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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 

 

ĀRKĀRTAS SĒDES  PROTOKOLS 

 

 

21.02.2019.                                                                                                       Nr. 3 

Tērvetes novads, Zelmeņi 

Sēde sasaukta  plkst. 12.00 

Sēde atklāta plkst. 12.00   

 

 

DARBA KĀRTĪBĀ 

 

1. Par saistošo  noteikumu  Nr.2 “Par Tērvetes novada pašvaldībai piekrītošo un piederošo 

neapbūvētu zemesgabalu nomas maksu” precizēšanu 

2. Par  valsts reģionālā autoceļa  P103   "Dobele- Bauska" posma  no 17,50 km līdz 18,26 

km nodalījuma joslas daļas pārņemšanu pašvaldības īpašumā 

3. Par Tērvetes novada pašvaldības iestāžu štatu saraksta apstiprināšanu 

4. Par saistošo noteikumu Nr.3 ”Tērvetes novada pašvaldības budžets 2019. gadam” 

apstiprināšanu 

5. Par līguma slēgšanu par reģiona galvenās bibliotēkas funkciju  veikšanu un finansēšanu 

 

 

Sēdi vada domes priekšsēdētāja  Dace Reinika  

Sēdi protokolē lietvede Santa Hibšmane 

 

 

Sēdē piedalās: Dace Reinika, Arvīds Bruss, Sandris Laizāns, Ieva Krūmiņa, Linda Karloviča, 

Dzintra Sirsone, Madara Darguža, Ainārs Miķelsons 

 

Sēdē nepiedalās : Indriķis Vēveris  

 

Sēdē piedalās pašvaldības darbinieki: Domes izpilddirektors Māris Berlands, datortīklu 

administrators Aivars Narvaišs 

 

Domes priekšsēdētāja aicina balsot par darba kārtību ar 5 jautājumiem 
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Atklāti vārdiski balsojot: PAR – 8 (D. Reinika, A. Bruss, S. Laizāns, I. Krūmiņa, L. Karloviča, 

Dz. Sirsone, M. Darguža, A. Miķelsons), PRET – nav, ATTURAS – nav, Tērvetes novada dome 

NOLEMJ: 

Apstiprināt darba kārtību ar 5 jautājumiem 

 

 

 

 

 

1.  paragrāfs 

Par saistošo  noteikumu  Nr. 2 

“Par Tērvetes novada pašvaldībai piekrītošo un piederošo neapbūvētu zemesgabalu 

nomas maksu” precizēšanu 

D. Reinika 

 

     Ievērojot Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas 2019. gada 5. februāra   

atzinumā Nr.1-18/1035  “Par saistošajiem noteikumiem” norādīto iebildumu, pamatojoties uz 

likuma „Par pašvaldībām” 21.pantu,  saskaņā ar  2019. gada  21. februāra Finanšu komitejas 

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

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

ATTURAS - nav, NOLEMJ:  

     

1. Izdarīt Tērvetes novada domes saistošajos noteikumos Nr.2 “Par Tērvetes novada pašvaldībai 

piekrītošo un piederošo neapbūvētu zemesgabalu nomas maksu”  (turpmāk tekstā – saistošie 

noteikumi) šādu precizējumu: 

   svītrot saistošo noteikumu  4. punktu  

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

 

3. Saistošos noteikumus  Nr.2 “Par Tērvetes novada pašvaldībai piekrītošo un piederošo 

neapbūvētu zemesgabalu nomas maksu”  triju darba dienu laikā pēc to parakstīšanas nosūtīt 

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai.  

 

4.  Saistošos  noteikumus Nr.2 “Par Tērvetes novada pašvaldībai piekrītošo un piederošo 

neapbūvētu zemesgabalu nomas maksu”  pilnu tekstu:  

     4.1. publicēt oficiālajā  izdevumā „Latvijas vēstnesis”;  

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

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

 

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

Par  valsts reģionālā autoceļa  P103   "Dobele- Bauska" posma  no 17,50 km līdz       

18,26 km nodalījuma joslas daļas pārņemšanu pašvaldības īpašumā 

D. Reinika 

 

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

Dz. Sirsone, M. Darguža, A. Miķelsons), PRET – nav, ATTURAS – nav, Tērvetes novada dome 

NOLEMJ: 

 

     Pieņemt lēmumu Nr. 7 “Par valsts reģionālā autoceļa P103 “Dobele-Bauska” posma no 17,50 

km līdz 18,26 km nodalījuma joslas daļas pārņemšanu pašvaldības īpašumā” 

 

 

 

 

  3. paragrāfs 

Par Tērvetes novada pašvaldības iestāžu štatu saraksta apstiprināšanu 

D. Reinika 

 

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

pašvaldības  iestāžu štatu saraksta apstiprināšanu”  ar 2019. gada 1. februāri.  

Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.pantu, saskaņā ar  2019. gada  21. februāra 

Finanšu komitejas lēmumu,  Tērvetes novada dome, atklāti vārdiski balsojot: PAR – 8 (D. 

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

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

 

Apstiprināt Tērvetes novada pašvaldības iestāžu     štatu sarakstu ar 2019. gada 1. februāri  

(lēmuma pielikumā) 

 

 

 

 

 

4. paragrāfs 

Par saistošo noteikumu Nr.3 ”Tērvetes novada pašvaldības budžets 2019. gadam” 

apstiprināšanu 

D. Reinika 

 

        Tērvetes novada dome ir izskatījusi un apspriedusi sagatavotos saistošos noteikumus Nr.3 

“Tērvetes novada pašvaldības budžets 2019. gadam” un  to paskaidrojuma rakstu.   

        Saskaņā ar likumu „Par pašvaldībām” 21.panta 2.punktu, 46.pantu, likumu „Par 

pašvaldību budžetiem”,  2019. gada 21. februāra   Finanšu komitejas lēmumu, Tērvetes novada 

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

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

 

   1.  Apstiprināt Tērvetes novada pašvaldības saistošos noteikumus Nr. 3 „Tērvetes novada 

pašvaldības budžets 2019. gadam” (pielikumā). 

   2. Saistošos noteikumus triju dienu laikā elektroniskā veidā nosūtīt zināšanai Vides 

aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai.  
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5. paragrāfs 

Par līguma slēgšanu par reģiona galvenās bibliotēkas funkciju  

veikšanu un finansēšanu 

D. Reinika 

 

Saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 5.punktu viena no pašvaldības 

autonomajām funkcijām ir rūpēties par kultūru un sekmēt tradicionālo kultūras vērtību 

saglabāšanu. 

Likuma „Par pašvaldībām” 15.panta trešā daļa nosaka, ka no katras autonomās funkcijas 

izrietošu pārvaldes uzdevumu pašvaldība var deleģēt privātpersonai vai citai publiskai personai. 

Pārvaldes uzdevuma deleģēšanas kārtību, veidus un ierobežojumus nosaka Valsts pārvaldes 

likums. Valsts pārvaldes likuma 41.panta pirmā daļa nosaka, ka publiska persona var deleģēt 

pārvaldes uzdevumus, kuru izpilde ietilpst šīs publiskās personas vai tās iestādes kompetencē. 

Saskaņā ar Bibliotēku likuma 12.panta otro daļu, novadu domes un republikas pilsētas dome, 

savstarpēji vienojoties un ņemot vērā Latvijas Bibliotēku padomes ieteikumus, izvirza vienu no 

attiecīgajā teritorijā esošajām bibliotēkām reģiona galvenās bibliotēkas statusam, nosakot tās 

uzdevumus un nodrošinot tās darbībai nepieciešamos finanšu līdzekļus.  

Reģiona galvenās bibliotēkas statuss ir piešķirts Dobeles novada Centrālai bibliotēkai, kas 

nodrošina likumā noteikto funkciju veikšanu arī Tērvetes novada  četrām bibliotēkām - 

Bukaišu, Tērvetes, Augstkalnes un Bites bibliotēkām. Tā nodrošina sava krājuma, datu bāzu un 

informācijas sistēmu, kā arī citu bibliotēku krājumu pieejamību ikvienam lietotājam, veido 

attiecīgās administratīvās teritorijas bibliotēku krājuma kopkatalogu un nodrošina tā pieejamību 

ikvienai no šīm bibliotēkām, nodrošina attiecīgās administratīvās teritorijas bibliotēku krājumu 

komplektēšanas koordināciju, sniedz konsultatīvu un metodisko palīdzību visām attiecīgās 

administratīvās teritorijas bibliotēkām, popularizē to darbu utt. 

Ņemot vērā augstāk minēto un pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās 

daļas 5.punktu, trešo daļu, Valsts pārvaldes likuma 41.panta pirmo daļu, Bibliotēku likuma 

12.panta otro daļu, 17. pantu, Tērvetes novada dome,   atklāti vārdiski balsojot: PAR – 8            

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

A. Miķelsons), PRET - nav, ATTURAS – nav,  NOLEMJ:   

 

     1. Noslēgt līgumu ar Dobeles novada Kultūras un sporta pārvaldi par Dobeles novada 

Centrālās bibliotēkas kā reģiona galvenās bibliotēkas funkciju veikšanu un finansēšanu. 

     2. Līgumu noslēgt uz vienu gadu ar darbības termiņu no 2019. gada 01. februāra  līdz 2020. 

gada 1. februārim. 

     3. Pilnvarot Tērvetes novada pašvaldības izpilddirektoru Māri Berlandu Tērvetes novada 

pašvaldības vārdā parakstīt lēmuma pirmajā punktā minēto līgumu saskaņā ar lēmumam 

pievienoto līguma projektu (lēmuma pielikumā). 

 

 

Sēdi slēdz plkst.12.10 

 

 

Sēdes vadītāja                                                                                     D. Reinika 

 

 

Protokola parakstīšanas datums__________________________ 

 

 

Protokoliste                                                                                        S. Hibšmane 
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LATVIJAS REPUBLIKA 
TĒRVETES NOVADA DOME 

Reģ.Nr.90001465562 

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

e-pasts: tervetesnd@tervetesnd.lv 
 

 

TĒRVETES NOVADA TĒRVETES PAGASTĀ 

 

LĒMUMS 
 

 

2019. gada 21. februārī                                                                                       Nr. 7 

                                                                                                          (protokols Nr. 3, 2. §) 

 

 

Par  valsts reģionālā autoceļa  P103   "Dobele-Bauska" posma  no 17,50 km līdz 18,26 

km nodalījuma joslas daļas pārņemšanu pašvaldības īpašumā 

 

 

Tērvetes novada dome, izskatot Finanšu komitejas  iesniegto lēmuma projektu ar 

ierosinājumu lūgt VAS ”Latvijas Valsts ceļi” nodot Tērvetes novada domei bezatlīdzības 

lietošanā zemi gar valsts reģionālo autoceļu P103 Dobele - Bauska zemes nodalījuma joslā 

17,50 km līdz 18,26 km ceļa labajā pusē, sakarā ar to, ka šajā posmā Latvijas - Lietuvas 

pārrobežu projekta ietvaros paredzēts projektēt un izbūvēt gājēju - velosipēdistu celiņu ar 

apgaismojumu, konstatēja: 

   lai veicinātu tūrisma attīstību novadā un nodrošinātu likuma ”Par pašvaldībām” 15.panta 

pirmās daļas 2.punktā noteiktās autonomās funkcijas – gādāt par savas administratīvās 

teritorijas labiekārtošanu (ielu, ceļu būvniecību), izpildi, kā arī,  lai nodrošinātu iedzīvotāju 

drošību uz ceļa, Tērvetes novada dome plāno veikt gājēju - velosipēdistu celiņa ar 

apgaismojumu izbūvi Tērvetes pagastā, Tērvetes novadā gar valsts reģionālo autoceļu P103 

Dobele - Bauska zemes nodalījuma joslā 17,50 km - 18,26 km ceļa labajā pusē (zemes vienībā 

ar kadastra apzīmējumu 4688 003 0188).  

Norādītā zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 4688 003 0188 atrodas VAS ”Latvijas 

Valsts ceļi” valdījumā. 

     Ņemot vērā iepriekš minēto, ir nepieciešams noslēgt līgumu ar VAS ”Latvijas Valsts ceļi” 

par norādītās zemes vienības daļas, kas nepieciešama gājēju - velosipēdistu celiņa ar 

apgaismojumu izbūvei, nomu vai bezatlīdzības lietošanu. 

     Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanas likuma 5.1pants 

paredz iespēju nodot kapitālsabiedrībai piederošu mantu bezatlīdzības lietošanā pašvaldībai.   

     Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanas likuma 5.1panta 

piektā daļa nosaka, ka tiesību subjekts, kuram nodota manta bezatlīdzības lietošanā, nodrošina 

attiecīgās mantas uzturēšanu. 

    Vadoties no minēto un papildus pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 15.panta pirmās 

daļas 2.punktu, 21.panta pirmās daļas 27.punktu, saskaņā ar  2019. gada  21. februāra Finanšu 

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

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

ATTURAS - nav, NOLEMJ: 
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1.  Lūgt VAS ”Latvijas Valsts ceļi” nodot Tērvetes novada pašvaldībai bezatlīdzības 

lietošanā zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 4688 003 0188 daļu gar valsts reģionālo 

autoceļu P103 Dobele- Bauska zemes nodalījuma joslā 17,50 km - 18,26 km ceļa labajā pusē;  

2.  Uzdot domes priekšsēdētājai Dacei Reinikai noslēgt attiecīgu līgumu, līguma darbības 

laikā nodrošinot bezatlīdzības lietošanā nodotā valsts autoceļa nodalījuma joslas uzturēšanu par 

Tērvetes novada pašvaldības līdzekļiem. 

 

 

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 

 

 

 

APSTIPRINĀTI 

ar  Tērvetes novada domes 

2019. gada 11. janvāra sēdes lēmumu 

 (prot. Nr.1, 2. §), 

ar precizējumu 2019. gada 21. februāra sēdē 

(prot. Nr. 3, 1. §) 

 

 

Saistošie noteikumi Nr. 2 

Par Tērvetes novada pašvaldībai piekrītošo un piederošo neapbūvētu 

zemesgabalu nomas maksu 

 
Izdoti saskaņā ar Ministru kabineta  

2018.gada 19. jūnija noteikumu Nr. 350 

 “Publiskas personas zemes nomas un  

apbūves  tiesības noteikumi”  31.punktu 

 

 

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

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

apmēru atsevišķiem zemesgabalu veidiem.  

 

2. Neapbūvēta zemesgabala, kas ir starpgabals vai neapbūvēts zemesgabals, kas nav 

iznomājams patstāvīgai izmantošanai un tiek iznomāts tikai pieguļošā nekustamā īpašuma 

īpašniekam vai lietotājam ar nosacījumu, ka nomnieks neapbūvētajā zemesgabalā neveic 

saimniecisko darbību, kurai samazinātas nomas maksas piemērošanas gadījumā atbalsts 

nomniekam kvalificējams kā komercdarbības atbalsts, nomas maksa tiek noteikta 1,5 % no 

zemesgabala kadastrālās vērtības gadā, bet ne mazāk kā 7 euro gadā par katru zemesgabalu. 

 

3. Neapbūvēta zemesgabala, kas tiek izmantots personisko palīgsaimniecību vajadzībām 

atbilstoši likuma “Par zemes reformu Latvijas republikas lauku apvidos” 7. pantam ar 

nosacījumu, ka nomnieks neapbūvētajā zemesgabalā neveic saimniecisko darbību, kurai 

samazinātas nomas maksas piemērošanas gadījumā atbalsts nomniekam kvalificējams kā 

komercdarbības atbalsts, nomas maksa tiek noteikta 0,5 % no zemesgabala kadastrālās vērtības 

gadā, bet ne mazāk kā 7  euro gadā par katru zemesgabalu. 

 

Domes priekšsēdētāja                                                                            Dace Reinika 
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Saistošo noteikumu Nr.2 

“Par Tērvetes novada pašvaldībai piekrītošo un piederošo neapbūvētu 

zemesgabalu nomas maksu” 
 

 paskaidrojuma raksts 

 

Paskaidrojuma 

raksta sadaļas 

Informācija 

1. Projekta 

nepieciešamības 

pamatojums  

Tērvetes novada pašvaldībai piekrītošo un piederošo neapbūvētu 

zemesgabalu nomas maksas noteikšanas kārtību šobrīd regulē 

Tērvetes novada domes 2015. gada 22. janvāra saistošie 

noteikumi Nr.1“Tērvetes novada pašvaldībai piekrītošo un 

piederošo neapbūvētu zemesgabalu iznomāšanas un nomas 

maksas noteikšanas kārtība”, kas izdoti uz Ministru kabineta 

2007. gada 30. oktobra noteikumu Nr. 735 “Noteikumi par 

publiskas personas zemes nomu” pamata. 

2018. gada 1. jūlijā ir stājušies spēkā jauni Ministru kabineta 

noteikumi Nr. 350 “Publiskas personas zemes nomas un apbūves 

tiesības noteikumi” (turpmāk - Noteikumi Nr. 350) un ar to 

spēkā stāšanos atzīti par spēku zaudējušiem Ministru kabineta 

2007. gada 30. oktobra noteikumi Nr. 735 “Noteikumi par 

publiskas personas zemes nomu” (turpmāk - Noteikumi Nr. 

735).  

Noteikumu Nr. 350 139. punkts nosaka, ka pašvaldības izvērtē 

saskaņā ar Noteikumu Nr. 735 18. punktu izdotos pašvaldību 

saistošos noteikumus un, ja nepieciešams,  izdod jaunus 

saistošos noteikumus.  

Noteikumu Nr. 350 31. punkts nosaka tiesības pašvaldībai savos 

saistošajos noteikumos noteikt lielāku nomas maksu par 

pašvaldības neapbūvētajiem zemesgabaliem, nekā minēts šo 

noteikumu 30.1., 30.2. un 30.3. apakšpunktā.  

2. Īss projekta satura 

izklāsts 

Ar saistošajiem noteikumiem paredzēti divi gadījumi, kādos 

pašvaldība par tai piederošajiem vai piekrītošajiem 

neapbūvētajiem zemesgabaliem nosaka lielāku nomas maksu, 

nekā tas noteikts Ministru kabineta noteikumu 30.1. un 30.2. 

apakšpunktā, un tas ir: 

1) Neapbūvēta zemesgabala, kas ir starpgabals vai neapbūvēts 

zemesgabals, kas nav iznomājams patstāvīgai izmantošanai un 

tiek iznomāts tikai pieguļošā nekustamā īpašuma īpašniekam 

vai lietotājam ar nosacījumu, ka nomnieks neapbūvētajā 

zemesgabalā neveic saimniecisko darbību, kurai samazinātas 

nomas maksas piemērošanas gadījumā atbalsts nomniekam 

kvalificējams kā komercdarbības atbalsts, nomas maksa tiek 

noteikta 1,5 % no zemesgabala kadastrālās vērtības gadā, bet 

ne mazāk kā 7 euro gadā par katru zemesgabalu; 

2) Neapbūvēta zemesgabala, kas tiek izmantots personisko 

palīgsaimniecību vajadzībām atbilstoši likuma “Par zemes 

reformu Latvijas republikas lauku apvidos” 7. pantam ar 

nosacījumu, ka nomnieks neapbūvētajā zemesgabalā neveic 



9 

 

saimniecisko darbību, kurai samazinātas nomas maksas 

piemērošanas gadījumā atbalsts nomniekam kvalificējams kā 

komercdarbības atbalsts, nomas maksa tiek noteikta 0,5 % no 

zemesgabala kadastrālās vērtības gadā, bet ne mazāk kā 7  

euro gadā par katru zemesgabalu. 

 
 

3. Informācija par 

plānoto projekta 

ietekmi uz 

pašvaldības budžetu  

Nav būtiskas ietekmes uz pašvaldības budžetu. 

 

4. Informācija par 

plānoto projekta 

ietekmi uz 

uzņēmējdarbības vidi 

pašvaldības teritorijā 

Nav ietekmes uz uzņēmējdarbības vidi pašvaldības teritorijā. 

5. Informācija par 

administratīvajām 

procedūrām 

Administratīvās procedūras veic Tērvetes novada pašvaldības 

centrālā administrācija. 

6. Informācija par 

konsultācijām ar 

privātpersonām 

Konsultācijas ar privātpersonām nav notikušas. 

 
 

Domes priekšsēdētāja                                                                         Dace Reinika  
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APSTIPRINĀTS  
ar Tērvetes novada domes  

2019. gada 21. februāra sēdes  
lēmumu (protokols Nr. 3, 3. §) 

 

Tērvetes novada pašvaldības iestāžu   štatu saraksts  

ar 2019. gada 1. februāri 

 Struktūrvienība, 

klasifikatora kods 
Amata nosaukums 

amata 

vienību 

skaits 

1 

Administrācija 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Izpilddirektors 1 

Sekretāre - lietvede 0,75 

Dzimtsarakstu nodaļas vadītājas p.i. 0,25 

Lietvede 0,5 

Arhīva speciālists 0,5 

Galvenā grāmatvede 1 

Galvenās grāmatvedes vietniece 1 

Grāmatvede - algu 0,75 

Grāmatvede - materiālu 1 

Grāmatvede - pamatlīdz. 0,8 

Ekonomists  0,75 

Iekšējais auditors 1 

Kasiere 0,5 

Jurists 0,75 

Personāla speciālists 0,5 

Automašīnas vadītājs-kurjers 

Summētais 

darba laiks 

līdz 

1slodzei 

Apkopēja 1 

Datortīkla speciālists 0,25 

Informāciju sistēmu administrators 1 

 

2 

Augstkalnes 

pagasta pārvalde 

Vadītāja 0,5 

Automašīnas vadītājs-kurjers 1 

Kultūras pasākumu organizators 0,25 

Apkopēja  1 

  Kasiere 0,5 

 

3 

Bukaišu pagasta 

pārvalde 

Vadītāja 0,25 

Kasiere 0,5 

 Apkopēja 1 
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6 

Annas Brigaderes 

pamatskola 

Saimniecības pārzinis 1 

Remontstrādnieks 1 

Lietvede  1 

 Pavārs  2 

  Virtuves strādniece 1 

  Apkopēja - dežurante 2 

  Apkopēja 1 

  Sētnieks 1 

 

7 
PIG Sprīdītis 

  

  

  

  

Sētniece-veļas mazgātāja 1 

Skolotāju palīgs 6,5 

Skolas māsa 1 

Šefpavārs  1 

Virtuves strādniece 1 

Apkopēja  1 
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  Saimniecības pārzinis 0,65 

Augstkalnes      

vidusskola 

Lietvede 1 

Šefpavārs 1 

Pavāri 2 

 Virtuves strādnieks 1 

  Veļas pārzine 0,3 

  Apkopēja 3,5 

  Strādnieks  2 

  Skolas māsa  0,5 

  Skolas dežurants 1 

  Zāles dežurants 1 

  Sētnieks, skola 1 

  Sētnieks, PIG 0,25 

  Skolotāju palīgs 3 

 

10 Izglītības vadība 

Izglītības koordinators 0,75 

Logopēds 0,9 

Sociālais pedagogs 1 

 

 

 

 

 

 



12 

 

 

 

 

 

 

15 

  

Kultūras nama vadītāja  0,75 

Kultūras pasākumu organizators 1 

Apkopēja 1 

 Daiļdārznieks 0,5 

  Sētnieks 0,5 

Tērvetes kultūras 

nams 

Amatierteātra kolektīva vadītāja 0,25 

Jaun.deju kolektīva vadītāja 0,25 

Vid.paaudzes deju kolektīva vadītāja 0,25 

  Kormeistars 0,125 

  Kora diriģents 0,25 

  Koncertmeistars deju kolektīvam 0,25 

  

Skaņu-gaismu operators 

summētais 

darba 

laiks 

  Folkloras kopa 0,25 

 

18 Sports 
Sporta nodaļas vadītāja 1 

Apkopēja - dežurante 2 

 

19 Autobusi    

Autobusa vadītājs 1 

Mikroautobusa vadītājs 

summētais 

darba 

laiks līdz 

3 slodzēm 

 

21 Bāriņtiesa 

  

  

Priekšsēdētāja 1 

Priekšsēdētājas vietniece 0,75 

Sekretāre 0,5 

Bāriņtiesas loceklis 1.5 

 

22 

Sociālais dienests 

  

  

  

  

  

  

  

Vadītāja 0,9 

Sociālais darbinieks Tērvetes pag. 1 

Sociālais darbinieks Augstkalnes pag. 1 

Sociālais darbinieks Bukaišu pag. 0,5 

Interešu pulciņa audzinātāja un organizatore 

Bukaišu pag. 
1 

Interešu pulciņa audzinātāja un organizatore 

Tērvetes pag. 
1 

Automašīnas vadītājs - kurjers 1 
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Dienas centra administrators Augstkalnes pag. 
0,8 

Dienas centra administrators Bukaišu pag. 

0,8 

 

 

 

24 

  

 Bukaiši tautas 

nams 

  

  

Kultūras pasākumu organizatore 0,5 

Daiļdārzniece 0,75 

Koncertmeistare deju kolektīvam 0,125 

Senioru deju kopas vadītāja 0,225 

 

 

27 
Ugunsdzēsības 

dienests     

Ugunsdz.tehniķis Tērvetē 0,5 

Ugunsdz.tehniķis Bukaišos 0,25 

Brīvprātīgie ugunsdzēsēji 

summētais 

darba 

laiks 

 

29 Attīstības nodaļa 

  

  

   

Attīstības nodaļas vadītāja 0,5 

Tūrisma organizatore 1 

Nekust. īpaš. speciālists Tērvetē 1 

Nekust.īpašuma speciālists Augstkalnes un 

Bukaišu pag. 0,75 

Projektu koordinatore 0,5 

Sabiedrisko attiecību speciāliste 0,25 

  Uzņēmējdarbības speciāliste 0,5 

 

30 Komunālā nodaļa 

Tērv.pag.komun.dienesta vadītājs 1 

Atslēdznieks Tērvetes pag. 1 

Zāles pļāvējs (5 mēn) Tērvetes pag. 3 

Santehniķis Augstkalnes pag. 2 

Santehniķis - šoferis Tērvetes pag. 1 

Santehniķis Tērvetes pag. 2 

Apkopēja - dežurante T.estr. (7 mēn) 1 

Sētniece, Tērvetes pag. 1.5 

Kapsētu pārzine, Tērvetes kapi 1 

Apkures sezona - apkures iekārtu operators 

Augstkalnes pag.  (7 mēn) 
3 

Zāles pļāvējs   (5 mēn) Augstkalnes pag. 2 

Kapsētu pārzine, Gaiļu kapi 0,5 

Sētniece, Augstkalnes pag. 0,25 

Dārznieks, Augstkalnes pag. 0,25 

Elektriķis, Bukaišu pag. 0,5 

Remontstrādnieks, Bukaišu pag. 1 
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Sētniece 7 mēn, (Bukaišu sk.) 0,5 

Sētniece, Bukaišu pag. 1 

Kapsētu pārzine, Priežu, Trušu, Mednes kapi 0,65 

Apkures sezona - apkures iekārtu operators  (7 

mēn) Bukaišu pag. 
2 

Bukaišu pag. komun. dien. vadītājs 1 

Traktorists, santehniķis, Bukaišu pag. 

summētais 

darba 

laiks līdz 

1 slodzei 

Zāles pļāvējs  (5mēn) Bukaišu pag. 2 

Šoferis - santehniķis, Bukaišu pag. 1 

Komunālās nodaļas vadītāja 0,8 

Augstkalnes pag. komun. dienesta vadītājs 0,75 

Grāmatvede  1 

Ēku un apsaimniekoto teritoriju pārzine Bukaišu 

un Tērvetes pag. 
0,75 

Ēku un apsaimniekoto ter.pārzine Augstkalnes 

pag. 0,25 

Attīrīšanas iekārtu operators 'Griezes' 0,4 

Attīrīšanas iekārtu operators Bukaišu pag. 0,5 

Attīrīšanas iekārtu operators Augstkalnes pag. 0,4 

 

38 
Katlu māja – 

Internāts, Bukaiši 

Apkures sezona - apkures iekārtu operators 

(7mēn) 
0,25 

 

39 
Pašvaldības policija Priekšnieks 1 

Vecākais inspektors 1 

 

40 
Būvvalde Arhitekte-būvvaldes vadītāja 0,5 

 Būvinspektors 0,25 

 

46 

Tērvetes pagasta 

pārvalde 

  

 

Vadītāja 0,5 

Apkopēja 0,5 

Jaunatnes darbinieks 0,5 

Novadpētniecības krātuves vadītāja 0,5 

Apkopēja (novadpētn. krāt.) 0,25 

Dārznieks   (9 mēn.) 0,5 

 

54 Katlu māja – 

Labrenči 

Apkures sezona - apkures iekārtu operators 

(7mēn) 
0,25 

55 
Katlu māja – 

Sanatorija 4 
Apkures sezona - apkures iekārtu operators 

(7mēn) 
1,75 
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66 Autoceļu 

uzturēšana  Traktortehnikas vadītājs 
Summētais 

darba laiks 

   

 

 

 

 

 

 

69 Tērvetes bibliotēka  Bibliotēkas vadītāja 1 

70 
Augstkalnes 

bibliotēka  

Bibliotēkas vadītāja 1 

Interneta pieejas punkta darbinieks 0,66 

71 Bites bibliotēka  Bibliotēkas vadītāja 1 

72 Bukaišu bibliotēka  Bibliotēkas vadītāja 1 

 

 

 

Domes priekšsēdētāja                                                                                  Dace 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 

 

APSTIPRINĀTI 

ar Tērvetes novada domes 

2019. gada 21. februāra sēdes lēmumu 

(protokols Nr. 3, 4. §) 

 

 

    Saistošie noteikumi Nr. 3 

“Tērvetes novada pašvaldības budžets 2019. gadam” 
 

Izdoti saskaņā ar  

likuma „Par pašvaldībām” 21.panta 2.punktu 

un likumu „Par pašvaldību budžetiem” 

 

1. Noteikt Tērvetes novada pašvaldības pamatbudžeta plānotos ieņēmumus  5 111 606,00 euro 

apmērā. (1.pielikums) 

2. Noteikt Tērvetes novada pašvaldības pamatbudžeta izdevumus 5 737 167,00 euro apmērā. 

(2.pielikums) 

3. Noteikt Tērvetes novada pašvaldības pamatbudžeta līdzekļu atlikumu uz 2019. gada 1. 

janvāri 1 272 997,00 euro apmērā, aizņēmumu no Valsts kases  pamatsummas atmaksai 

153 465,00 euro un līdzekļu atlikumu uz 2019. gada 31. decembri 493 971,00 euro apmērā. 

(3.pielikums) 

4. Noteikt Tērvetes novada pašvaldības 2019. gada speciālā budžeta ieņēmumus 163 260,00 

euro apmērā, izdevumus 183 596,00 euro apmērā, līdzekļu atlikumu uz 2019. gada 1. janvāri 

62 810,00 euro, līdzekļu atlikumu uz 2019. gada 31. decembri 42 474,00 euro apmērā. 

(4.pielikums) 

5. Noteikt Tērvetes novada pašvaldības 2019. gada ziedojumu un dāvinājumu budžeta 

ieņēmumus 3 000,00 euro apmērā, izdevumus 3 231,00 euro apmērā, līdzekļu atlikumu uz 

2019. gada 1. janvāri 7 886,00 euro un līdzekļu atlikumu uz 2019.gada 31.decembri 7655,00 

euro apmērā. (5.pielikums) 

6. Apstiprināt no Tērvetes novada pašvaldības 2019. gada pamatbudžeta neparedzētiem 

izdevumiem novirzāmo līdzekļu apjomu 51 809,00 euro apmērā. Nepieciešamības gadījumā 

1000 euro no Tērvetes novada pašvaldības 2019. gada pamatbudžeta neparedzētiem 

izdevumiem paredzētajiem līdzekļiem var novirzīt ar domes priekšsēdētājas rīkojumu, visus 

piešķīrumus iekļaujot kārtējos Tērvetes novada pašvaldības 2019. gada budžeta grozījumos, 

kurus pieņem Tērvetes novada dome.   
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7. Budžeta izpildītāji gada laikā drīkst izdarīt pamatbudžeta izdevumus tādā apmērā, kādā tiem 

grāmatvedības nodaļa asignējusi līdzekļus no vispārējiem ieņēmumiem, kā arī no budžeta 

izpildītāja faktiski iegūtiem ieņēmumiem par sniegtajiem maksas pakalpojumiem un no citiem 

pašu ieņēmumiem. 

8. Speciālajam budžetam ir apropriācija, kas pieļauj tādus izdevumus, kuri nepārsniedz faktisko 

ieņēmumu un naudas līdzekļu atlikumu līmeni saimnieciskā gada sākumā. 

9. Apstiprināt pašvaldības saistības 2019. gadam 164 917,00 euro apmērā (6.pielikums). 

10. Budžeta izpildītāji pamatbudžeta ieņēmumus par sniegtajiem maksas pakalpojumiem un 

citus budžeta ieņēmumus, kā arī speciālā budžeta ieņēmumus, kas pārsniedz budžetā noteikto 

apjomu, ar Tērvetes novada domes atļauju var novirzīt izdevumu papildus finansēšanai. 

Budžeta izpildītāji drīkst izdarīt grozījumus tāmēs apstiprināto budžeta līdzekļu ietvaros, 

iesniedzot  tos apstiprināšanai Tērvetes novada domei. Visas izmaiņas apstiprinātajās budžeta 

tāmēs iekļaujamas kārtējos Tērvetes novada pašvaldības 2019. gada budžeta grozījumos, kurus 

pieņem Tērvetes novada dome. 

 

 

 

Domes priekšsēdētāja                                       D. Reinika 
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1.pielikums 

Tērvetes novada domes saistošajiem noteikumiem Nr. 3  

”Tērvetes novada pašvaldības budžets 2019. gadam” 

 

PAMATBUDŽETA IEŅĒMUMU TĀME 2019. gadam 

 

Rādītāju nosaukumi 

Budžeta 

kategoriju 

kodi 

Apstiprināts 

2019. 

gadam 

EUR 

I IEŅĒMUMI - kopā   5 111 606,00 

1 2 3 

IENĀKUMA NODOKĻI 1.0.0.0. 1 828 338,00 

  Ieņēmumi no iedzīvotāju ienākuma nodokļa   1.1.0.0. 1 828 338,00 

    Iedzīvotāju ienākuma nodoklis     1.1.1.0. 1 828 338,00 

ĪPAŠUMA NODOKĻI 4.0.0.0. 508 193,00 

  Nekustamā īpašuma nodoklis   4.1.0.0. 508 193,00 

    Nekustamā īpašuma nodoklis par zemi     4.1.1.0. 489 462,00 

    Nekustamā īpašuma nodoklis par ēkām     4.1.2.0. 10 633,00 

    Nekustamā īpašuma nodoklis par mājokļiem     4.1.3.0. 8 098,00 

IEŅĒMUMI NO UZŅĒMĒJDARBĪBAS UN ĪPAŠUMA 8.0.0.0. 1 000,00 

  Procentu ieņēmumi par depozītiem, kontu atlikumiem, valsts 

parāda vērtspapīriem un atlikto maksājumu   8.6.0.0. 1 000,00 

    Procentu ieņēmumi par atlikto maksājumu no vēl nesamaksātās 

pirkuma maksas daļas     8.6.4.0. 1 000,00 

VALSTS (PAŠVALDĪBU) NODEVAS UN KANCELEJAS 

NODEVAS 9.0.0.0. 3 840,00 

  Valsts nodevas, kuras ieskaita pašvaldību budžetā   9.4.0.0. 1 500,00 

    Valsts nodeva par apliecinājumiem un citu funkciju pildīšanu 

bāriņtiesās     9.4.2.0. 1 100,00 

    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 

    Pārējās valsts nodevas, kuras ieskaita pašvaldību budžetā     9.4.9.0. 300,00 

  Pašvaldību nodevas   9.5.0.0. 2 340,00 

    Pašvaldības nodeva par domes izstrādāto oficiālo dokumentu un 

apliecinātu to kopiju saņemšanu     9.5.1.1. 140,00 

    Pašvaldības nodeva par tirdzniecību publiskās vietās     9.5.1.4. 1 400,00 

    Pašvaldības nodeva par būvatļaujas saņemšanu     9.5.2.1. 700,00 

    Pārējās nodevas, ko uzliek pašvaldības     9.5.2.9. 100,00 

NAUDAS SODI UN SANKCIJAS 10.0.0.0. 7 500,00 

  Naudas sodi   10.1.0.0. 7 500,00 

    Naudas sodi, ko uzliek pašvaldības 

    

10.1.4.0. 7 500,00 

PĀRĒJIE NENODOKĻU IEŅĒMUMI 12.0.0.0. 1 500,00 

  Dažādi nenodokļu ieņēmumi   12.3.0.0. 1 500,00 

    Citi dažādi nenodokļu ieņēmumi 

    

12.3.9.0. 1 500,00 

Ieņēmumi no valsts (pašvaldību) īpašuma iznomāšanas, pārdošanas 

un no nodokļu pamatparāda kapitalizācijas 13.0.0.0. 25 200,00 

  Ieņēmumi no ēku un būvju īpašuma pārdošanas   13.1.0.0. 15 000,00 
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  Ieņēmumi no zemes, meža īpašuma pārdošanas   13.2.0.0. 10 000,00 

    Ieņēmumi no zemes īpašuma pārdošanas 

    

13.2.1.0. 10 000,00 

  Ieņēmumi no valsts un pašvaldību kustamā īpašuma un mantas 

realizācijas   13.4.0.0. 200,00 

Valsts budžeta transferti 18.0.0.0. 777 898,00 

  Pašvaldību saņemtie transferti no valsts budžeta   18.6.0.0. 777 898,00 

    Pašvaldību saņemtie valsts budžeta transferti noteiktam mērķim 

    

18.6.2.0. 410 337,00 

    Pašvaldību no valsts budžeta iestādēm saņemtie transferti Eiropas 

Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības 

līdzfinansētajiem projektiem (pasākumiem) 

    

18.6.3.0. 80 723,00 

    Pašvaldību budžetā saņemtā dotācija no pašvaldību finanšu 

izlīdzināšanas fonda 

    

18.6.4.0. 217 480,00 

    Pašvaldību budžetā saņemtā speciālā dotācija FM rīk.488 

    

18.6.4.0.1 69 358,00 

Pašvaldību budžetu transferti 19.0.0.0. 645 945,00 

  Pašvaldību saņemtie transferti no citām pašvaldībām   19.2.0.0. 645 945,00 

Iestādes ieņēmumi 21.0.0.0. 1 312 192,00 

  Ieņēmumi no iestāžu sniegtajiem maksas pakalpojumiem un citi 

pašu ieņēmumi   21.3.0.0. 1 312 192,00 

    Ieņēmumi par dokumentu izsniegšanu un kancelejas pakalpojumiem 

    

21.3.7.0. 100,00 

    Ieņēmumi par nomu un īri 

    

21.3.8.0. 68 390,00 

    Ieņēmumi par pārējiem sniegtajiem maksas pakalpojumiem 

    

21.3.9.0. 1 243 702,00 
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2.pielikums 

Tērvetes novada domes saistošajiem noteikumiem Nr. 3  

”Tērvetes novada pašvaldības budžets 2019. gadam” 

 

PAMATBUDŽETA IZDEVUMU TĀME 2019. gadam  
  

  

Rādītāju nosaukumi 

Budžeta 

kategoriju 

kodi 

Apstiprināts 

2019. 

gadam 

EUR 

II IZDEVUMI - kopā   5 737 167,00 

1 2 3 

Atlīdzība 1000 2 809 737,00 

  Atalgojums   1100 2 165 821,00 

    Mēnešalga     1110 2 039 411,00 

    Piemaksas, prēmijas un naudas balvas     1140 124 610,00 

    Atalgojums fiziskajām personām uz tiesiskās attiecības 

regulējošu dokumentu pamata     1150 1 800,00 

  Darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās 

iemaksas, pabalsti un kompensācijas   1200 643 916,00 

    Darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās 

iemaksas     1210 556 265,00 

    Darba devēja pabalsti, kompensācijas un citi maksājumi     1220 87 651,00 

Preces un pakalpojumi 2000 2 089 143,00 

  Mācību, darba un dienesta komandējumi, darba braucieni   2100 8 663,00 

    Iekšzemes mācību, darba un dienesta komandējumi, darba 

braucieni     2110 2 678,00 

    Ārvalstu mācību, darba un dienesta komandējumi, darba 

braucieni     2120 5 985,00 

  Pakalpojumi   2200 1 060 248,00 

    Pasta, telefona un citi sakaru pakalpojumi     2210 11 544,00 

    Izdevumi par komunālajiem pakalpojumiem     2220 240 462,00 

    Iestādes administratīvie izdevumi un ar iestādes darbības 

nodrošināšanu     2230 93 668,00 

    Remontdarbi un iestāžu uzturēšanas pakalpojumi (izņemot 

kapitālo remontu)     2240 549 854,00 

    Informācijas tehnoloģiju pakalpojumi     2250 15 737,00 

    Īre un noma     2260 6 000,00 

    Citi pakalpojumi     2270 136 983,00 

    Maksājumi par saņemtajiem finanšu pakalpojumiem     2280 6 000,00 

  Krājumi, materiāli, energoresursi, preces, biroja preces un 

inventārs, kurus neuzskaita kodā 5000   2300 984 064,00 

    Izdevumi par precēm iestādes darbības nodrošināšanai     2310 129 968,00 

    Kurināmais un enerģētiskie materiāli     2320 159 169,00 

    Zāles, ķimikālijas, laboratorijas preces, medicīniskās ierīces, 

medicīniskie instrumenti, laboratorijas dzīvnieki un to uzturēšana     2340 27 609,00 

    Kārtējā remonta un iestāžu uzturēšanas materiāli     2350 65 643,00 

    Valsts un pašvaldību aprūpē un apgādē esošo personu 

uzturēšana     2360 590 254,00 

    Mācību līdzekļi un materiāli     2370 9 401,00 
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    Pārējās preces     2390 2 020,00 

  Izdevumi periodikas iegādei   2400 4 945,00 

  Budžeta iestāžu nodokļu, nodevu un naudas sodu 

maksājumi   2500 31 223,00 

    Budžeta iestāžu nodokļu un nodevu maksājumi     2510 31 223,00 

Subsīdijas un dotācijas 3000 14 000,00 

  Subsīdijas un dotācijas komersantiem, biedrībām un 

nodibinājumiem   3200 14 000,00 

    Valsts un pašvaldību budžeta dotācija komersantiem, 

biedrībām, nodibinājumiem un fiziskām personām     3260 14 000,00 

Pamatkapitāla veidošana 5000 568 783,00 

  Nemateriālie ieguldījumi   5100 28 643,00 

    Attīstības pasākumi un programmas     5110 5 250,00 

    Licences, koncesijas un patenti, preču zīmes un līdzīgas 

tiesības     5120 90,00 

    Nemateriālo ieguldījumu izveidošana     5140 23 303,00 

  Pamatlīdzekļi   5200 540 140,00 

    Zeme, ēkas un būves     5210 5 000,00 

    Tehnoloģiskās iekārtas un mašīnas     5220 4 290,00 

    Pārējie pamatlīdzekļi     5230 195 189,00 

    Pamatlīdzekļu izveidošana un nepabeigtā būvniecība     5240 11 927,00 

    Kapitālais remonts un rekonstrukcija     5250 323 734,00 

Sociālie pabalsti 6000 129 898,00 

  Pensijas un sociālie pabalsti naudā   6200 106 888,00 

    Valsts un pašvaldību nodarbinātības pabalsti naudā     6240 10 488,00 

    Pašvaldību sociālā palīdzība iedzīvotājiem naudā     6250 23 300,00 

    Pabalsts garantētā minimālā ienākumu līmeņa nodrošināšanai 

naudā     6260 3 000,00 

    Dzīvokļa pabalsts naudā     6270 8 900,00 

    Valsts un pašvaldību budžeta maksājumi     6290 61 200,00 

  Sociālie pabalsti natūrā   6300 480,00 

    Pašvaldību sociālā palīdzība iedzīvotājiem natūrā     6320 180,00 

    Dzīvokļa pabalsts natūrā     6360 300,00 

  Pārējie klasifikācijā neminētie maksājumi iedzīvotājiem 

natūrā un kompensācijas   6400 22 530,00 

    Pašvaldības pirktie sociālie pakalpojumi iedzīvotājiem     6410 1 080,00 

    Maksājumi iedzīvotājiem natūrā, naudas balvas, izdevumi 

pašvaldību brīvprātīgo iniciatīvu izpildei     6420 21 450,00 

Uzturēšanas izdevumu transferti, pašu resursu maksājumi, 

starptautiskā sadarbība 7000 125 606,00 

  Pašvaldību uzturēšanas izdevumu transferti   7200 125 606,00 

    Pašvaldību /uzturēšanas izdevumu /transferti citām 

pašvaldībām     7210 123 106,00 

    Pašvaldību uzturēšanas izdevumu transferti valsts budžeta 

daļēji finansētām atvasinātajām publiskajām personām, budžeta 

nefinansētām iestādēm     7270 2 500,00 
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3. pielikums 

Tērvetes novada domes saistošajiem noteikumiem Nr. 3  

”Tērvetes novada pašvaldības budžets 2019. gadam” 

 

PAMATBUDŽETA FINANSĒŠANA  
 

Rādītāju nosaukumi 

Budžeta 

kategoriju 

kodi 

Apstiprināts 

2019. 

gadam 

EUR 

III Ieņēmumu pārsniegums (+) deficīts (-) (I-II)   -625 561,00 

   

IV FINANSĒŠANA - kopā   625 561,00 

1 2 3 

Naudas līdzekļi un noguldījumi (bilances aktīvā) F20010000 779 026,00 

  Naudas līdzekļi   F21010000 2 389,00 

    Naudas līdzekļu atlikums gada sākumā 

    F21010000 

AS 2 389,00 

  Pieprasījuma noguldījumi (bilances aktīvā)   F22010000 776 637,00 

    Pieprasījuma noguldījumu atlikums gada sākumā 

    F22010000 

AS 1 270 608,00 

    Pieprasījuma noguldījumu atlikums perioda beigās 

    F22010000 

PB 493 971,00 

Aizņēmumi F40020000 -153 465,00 

  Saņemto aizņēmumu atmaksa   F40020020 153 465,00 

    Saņemto ilgtermiņa aizņēmumu atmaksa     F40320020 153 465,00 
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4. pielikums 

Tērvetes novada domes saistošajiem noteikumiem Nr. 3  

”Tērvetes novada pašvaldības budžets 2019. gadam” 

 

Speciālā budžeta  

KOPSAVILKUMA TĀMES ATSKAITE 

 

Rādītāju nosaukumi 

Budžeta 

kategoriju 

kodi 

Apstiprināts 

2019. gadam 

EUR 

I IEŅĒMUMI - kopā   163 260,00 

1 2 3 

NODOKĻI PAR PAKALPOJUMIEM UN PRECĒM 5.0.0.0. 9 000,00 

  Nodokļi un maksājumi par tiesībām lietot atsevišķas preces   5.5.0.0. 9 000,00 

    Dabas resursu nodoklis     5.5.3.0. 9 000,00 

Valsts budžeta transferti 18.0.0.0. 154 260,00 

  Pašvaldību saņemtie transferti no valsts budžeta   18.6.0.0. 154 260,00 

    Pašvaldību saņemtie valsts budžeta transferti noteiktam mērķim     18.6.2.0. 154 260,00 

   

II IZDEVUMI - kopā   183 596,00 

1 2 3 

Atlīdzība 1000 1 241,00 

  Atalgojums   1100 1 000,00 

    Mēnešalga     1110 1 000,00 

  Darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās 

iemaksas, pabalsti un kompensācijas   1200 241,00 

    Darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas     1210 241,00 

Preces un pakalpojumi 2000 182 355,00 

  Pakalpojumi   2200 179 264,00 

    Remontdarbi un iestāžu uzturēšanas pakalpojumi (izņemot 

kapitālo remontu)     2240 179 264,00 

  Krājumi, materiāli, energoresursi, preces, biroja preces un 

inventārs, kurus neuzskaita kodā 5000   2300 2 988,00 

    Izdevumi par precēm iestādes darbības nodrošināšanai     2310 413,00 

    Kurināmais un enerģētiskie materiāli     2320 2 500,00 

    Kārtējā remonta un iestāžu uzturēšanas materiāli     2350 75,00 

  Budžeta iestāžu nodokļu, nodevu un naudas sodu maksājumi   2500 103,00 

    Budžeta iestāžu naudas sodu maksājumi     2520 103,00 

   

III Ieņēmumu pārsniegums (+) deficīts (-) (I-II)   -20 336,00 

   

IV FINANSĒŠANA - kopā   20 336,00 

1 2 3 

Naudas līdzekļi un noguldījumi (bilances aktīvā) F20010000 20 336,00 
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  Pieprasījuma noguldījumi (bilances aktīvā)   F22010000 20 336,00 

    Pieprasījuma noguldījumu atlikums gada sākumā 

    F22010000 

AS 62 810,00 

    Pieprasījuma noguldījumu atlikums perioda beigās 

    F22010000 

PB 42 474,00 

 

 
 5.pielikums 

Tērvetes novada domes saistošajiem noteikumiem Nr. 3  

”Tērvetes novada pašvaldības budžets 2019. gadam”   

 

Ziedojumu un dāvinājumu budžeta  

KOPSAVILKUMA TĀMES ATSKAITE 

 

Rādītāju nosaukumi 
Budžeta 

kategoriju kodi 

Apstiprināts 

2019. 

gadam 

EUR 

I IEŅĒMUMI - kopā   3 000,00 

1 2 3 

Saņemtie ziedojumi un dāvinājumi 23.0.0.0. 3 000,00 

  Ziedojumi un dāvinājumi, kas saņemti no juridiskajām 

personām   23.4.0.0. 2 000,00 

    Juridisku personu ziedojumi un dāvinājumi naudā     23.4.1.0. 2 000,00 

  Ziedojumi un dāvinājumi, kas saņemti no fiziskajām 

personām   23.5.0.0. 1 000,00 

    Fizisko personu ziedojumi un dāvinājumi naudā     23.5.1.0. 1 000,00 

   

II IZDEVUMI - kopā   3 231,00 

1 2 3 

Atlīdzība 1000 400,00 

  Atalgojums   1100 300,00 

    Atalgojums fiziskajām personām uz tiesiskās attiecības 

regulējošu dokumentu pamata     1150 300,00 

  Darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās 

iemaksas, pabalsti un kompensācijas   1200 100,00 

    Darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās 

iemaksas     1210 100,00 

Preces un pakalpojumi 2000 2 831,00 

  Pakalpojumi   2200 50,00 

    Iestādes administratīvie izdevumi un ar iestādes darbības 

nodrošināšanu     2230 50,00 

  Krājumi, materiāli, energoresursi, preces, biroja preces 

un inventārs, kurus neuzskaita kodā 5000   2300 2 781,00 

    Izdevumi par precēm iestādes darbības nodrošināšanai     2310 1 781,00 

    Valsts un pašvaldību aprūpē un apgādē esošo personu 

uzturēšana     2360 1 000,00 

   

III Ieņēmumu pārsniegums (+) deficīts (-) (I-II)   -231,00 

   

IV FINANSĒŠANA - kopā   231,00 
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1 2 3 

Naudas līdzekļi un noguldījumi (bilances aktīvā) F20010000 231,00 

  Pieprasījuma noguldījumi (bilances aktīvā)   F22010000 231,00 

    Pieprasījuma noguldījumu atlikums gada sākumā     F22010000 AS 7 886,00 

    Pieprasījuma noguldījumu atlikums perioda beigās     F22010000 PB 7655,00 

 
 

6.pielikums 

Tērvetes novada domes saistošajiem noteikumiem Nr. 3  

”Tērvetes novada pašvaldības budžets 2019. gadam” 

Pārskats par saistību apmēru  

 

Aizdevējs Mērķis 

Līguma 

noslēgšanas 

datums 

 

2019 

Aizņēmumi   

Valsts kase 
ELFLA projekta 11-06-L32100-000172 

"Sporta halle" īstenošana 
30.08.2012 40 516 

Valsts kase 
Pirmsskolas izglītības iestādes Sprīdītis 

rekonstrukcijas 1.kārtas īstenošana 
21.10.2013 8 418 

Valsts kase 
Pirmsskolas  izglītības iestādes Sprīdītis 

rekonstrukcijas 1.kārtas īstenošana 
17.02.2014 10 539 

Valsts kase 
KPFI projekta Augstkalnes vidusskolas 

internāta ēkas energoefektivitātes 

paaugstināšana īstenošana 

14.03.2014 13 524 

Valsts kase 
Pirmsskolas izglītības iestādes Sprīdītis 

rekonstrukcijas 2.kārtas īstenošana 
18.06.2014 36 418 

Valsts kase 
Tērvetes novada pašvaldības publiskās 

teritorijas apgaismojuma infrastruktūras 

izbūve 

20.11.2014 6 783 

Valsts kase 
Ielu apgaismojuma rekonstrukcija 

Augstkalnes, Bukaišu un Zelmeņu ciemos 

Tērvetes novadā 

20.11.2014 2 169 

Valsts kase 
Tērvetes novada pašvaldības publiskās 

teritorijas apgaismojuma infrastruktūras 

izbūve 

22.07.2015 11 271 
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Valsts kase 
Annas Brigaderes pamatskolas ēkas daļas 

pārbūve un fasādes atjaunošana 
22.07.2015 21 101 

Valsts kase Kroņauces stadiona pārbūve 16.11.2016 3 157 

Valsts kase Pašvaldības ceļa Te5 pārbūve 30.06.2017 1 315 

Valsts kase Pašvaldības ceļa Au 49 pārbūve 11.10.2017 9 065 

Valsts kase 
Atbalsts uzņēmējdarbības attīstībai Tērvetes 

novadā īstenošanai 
31.10.2018 641 

KOPĀ: x x 164 917,00 

Galvojumi         NAV 

Kopā saistības   164 917,00 

 

 

 

 

Domes priekšsēdētāja                                                            Dace Reinika 
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Tērvetes novada pašvaldības 2019. gada budžeta  

paskaidrojuma raksts 

 
Tērvetes novada domes priekšsēdētājas ziņojums  

   

Tērvetes  novada pašvaldības budžeta projekts 2019. gadam izstrādāts, pamatojoties uz 

Vidēja termiņa budžeta ietvara likumu,  ievērojot likumus „Par pašvaldībām”, „Par pašvaldību 

budžetiem”, „Likums par budžetu un finanšu vadību”, kā arī citu normatīvo aktu prasības.  

       Budžets ir svarīgākais instruments pašvaldības autonomo funkciju izpildes 

nodrošināšanai, ekonomisko un sociālo vajadzību sabalansēšanai, kā arī teritorijas ilgtermiņa 

attīstībai. 

         Tērvetes novada administratīvajā teritorijā ietilpst trīs  pagasti: Tērvetes, Augstkalnes 

un Bukaišu pagasts. Teritorijas platība sastāda 22424,2 ha.  Tērvetes novadā  uz 2019. gada 

1. janvāri deklarēti 3429 iedzīvotāji,  reģistrētā bezdarba līmenis uz 2019. gada 1. janvāri  ir  

4,4%   , kas ir par 1,4 % mazāks kā uz  2018. gada 1. janvāri.  

        2019. gada budžeta prioritātes:  drošība, izglītība, sabiedriskās infrastruktūras 

uzlabošana,        vides sakārtošana.  

     Pašvaldības uzstādījumi novada attīstībai ir noteikti ar domes lēmumu apstiprinātos 

attīstības plānošanas dokumentos: 

      2018. gada 27. decembrī ar Tērvetes novada domes sēdes lēmumu apstiprināta Tērvetes 

novada Attīstības programma 2018.-2024.gadam,  2014. gada 23. oktobrī ar Tērvetes novada 

domes sēdes lēmumu apstiprināta Tērvetes novada Ilgtspējīgas attīstības stratēģija 2014.-

2030. gadam.  

    Tērvetes novada attīstības plānošanas dokumentos noteiktas pašvaldības attīstības 

prioritātes un mērķi – kā stratēģiskie un ilgtermiņa, tā arī vidēja termiņa prioritātes un rīcības 

un uzdevumi to sasniegšanai. Ir noteikti šādi stratēģiskie attīstības mērķi:  

I. Aktīva, apmierināta, izglītota sabiedrība. 

II. Kvalitatīva dzīves, atpūtas un darba vide. 

III. Attīstībai un sadarbībai atvērta pašvaldība. 

     Tērvetes novada attīstībai ir izvirzīta ilgtermiņa prioritāte - Apmierināti iedzīvotāji 

sakārtotā vidē. 

Vidēja termiņa prioritātes noteiktas: VP1 – Iedzīvotājiem pieejami kvalitatīvi un droši dzīves 

vides pakalpojumi; VP2 – Iedzīvotāju dzīves videi un uzņēmējdarbībai attīstīta infrastruktūra; 

VP3 – Uzņēmējdarbības veicināšana un atbalsts. Šīm prioritātēm plānotas atbilstošas rīcības 

un uzdevumi: 
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 Iedzīvotājiem pieejami kvalitatīvi izglītības, kultūras, sporta, brīvā laika, veselības un 

sociālie pakalpojumi, un droša dzīves vide;   Modernas transporta, sakaru, IT, 

ūdenssaimniecības, siltumapgādes sistēmas, nodrošinot vides resursu aizsardzību un attīstību 

nākotnē; Sabiedrisko ēku un mājokļu modernizācija;  Investīciju piesaistes un nodarbinātības 

veicināšana, attīstīts tūrisms un lauksaimniecība, aktīvi uzņēmēji, efektīva publiskā pārvalde, 

radoša, sadarbībai atvērta sabiedrība.   Lai sasniegtu plānošanas dokumentos izvirzītos 

mērķus un prioritātes, īstenotu attīstības programmā noteiktās rīcības, tiek plānoti pašvaldības 

budžeta līdzekļi, kā arī piesaistīts ES fondu finansējums. 2019. gadā atbilstoši Tērvetes 

novada investīciju plānam 2018.-2024. gadam  Tērvetes novada pašvaldības budžeta līdzekļi  

tiks ieguldīti vairāku nozīmīgu projektu īstenošanā: 

* EUR 7865 plānoti Tehniskā projekta izstrādei un autoruzraudzībai Kroņauces sporta 

stadiona pārbūvei; 

* EUR 154 276 plānoti Kroņauces stadiona pārbūvei; 

* EUR 55 000 plānoti Tērvetes novada kultūras nama foajē un palīgtelpu remontam, aktieru 

telpas kosmētiskajam remontam, skatuves griestu remontam; EUR 7348  tērpiem deju 

kolektīviem;  

* EUR 10304  plānoti grantēta gājēju celiņa izbūvei ar apgaismojumu pie Augstkalnes 

vidusskolas ; 

* EUR 31 400   plānots Augstkalnes vidusskolas  PIG "Zvaniņi" grupiņas telpu remontam;   

* EUR 7400  plānoti ieejas betona kāpņu pārbūvei Augstkalnes vidusskolā; 

* EUR  5700  plānoti   Augstkalnes vidusskolas internāta ēkas otrā stāva grīdas remontam;   

EUR 17416 - dažādam inventāram; 

* EUR 7600   plānoti Annas Brigaderes pamatskolas otrā korpusa  koridora remontam; 

* EUR 4500  plānoti Annas Brigaderes pamatskolas klases remontam; EUR 4885 - dažādam 

inventāram; 

* EUR 2500   Annas Brigaderes pamatskolai interaktīvās tāfeles iegādei; 

* EUR  10 623 plānots  būvprojekta izstrādei  un autoruzraudzībai  gājēju-velosipēdistu celiņa 

izbūvei gar autoceļu Dobele-Bauska no 17,44 km-18,26 km; 

* EUR 4410 plānoti betona bruģakmens seguma izbūvei  Augstkalnes vidusskolas PIG 

"Zvaniņi" teritorijā;  

* EUR  4000  plānots ielu apgaismojuma izbūvei gar auto stāvvietu pie Annas Brigaderes 

pamatskolas PIG ”Sprīdītis”; 
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* EUR 5000 plānots  Annas Brigaderes pamatskolas PIG ”Sprīdītis” divu rotaļlaukuma 

elementu  iegādei; EUR 5085-   dažādam inventāram; EUR 1200 -  trauku mazgājamai 

mašīnai; 

* EUR 2640  apgaismojuma izbūvei sanatorijas ciematā;  

* EUR 1731  nobrauktuves izbūvei uz pašvaldības ceļa Te36; 

* EUR 3290 plānots ieejas kāpņu pārbūvei Bukaišu pagasta pārvaldes  ēkai "Rotas"; 

* EUR 3821 plānoti būvprojekta izstrādei ugunsdzēsēju garāžas pārbūvei; 

* EUR 150 000 plānoti Ugunsdzēsēju garāžas pārbūvei; 

* EUR 8000  plānoti Tērvetes novada ugunsdzēsības dienesta vajadzībām  saspiesta gaisa 

elpošanas aparātu  un kompresora iegādei; 

* EUR 4000 plānots elektropieslēguma projektēšanai un izbūvei Kroņauces stadionā; 

* EUR 4000 plānots  elektrolīnijas projektēšanai un pārbūvei pie ugunsdzēsēju garāžas; 

*  EUR 5330 plānots inventāra  iegādei sporta nodaļas vajadzībām;  EUR 3000 – sporta 

inventāra iegādei;  

*EUR 1000  plānots tūrisma informācijas stenda izgatavošanai; EUR 3000 - tūrisma 

bukletiem; EUR 6630 koka kāpņu izbūvei  Tērvetes pilskalnā;  

* EUR 1100 grāmatu iegādei katrai bibliotēkai  (kopā EUR 4400); EUR 1650 Augstkalnes 

bibliotēkai mēbelēm;  

* EUR 4000 datortehnikas iegādei administrācijas vajadzībām; EUR 3500  telpas remonts; 

* EUR 20 000 apmērā  plānots  novirzīt SAC ”Tērvete” ēku uzturēšanai; 

  * 2019.gadā turpinās budžeta ieguldījumi pašvaldības īpašumā esošo ielu un ceļu sakārtošanā 

visā novada teritorijā. Ar ES finansiālu atbalstu tiek apgūts  finansējums ceļu uzlabošanai 

lauku teritorijās. Pasākumā tiek atbalstīta pašvaldību grants ceļu (bez cietā seguma) 

būvniecība vai pārbūve. Plānots, ka programmas ietvaros 2019. gadā tiks pārbūvēti autoceļa 

posmi-  TE-67 “Dūņu Trīņi- Lakstīgalas”  1,27 km garumā   un BU-1 ”Stūrīši –Mednieki”  

2,2 km garumā; 

 *  “Leader”  projekta ietvaros  EUR 11 927 plānots  Labrenču rotaļu laukuma izbūvei; 

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

projekta Nr.LLI-302 „Vietējo publisko drošības pakalpojumu efektivitātes un pieejamības 

uzlabošana Latvijas un Lietuvas pierobežā” (Safe borderlands) ietvaros tiks iegādāta viena 

jauna ugunsdzēsības mašīna 129 800,00 EUR vērtībā (pašvaldības līdzfinansējuma daļa EUR 

59 620). 

  *SAC “Tērvete”  budžetā  EUR 195000 plānoti ēkas “Mežmalieši” dažādiem 

remontdarbiem- stāvvadu nomaiņai, ūdensapgādes sistēmas remontdarbu uzsākšanai balkonu 
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stiprināšanai un hidroizolācijai, veļas mazgātavas un pēcnāves aprūpes telpas remontam, 

klientu uzņemšanas telpas ierīkošanai, laukumiņa ap nojumi bruģēšanai.   

   2019. gada budžets dod iespēju domei uzturēt pašvaldības pakļautības institūcijas un  

pildīt pašvaldības funkcijas, ieguldīt budžeta līdzekļus   novada attīstībā,  kā arī  no 

01.02.2019. palielināt darba algu darbiniekiem no 3-5 %, nepārsniedzot amatam noteiktās 

mēnešalgas grupas maksimālo mēnešalgu. Darba algas palielinājums no 01.02.2019., 

nepārsniedzot 5%   no mēnešalgas, ir plānots arī  SAC ”Tērvete” darbiniekiem.   

 

Informācija par Tērvetes novada  pašvaldības  budžetu  2019. gadam 

 Tērvetes novada pašvaldības 2019. gada budžets atspoguļo pašvaldības iespējas veikt ar 

likumu „Par pašvaldībam” uzliktos pienākumus, un tas ir saistīts saskaņā ar likuma „Par 

pašvaldību budžetiem” prasībām un saskaņā ar pašvaldības nolikumu „Nolikums par 

pašvaldības budžeta izstrādes, apstiprināšanas, izpildes un kontroles kārtību”.   

Tērvetes novada pašvaldības budžets sastāv no pamatbudžeta, speciālā budžeta un 

ziedojumu un dāvinājuma budžeta. Tērvetes novada pašvaldības pamatbudžets sastāv no 

Tērvetes novada domes un sociālās aprūpes centra „Tērvete” pamatbudžetiem. Pašvaldības 

pamatbudžeta ieņēmumu apjoms 2019.gadā plānots 5 111 606 euro. Pašvaldības 

pamatbudžeta izdevumu apjoms 2019. gadam plānots 5 737 167 euro apmērā. Pašvaldības 

pamatbudžeta kopīgajos ieņēmumos un izdevumos 20 000 euro sastāda pašvaldības dotācija 

SAC ”Tērvete” ēku uzturēšanai un 79 000 euro savstarpējie norēķini ar SAC „Tērvete”. 

Naudas līdzekļu atlikums uz 2019.gada sākumu ir 1 272 997 euro (t.sk. domei  953 735 euro 

un SAC „Tērvete” – 319 262 euro), uz 2019.gada beigām plānots 493 971 euro (t.sk. domei 

400 000 euro un SAC „Tērvete” – 93 971 euro). Aizņēmumu no Valsts kases pamatsummas 

atmaksai paredzēti  153 465 euro: 

Aizņēmuma mērķis 

2019.gadā 

atmaksājamā 

pamatsumma, 

EUR 

Sporta halle 35 972 

PIG "Sprīdītis" rekonstrukcijas 1.kārta 7 911 

PIG "Sprīdītis" rekonstrukcijas 1.kārtas 2.maks. 9 904 

Augstkalnes vsk.internāta ēkas energoefektivitātes 

paaugstināšana 
12 424 

PIG "Sprīdītis" rekonstrukcijas 2.kārta 33 192 

Ielu apgaismojuma rekonstrukcija Augstkalnes, Bukaišu 

un Zelmeņu ciemos Tērvetes novadā 
1 832 

Publiskās teritorijas apgaism.izbūve 6 100 

Tērvetes novada pašvaldības publiskās teritorijas 

apgaismojuma infrastruktūras izbūve 
4 964 
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A.Brigaderes pamatskolas ēkas pārbūve 20 212 

Kroņauces stadiona pārbūve 3 024 

Pašvaldības ceļa Te5 pārbūve 1 244 

Pašvaldības ceļa Au49 pārbūve 16 077 

Atbalsts uzņēmējdarbības attīstībai Tērvetes novadā 

īstenošanai 
609 

Kopā  153 465 

 

 

 Tērvetes novada domes pamatbudžeta 3 588 180 euro ieņēmumus veido: 

 nodokļu ieņēmumi – 2 340 434 euro (iedzīvotāju ienākuma nodoklis 1 828 338 euro, 

nekustamā īpašuma nodoklis 508 193 euro); 

 nenodokļu ieņēmumi – 38 640 euro (ieņēmumi no uzņēmējdarbības un īpašuma, 

pašvaldības nodevas un naudas sodi u.c.); 

 budžeta iestāžu ieņēmumi – 340 111 euro (ieņēmumi no budžeta iestāžu sniegtajiem 

maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi); 

 transfertu  ieņēmumi – 872 898 euro (mērķdotācijas un dotācijas pašvaldības budžetam, 

finansējums projektu īstenošanai). 

 

 

1.att. Tērvetes novada domes budžeta līdzekļu ieņēmumu struktūra 2019.gadā (%) 

 

 Iedzīvotāju ienākuma nodokļa (IIN) ieņēmumi veido 51 % no domes pamatbudžeta 

ieņēmumiem, valsts un pašvaldību transferti sastāda 24 %, budžeta iestāžu ieņēmumi – 10 %, 

nekustamā īpašuma nodokļa ieņēmumi ir 14 %, nenodokļu ieņēmumi – 1 %. 

IENĀKUMA 
NODOKĻI

51%

ĪPAŠUMA 
NODOKĻI

14%

NENODOKĻU 
IEŅĒMUMI

1%

TRANSFERTU 
IEŅĒMUMI

24%

IESTĀDES 
IEŅĒMUMI

10%
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SAC „Tērvete” pamatbudžeta 1 622 426 euro ieņēmumus veido: 

 nenodokļu ieņēmumi – 400 euro 

 ieņēmumi no maksas pakalpojumiem – 972 081 euro 

 transfertu ieņēmumi – 649 945 euro. 

 

Valsts garantētie ieņēmumi 

Ieņēmuma veids 
2018.gada 

fakts 

2019.gada 

plāns 
+/- % 

Iedzīvotāju ienākumu 

nodoklis 
1 827 662 1 828 338 + 0.04 

Nekustamā īpašuma nodoklis 611 905 508 193 - 17 

Valsts budžeta transferti 266 633 217 480 - 18 

kopā 2 706 200 2 554 011  - 5.6 

 

Tērvetes novada domes pamatbudžeta izdevumi 3 988 450 euro apmērā ir sadalīti 

atbilstoši veicamajām funkcijām. Funkciju sadalījums veidots saskaņā ar normatīvajiem 

aktiem par izdevumu klasifikāciju: 

 vispārējie valdības dienesti – 556 743 euro, kas sastāda 10 % no domes pamatbudžeta 

izdevumiem (administrācija, pagastu pārvaldes, deputāti, komisijas, līdzekļi 

neparedzētiem gadījumiem, aizņēmumu procentu maksājumi); 

 sabiedriskā kārtība un drošība – 384 187 euro, kas sastāda 7 % (pašvaldības policija, 

apsardze, ugunsdzēsības dienests); 

 ekonomiskā darbība – 31 181 euro, kas sastāda 0.5 % (būvvalde, objektu privatizācija); 

 vides aizsardzība – 37 992 euro, kas sastāda 0.7 % (notekūdeņu attīrīšana, atkritumu 

savākšana); 

 pašvaldības teritorijas un mājokļu apsaimniekošana – 726 978 euro, kas sastāda 13 % 

(attīstības nodaļa, ūdensapgāde, ielu apgaismojums, teritoriju apsaimniekošana, apkure); 

 atpūta un kultūra – 643 240 euro, kas sastāda 11 % (sports, bibliotēkas, kultūra, projekti); 

 izglītība – 1 272 422 euro, kas sastāda 22 % (skolas, pirmskolas grupas, skolnieku 

autobusi, savstarpējie norēķini izglītībā); 

 sociālā aizsardzība – 2 084 424 euro, kas sastāda 36 % (bāriņtiesa, pabalsti, sociālais 

dienests, norēķini par sociālo aprūpi). 
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2.att. Tērvetes novada domes budžeta izdevumi atbilstoši funkcionālajām kategorijām        

2019.gadā  
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3.att. Tērvetes novada domes budžeta izdevumi atbilstoši ekonomiskajām kategorijām 

2019.gadā (%) 

  

SAC „Tērvete” pamatbudžeta izdevumus 1 847 717 euro apjomā sastāda: 

 atlīdzība – 803 092 euro, tas sastāda 43 % no kopējiem izdevumiem 

 preces, pakalpojumi – 966 625 euro, 52 % 

 pamatkapitāla veidošana – 18 000 euro, 0,01 % 

 soc pabalsti – 60 000 euro, 3 % 

 

Speciālā budžeta ieņēmumi 2019.gadā plānoti 163 260 euro un izdevumi – 183 596 euro 

apmērā, tai skaitā autoceļa fonda izdevumi 174 264 euro, kas ir plānoti Tērvetes novada 

pašvaldības autoceļu ikdienas un periodiskai uzturēšanai.  

 

Ziedojumu un dāvinājumu budžeta 2019.gada plānotie ieņēmumi ir 3000 euro, 

izdevumi plānoti 3231 euro apmērā. 

 

 

 

 

Ilgtermiņa saistības 

 

Aizdevējs Mērķis 

Līguma 

noslēgšanas 

datums 

Saistību apmērs 

2019 2020 2021 2022 

Aizņēmumi      

Valsts kase 

ELFLA projekta 11-06-

L32100-000172 "Sporta 

halle" īstenošna 

30.08.2012 40 516 40 093 39 671 39 248 

Valsts kase 

Pirmsskolas izglītības 

iestādes Sprīdītis 

rekonstrukcijas 1.kārtas 

īstenošana 

21.10.2013 8 418 8 370 8 323 8 275 

Valsts kase 

Pirmsskolas izglītības 

iestādes Sprīdītis 

rekonstrukcijas 1.kārtas 

īstenošana 

17.02.2014 10 539 10 479 10 419 10 359 

Valsts kase 

KPFI projekta Augstkalnes 

vidusskolas internāta ēkas 

energoefektivitātes 

paaugstināšana īstenošana 

14.03.2014 13 524 13 445 13 365 13 286 
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Valsts kase 

Pirmsskolas izglītības 

iestādes Sprīdītis 

rekonstrukcijas 2.kārtas 

īstenošana 

18.06.2014 36 418 36 268 36 118 35 968 

Valsts kase 

Tērvetes novada 

pašvaldības publiskās 

teritorijas apgaismojuma 

infrastruktūras izbūve 

20.11.2014 6 783 6 762 6 741 6 721 

Valsts kase 

Ielu apgaismojuma 

rekonstrukcija 

Augstkalnes,Bukaišu un 

Zelmeņu ciemos Tērvetes 

novadā 

20.11.2014 2 169 2 162 2 155 2 148 

Valsts kase 

Tērvetes novada 

pašvaldības publiskās 

teritorijas apgaismojuma 

infrastruktūras izbūve 

22.07.2015 11 271 11 233 11 194 11 155 

Valsts kase 

Annas Brigaderes 

pamatskolas ēkas daļas 

pārbūve un fasādes 

atjaunošana 

22.07.2015 21 101 21 031 20 960 20 890 

Valsts kase 
Kroņauces stadiona 

pārbūve 
16.11.2016 3 157 3 149 3 142 3 134 

Valsts kase 
Pašvaldības ceļa Te5 

pārbūve 
30.06.2017 1 315 1 312 1 309 1 306 

Valsts kase 
Pašvaldības ceļa Au 49 

pārbūve 
11.10.2017 9 065 8 237 403 0 

Valsts 

kase 

Atbalsts uzņēmējdarbības 

attīstībai Tērvetes novadā 

īstenošanai 

31.10.2018 641 2 561 2 555 2 555 

KOPĀ: x x 164 917 165 102 156 355 155 045 

Galvojumi         NAV    

Kopā saistības   164 917 165 102 156 355 155 045 

       

Saistību apjoms % no plānotajiem pamatbudžeta 

ieņēmumiem 
3.8 3,8 3,6 3,6 

 

Tabulā sniegts ilgtermiņa saistību izklāsts kārtējā budžeta gadā un turpmākajos trijos 

gados, pamatojoties uz budžeta sastādīšanas brīdī spēkā esošajiem līgumiem.  

Aizņēmumu saistības no Valsts kases uz 01.01.2019. sastādīja 1 721 326 euro. 
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Pašvaldības 2019. gada saistību kopsumma veidojas no atbilstoši Valsts kases aizdevuma 

līgumu atmaksas grafikiem aizņēmumu pamatsummas 153 465 euro un procentu maksājuma 

11 452 euro apmērā.  

2019.gadā aizņēmumu saņemšana plānota:  

 Pālenu dzimtas kapličas restaurācijai Tērvetes kapos; 

 pašvaldības autoceļa Bu-1 (Stūrīši – Mednieki) pārbūvei’; 

 pašvaldības autoceļa Te-67 (Dūņu Trīņi – Lakstīgalas) pārbūvei. 

 gājēju-velosipēdistu celiņa izbūve gar autoceļu P103 "Dobele-Bauska" no 17,44 

km līdz 18,26 km 

Pašvaldības saistības 2019.gadā, ievērtējot esošos aizņēmuma līgumus un plānoto 

aizņēmumu, prognozējas līdz 4 %.  

 

 

Domes priekšsēdētāja                                                                        Dace Reinika  
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APSTIPRINĀTS 

ar Tērvetes novada domes 

2019. gada 21. februāra  

sēdes lēmumu (prot. Nr. 3,   5. §) 
 

 

 

LĪGUMS Nr. ____________ 

par reģiona galvenās bibliotēkas funkciju veikšanu un finansēšanu 

Dobelē 

     2019.gada__.________   

 

Tērvetes novada pašvaldība, reģ. Nr. 90001465562, juridiskā adrese: "Zelmeņi", Tērvete, 

Tērvetes novads, LV-3730, ko saskaņā ar Tērvetes pašvaldības nolikumu  un Tērvetes novada 

domes 2019. gada 21. februāra  sēdes lēmumu (prot. Nr. 3,   5. §) pārstāv tās izpilddirektors Māris 

Berlands (turpmāk tekstā – Pakalpojuma saņēmējs), un  

Dobeles novada Kultūras un sporta pārvalde, reģ. Nr. 90009167361, juridiskā adrese: 

Brīvības iela 15, Dobele, Dobeles novads, LV-3701, ko saskaņā ar nolikumu pārstāv vadītāja Māra 

Krūmiņa (turpmāk tekstā – Pakalpojuma sniedzējs), no otras puses, abas kopā un katra atsevišķi 

sauktas Puses, noslēdz līgumu (turpmāk – Līgums) par sekojošo: 

 

1. Līguma priekšmets 

1.1. Nodrošināt Dobeles novada Centrālās bibliotēkas, reģ. Nr.90009167361, adrese: Brīvības 

iela 15, Dobele, Dobeles novads, (turpmāk tekstā – Bibliotēkas) kā reģiona galvenās 

bibliotēkas funkciju veikšanu un finansēšanu Tērvetes novada 4 (četrās) bibliotēkās: 

Bukaišu, Tērvetes, Augstkalnes un Bites bibliotēkās, turpmāk tekstā - Pakalpojums. 

 

2. Bibliotēkas pienākumi un tiesības 

2.1.  Bibliotēkas pienākumi: 

2.1.1. nodrošināt grāmatu piegādi no Latvijas Nacionālās Bibliotēkas (dāvinājumi, projektu 

ietvaros iegūtie izdevumi, u.c.);  

2.1.2. nodrošināt Bibliotēkas krājuma, datu bāzu un informācijas sistēmu, kā arī informāciju par 

citās bibliotēkās pieejamo krājumu ikvienam Auces novada iedzīvotājam, atbilstoši 

Bibliotēkas lietošanas noteikumiem; 

2.1.3. nodrošināt Tērvetes novada bibliotēku krājumu atspoguļošanu Bibliotēkas kopkatalogā 

un Tērvetes novada bibliotēku datu iekļaušanu Bibliotēkas datu bāzēs un nodrošināt to 

pieejamību;  

2.1.4. sniegt Tērvetes novada bibliotēkām konsultatīvo un metodisko palīdzību; 

2.1.5. sistemātiski (vismaz 1 reizi gadā, vai pēc nepieciešamības) veikt Tērvetes novada 

bibliotēku apmeklējumus; 

2.1.6. konsultēt, koordinēt un uzraudzīt korektu datu ievadi Bibliotēku informācijas sistēmas 

“Alise”  moduļos; 

2.1.7. veikt metodisku palīdzību Tērvetes novada bibliotēku krājuma inventarizācijā; 

2.1.8. koordinēt un konsultēt Tērvetes novada bibliotēkas darbā ar bērniem un jauniešiem; 



38 

 

2.1.9. uzkrāt, apkopot un analizēt profesionālo un statistisko informāciju par Tērvetes novada 

bibliotēku darbu; 

2.1.10. sniegt bibliogrāfisko uzziņu un informatīvos pakalpojumus Tērvetes novada 

bibliotēkām; 

2.1.11. organizēt Latvijas Nacionālās bibliotēkas, Valsts Kultūrkapitāla fonda, u.c. kopprojektu 

izstrādes; 

2.1.12. nodrošināt informācijas apriti dažādos profesionālos jautājumos; 

2.1.13. viena mēneša laikā pēc līguma termiņa beigām  iesniegt Pakalpojuma saņēmējam 

atskaiti par šajā Līgumā noteikto Bibliotēkas pienākumu izpildi; 

2.1.14. sastādīt 2020. gada metodiskā darba plānu un izdevumu tāmi un iesniegt Pakalpojuma 

saņēmējam izskatīšanai un apstiprināšanai līdz 2019. gada 1. novembrim;  

2.1.15. saņemto finansējumu izlietot tikai šī līguma 1.1.punktā paredzētajam mērķim. 

2.2. Bibliotēkas tiesības: 

2.2.1. Pieprasīt no Pakalpojuma saņēmēja un Tērvetes novada bibliotēkām nepieciešamo 

informāciju savu funkciju veikšanai; 

2.2.2. iesniegt Pakalpojuma saņēmējam priekšlikumus par Tērvetes novada bibliotēku darba 

uzlabošanu; 

2.2.3. saņemt finansējumu saskaņā ar šī Līguma noteikumiem. 

 

 

 

 

3. Pakalpojuma saņēmēja pienākumi un tiesības 

3.1. Pakalpojuma saņēmēja pienākumi: 

3.1.1. Nodrošināt Bibliotēkai šī līguma 1.1. punktā minētā Pakalpojuma nodrošināšanai 

nepieciešamo finansējumu saskaņā ar 1. pielikumu „Izdevumu tāme un aprēķinu 

metodika”; 

3.1.2. regulāri veikt maksājumus saskaņā ar Pakalpojuma sniedzēja iesniegtiem rēķiniem un šī 

Līguma noteikumiem; 

3.1.3. nodrošināt Tērvetes novada bibliotēkām finansējumu saskaņā ar Bibliotēkas iesniegto un 

saskaņoto metodiskā darba plānu un izdevumu tāmi. 

3.2. Pakalpojuma saņēmēja tiesības: 

3.2.1. Pieprasīt un saņemt informāciju un atskaiti no Bibliotēkas par šajā Līguma noteikto 

pienākumu veikšanu. 

 

4. Samaksas kārtība 

4.1. Pakalpojuma saņēmējs maksā par Bibliotēkas sniegto Pakalpojumu saskaņā ar Pakalpojuma 

sniedzēja izrakstīto rēķinu. 

 

5. Līguma darbības termiņš 

5.1. Līgums stājas spēkā no 2019. gada 1. februāra  un ir spēkā līdz 2020. gada 1. februārim. 

6. Nobeiguma noteikumi 

6.1. Jebkuri papildinājumi un grozījumi šajā Līgumā stājas spēkā, ja tie ir noformēti rakstiski un 

abas Puses ir apstiprinājušas tos ar saviem parakstiem. Šādi grozījumi tiek pievienoti 

Līgumam un kļūst par tā neatņemamu sastāvdaļu. 
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6.2. Strīdi, kas radušies šī Līguma izpildes gaitā, risināmi Pusēm vienojoties, bet ja vienošanās 

netiek panākta - tie risināmi Latvijas Republikā spēkā esošo normatīvo aktu noteiktā kārtībā. 

6.3. Līgums sastādīts un parakstīts uz 3 (trīs) lapām divos eksemplāros, kuriem ir vienāds 

juridiskais spēks. Līgumam ir viens pielikums „Izdevumu tāme un aprēķinu metodika”. 

 

 

    Pakalpojuma saņēmējs                                        Pakalpojums sniedzējs 

 

Tērvetes novada pašvaldība   Dobeles novada Kultūras un sporta pārvalde  

Reģ. Nr. 90001465562   Reģ. Nr. 90009115092   

"Zelmeņi", Tērvete,     Brīvības iela 17, Dobele, LV-3701 

Tērvetes novads, LV-3730   AS SEB banka, UNLALV2X   

AS SEB banka, UNLALV2X   LV94UNLA0050014589851 

LV98UNLA0006011130654     

       

  

  

___________________________   __________________________ 

 (M. Berlands)       (M. Krūmiņa)  
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1. pielikums  

                                                                                                                                                 

2019. gada _____________  

noslēgtajam Līgumam Nr.____________ 

Par reģiona galvenās bibliotēkas 

 funkciju veikšanu un finansēšanu  

 

Izdevumu tāme un aprēķinu metodika 

par nepieciešamo finansējumu Dobeles novada Centrālajai  bibliotēkai 

reģiona galvenās bibliotēkas funkciju veikšanai  

Tērvetes  novadā 

 

N.p.k. Nosaukums Summa EUR 

gadā 

Summa EUR 

mēnesī 

1.  Atalgojums*  788.76 65.73 

2.  DD Sociālās iemaksas 24.09%* 189.96 15.83 

3.  Citi izdevumi (degviela, kancelejas preces, 

kopēšana, tel. abonēšana) 

217.80 18.15 

 Kopā  1196.52 99.71 

 PVN 21% 251.27 20.94 

 Izdevumi kopā 1447.79 120.65 

 

*Aprēķinu metodika 

1. Atalgojums = ( M + A ) : B, kur: 

M – bibliotēku darba metodiķa mēnešalga (bruto)  EUR 800.00 

A – BIS Alise administratora mēnešalga (bruto) EUR 646.00 

B – bibliotēku skaits reģionā 22   (Tērvetes novads 4, Auces novads 7, Dobeles novads 11) 

 

Sociālās iemaksas = ( M + A ) : B, kur: 

M – metodiķa mēnešalgas sociālās iemaksas mēnesī EUR 165.13 

A – BIS Alise administratora mēnešalgas sociālās iemaksas  EUR 136.82   

       B -  bibliotēku skaits reģionā 22 (Tērvetes novads 4, Auces novads 7, Dobeles novads 

11) 

   

Paraksti: 

 

Pakalpojuma saņēmējs                                                                Pakalpojuma sniedzējs 

 

____________________     _____________________ 

(M. Berlands)       (M. Krūmiņa) 


