 137943,00 1236647,00 

    Pašvaldību saņemtie valsts budžeta 

transferti noteiktam mērķim 

    

18.6.2.0. 558078,00 10320,00 568398,00 

    Pašvaldību no valsts budžeta iestādēm 

saņemtie transferti Eiropas Savienības 

politiku instrumentu un pārējās ārvalstu 

finanšu palīdzības līdzfinansētajiem 

projektiem (pasākumiem) 

    

18.6.3.0. 236337,00 127623,00 363960,00 

Iestādes ieņēmumi 21.0.0.0. 1165359,00 34465,00 1199824,00 

  Ieņēmumi no iestāžu sniegtajiem 

maksas pakalpojumiem un citi pašu 

ieņēmumi   21.3.0.0. 1165119,00 34465,00 1199584,00 

    Ieņēmumi par nomu un īri 

    

21.3.8.0. 66143,00 12946,00 79089,00 

    Ieņēmumi par pārējiem sniegtajiem 

maksas pakalpojumiem 

    

21.3.9.0. 1098876,00 21519,00 1120395,00 
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1.2. Izdevumi 

Budžeta izdevumu daļā precizēti izdevumi un Pašvaldības finansējums pa 

funkcionālajām kategorijām un ekonomiskās klasifikācijas kodiem, kopumā izdevumus 

palielinot par 186 916 euro. Veikta izdevumu pārdale starp ekonomiskās klasifikācijas 

kodiem.  

 

Tabula nr.1.2.1. Pašvaldības izdevumu izmaiņas atbilstoši funkcionālajām kategorijām 

2018.gada 27.decembra grozījumos,euro 

Vispārējie valdības dienesti 01.000 487862,00 -6989,00 480873,00 

Sabiedriskā kārtība un drošība 03.000 170396,00 0,00 170396,00 

Ekonomiskā darbība 04.000 31682,00 510,00 32192,00 

Vides aizsardzība 05.000 81857,00 0,00 81857,00 

Teritoriju un mājokļu 

apsaimniekošana 06.000 1155132,00 183430,00 1338562,00 

Atpūta, kultūra un reliģija 08.000 653093,00 -841,00 652252,00 

Izglītība 09.000 1418719,00 11016,00 1429735,00 

Sociālā aizsardzība 10.000 1797624,00 -210,00 1797414,00 

 

 

Izglītība – izdevumi palielināti par 11 016 euro. Izdevumus veido izmaksas par skolēnu 

ēdināšanu un A.Brigaderes pamatskolas dalība projektā Erasmus+. 

 

Teritoriju un mājokļu apsaimniekošana - izdevumu palielinājumu veido pašvaldības 

ceļa Te 38 “Dobeles šoseja — Laktas” un Te 36 „Zemzari – Pilskalni” asfaltēšana ES 

struktūrfondu projekta ietvaros. Finansējums novirzīts no līdzekļiem neparedzētiem 

gadījumiem. 

 

 

 

Veikta izdevumu pārdale starp ekonomiskās klasifikācijas kodiem. 

 

 

 

 

 

Domes priekšsēdētāja      D.Reinika 
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APSTIPRINĀTS 

Ar Tērvetes novada domes 

2013. gada 28. marta sēdes lēmumu 

(protokols Nr.3, paragrāfs Nr.10); 

ar grozījumiem 2014. gada 24. aprīlī 

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

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

                                                                                     ar grozījumiem 2014. gada 18. decembrī 

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

ar grozījumiem  2016. gada 22. jūnija sēdē 

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

ar grozījumiem 2016. gada 28. jūlija sēdē 

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

ar grozījumiem 2016. gada 22. decembra  sēdē 

(protokols Nr. 17, paragrāfs Nr. 2), 

ar grozījumiem 2018. gada 25. janvāra sēdē 

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

ar grozījumu  2018. gada 22  februāra sēdē 

(protokols Nr.3 , paragrāfs Nr.17), 

ar grozījumiem 2018. gada 27. decembra sēdē 

(protokols Nr. 20, paragrāfs Nr. 7 ) 

    

 

 

Tērvetes novada domes un to izveidoto iestāžu amatpersonu un darbinieku 

atlīdzības nolikums 

 

Izdots saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām" 

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

41.panta pirmās daļas 2.punktu,  

Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku  

atlīdzības likumu, 

LR MK 2010.gada 21.jūnija noteikumiem  

Nr. 565 “Noteikumi par valsts un pašvaldību institūciju  

amatpersonu un darbinieku sociālajām garantijām”  

 

 

1. Vispārīgie noteikumi 

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

priekšsēdētāja vietnieka, deputātu, izpilddirektora, pašvaldības administrācijas darbinieku, 
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pašvaldības izveidoto iestāžu un struktūrvienību vadītāju un darbinieku (turpmāk tekstā – 

darbinieku)  atlīdzības noteikšanas kārtību. 

1.2. Šis Nolikums nenosaka atlīdzības noteikšanas kārtību: 

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

pirmsskolas izglītības programmu, tai skaitā atbalsta personālam izglītības programmu 

īstenošanai; 

1.2.2. pašvaldības kapitālsabiedrībās un publiski privātajās kapitālsabiedrībās. 

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

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

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

izdevumu segšana. 

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

ievērojot Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likuma 

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

Pašvaldības iestāžu darbinieku darba samaksu nosaka katras iestādes vadītājs atlīdzībai iedalīto 

budžeta līdzekļu ietvaros, saskaņojot ar domes izpilddirektoru. 

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

mēnešalgu izmaksā proporcionāli amata vai pienākumu pildīšanas laikam. 

 

 2. Domes priekšsēdētāja un vietnieka, komiteju priekšsēdētāju un vietnieku darba 

samaksa 

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

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

statistikas pārvaldes publicēto valstī strādājošo aizpagājušā gada mēneša vidējās darba 

samaksas apmēru, kas noapaļots pilnos euro, reizinot ar koeficientu 2,4. 

2.2. Domes priekšsēdētāja vietniekam, pašvaldības domes komitejas priekšsēdētājam un   

pašvaldības domes komitejas priekšsēdētāja vietniekam    stundas tarifa likmi  nosaka  Centrālās 

statistikas pārvaldes publicēto valstī strādājošo aizpagājušā gada mēneša vidējās darba 

samaksas apmēru, kas noapaļots pilnos euro, reizinot ar koeficientu 1,9  un dalot ar 167 (h 

mēnesī). Domes priekšsēdētāja vietnieks, pašvaldības domes komitejas priekšsēdētājs un  

pašvaldības domes komitejas priekšsēdētāja vietnieks      atlīdzību saņem par nostrādāto stundu 

skaitu mēnesī;  

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

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

 

3. Deputātu darba samaksa  

 3.1. Domes deputātam stundas tarifa likmi  nosaka  Centrālās statistikas pārvaldes publicēto 

valstī strādājošo aizpagājušā gada mēneša vidējās darba samaksas apmēru, kas noapaļots 

pilnos euro, reizinot ar koeficientu 1,2  un dalot ar 167 (h mēnesī). Domes deputāts atlīdzību 

saņem par nostrādāto stundu skaitu mēnesī.. 

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

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

deputāta pienākumu pildīšanu. 

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

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

pildīšanu ārpus noteiktā darba laika, nosakot piemaksu pie mēnešalgas. 
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Piemaksas apmērs nedrīkst pārsniegt 20 % no mēnešalgas. To ik mēnesi var noteikt domes 

priekšsēdētājs ar rīkojumu. 

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

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

mēnesī. 

3.4. Komiteju un komisiju atbildīgie darbinieki vai protokolisti līdz katra mēneša priekšpēdējai 

darba dienai iesniedz Domes priekšsēdētājam informāciju par deputātu faktiski nostrādātām 

stundām  

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

algas dienā. 

3.6. Deputātam ir tiesības, iesniedzot Domes priekšsēdētājam rakstisku paziņojumu, atteikties 

no atlīdzības. 

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

21. jūnija noteikumiem Nr. 565 „Noteikumi par valsts un pašvaldību  

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

sociālajām garantijām) noteikto kārtību un apmēru, piestādot dokumentus: 

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

      3.7.2. sedz kvalifikācijas paaugstināšanas izdevumus, ja Domes priekšsēdētājs norīko 

deputātu uz apmācībām, kas nepieciešamas deputātam pienākumu veikšanai Domē vai Domes 

komisijās. 

 

4. Domes izpilddirektora darba samaksa 

4.1. Domes izpilddirektora mēnešalga tiek noteikta Centrālās statistikas pārvaldes publicēto 

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

euro, reizinot ar koeficientu 2,1. 

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

priekšsēdētājs ar rīkojumu. 

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

arī uz Domes izpilddirektoru. 

 

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

5.1. Komisiju, darba grupu locekļiem un sekretāriem (izņemot deputātus), kuri neatrodas darba 

tiesiskajās attiecībās ar Tērvetes novada domi, vai kuri atrodas darba tiesiskajās attiecībās ar 

Tērvetes novada domi un kuriem darbs darba grupā vai komisijā ir saistīts ar dokumentu 

sagatavošanu un nav iekļauts amata aprakstā vai darba līgumā, darba samaksas aprēķinā par 

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

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

atteikties no atlīdzības. 

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

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

20 stundām mēnesī; 

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

sēžu laika papildus par ne vairāk kā 10 stundām mēnesī. 

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

bāriņtiesas sēdēs organizē katras komisijas, darba grupas, bāriņtiesas sekretārs: 
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       5.4.1. visu sēžu protokolos norādot norises laiku un ilgumu stundās, kā arī klātesošo 

komisijas, darba grupas, bāriņtiesas locekļu vārdisko uzskaitījumu; 

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

dokumentu (akts, atskaite, stundu grafiks); 

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

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

darba grupu, bāriņtiesas locekļu faktiski nostrādātām stundām; 

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

tuvākajā algas dienā. 

 

6. Pašvaldības administrācijas, iestāžu un struktūrvienību darbinieku darba samaksa 

6.1. Lai noteiktu darbinieka mēnešalgu: 

      6.1.1. iestādes vadītājs organizē darbinieku amatu klasificēšanu atbilstoši Valsts un 

pašvaldību institūciju amatu kataloga (turpmāk – Amatu katalogs) nosacījumiem; 

      6.1.2. klasificēšanas rezultātus iesniedz Domes izpilddirektoram izskatīšanai; 

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

saskaņā ar Amatu kataloga nosacījumiem. Izlīdzināšanas procesā Domes izpilddirektors izvērtē 

visus amatu klasificēšanas rezultātus un ierosina iestādes vadītājam mainīt to amatu 

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

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

priekšsēdētājs; 

      6.1.5. atbilstoši Tērvetes novada pašvaldības darbinieku novērtēšanas nolikumam tiek 

novērtēta darbinieka darbība un tās rezultāti un piešķirta darbiniekam individuālās 

kvalifikācijas pakāpe.  

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

noteiktas iestādes nolikumā, atbilstoši darbinieka amatam noteiktajai mēnešalgu grupai un 

darbinieka individuālās kvalifikācijas pakāpei, ievērojot Ministru kabineta 2013. gada 29. 

janvāra noteikumu Nr.66 „Noteikumi par valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un 

darbinieku darba samaksu un tās noteikšanas kārtību" nosacījumus, kā arī ņemot vērā amata 

vērtību (amata aprakstā noteiktos pienākumus, amata veikšanai nepieciešamās izglītības un 

profesionālās pieredzes prasības, darba sarežģītību, atbildību un vadības funkcijas) un iestādes 

apstiprināto darba algas fondu, nosaka darbinieka mēnešalgu attiecīgajai mēnešalgu grupai 

paredzētās mēnešalgas ietvaros;” 

 

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

 

 

7. Piemaksas un to noteikšanas kārtība 

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

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

vakanta amata pienākumus vai papildus amata aprakstā noteiktajiem pienākumiem pilda vēl 

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

četriem mēnešiem vakances pastāvēšanas laikā. 

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

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

piemaksu kopsumma nedrīkst pārsniegt 30 % no viņam noteiktās mēnešalgas. 

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

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

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

līdzekļiem saskaņā ar Domes izpilddirektora rīkojumu, ņemot vērā šādus nosacījumus- 

darbinieks vienlaicīgi nevar vadīt vai būt  

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

nosacījumi var tikt mainīti ar izpilddirektora rīkojumu. 

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

noteiktās stundas algas likmes. 

7.6. Darbinieki saņem piemaksu par virsstundu darbu vai darbu svētku dienās 100 % apmērā 

no tiem noteiktās stundas algas likmes, vai arī tiem kompensē virsstundu darbu, piešķirot 

apmaksātu atpūtas laiku atbilstoši nostrādāto virsstundu skaitam citā nedēļas dienā. 

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

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

vienojas arī par atpūtas laika piešķiršanas nosacījumiem. 

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

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

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

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

noteiktās mēnešalgas. Piemaksu regulāri pārskata, izvērtējot tās nepieciešamību un 

pamatojumu, bet ne retāk kā reizi gadā. 

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

apmēra noteikšanas kritērijus un konkrētus piemaksu apmērus iestādes darbiniekiem nosaka 

iestādes vadītājs, domes administrācijas darbiniekiem un iestāžu vadītājiem – Domes 

izpilddirektors, ņemot vērā atlīdzības fondam paredzēto līdzekļu apjomu un Domes 

izpilddirektora apstiprināto kārtību. 

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

minētās piemaksas, piemaksu kopsumma nedrīkst pārsniegt 60 % no mēnešalgas. 

 

 

8. Pabalsti 

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

likvidāciju, darbinieku skaita samazināšanu, darbam noteiktajām prasībām neatbilstošu 

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

darbinieks, kurš iepriekš veica attiecīgos darba pienākumus, izmaksā atlaišanas pabalstu 

atbilstoši Atlīdzības likuma noteikumiem. 

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

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

kalendāra gadā aizejot atvaļinājumā. Atvaļinājuma pabalsts netiek pārcelts uz nākamo 

kalendāra gadu. 

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

pabalsta apmēru un piešķiršanas kritērijus nosaka pašvaldības iestādes vadītājs. 
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Ja ar amatpersonu darbinieku tiek izbeigtas darba attiecības un tā kārtējā gadā nav izmantojusi 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

apliecības kopiju, uzrādot tās oriģinālu. 

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

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

pieprasītāja kontu. 

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

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

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

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

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

un tā apstākļus, ir sastādījusi aktu, kā arī tās iestādes vadītājs, kurā darbinieks pilda amata 

(darba) pienākumus, ir pieņēmis lēmumu par pabalsta piešķiršanu. Lēmumu pieņem ne vēlāk 

kā mēneša laikā no nelaimes gadījuma izmeklēšanas pabeigšanas. 

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

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

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

institūciju amatpersonu un darbinieku sociālajām garantijām" prasībām. 

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

kuriem nelaimes gadījums uzskatāms ar nesaistītu ar darba pienākumu pildīšanu. 

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

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

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

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

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

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

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

iestādes izsniegtu izrakstu no medicīniskās dokumentācijas par nāves cēloni vai tiesu 

medicīniskās ekspertīzes atzinumu, ja nāve iestājusies pēc nelaimes gadījuma speciālās 

izmeklēšanas pabeigšanas. 

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

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

daļās visiem darbinieka neatraidāmajiem mantiniekiem, kuri ir pieteikušies pabalsta 

saņemšanai šajā punktā noteiktajā termiņā, pārskaitot pabalsta vai tā daļas summu uz 

neatraidāmā mantinieka norādīto kontu kredītiestādē. 

Pabalsta apmērs ir 15 valstī noteikto minimālo algu apmērā. 

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

kuriem darbinieka bojāeja uzskatāma par nesaistītu ar darba pienākumu pildīšanu. 
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8.6. Pabalsts sakarā ar darbinieka ģimenes locekļa (laulātais, bērni, vecāki, adoptētāji un 

adoptētie) vai apgādājamā nāvi tiek piešķirts vienas minimālās algas apmērā, bet pabalsts 

sakarā ar darbinieka cita ģimenes locekļa (vecvecāki, brāļi un māsas) nāvi tiek piešķirts 15 % 

apmērā no minimālās algas apmēra. Šī pabalsta piešķiršanas kārtība noteikta Latvijas 

Republikas Ministru kabineta 2010. gada 21. jūnija noteikumos Nr.565 „Noteikumi par valsts 

un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku sociālajām garantijām”. 

 

 

 

9. Kompensācijas, mācību izdevumu segšana un apdrošināšana 

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

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

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

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

zināšanas. 

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

mazāk kā 2 gadus. 

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

attiecīgās iestādes vadītājam iesniegumu par mācību maksas kompensācijas izmaksāšanu 

norādot kontu kredītiestādē, uz kuru pārskaitāma mācību maksas kompensācijas summa, 

izglītības iestādes izziņu, kas apliecina, ka darbinieks uzņemts attiecīgajā izglītības iestādē 

(norāda studiju programmas (apakšprogrammas) nosaukumu), bet katrā nākamajā mācību gadā 

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

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

plānu atšķirības dēļ un kurus pieļauj izglītības iestādes noteiktais semestra pārbaudījumu 

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

maksas samaksu apliecinošu dokumentu vai tā kopiju. 

Mēneša laikā pēc iestādes vadītāja rīkojuma kompensējamo summu pārskaita uz darbinieka 

norādīto kontu kredītiestādē. 

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

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

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

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

noteiktajām prasībām neatbilstošu veselības stāvokli; termiņa izbeigšanos; valsts noteiktā 

pensijas vecuma sasniegšanu; iestādes vai amatpersonas amata likvidāciju vai amatpersonu 

skaita samazināšanu; darbinieka nāvi; tiek izbeigtas darba tiesiskās attiecības pēc darba devēja 

uzteikuma sakarā ar to, ka darbiniekam nav pietiekamu profesionālo spēju nolīgtā darba 

veikšanai, darbinieks nespēj veikt nolīgto darbu veselības stāvokļa dēļ, un to apliecina ārsta 

atzinums, ir atjaunots darbā darbinieks, kurš agrāk veica attiecīgo darbu, tiek samazināts 

darbinieku skaits, tiek likvidēts darba devējs; darbinieku atskaita no izglītības iestādes ar 

veselības bojājumiem saistītas nesekmības dēļ) gada laikā pēc darbinieka atbrīvošanas no amata 

vai darbinieka darba tiesisko attiecību izbeigšanas dienas. 

Mācību maksu var atmaksāt ar vienu vai vairākiem maksājumiem. 

Ja darbinieku atskaita no izglītības iestādes nesekmības dēļ vai disciplīnas pārkāpumu dēļ, 

darbiniekam piecu darbdienu laikā jāinformē par to iestādes vadītājs Šajā gadījumā darbinieks 

atmaksā institūcijai tās segto mācību maksu 100 % apmērā ar vienu vai vairākiem 

maksājumiem gada laikā pēc darbinieka atskaitīšanas no izglītības iestādes. Ja darbinieks 
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neatmaksā iestādei segto mācību maksu iepriekš noteiktajos termiņos, iestāde attiecīgo summu 

piedzen normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā. 

9.2.  Sedzot darbinieka kvalifikācijas paaugstināšanas izdevumus, iestādes vadītājs izvērtē, vai 

darbiniekam ir nepieciešams paaugstināt kvalifikāciju, un pieņem lēmumu par darbinieka 

nosūtīšanu paaugstināt kvalifikāciju mācību kursos (t.sk. semināros, lekcijās) Latvijā vai 

ārvalstīs (turpmāk – mācību kursi). Ja mācību kursu ilgums pārsniedz divas dienas, darbinieku 

nosūta paaugstināt kvalifikāciju ar iestādes vadītāja rīkojumu. 

Izdevumus, kas saistīti ar kvalifikācijas paaugstināšanu mācību kursos (mācību maksa, 

mācību komandējuma izdevumi, darbiniekam izmaksājamā mēnešalga par visu kvalifikācijas 

celšanas laiku) sedz iestāde, pamatojoties uz iestādes vadītāja rakstisku rīkojumu un mācību 

organizētāja izsniegto rēķinu vai citu mācību maksu apliecinošu dokumentu. 

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

kvalifikācijas paaugstināšanas mācību kursos ir pildījusi amata (darba) pienākumus iestādē 

mazāk par gadu, atmaksā iestādei kvalifikācijas paaugstināšanas mācību maksu (izņemot 

9.1.punkta piektajā daļā uzskaitītos gadījumus), kas segta no pašvaldības budžeta līdzekļiem, 

ja tā ir lielāka par 142,29 euro par mācību kursu. Darbinieks mācību maksu atmaksā gada laikā 

pēc atbrīvošanas no amata vai darbinieka darba tiesisko attiecību izbeigšanas dienas. Mācību 

maksu var atmaksāt ar vienu vai vairākiem maksājumiem. 

Ja darbinieks neatmaksā izdevumus, kas noteikti šajā punktā, iestāde attiecīgos izdevumus 

piedzen normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā. 

Ja darbinieks bez attaisnojoša iemesla pārtrauc paaugstināt kvalifikāciju mācību kursos, tos 

nepabeidz un neiegūst kvalifikāciju apliecinošus dokumentus, tas neatbrīvo viņu no pienākuma 

atmaksāt ar kvalifikācijas paaugstināšanu saistītos izdevumus 100 % apmērā. 

Atmaksājamos izdevumus aprēķina, ņemot vērā kvalifikācijas paaugstināšanas mācību 

kursu faktiskās izmaksas dienā, kad tika pārtrauktas mācības.”. 

9.3. Transporta izdevumu kompensācijas: 

     9.3.1. sabiedriskā transporta izdevumu kompensācijas izmaksa notiek saskaņā Latvijas 

Republikas Ministru kabineta 2010. gada 21. jūnija noteikumos Nr.565 „Noteikumi par valsts 

un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku sociālajām garantijām" noteikto kārtību; 

        9.3.2. Darbinieks, kurš amata (darba) pienākumu izpildei izmanto personīgo 

transportlīdzekli, domes izpilddirektora vai pašvaldības iestādes vadītāja noteiktajā apmērā 

kompensē personīgā transportlīdzekļa izmantošanas izdevumus. 

9.4. Darbiniekam, kuram amata (darba) pienākumu izpildei tiek piešķirts mobilais tālrunis, 

domes izpilddirektora vai pašvaldības iestādes vadītāja noteiktajā apmērā kompensē sakaru 

izdevumus. 

Pašvaldības iestādes īpašumā esošos mobilos tālruņus var piešķirt individuālā lietošanā 

darbiniekiem, kuri darba pienākumus veic arī ārpus darba telpām, un kuriem jābūt pieejamiem 

darba devējam ārpus noteiktā darba laika. 

9.5. Pašvaldības iestāde darbiniekam, kurš, izpildot amatu (darbu), ir pakļauts reālam dzīvības 

vai veselības apdraudējumam (riskam),  var apdrošināt veselību vai darbinieku apdrošina pret 

nelaimes gadījumiem. 

     Pašvaldības iestāde var apdrošināt darbinieku veselību atbilstoši tai piešķirtajiem finanšu 

līdzekļiem. 

Darbinieka veselības apdrošināšanas polises cena nedrīkst pārsniegt  213,00 euro. Ja 

apdrošināšanas polises cena pārsniedz minēto apmēru, darbinieks sedz cenu starpību. 

Pašvaldības iestādes, nepiemērojot publiskos iepirkumus regulējošos normatīvos aktus, var 

apdrošināt darbinieku veselību par pašu darbinieku finanšu līdzekļiem, slēdzot vienošanos ar 

apdrošināšanas pakalpojumu sniedzēju par apdrošināmajām personām izdevīgāko piedāvājumu 
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un ieturot pakalpojuma izmaksas no apdrošināmo darbinieku mēnešalgas saskaņā ar 

vienošanos.”. 

9.6. Pašvaldības iestādes sakarā ar darbinieka nosūtīšanu komandējumā likumā un Ministru 

kabineta noteikumos paredzētajos gadījumos un kārtībā veic darbinieka apdrošināšanu un ar šo 

darbinieku saistītu apdrošināšanu vai sedz attiecīgos izdevumus. 

 

 

 

10. Apmaksātais ikgadējais atvaļinājums un papildatvaļinājums 

10.1. Darbiniekiem piešķir ikgadējo apmaksāto atvaļinājumu. Šā atvaļinājuma piešķiršanai 

piemēro Darba likuma normas. 

Darbiniekam un pašvaldības iestādes vadītājam vienojoties, ikgadējo apmaksāto atvaļinājumu 

kārtējā gadā var piešķirt pa daļām, taču viena no atvaļinājuma daļām kārtējā gadā nedrīkst būt 

īsāka par divām nepārtrauktām kalendāra nedēļām, bet, atlikušo daļu piešķirot pa daļām, ievēro 

šādus noteikumus: 

        10.1.1. aizliegts palielināt apmaksājamo darbdienu skaitu; 

        10.1.2. katra daļa nedrīkst būt īsāka par vienu kalendāra nedēļu, izņemot gadījumus, kad 

pašvaldības iestādes vadītājs, kas piešķir ikgadējo apmaksāto atvaļinājumu, atļāvis ikgadējā 

atvaļinājuma attiecīgo daļu izmantot pa dienām, nepalielinot saskaņā ar likumu apmaksājamo 

darbdienu skaitu. 

10.2. Darbiniekam piešķir Darba likumā noteikto obligāti piešķiramo papildatvaļinājumu. 

10.3.  Darbiniekam ir tiesības uz apmaksātu papildatvaļinājumu līdz 5 darba dienām pēc pilna 

ikgadējā apmaksātā atvaļinājuma izmantošanas atbilstoši darbinieka darbības un tās rezultātu 

novērtējumam iepriekšējā periodā, darba izpildes intensitātei un atbildības pakāpei: 

      10.3.1.  ja amata (darba) pienākumu izpilde visās jomās (novērtējums A) pārsniedz amatam 

izvirzītās prasības –  piecas darba dienas; 

      10.3.2 ja amata (darba) pienākumu izpilde atsevišķās jomās (novērtējums B) pārsniedz 

amatam izvirzītās prasības – četras darba dienas; 

      10.3.3 ja amata (darba) pienākumu izpildes rezultāti atbilst amatam izvirzītajām prasībām 

(novērtējums C) – trīs darba dienas. 

10.4. (svītrots ar Tērvetes novada domes 2014.gada 24.aprīļa sēdes lēmumu (prot. Nr.7, 

6.§)).  

10.5. Lai saņemtu ikgadējo apmaksāto atvaļinājumu un apmaksātu papildatvaļinājumu, 

darbinieks iesniedz iestādes vadītājam iesniegumu par apmaksāta ikgadēja apmaksāta 

atvaļinājuma un papildatvaļinājuma piešķiršanu. Iesniegumu saskaņo ar tiešo struktūrvienības 

vadītāju. 

 

11. Prēmijas 

11.1 Darbiniekiem tiek izmaksātas prēmijas un naudas balvas saskaņā ar Tērvetes novada 

domes apstiprinātajiem noteikumiem „Tērvetes novada pašvaldības darbinieku materiālās 

stimulēšanas kārtība un apmēri". 

 

12. Noslēguma jautājumi 

12.1. Ar papildus atlīdzību saistītie pasākumi pašvaldības iestādēs: 
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       12.1.1. darba dienas ilgums pirms svētku dienām tiek saīsināts par divām stundām; 

       12.1.2. darbiniekiem, kuru bērni 1.septembrī uzsāk skolas gaitas 1.- 4.klasē, pēc viņu 

rakstveida   iesnieguma, šajā dienā tiek piešķirta viena apmaksāta brīvdiena; 

       12.1.3. darbiniekam, kurš stājas laulībā, pēc viņa rakstveida iesnieguma un citiem šo faktu 

apliecinošiem dokumentiem, tiek piešķirtas trīs apmaksātas brīvdienas; 

       12.1.4. darbiniekam, kurš pats vai kura bērns absolvē izglītības iestādi, pēc rakstveida 

iesnieguma, izlaiduma dienā tiek piešķirta viena apmaksāta brīvdiena; 

       12.1.5. sakarā ar darbiniekam vai pašvaldības iestādei svarīgu notikumu (sasniegumu), 

ņemot vērā darbinieka ieguldījumu iestādes izvirzīto mērķu sasniegšanā, domes izpilddirektors, 

saskaņojot ar domes priekšsēdētāju, darbiniekam var piešķirt naudas balvu ne vairāk kā vienas 

minimālās mēneša darba algas apmērā; 

       12.1.6. pabalsts līdz 50 % no mēnešalgas vienu reizi kalendāra gadā darbiniekam, kura 

apgādībā ir bērns invalīds līdz 18 gadu vecumam; 

       12.1.7. ievērojot Atlīdzības likumā noteiktos ierobežojumus: 

                 12.1.7.1. likumā noteiktajos gadījumos izmaksā atlīdzību par laiku, kad darbinieks 

neveic darbu attaisnojošu iemeslu dēļ; 

                 12.1.7.2. atlīdzina izdevumus, kas nepieciešami amata (darba) veikšanai; 

                 12.1.7.3. likumā noteiktajos gadījumos tiek segti izdevumi sakarā ar darbinieka 

nosūtīšanu veikt veselības pārbaudi; 

                 12.1.7.4. normatīvajos aktos paredzētajos gadījumos izmaksā atlīdzību, lai varētu 

ievērot darba aizsardzības prasības vai veikt darba aizsardzības pasākumus. Reizi trijos gados 

pašvaldības iestādes vadītājs sagatavo to darbinieku sarakstu, kuru veselības stāvokli ietekmē 

vai var ietekmēt veselībai kaitīgie darba vides faktori (piemēram, paaugstināts redzes 

sasprindzinājums darbā ar displeju, vai citi faktori). Darbiniekiem, kuri tiek nosūtīti uz 

vienreizēju vai periodisku veselības pārbaudi pie sertificēta arodslimību ārsta, tiek segti ar 

pārbaudi saistītie izdevumi. Pamatojoties uz pārbaudes rezultātiem un sertificēta arodslimību 

ārsta slēdzienu par nepieciešamību lietot speciālus medicīniski optiskos redzes korekcijas 

līdzekļus (brilles, kontaktlēcas, briļļu ietvarus), darbiniekam tiek apmaksāti to iegādes izdevumi 

ne vairāk kā 60.00 euro gadā, pēc viņa rakstveida iesnieguma un attaisnojošu dokumentu 

saņemšanas; 

           12.1.7.5. likumā noteiktajos gadījumos izmaksā iepriekšējo darba samaksu vai vidējo 

izpeļņu saistībā ar darba līguma grozījumiem. 

12.2. Noteikumi stājas spēkā 2013. gada 1. aprīlī. 

 

Domes priekšsēdētāja                                                                             D. Reinika  


