LATVIJAS REPUBLIKA

TĒRVETES NOVADA DOME
Reģ.Nr.90001465562
"Zelmeņi", Tērvetes pagasts, Tērvetes novads, LV-3730, tālr.63726012, fakss 63726012,
e-pasts: tervetesnd@tervetesnd.lv
TĒRVETES NOVADA TĒRVETES PAGASTĀ

SĒDES PROTOKOLS

31.01.2019
Tērvetes novads, Zelmeņi
Sēde sasaukta plkst. 10.00
Sēde atklāta plkst. 10.00

Nr. 2

DARBA KĀRTĪBĀ
* Izpilddirektora ziņojums
1. Par adreses likvidēšanu
2. Par nekustamā īpašuma „Jaunmīneikas” sadalīšanu, nosaukuma un zemes lietošanas mērķa
piešķiršanu
3. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu, nekustamā īpašuma „Bukaišu skola” sadalīšanu,
adreses, nosaukuma un lietošanas mērķa piešķiršanu
4. Par lēmuma precizēšanu
5. Par funkciju izpildes deleģēšanu Dobeles novada pašvaldībai
6. Par SAC “Tērvete” štatu saraksta apstiprināšanu
7. Par nomas līguma darbības termiņa pagarināšanu
8. Par Tērvetes novada teritorijas plānojuma 3.redakcijas pilnveidošanu, 4. redakcijas apstiprināšanu
un nodošanu publiskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai
9. Par specializētā transporta pakalpojuma izmaksu apstiprināšanu
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, Indriķis Vēveris
Sēdē piedalās pašvaldības darbinieki: Domes izpilddirektors Māris Berlands, Augstkalnes pagasta
pārvaldes vadītāja Jeļena Belova, izglītības darba koordinatore Inita Roze, projektu koordinatore
Dace Vācere, nekustamā īpašuma speciāliste Andra Šafare, nekustamā īpašuma speciāliste Regīna
Franka, datortīklu administrators Aivars Narvaišs
Domes priekšsēdētāja lūdz papildināt darba kārtību ar 3 papildjautājumiem
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10. Par Valsts mērķdotācijas sadalījumu izglītības iestādēm
11. Par Tērvetes novada izglītojamo izmaksu apstiprināšanu
12. Par atbalstu projektam
Atklāti vārdiski balsojot: PAR – 9 (D. Reinika, A. Bruss, S. Laizāns, I. Krūmiņa, L. Karloviča,
Dz. Sirsone, M. Darguža, A. Miķelsons, I. Vēveris), PRET – nav, ATTURAS – nav, Tērvetes
novada dome NOLEMJ:
Papildināt darba kārtību ar 3 papildjautājumiem
10. Par Valsts mērķdotācijas sadalījumu izglītības iestādēm
11. Par Tērvetes novada izglītojamo izmaksu apstiprināšanu
12. Par atbalstu projektam
Domes priekšsēdētāja aicina balsot par darba kārtību ar 12 jautājumiem
Atklāti vārdiski balsojot: PAR – 9 (D. Reinika, A. Bruss, S. Laizāns, I. Krūmiņa, L. Karloviča,
Dz. Sirsone, M. Darguža, A. Miķelsons, I. Vēveris), PRET – nav, ATTURAS – nav, Tērvetes
novada dome NOLEMJ:
Apstiprināt darba kārtību ar 12 jautājumiem
DARBA KĀRTĪBĀ
*Izpilddirektora ziņojums
1. Par adreses likvidēšanu
2. Par nekustamā īpašuma „Jaunmīneikas” sadalīšanu, nosaukuma un zemes lietošanas mērķa
piešķiršanu
3. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu, nekustamā īpašuma „Bukaišu skola” sadalīšanu,
adreses, nosaukuma un lietošanas mērķa piešķiršanu
4. Par lēmuma precizēšanu
5. Par funkciju izpildes deleģēšanu Dobeles novada pašvaldībai
6. Par SAC “Tērvete” štatu saraksta apstiprināšanu
7. Par nomas līguma darbības termiņa pagarināšanu
8. Par Tērvetes novada teritorijas plānojuma 3.redakcijas pilnveidošanu, 4. redakcijas apstiprināšanu
un nodošanu publiskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai
9. Par specializētā transporta pakalpojuma izmaksu apstiprināšanu
10. Par Valsts mērķdotācijas sadalījumu izglītības iestādēm
11. Par Tērvetes novada izglītojamo izmaksu apstiprināšanu
12. Par atbalstu projektam
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Domes izpilddirektora Māra Berlanda
2019. gada 31. janvāra ziņojums par pašvaldības darbu
* Par Tērvetes novada budžeta izpildi 2018. gada 4. ceturksnī
Pašvaldības pamatbudžeta ieņēmumu plāna 5 788 130 EUR izpilde uz 2018. gada 31.
decembri ir 5 719 837 EUR, kas ir 98.82 %.
Tai skaitā:
 nodokļu ieņēmumu plāns 2 439 587 EUR, izpilde 2 439 566 EUR (100 %)
 nenodokļu ieņēmumu plāns 63 576 EUR, izpilde 62 268 EUR (97.94 %).
 maksas pakalpojumu un citu pašu ieņēmumu plāns 1 346 182 EUR, izpilde 1 311 141 EUR
(97.4 %)
 valsts un pašvaldību budžeta transfertu plāns 1 938 785 EUR, izpilde 1 906 862 EUR (98.35
%)
Pamatbudžeta izdevumu plāns izpildīts par 92.67 %, jeb izlietoti 5 454 796 EUR no
plānotiem 5 886 557 EUR. No šīs summas uzturēšanas izdevumiem izlietoti 4 584 014 EUR jeb
92.38 %, bet kapitāliem izdevumiem 870 782 EUR, kas sastāda 94.22 % no plānotiem 924 164
EUR izdevumiem.
Naudas līdzekļu atlikums kasē un pamatbudžeta banku kontos ir 1 272 996 EUR.
Pašvaldības speciālā budžeta ieņēmumu plāns 2018. gadam ir 164 694 EUR, uz 31. decembri
izpildīts par 100 % jeb ieskaitīti 164 694 EUR. Speciālā budžeta izdevumu plāns 2018. gadam ir
211 006 EUR, izpilde 161 830 EUR, kas sastāda 76.69 %. Naudas līdzekļu atlikums speciālā
budžeta bankas kontā ir 62 810 EUR.
Dāvinājumu un ziedojumu budžeta naudas līdzekļu atlikums ir 7 885 EUR.
Pašvaldības kredītsaistības valsts kasei uz 2018. gada 31. decembri ir 1 855 578 EUR.
Pamatsummas atmaksa veikta 285 042 EUR apmērā. Aizņēmumu apkalpošanas izmaksas uz 31.
decembri sastāda 4 941 EUR.
Pašvaldībai nav nodokļu parādu.
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Autoceļu fonda līdzekļu izlietojums 2018. gadā
Darba nodoš. pieņ. akta Nr.
(forma 2)

Cet
.

Augstkal
-nes
pagasts

Bukaišu
pagasts

Tērvetes
pagasts

Sniega šķūrēšana, greiderēšana
I
141,80
Kopā I ceturksnī:
I
141.80
II
Akts Nr. 1
sniega šķūrēš
1058.63
Akts Nr. 1-18 sniega šķūrēš
II
1293.93
Akts Nr. 1
sniega šķūrēš
II
780.58
Ceļazīmes
II
1782.50 1873.99
Akts Nr.TND 01/2018 caurtekas
II
5117.33
rem.
Akts Nr.TND 3/2017 tilta rem.
II
12096.37
Akts Nr.1-18019 bedrīšu rem.
7046.46
32589.87
II
Akts Nr.2-18019 grants uzbērš.
II 26835.99
Autoceļu greiderēšana
II
579.45
824.23 1114.24
Kopā II ceturksnī:
II 40637.86
14703.10 37652.61
14844.90 37652.61
Kopā I pusgadā
40637.86
22084,07
Akts Nr.3-18019 grants uzbērš.
III
Akts Nr. 2
ceļmalu appļauš. III
1025,90
Akts Nr. 3
ceļmalu appļauš. III
1025,90
Akts Nr. 4
ceļmalu appļauš. III
400,17
36,47
Ceļazīmes
III
2181,61
114,03
Akts Nr.TND 03/2018 caurtekas
III
7019,55
rem.
III
Autoceļu greiderēšana
1597.58
519,92
184,70
Kopā III ceturksnī:
III 10798.74
23118,19 2272,97
Kopā :
51436,60
37963,09 39925,58
Akts Nr.2-18019 grants uzbērš.
IV
26822.31
Akts Nr. 5
ceļmalu appļauš. IV
544.51
Akts Nr. 6
ceļmalu appļauš. IV
1025,90
Akts Nr. 7
ceļmalu appļauš. IV
809.38
Signālstabiņi
IV
409.46
Akts caurtekas gala nostiprināš.
IV
1231,48
Autoceļu greiderēšana
IV
258,71
694.65
708,63
IV
Kopā IV ceturksnī:
258,71
1239,16 31007,16
Kopā gadā:
51695,31
39202,25 70932,74
2018. gadā plānotie izdevumi autoceļu finansēšanai 206 006,06 EUR.

Piezīmes

Kopā
141,80
141.80
1058.63
1293.93
780.58
3656.49
5117.33
12096.37
39636.33
26835.99
2517.92
92993.57
93135.37
22084,07
1025,90
1025,90
400,17
2332,11
7019,55
2302,20
36189,90
129325,27
26822,31
544,51
1025,90
809,38
409,46
1231,48
1661.99
32505,03
161830,30

* 28. decembrī tika izsludināts un 10. janvārī noslēdzās iepirkums Publisko iepirkumu likuma 9.
panta kārtībā "Elektroenerģijas piegāde Tērvetes novada pašvaldības vajadzībām". Tika saņemti trīs
pretendentu piedāvājumi - SIA "AJ Power" piedātā cena bija 34 411,80 EUR, SIA "INTER RAO
Latvija"- 33 457,50 EUR, bet AS "LATVENERGO"- 33 430 EUR, neieskaitot PVN. Iepirkumu
komisija, izskatot iesniegtos piedāvājumus, konstatēja, ka AS "LATVENERGO" piedāvājums ir
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saimnieciski izdevīgākais ar zemāko iepirkuma cenu un nav konstatēti izslēgšanas no dalības
iepirkumā apstākļi, tādēļ tika nolemts piešķirt iepirkuma līguma noslēgšanas tiesības AS
"LATVENERGO" uz vienu gadu, sākot ar šī gada 1. martu.
* 3. janvārī tika izsūtīti trīs uzaicinājumi piedalīties cenu aptaujā "Tehniskā projekta izstrāde
Kroņauces sporta stadiona pārbūve un autoruzraudzība, saskaņā ar projektēšanas uzdevumu".
Pieteikumus iesniedza visi pretendenti.
SIA "ACB PROJEKTS" piedāvātā cena bija 7865,00 EUR, SIA "Rūķis AG"- 8166,29 EUR, bet
SIA "STRABAG" piedāvāja darbus izpildīt par 11374,00 EUR, tajā skaitā PVN. Izvērtējot
piedāvājumus, nolemts slēgt līgumu par projektēšanu un autoruzraudzību ar lētākā piedāvājuma
iesniedzēju SIA "ACB Projekts". Būvprojekts paredz pārbūvēt nerekonstruēto stadiona skrejceļu,
tāllēkšanas bedres un lodes grūšanas sektoru, apgaismotu futbola laukumu ar dabisko zālāju, izbūvēt
ūdens novadīšanas sistēmu. Stadionam paredzēts izbūvēt jaunu žogu, stacionāru skatītāju tribīni,
moduļa tipa telpu trenerim, kā arī uz mīksta seguma izvietot divas konstrukcijas bērnu rotaļām.
* 10. janvārī izsludināts konkurss "Degvielas iegāde Tērvetes novada pašvaldības vajadzībām".
Plānotais iepirkuma apjoms 24 mēnešu periodā 32 000 litri 95E markas benzīns un 64 000 litri
dīzeļdegviela. Pretendentiem piedāvājumi jāiesniedz līdz 7. februārim plkst.10:00.
* 30. janvārī noslēgts līgums ar SIA "Rūķis AG" par topogrāfiskā plāna izstrādi, kas nepieciešams
tehniskā projekta "Velosipēdistu un gājēju celiņa izbūve gar valsts reģionālo autoceļu P103 Dobele
- Bauska posmā no Tērvetes dabas parka līdz Tērvetes ciema centram" sagatavošanai.
* 29. janvārī trim pretendentiem nosūtīti uzaicinājumi piedalīties cenu aptaujā Būvprojekta izstrāde
"Ugunsdzēsēju garāžas pārbūve, "Jaunzelmeņi", Tērvetes pagasts, Tērvetes novads, atbilstoši
pievienotajam projektēšanas uzdevumam un projektēšanas skicei. Piedāvājumu iesniegšanas
termiņš 07.02.2019. līdz plkst. 10:00.

*

Par Komunālo, dzīvokļu jautājumu un parādu piedziņas komisijas darbu.
Janvārī komisijā saņemti un izskatīti 6 iesniegumi:








Viena persona uzņemta dzīvokļu rindā;
Vienā gadījumā persona atteicās no piešķirtā dzīvokļa, jo ir atrasta cita dzīvojamā platība;
Daudzdzīvokļu mājas (5 dzīvokļi, no kuriem viens dzīvoklis pieder pašvaldībai) iedzīvotāji
lūdza veikt atsevišķus pasākumus, kas saistīti ar ieguldījumiem ēkai. Pašvaldība piekrita veikt
līdzmaksājumu atbilstoši pašvaldībai piederošajai dzīvojamai platībai proporcionāli ieguldīto
līdzekļu apjomam.
Trīs gadījumos, pamatojoties uz Tērvetes novada sociālā dienesta iesniegumiem un Tērvetes
novada bāriņtiesas ieteikuma, uz nenoteiktu laiku trim personām tiks veikts komunālo
maksājumu pārrēķins sakarā ar dzīvesvietas maiņu.
Nolemts lūgt Tērvetes novada domi personu izdeklarēt, jo zudis tiesiskais pamats būt
deklarētam attiecīgajā dzīvoklī.
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1. paragrāfs
Par adreses likvidēšanu
D. Reinika
Atklāti vārdiski balsojot: PAR – 9 (D. Reinika, A. Bruss, S. Laizāns, I. Krūmiņa, L. Karloviča,
Dz. Sirsone, M. Darguža, A. Miķelsons, I. Vēveris), PRET – nav, ATTURAS – nav, Tērvetes
novada dome NOLEMJ:
Pieņemt lēmumu Nr. 2 “Par adreses likvidēšanu”

2. paragrāfs
Par nekustamā īpašuma „Jaunmīneikas” sadalīšanu, nosaukuma un zemes lietošanas mērķa
piešķiršanu
D. Reinika
Atklāti vārdiski balsojot: PAR – 9 (D. Reinika, A. Bruss, S. Laizāns, I. Krūmiņa, L. Karloviča,
Dz. Sirsone, M. Darguža, A. Miķelsons, I. Vēveris), PRET – nav, ATTURAS – nav, Tērvetes
novada dome NOLEMJ:
Pieņemt lēmumu Nr. 3 “Par nekustamā īpašuma “Jaunmīneikas” sadalīšanu, nosaukuma un
zemes lietošanas mērķa piešķiršanu”

3. paragrāfs
Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu, nekustamā īpašuma „Bukaišu skola” sadalīšanu,
adreses, nosaukuma un lietošanas mērķa piešķiršanu
D. Reinika
Atklāti vārdiski balsojot: PAR – 9 (D. Reinika, A. Bruss, S. Laizāns, I. Krūmiņa, L. Karloviča,
Dz. Sirsone, M. Darguža, A. Miķelsons, I. Vēveris), PRET – nav, ATTURAS – nav, Tērvetes
novada dome NOLEMJ:
Pieņemt lēmumu Nr. 4 “Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu, nekustamā īpašuma
“Bukaišu skola” sadalīšanu, adreses, nosaukuma un lietošanas mērķa piešķiršanu”

4. paragrāfs
Par lēmuma precizēšanu
D. Reinika
Atklāti vārdiski balsojot: PAR – 9 (D. Reinika, A. Bruss, S. Laizāns, I. Krūmiņa, L. Karloviča,
Dz. Sirsone, M. Darguža, A. Miķelsons, I. Vēveris), PRET – nav, ATTURAS – nav, Tērvetes
novada dome NOLEMJ:
Pieņemt lēmumu Nr. 5 “Par lēmuma precizēšanu”
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5. paragrāfs
Par funkciju izpildes deleģēšanu Dobeles novada pašvaldībai
D. Reinika, I. Roze
Tērvetes novada dome ir izskatījusi Tērvetes novada domes izglītības darba koordinatores Initas
Rozes iesniegumu un iesniegto lēmuma projektu par atsevišķu likuma “Par pašvaldībām” 15. panta
pirmās daļas 21. punktā, Izglītības likuma 17. pantā un Vispārējās izglītības likuma 54. pantā noteikto
pašvaldības funkciju izglītības jomā deleģēšanu Dobeles novada pašvaldības Izglītības pārvaldei.
Izskatot iesniegto lēmuma projektu, Tērvetes novada dome konstatēja: Izglītības likuma 17.
panta trešā daļa nosaka, ka novada pašvaldība:
19. punkts - nodrošina pašvaldības pedagoģiski medicīniskās komisijas darbību un pieejamību
bērniem ar speciālām vajadzībām;
24. punkts - organizē pedagogu profesionālās meistarības pilnveidi, koordinē un nodrošina metodisko
darbu;
27. punkts - atbalsta izglītojamo piedalīšanos mācību priekšmetu olimpiādēs, konkursos, skatēs,
projektos un sporta sacensībās.
Izglītības likuma 18.panta trešā daļa nosaka, ka novadu pašvaldības var apvienoties vienas vai
vairāku funkciju īstenošanai izglītības jomā, savstarpēji vienojoties par finansēšanas kārtību.
Vispārējās izglītības likuma 54.pants nosaka, ka ir Valsts pedagoģiski medicīniskā komisija
un pašvaldību pedagoģiski medicīniskās komisijas. Valsts pedagoģiski medicīnisko komisiju izveido
izglītības un zinātnes ministrs. Pašvaldību pedagoģiski medicīniskās komisijas izveido pašvaldības.
Valsts pedagoģiski medicīniskās komisijas un pašvaldību pedagoģiski medicīnisko komisiju
kompetenci nosaka Ministru kabinets.
Valsts pārvaldes iekārtas likuma 40.pants nosaka, ka publiska persona var deleģēt
privātpersonai un citai publiskai personai (turpmāk — pilnvarotā persona) tādu pārvaldes uzdevumu,
kas ietver pārvaldes lēmumu pieņemšanu. Šādu pārvaldes uzdevumu var deleģēt vienīgi tad, ja
pilnvarotā persona attiecīgo uzdevumu var veikt efektīvāk un 41.pants - publiska persona var deleģēt
pārvaldes uzdevumus, kuru izpilde ietilpst šīs publiskās personas vai tās iestādes kompetencē. Nevar
deleģēt šādus pārvaldes uzdevumus:
1) nozares politikas un attīstības stratēģijas plānošanu un apstiprināšanu;
2) nozares darbības koordināciju;
3) iestāžu un pārvaldes amatpersonu uzraudzību;
4) publisku personu budžeta apstiprināšanu, finanšu resursu sadali programmu un apakšprogrammu
līmenī, finanšu resursu kontroli.
Savukārt Valsts pārvaldes iekārtas likuma 45. pants nosaka, ka par pastarpinātās pārvaldes
iestādes uzdevumu deleģēšanu lemj attiecīgās atvasinātās publiskās personas orgāns, kas informē
tiešās pārvaldes iestādi, kurai attiecīgā atvasinātā publiskā persona ir padota. Lēmumā par deleģēšanu
konstatē deleģēšanas pieļaujamību un reglamentē deleģēšanas noteikumus.
Likuma „Par pašvaldībām” 10. pants nosaka, ka pašvaldības pēc savstarpējas vienošanās var
nodot cita citai atsevišķu to kompetencē esošo funkciju izpildi. Lēmumu par funkciju izpildes
nodošanu pieņem attiecīgās pašvaldības dome.
Likuma „Par pašvaldībām” 21. panta pirmās daļas 23. punkts nosaka, ka pašvaldības dome
lemj par kārtību, kādā izpildāmas šā likuma 15. pantā minētās funkcijas.
Ņemot vērā iepriekš minēto un to, ka iepriekš minētās Izglītības likumā un Vispārējās
izglītības likumā noteiktās Tērvetes novada pašvaldības funkcijas var efektīvāk veikt un nodrošināt
Dobeles novada pašvaldība, kas šīs funkcijas ir veikusi arī iepriekš, kā arī to, ka LR spēkā esošie
normatīvie akti neaizliedz iepriekš minēto funkciju deleģēšanu, un, pamatojoties uz iepriekš
minētajām tiesību normām, ievērojot Izglītības, kultūras un sociālo jautājumu komitejas 2019. gada
24. janvāra lēmumu, atklāti vārdiski balsojot: PAR - 9 (D. Reinika, A. Bruss, S. Laizāns, I. Krūmiņa,
L. Karloviča, Dz. Sirsone, M. Darguža, A. Miķelsons, I. Vēveris), PRET - nav, ATTURAS - nav,
Tērvetes novada dome NOLEMJ:
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1. Deleģēt Dobeles novada pašvaldības Izglītības pārvaldei veikt sekojošas Izglītības likuma 17.panta
trešajā daļā un Vispārējās izglītības likuma 54. pantā noteiktās Tērvetes novada pašvaldības funkcijas
līdz 2019. gada 31. decembrim:
1.1. sniegt informāciju un nodrošināt iespēju Tērvetes pašvaldības izglītības iestāžu audzēkņiem
piedalīties Dobeles novada pašvaldības organizētajās izglītojamo mācību priekšmetu olimpiādēs,
centralizētajos eksāmenos, konkursos, skatēs, projektos un sporta sacensībās;
1.2. nodrošināt Dobeles novada pašvaldības pedagoģiski medicīniskās komisijas darbību un
pieejamību Tērvetes pašvaldības bērniem;
1.3. organizēt Tērvetes pašvaldības vidējās izglītības iestāžu pedagogu profesionālās meistarības
pilnveidi, koordinēt un nodrošināt metodisko darbu, piedāvājot un nodrošinot izglītības iestāžu
administrācijas un pedagogu profesionālās meistarības un tālākizglītības kursus un seminārus,
pieredzes apmaiņu.
1.4. koordinēt centralizēto eksāmenu norises procesu Tērvetes novada Augstkalnes vidusskolā.
1.5. Nodrošināt karjeras izglītības īstenošanu, atbalstot Augstkalnes vidusskolas un Annas
Brigaderes pamatskolas dalību Dobeles novada Izglītības pārvaldes īstenotajā projektā Nr.
8.3.5.0/16/1/001 “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs”.
2. Noteikt, ka savstarpējie norēķini saistībā ar deleģēto funkciju veikšanu tiek veikti no 2019. gada 1.
janvāra.
3. Pilnvarot domes priekšsēdētāju parakstīt deleģēšanas līgumu ar Dobeles novada pašvaldības
Izglītības pārvaldi saskaņā ar lēmumam pievienoto līguma projektu (pielikumā).

6. paragrāfs
Par SAC “Tērvete” štatu saraksta
D. Reinika

apstiprināšanu

Tērvetes novada dome ir izskatījusi SAC ”Tērvete” direktores S.Vinteres 2019. gada 21. janvāra
iesniegumu Nr. 1-16/15 “Par štata apstiprināšanu”, ar kuru SAC ”Tērvete” direktore lūdz
apstiprināt SAC ”Tērvete” štatu sarakstu ar 2019. gada 1. februāri. SAC ”Tērvete” štatu sarakstā ir
iekļauts papildus amats - māsu palīgs ar vienu slodzi. Citas štata vienības paliek bez izmaiņām.
Ievērojot minēto un saskaņā ar likuma ”Par pašvaldībām” 21.pantu, ievērojot Tērvetes novada
domes 2019. gada 24. janvāra Finanšu komitejas lēmumu, Tērvetes novada dome, atklāti vārdiski
balsojot: PAR – 9 (D. Reinika, A. Bruss, S. Laizāns, I. Krūmiņa, L. Karloviča, Dz. Sirsone, M.
Darguža, A. Miķelsons, I. Vēveris), PRET – nav, ATTURAS – nav, NOLEMJ:
Ar 2019. gada 1. februāri apstiprināt SAC ”Tērvete” konsolidēto štatu sarakstu saskaņā ar šī
lēmuma pielikumu (lēmuma pielikumā).
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7. paragrāfs
Par nomas līguma darbības termiņa pagarināšanu
D. Reinika
Atklāti vārdiski balsojot: PAR – 9 (D. Reinika, A. Bruss, S. Laizāns, I. Krūmiņa, L. Karloviča,
Dz. Sirsone, M. Darguža, A. Miķelsons, I. Vēveris), PRET – nav, ATTURAS – nav, Tērvetes
novada dome NOLEMJ:
Pieņemt lēmumu Nr. 6 “Par nomas līguma darbības termiņa pagarināšanu”

8. paragrāfs
Par Tērvetes novada teritorijas plānojuma 3.redakcijas pilnveidošanu,
4. redakcijas apstiprināšanu un nodošanu publiskajai apspriešanai
un atzinumu saņemšanai
D. Reinika
Tērvetes novada dome, izskatot iesniegto lēmuma projektu par Tērvetes novada teritorijas
plānojuma 3.redakcijas pilnveidošanu, 4.redakcijas apstiprināšanu un nodošanu publiskajai
apspriešanai un atzinumu saņemšanai, konstatēja:
Ar Tērvetes novada domes 2018. gada 29. novembra lēmumu ir nodota publiskajai apspriešanai
un atzinumu saņemšanai Tērvetes novada teritorijas plānojuma 3.redakcija.
Ievērojot 21.01.2019. Tērvetes novada teritorijas plānojuma izstrādes vadītājas L. Mierlaukas
ziņojumu par Tērvetes novada teritorijas plānojuma 3.redakcijas publiskās apspriešanas laikā
saņemtajiem priekšlikumiem un institūciju atzinumiem, Tērvetes novada teritorijas plānojuma
izstrādātāji Pilnsabiedrība "Baltkonsults, Plānošanas eksperti un Anrijs Straube" ir izstrādājuši
Tērvetes novada teritorijas plānojuma 4.redakcijas projektu.
Izvērtējot Tērvetes novada teritorijas plānojuma izstrādes vadītājas L. Mierlaukas ziņojumā
norādītos labojumus un precizējumus un Tērvetes novada teritorijas plānojuma 4.redakcijas projektu,
dome secina, ka Tērvetes novada teritorijas plānojuma 3. redakcija ir pilnveidojama atbilstoši
Tērvetes novada teritorijas plānojuma 3.redakcijas publiskās apspriešanas laikā saņemtajiem
priekšlikumiem un institūciju atzinumiem, kas ir ņemti vērā izstrādājot Tērvetes novada teritorijas
plānojuma 4.redakcijas projektu.
Saskaņā ar Ministru kabineta noteikumu Nr. 628 “Noteikumi par pašvaldību teritorijas attīstības
plānošanas dokumentiem” 90.punkta nosacījumiem, ja tiek pieņemts lēmums par teritorijas
plānojuma pilnveidošanu, tas ir nododams publiskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai.
Vadoties no norādītā, pamatojoties uz Teritorijas attīstības plānošanas likuma 12. un 23.pantu,
likuma “Par pašvaldībām” 21. panta pirmās daļas 27.punktu un 43.pantu, 14.10.2014. Ministru
kabineta noteikumu Nr. 628 “Noteikumi par pašvaldību teritorijas attīstības plānošanas
dokumentiem” 87., 88.2. un 90.punktu, ievērojot Finanšu komitejas 2019. gada 24. janvāra lēmumu,
Tērvetes novada dome, atklāti vārdiski balsojot: PAR - 8 (D. Reinika, A. Bruss, I. Krūmiņa, L.
Karloviča, Dz. Sirsone, M. Darguža, A. Miķelsons, I. Vēveris), PRET - nav, ATTURAS – 1 (S.
Laizāns), NOLEMJ:
1. Pilnveidot Tērvetes novada teritorijas plānojuma 3.redakciju atbilstoši Tērvetes novada
teritorijas plānojuma 3.redakcijas publiskās apspriešanas laikā saņemtajiem priekšlikumiem un
institūciju atzinumiem, apstiprinot Tērvetes novada teritorijas plānojuma 4.redakciju atbilstoši
izstrādātajam 4.redakcijas projektam (lēmuma pielikumā);
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2. Nodot publiskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai Tērvetes novada teritorijas
plānojuma 4. redakciju;
3. Publiskās apspriešanas termiņu noteikt trīs nedēļas, sākot ar sesto darba dienu pēc paziņojuma
par plānojuma publisko apspriešanu publicēšanas teritorijas attīstības plānošanas informācijas
sistēmā (TAPIS), pašvaldības informatīvajā izdevumā “Laikam līdzi” un pašvaldības tīmekļa vietnē
www.tervetesnovads.lv;
4. Lēmuma izpildi nodrošināt Tērvetes novada Attīstības nodaļas vadītājai Lindai Mierlaukai.

9. paragrāfs
Par specializētā transporta pakalpojuma izmaksu apstiprināšanu
D. Reinika
Tērvetes novada dome ir izskatījusi sociālās aprūpes centra “Tērvete” direktores Signes Vinteres
2019. gada 23. janvāra iesniegumu Nr.1-16/18 ar lūgumu apstiprināt cenrādi specializētā transporta
pakalpojumiem atbilstoši pievienotajam ekonomiskajam pamatojumam.
Ievērojot minēto un saskaņā ar likuma ”Par pašvaldībām” 21.pantu, ievērojot Finanšu komitejas
2019. gada 24. janvāra lēmumu, Tērvetes novada dome, atklāti vārdiski balsojot: PAR – 9 (D.
Reinika, A. Bruss, S. Laizāns, I. Krūmiņa, L. Karloviča, Dz. Sirsone, M. Darguža, A. Miķelsons, I.
Vēveris), PRET – nav, ATTURAS – nav, NOLEMJ:
Apstiprināt SAC “Tērvete” specializētā transporta (Peugeot Expert Tepee L2H1)
pakalpojuma izmaksas:




1 km izmaksa 0,72 EUR
1 h gaidīšanas laiks 5,00 EUR
Minimālā summa izbraukumam 20,00 EUR

10. paragrāfs
Par Valsts mērķdotācijas sadalījumu izglītības iestādēm
D. Reinika
Tērvetes novada dome ir izskatījusi izglītības darba koordinatores Initas Rozes iesniegumu par Valsts
piešķirtās mērķdotācijas sadalījuma apmēru katrai Tērvetes novada izglītības iestādei pedagogu algām 2019.
gada janvārim - augustam (8 mēneši).
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 4.punktu, ievērojot Tērvetes novada
domes 2018. gada 4. oktobra noteikumu “Kārtība, kādā sadala valsts budžeta mērķdotāciju izglītības
iestādēm pedagogu darba samaksai Tērvetes novadā” 2. punktu, Tērvetes novada dome, atklāti vārdiski
balsojot: PAR - 9 (D. Reinika, A. Bruss, S. Laizāns, I. Krūmiņa, L. Karloviča, Dz. Sirsone, M. Darguža, A.
Miķelsons, I. Vēveris), PRET - nav, ATTURAS - nav, NOLEMJ:
Apstiprināt Valsts piešķirto mērķdotāciju Tērvetes novada izglītības iestāžu pedagogu algām 2019. gada
janvārim - augustam (8 mēneši) šādā apmērā:
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Vispārizglītojošo
pamatizglītības un vidējās
izglītības programmu
īstenošanai un pedagogu
kvalitātes pakāpju
piemaksai

Augstkalnes vidusskola Annas Brigaderes
ar pirmsskolas izglītības pamatskola ar
grupām „Zvaniņi”
pirmsskolas grupām
„Sprīdītis”
165272
112670

Pirmsskolas izglītības
programmu bērniem no
piecu gadu vecuma
īstenošanai

16638

22628

Interešu izglītības
programmu īstenošanai
Tarifikācijās
neatspoguļotais
finansējums
Kopā:

8308

6866

1888

1462

192106

143626

11. paragrāfs
Par Tērvetes novada izglītojamo izmaksu apstiprināšanu
D. Reinika
Tērvetes novada dome ir izskatījusi izglītības darba koordinatores Initas Rozes iesniegumu ar
lūgumu apstiprināt Grāmatvedības nodaļas veikto aprēķinu viena skolēna izmaksām Tērvetes
novada izglītības iestādēs uz 2019. gada 1. janvāri.
Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām" 15.panta pirmās daļas 4.punktu un 21.pantu, Ministru
kabineta 2016. gada 28. jūnija noteikumiem Nr. 418 „Kārtība, kādā veicami pašvaldību savstarpējie
norēķini par izglītības iestāžu sniegtajiem pakalpojumiem”, Tērvetes novada dome, atklāti vārdiski
balsojot: PAR - 9 (D. Reinika, A. Bruss, S. Laizāns, I. Krūmiņa, L. Karloviča, Dz. Sirsone, M.
Darguža, A. Miķelsons, I. Vēveris), PRET - nav, ATTURAS - nav, NOLEMJ:
Sākot ar 2019. gada 1. janvāri apstiprināt izglītojamo izmaksas Tērvetes novada pašvaldības
izglītības iestādēs saskaņā ar lēmuma pielikumā pievienoto izdevumu tāmi šādos apmēros:
1. Augstkalnes vidusskolā ar pirmsskolas izglītības grupu “Zvaniņi” – 94,83 EUR mēnesī;
2. Annas Brigaderes pamatskolā ar pirmsskolas izglītības grupu „Sprīdītis”- 91,58 EUR mēnesī.
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12. paragrāfs
Par atbalstu projektam
D. Reinika, D. Vācere
Tērvetes novada dome ir izskatījusi projektu koordinatores Daces Vāceres 2019. gada 30.
janvāra iesniegumu ar lūgumu atbalstīt Tērvetes novada domes pieteikumu projektam „Tērvetes
viduslaiku pilsdrupu konservācijas projekta dokumentācijas izstrāde”, kurš tiks iesniegts
Nacionālā kultūras mantojuma pārvaldē Valsts budžeta programmā kultūras pieminekļu
konservācijai un restaurācijai. Kopējās plānotās izmaksas līdz EUR 9500,00 (deviņi tūkstoši pieci
simti euro 00 centi).
Pamatojoties uz likuma „ Par pašvaldībām” 21.pantu, Tērvetes novada dome, atklāti vārdiski
balsojot: PAR – 9 (D. Reinika, A. Bruss, S. Laizāns, I. Krūmiņa, L. Karloviča, Dz. Sirsone, M.
Darguža, A. Miķelsons, I. Vēveris), PRET – nav, ATTURAS – nav, NOLEMJ:
1. Sagatavot un iesniegt projekta pieteikumu „Tērvetes viduslaiku pilsdrupu konservācijas projekta
dokumentācijas izstrāde” iesniegšanai Nacionālā kultūras mantojuma pārvaldē Valsts budžeta
programmā kultūras pieminekļu konservācijai un restaurācijai.
2. Projekta pieteikuma apstiprināšanas gadījumā plānoto darbu realizācijai garantēt Tērvetes
novada domes līdzfinansējumu.
3. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot izpilddirektoram M. Berlandam.

Sēdi slēdz plkst.10.40
Nākošā sēde 2019. gada 28. februārī
Sēdes vadītāja

D. Reinika

Sēdes parakstīšanas datums 04.02.2019.
S. Hibšmane

Protokoliste
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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 31. janvārī

Nr. 2
(protokols Nr.2, 1. §)
Par adreses likvidēšanu

Tērvetes novada dome ir izvērtējusi Valsts zemes dienesta sniegto informāciju par to, ka Adrešu
informācijas sistēmā ir reģistrēta adrese “Sidrabes”, Augstkalnes pagasts, Tērvetes novads, LV – 3709,
/adreses klasifikatora kods/, kura Kadastra informācijas sistēmā piesaistīta zemes vienībai ar /kadastra
apzīmējums/, kuras lietošanas mērķis ir zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība.
Zemes vienība šobrīd vairs nav apbūvēta un to nav paredzēts apbūvēt. Ievērojot minētos apstākļus, Valsts
zemes dienests lūdz pašvaldību izvērtēt nepieciešamību saglabāt zemes vienībai adresi “Sidrabes”,
Augstkalnes pagasts, Tērvetes novads, LV – 3709.
Nekustamais īpašums „Sidrabes”, Augstkalnes pagasts, Tērvetes novads, /kadastra numurs/, reģistrēts
Dobeles rajona tiesas zemesgrāmatu nodaļas Augstkalnes pagasta /zemesgrāmatas nodalījuma numurs/
un uz to reģistrētas īpašuma tiesības AS “Attīstības finanšu institūcija Altum”.
Izvērtējot Valsts zemes dienesta ierosinājumu, nekustamā īpašuma „Sidrabes”, Augstkalnes pagasts,
Tērvetes novads, īpašnieks AS “Attīstības finanšu institūcija Altum” tika uzaicināts sniegt viedokli par
adreses likvidēšanu zemes vienībai „Sidrabes”, Augstkalnes pagasts, Tērvetes novads, kurš ir informējis
Tērvetes novada pašvaldību, ka piekrīt norādītajai adreses likvidācijai.
Saskaņā ar LR MK 2015. gada 8. decembra noteikumu Nr. 698 ”Adresācijas noteikumi” 30. punkta
nosacījumiem, beidzot pastāvēt adresācijas objektam, pašvaldības dome pieņem lēmumu par adreses
likvidēšanu.
Pēc minētā, Tērvetes novada dome atzīst, ka zemes vienībai ar /kadastra apzīmējums/ piešķirtā adrese
„Sidrabes”, Augstkalnes pagasts, Tērvetes novads, ir likvidējama.
Ņemot vērā minētos apstākļus, papildus pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.pantu,
saskaņā ar Tautsaimniecības un attīstības komitejas 2019. gada 24. janvāra lēmumu, atklāti vārdiski
balsojot: PAR - 9 (D. Reinika, A. Bruss, S. Laizāns, I. Krūmiņa, L. Karloviča, Dz. Sirsone, M. Darguža,
A. Miķelsons, I. Vēveris), PRET - nav, ATTURAS - nav, Tērvetes novada dome NOLEMJ:
1. Likvidēt adresi „Sidrabes”, Augstkalnes pagasts, Tērvetes novads, LV-3709, zemes vienībai ar
/kadastra apzīmējums/, /adreses klasifikatora kods/.
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2. Lēmumu var pārsūdzēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās brīža Administratīvajā rajona tiesā
Antonijas ielā 6, Rīga, LV – 1010 vai Administratīvās rajona tiesas Jelgavas tiesu namā Atmodas ielā
19, Jelgava, LV – 3007.
Domes priekšsēdētāja

D. Reinika
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LATVIJAS REPUBLIKA

TĒRVETES NOVADA DOME
Reģ.Nr.90001465562
"Zelmeņi", Tērvetes pagasts, Tērvetes novads, LV-3730, tālr.63726012, fakss 63726012,
e-pasts: tervetesnd@tervetesnd.lv
TĒRVETES NOVADA TĒRVETES PAGASTĀ

LĒMUMS
2019. gada 31. janvārī

Nr. 3
(protokols Nr.2, 2. §)

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

Tērvetes novada dome ir izskatījusi /Vārds Uzvārds/, /personas kods/, iesniegumu par zemes īpašuma
„Jaunmīneikas”, Augstkalnes pagasts, Tērvetes novads, sadalīšanu, nosaukuma un zemes lietošanas
mērķa piešķiršanu.
Izskatot iepriekš minēto ierosinājumu, Tērvetes novada dome konstatēja:
Nekustamais īpašums „Jaunmīneikas”, Augstkalnes pagasts, Tērvetes novads, pieder /Vārds Uzvārds/
un sastāv no divām zemes vienībām ar /kadastra apzīmējums/, /kadastra apzīmējums/, ar to kopējo
platību 13,38 ha. /Vārds Uzvārds/ īpašuma tiesības uz nekustamo īpašumu „Jaunmīneikas”, Augstkalnes
pagasts, Tērvetes novads, reģistrētas Dobeles zemesgrāmatu nodaļas Augstkalnes pagasta
/zemesgrāmatas nodalījuma numurs/.
Savā iesniegumā /Vārds Uzvārds/ norāda, ka vēlas no tai piederošā zemes īpašuma „Jaunmīneikas”,
Augstkalnes pagasts, Tērvetes novads, atdalīt zemes vienību ar /kadastra apzīmējums/, kopplatībā 0,8
ha, kā arī piešķirt jaunu nosaukumu un zemes lietošanas mērķi.
Ņemot vērā minētos lietas faktiskos apstākļus konstatējam, ka vadoties no Zemes ierīcības likuma
8.panta nosacījumiem, zemes ierīcības projekta izstrāde zemes vienības, ar /kadastra apzīmējums/
kopplatībā 0,8 ha, atdalīšanai no nekustamā īpašuma „Jaunmīneikas” nav nepieciešama.
Ievērojot minēto un pamatojoties uz Nekustamā īpašuma valsts kadastra likumu, Zemes ierīcības
likumu, likuma „Par pašvaldībām” 21.pantu, un Nekustamā īpašuma valsts kadastra likuma I nodaļas 1.
panta 14. punktu, saskaņā ar Tautsaimniecības un attīstības komitejas 2019. gada 24. janvāra lēmumu, atklāti
vārdiski balsojot: PAR - 9 (D. Reinika, A. Bruss, S. Laizāns, I. Krūmiņa, L. Karloviča, Dz. Sirsone, M.
Darguža, A. Miķelsons, I. Vēveris), PRET - nav, ATTURAS - nav, Tērvetes novada dome NOLEMJ:
1. Atdalīt no nekustamā īpašuma „Jaunmīneikas”, Augstkalnes pagasts, Tērvetes novads, /kadastra
numurs/, zemes vienību ar /kadastra apzīmējums/ – 0,80 ha platībā.
2. No nekustamā īpašuma „Jaunmīneikas”, Augstkalnes pagasts, Tērvetes novads, /kadastra numurs/,
atdalāmajai zemes vienībai ar /kadastra apzīmējums/ 0,8 ha platībā, piešķirt jaunu nosaukumu –
„Jaunmīneiku Priežu mežs”, Augstkalnes pagasts, Tērvetes novads, un noteikt nekustamā īpašuma
lietošanas mērķi zemes vienībai „Jaunmīneiku Priežu mežs”, Augstkalnes pagasts, Tērvetes novads,
15

/kadastra apzīmējums/ – 0,8 ha visā platībā – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir
mežsaimniecība (NĪLM kods – 0201).
3. Lēmumu var pārsūdzēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās brīža Administratīvajā rajona tiesā
Antonijas ielā 6, Rīga, LV-1010 vai Administratīvās rajona tiesas Jelgavas tiesu namā Atmodas ielā 19,
Jelgava, LV - 3007.
Domes priekšsēdētāja

D. Reinika
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LATVIJAS REPUBLIKA

TĒRVETES NOVADA DOME
Reģ.Nr.90001465562
"Zelmeņi", Tērvetes pagasts, Tērvetes novads, LV-3730, tālr.63726012, fakss 63726012,
e-pasts: tervetesnd@tervetesnd.lv
TĒRVETES NOVADA TĒRVETES PAGASTĀ

LĒMUMS
2019. gada 31. janvārī

Nr. 4
(protokols Nr.2, 3. §)

Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu, nekustamā īpašuma „Bukaišu skola” sadalīšanu,
adreses, nosaukuma un lietošanas mērķa piešķiršanu

Tērvetes novada dome ir izskatījusi Tērvetes novada domes Attīstības nodaļas sagatavoto lēmuma
projektu par izstrādātā zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamā īpašuma „Bukaišu skola”,
Bukaišu pagasts, Tērvetes novads, /kadastra numurs/, sadalīšanai, nosaukuma, adreses un lietošanas
mērķu piešķiršanu sadalītajiem zemes gabaliem.
Izskatot iepriekš minēto iesniegumu un izstrādāto zemes ierīcības projektu, Tērvetes novada dome
konstatēja:
Nekustamais īpašums „Bukaišu skola”, Bukaišu pagasts, Tērvetes novads, /kadastra numurs/, pieder
Tērvetes novada pašvaldībai un sastāv no vienas zemes vienības ar kopējo platību 2,47 ha. Tērvetes
novada pašvaldībai īpašuma tiesības uz nekustamo īpašumu „Bukaišu skola ”, Bukaišu pagasts, Tērvetes
novads, reģistrētas Dobeles zemesgrāmatu nodaļā Bukaišu pagasta /zemesgrāmatas nodalījuma numurs/.
Nekustamā īpašuma „Bukaišu skola” īpašnieks Tērvetes novada pašvaldība vēlas sadalīt nekustamā
īpašuma sastāvā ietilpstošo zemes vienību ar /kadastra apzīmējums/ četrās daļās atbilstoši izstrādātajam
zemes ierīcības projektam.
Zemes ierīcības projektu ir izstrādājis SIA „Latvijasmernieks.lv” sertificēts zemes mērnieks Maksims
Pahtusovs, sertifikāta sērija Nr. AA000000089, atbilstoši normatīvo aktu nosacījumiem.
Zemes ierīcības projekts paredz sadalīt nekustamā īpašuma „Bukaišu skola”, Bukaišu pagasts,
Tērvetes novads, zemes vienību ar /kadastra apzīmējums/ divās atsevišķās zemes vienībās, Nr.1 - 0,27
ha, Nr.2 - 0,22 ha, Nr.3 – 0,20 ha un Nr. 4 – 1,71 ha platībā un konkretizē nekustamā īpašuma
apgrūtinājumus. Zemes ierīcības projektā paredzētie pasākumi atbilst Tērvetes novada teritorijas
plānojumam.
Zemes ierīcības projekts paredz atdalāmajai zemes vienībai (Nr. 1- 0,27 ha) piešķirt jaunu nosaukumu
un adresi – „Vinbergi”, Bukaišu pagasts, Tērvetes novads, Nr.2 – 0,22 ha piešķirt jaunu adresi un
nosaukumu – “Vecskola”, Bukaišu pagasts, Tērvetes novads, Nr.3 – 0,20 ha piešķirt jaunu adresi un
nosaukumu – “Akotiņi”, Bukaišu pagasts, Tērvetes novads un Nr. 4 – 1,71 ha atstāt iepriekšējo adresi un
nosaukumu “Bukaišu skola”, Bukaišu pagasts, Tērvetes novads
Saskaņā ar LR MK 2016. gada 05. augusta noteikumu Nr. 505 „Zemes ierīcības projekta izstrādes
noteikumi” 28.punktu, ja pašvaldība zemes ierīcības projektu apstiprina, pašvaldība, ja nepieciešams,
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izdod administratīvo aktu par adreses vai nosaukuma piešķiršanu, ja pēc zemes ierīcības darbiem
paredzēts izveidot jaunu adresācijas objektu un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanu vai
maiņu.
Ņemot vērā augstāk minētos lietas faktiskos apstākļus un šim protokolam pievienoto zemes ierīcības
projekta lietu (pielikums pie lēmuma Nr. 1) pamatojoties uz Zemes ierīcības likuma 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 2019. gada 24. janvāra lēmumu, Tērvetes
novada dome, atklāti vārdiski balsojot: PAR - 9 (D. Reinika, A. Bruss, S. Laizāns, I. Krūmiņa, L.
Karloviča, Dz. Sirsone, M. Darguža, A. Miķelsons, I. Vēveris), PRET - nav, ATTURAS - nav, NOLEMJ
:
1. Apstiprināt izstrādāto zemes ierīcības projektu (pielikums pie lēmuma Nr. 1), sadalot nekustamā
īpašuma „Bukaišu skola”, Bukaišu pagasts, Tērvetes novads, zemes vienību ar /kadastra apzīmējums/
četrās atsevišķās zemes vienībās, Nr.1- 0,27 ha, Nr.2 – 0,22 ha, Nr.3 – 0,20 ha, Nr.4 – 1,71 ha platībā;
2. Piešķirt sadalītajam nekustamajam īpašumam „Bukaišu skola”, Bukaišu pagasts, Tērvetes
novads, sekojošus nosaukumus un lietošanas mērķus:
2.1. zemes vienībai Nr. 4 ar /kadastra apzīmējums/ paliekošajai zemes vienības daļai ar kopējo platību
1,71 ha atstāt iepriekšējo adresi un nosaukumu – „Bukaišu skola”, Bukaišu pagasts, Tērvetes novads, un
visā tās platībā (1,71 ha) platībā nosakot nekustamā īpašuma lietošanas mērķi – zeme, uz kuras galvenā
saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība (NĪLM kods – 0101).
2.2. atdalītajai zemes vienībai Nr. 1 ar /kadastra apzīmējums/, ar kopējo platību 0,27 ha piešķirt adresi
un nosaukumu – „Vinbergi”, Bukaišu pagasts, Tērvetes novads, un visā tās platībā (0,27 ha) noteikt
nekustamā īpašuma lietošanas mērķi – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir sabiedriskas
nozīmes objektu apbūve (NĪLM kods - 0901).
2.3. atdalītajai zemes vienībai Nr. 2 ar /kadastra apzīmējums/, ar kopējo platību 0,22 ha piešķirt adresi
un nosaukumu – „Vecskola”, Bukaišu pagasts, Tērvetes novads, un visā tās platībā (0,22 ha) noteikt
nekustamā īpašuma lietošanas mērķi – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir sabiedriskas
nozīmes objektu apbūve (NĪLM kods - 0901).
2.4. atdalītajai zemes vienībai Nr. 3 ar /kadastra apzīmējums/, ar kopējo platību 0,20 ha piešķirt adresi
un nosaukumu – „Akotiņi”, Bukaišu pagasts, Tērvetes novads, un visā tās platībā (0,22 ha) noteikt
nekustamā īpašuma lietošanas mērķi – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimnieciska
rakstura uzņēmumu apbūve (NĪLM kods - 1003).
3. Lēmumu var pārsūdzēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās brīža Administratīvajā rajona tiesā
Antonijas ielā 6, Rīga, LV-1010 vai Administratīvās rajona tiesas Jelgavas tiesu namā Atmodas ielā 19,
Jelgava, LV - 3007.
Domes priekšsēdētāja

D. Reinika
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LATVIJAS REPUBLIKA

TĒRVETES NOVADA DOME
Reģ.Nr.90001465562
"Zelmeņi", Tērvetes pagasts, Tērvetes novads, LV-3730, tālr.63726012, fakss 63726012,
e-pasts: tervetesnd@tervetesnd.lv
TĒRVETES NOVADA TĒRVETES PAGASTĀ

LĒMUMS
2019. gada 31. janvārī

Nr. 5
(protokols Nr.2, 4. §)
Par lēmuma precizēšanu

Tērvetes novada dome ir izskatījusi iesniegto lēmuma projektu ”Par domes lēmuma precizēšanu”.
Projekts izstrādāts, lai precizētu Tērvetes novada domes 2016. gada 26. maija sēdes lēmumu Nr. 23 ”Par
zemes ierīcības projekta apstiprināšanu, nekustamā īpašuma „Jaunindrāni” sadalīšanu un nosaukuma
piešķiršanu” (protokols Nr.9, 2.paragrāfs) un Tērvetes novada domes 2016. gada 29. decembra sēdes
6.paragrāfa lēmumu ”Par domes lēmuma precizēšanu”. Minētajos lēmumos ir neprecīzi norādītas
nekustamo īpašumu platības pēc nekustamo īpašumu uzmērīšanas dabā.
Ievērojot minēto un pamatojoties uz likuma ”Par pašvaldībām” 21.pantu, saskaņā ar
Tautsaimniecības un attīstības komitejas 2019. gada 24. janvāra lēmumu, Tērvetes novada dome, atklāti
vārdiski balsojot: PAR – 9 (D. Reinika, A. Bruss, S. Laizāns, I. Krūmiņa, L. Karloviča, Dz. Sirsone, M.
Darguža, A. Miķelsons, I. Vēveris), PRET - nav, ATTURAS - nav, NOLEMJ:
1. Precizēt Tērvetes novada domes 2016. gada 26. maija lēmumu Nr. 23 ”Par zemes ierīcības
projekta apstiprināšanu, nekustamā īpašuma „Jaunindrāni” sadalīšanu un nosaukuma piešķiršanu”
(protokols Nr.9, 2.paragrāfs), izsakot lēmuma lemjošās daļas 3.1. un 3.2.apakšpunktus šādā redakcijā:
„3.1. no zemes vienības ar /kadastra apzīmējums/ atdalītajai zemes vienībai ar kopējo platību 6,85
ha piešķirt nosaukumu „Lielindrāni”, Tērvetes pagasts, Tērvetes novads, un visā tās plātībā noteikt
nekustamā īpašuma lietošanas mērķi – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība
(NĪLM kods 0101);
3.2. no zemes vienības ar /kadastra apzīmējums/ atdalītajai zemes vienībai ar kopējo platību 7,33 ha
atstāt iepriekšējo nosaukumu „Jaunindrāni”, Tērvetes pagasts, Tērvetes novads, un visā tās platībā
noteikt nekustamā īpašuma lietošanas mērķi – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir
lauksaimniecība (NĪLM kods 0101);”.
2. Atzīt par spēku zaudējušu Tērvetes novada domes 2016. gada 29. decembra sēdes 6.paragrāfa
lēmumu ”Par domes lēmuma precizēšanu”.

Domes priekšsēdētāja

D. Reinika
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LATVIJAS REPUBLIKA

TĒRVETES NOVADA DOME
Reģ.Nr.90001465562
"Zelmeņi", Tērvetes pagasts, Tērvetes novads, LV-3730, tālr.63726012, fakss 63726012,
e-pasts: tervetesnd@tervetesnd.lv
TĒRVETES NOVADA TĒRVETES PAGASTĀ

LĒMUMS
2019. gada 31. janvārī

Nr. 6
(protokols Nr.2, 7. §)
Par nomas līguma darbības termiņa pagarināšanu

Tērvetes novada dome ir izskatījusi Marutas Juknas ģimenes ārsta prakses “Kroņauces medpunkts”,
/reģistrācijas numurs/, iesniegumu par noslēgtā telpu nomas līguma darbības termiņa pagarināšanu telpu
nomai ēkā “Zelmeņi”, Tērvetes pagasts, Tērvetes novads.
Izskatot augstāk minēto ierosinājumu, Tērvetes novada dome konstatēja:
Saskaņā ar 2008. gada 27. martā starp Tērvetes novada domi un Marutas Juknas ģimenes ārsta praksi
“Kroņauces medpunkts” noslēgto Līgumu par nedzīvojamo telpu nomu, Marutas Juknas ģimenes ārsta
praksei “Kroņauces medpunkts” ir iznomātas Tērvetes novada pašvaldībai piederošās telpas ēkā
“Zelmeņi”, Tērvetes pagasts, Tērvetes novads, ar nomas līgumu darbības termiņu līdz 2018. gada 31.
decembrim un telpu izmantošanas mērķi - veselības aprūpes pakalpojumu sniegšana.
Saskaņā ar Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanas likuma 6. 1 panta
pirmo daļu, ja likumā vai Ministru kabineta noteikumos nav paredzēts citādi, kustamās mantas nomas
līgumu slēdz uz laiku, kas nav ilgāks par pieciem gadiem, nekustamā īpašuma nomas līgumu — uz laiku,
kas nav ilgāks par 30 gadiem.
Saskaņā ar LR MK 2018. gada 20. februāra noteikumu nr. 97 „Publiskas personas mantas iznomāšanas
noteikumi” (turpmāk tekstā – Noteikumi) 4.1.punkta nosacījumiem, Noteikumu 2., 3. un 4. nodaļas
normas var nepiemērot, izņemot šo noteikumu 12., 14., 15., 18., 19., 20., 21., 30. un 31. punktu, ja nomas
objektu iznomā veselības aprūpes funkciju nodrošināšanai.
Saskaņā ar Noteikumu 14.punkta nosacījumiem, lēmumu par nomas objekta nodošanu iznomāšanai
pieņem iznomātājs.
Saskaņā ar Noteikumu 18.punkta nosacījumiem, iznomātājam, ievērojot sabiedrības intereses un
lietderības apsvērumus, ir tiesības izlemt, vai pagarināt attiecīgā nomas līguma termiņu (nerīkojot izsoli)
vai iznomāt nomas objektu citam nomniekam šajos noteikumos noteiktajā kārtībā. Nomas līgumu var
pagarināt, ievērojot nosacījumu, ka nomas līguma kopējais termiņš nedrīkst pārsniegt Publiskas personas
finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanas likumā noteikto nomas līguma termiņu.
Saskaņā ar Noteikumu 20.punktu, nomas līgumu ir tiesības nepagarināt ar nomnieku, kurš pēdējā gada
laikā no pieteikuma iesniegšanas dienas par nomas līguma pagarināšanu nav labticīgi pildījis attiecīgajā
vai citā ar iznomātāju noslēgtā līgumā noteiktos nomnieka pienākumus, tai skaitā tam ir bijuši vismaz
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trīs maksājumu kavējumi, kas kopā pārsniedz divu maksājumu periodu, ja līgumā noteikts viena mēneša
nomas maksas aprēķina periods, vai vienu maksājuma periodu, ja līgumā noteikts viena ceturkšņa nomas
maksas aprēķina periods, vai iznomātājam zināmi ar publiskas personas nekustamā īpašuma uzturēšanu
saistīto maksājumu parādi, vai nomniekam ir jebkādas citas būtiskas neizpildītas līgumsaistības pret
iznomātāju.
Ievērojot minēto tiesisko regulējumu, lietderības apsvērumus un sabiedrības intereses uz kvalitatīvu
un pieejamu veselības aprūpes pakalpojumu saņemšanu, kā arī ņemot vērā tādus apstākļus, ka Marutas
Juknas ģimenes ārsta prakse “Kroņauces medpunkts” ir labticīgi pildījusi telpu nomas līgumā noteiktos
nomnieka pienākumus, tai skaitā tai nav nenokārtotu parādsaistību pret iznomātāju, kā arī iznomātājam
zināmu nekustamā īpašuma uzturēšanai nepieciešamo pakalpojumu maksājumu parādu, 2008. gada 27.
martā starp Tērvetes novada domi un Marutas Juknas ģimenes ārsta praksi “Kroņauces medpunkts”
noslēgtā Līguma par nedzīvojamo telpu nomu darbības termiņš par telpu nomu ēkā “Zelmeņi”, Tērvetes
pagasts, Tērvetes novads, ir pagarināms līdz 2023. gada 31. decembrim.
Saskaņā Noteikumu 21.punkta nosacījumiem, pagarinot nomas līguma termiņu, nomas maksu
pārskata, piemērojot šajos noteikumos minēto nomas maksas noteikšanas kārtību, un maina, ja pārskatītā
nomas maksa ir augstāka par līgumā noteikto nomas maksu.
Pārskatot nomas maksas apmēru tas ir nosakāms atbilstoši Tērvetes novada domes Grāmatvedības
nodaļas veiktajam aprēķinam.
Vadoties no minētajiem lietas faktiskajiem un juridiskajiem apstākļiem, papildus pamatojoties uz
likuma „Par pašvaldībām” 21.pantu, ievērojot Finanšu komitejas 2019. gada 24. janvāra lēmumu, atklāti
vārdiski balsojot: PAR – 9 (D. Reinika, A. Bruss, S. Laizāns, I. Krūmiņa, L. Karloviča, Dz. Sirsone, M.
Darguža, A. Miķelsons, I. Vēveris), PRET – nav, ATTURAS – nav, Tērvetes novada dome NOLEMJ:
1. Pagarināt 2008. gada 27. martā starp Tērvetes novada domi un Marutas Juknas ģimenes ārsta
praksi “Kroņauces medpunkts” noslēgtā Līguma par nedzīvojamo telpu nomu darbības termiņu par telpu
nomu ēkā “Zelmeņi”, Tērvetes pagasts, Tērvetes novads, līdz 2023. gada 31. decembrim, ar šādām
izmaiņām:
1.1. nomas objekts: otrā stāva telpa Nr. 1 ēkā “Zelmeņi”, Tērvetes pagasts, Tērvetes novads, platība
12,6 m2;
1.2. nomas maksa: 0,62 EUR/m2 un papildus PVN mēnesī;
2.
Pilnvarot Tērvetes novada pašvaldības izpilddirektoru Māri Berlandu parakstīt grozījumus
nomas līgumā saskaņā ar šī lēmuma pamatnoteikumiem;
3. Lēmumu var pārsūdzēt Administratīvās rajona tiesas tiesu namā Jelgavā (Atmodas iela 19,
Jelgava, LV-3007) viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.

Domes priekšsēdētāja

D. Reinika
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APSTIPRINĀTS
Ar Tērvetes novada domes
2019. gada 31. janvāra sēdes
lēmumu (prot. Nr. 2, 6. §)

Sociālās aprūpes centra “Tērvete”
amatu saraksts no 2019. gada 1. februāra
Nr.
p. k.

Amats pēc profesiju klasifikatora

Slodze

ADMINISTRĀCIJA
1
2
3
4
5

6
7
8
9
10
11
12
13
14

15
16
17
18

19
20
21
22
23
24
25
26
27

Direktore (1343 01)
Galvenais grāmatvedis (1211 01)
Grāmatvedis (3313 10)
Personāla speciālists (2423 07)
Sekretāre (4120 01)

1,00
1,00
1,00
0,50
1,00
Kopā:
4,50
VESELĪBAS UN SOCIĀLĀS APRŪPES PERSONĀLS
Ārsts (2211 01)
0,25
Galvenā medicīnas māsa (1342 05)
1,00
Medicīnas māsa (3221 01)
5,50
Māsu palīgs (5321 03)
1,00
Sociālais rehabilitētājs (3412 02)
1,00
Sociālais darbinieks (2635 04)
2,00
Sociālais aprūpētājs (3412 01)
3,00
Interešu pulciņa vadītājs (3435 28)
1,00
Aprūpētāja (5322 02)
40,00
Kopā:
54,75
APKALPOJOŠAIS PERSONĀLS
Saimniecības māsa (5151 11)
1,00
Friziere (5141 01)
0,50
Veļas mazgātājs (9121 01)
2,00
Apkopēja (9112 01)
7,00
Kopā:
10,50
TEHNISKAIS PERSONĀLS
Pārvaldnieks (1349 01)
1,00
Iepirkumu speciālists (3323 01)
0,50
Automobiļa vadītājs (8322 01)
1,00
Santehņiķis (7126 01)
1,00
Elektriķis (7411 01)
0,50
Dežurants (9629 05)
2,00
Remontstrādnieks (9313 02)
2,00
Sētnieks (9613 01)
0,50
Dārznieks (6113 01)
1,00
22
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Apkures iekārtu operators (8182 13)

Domes priekšsēdētāja

4,50
Kopā:
14,00
Pavisam kopā:
83,75
Dace Reinika
APSTIPRINĀTS
Ar Tērvetes novada domes
2019. gada 31. janvāra sēdes
lēmumu (prot. Nr. 2, 11. §)

Izdevumu tāme Tērvetes novada vispārizglītojošās skolās
uz 2019. gada 1. janvāri/EUR/
Izmaksu veids

Atalgojums
EKK 1110
Sociālās apdrošināšanas maksājums

A.Brigaderes
pamatskola ar
pirmsskolas
grupu

Augstkalnes
vidusskola ar
pirmsskolas
grupu

141878.62

105898.76

34121.57

25468.65

83.26

156.95

798.17
26615.32
3816
15130.75
413.16
302.5

666.57
13738.86
1929.51
58251.92
413.16
87.23

16336.2
0
148.63
7796.45
3767.49

15849.97
13435.97
36.52
8305.81
728.29

69.99

400.51

211.5
251 489.61
221
94.83

897.25
246 178.70
224
91.58

EKK 1210
Komandējumi un darba braucieni
EKK 2110
Pakalpojumu apmaksa
EKK 2210
EKK 2220
EKK 2230
EKK 2240
EKK 2250
EKK 2260
Materiālu, energoresursu iegāde,
inventārs līdz 213 EUR
EKK 2310
EKK 2320
EKK 2340
EKK 2350
EKK 2370
Preses abonēšana
EKK 2400
Mācību grāmatas
EKK 5233
Kopā gadā izmaksas
Vidējais skolēnu skaits
1 skolēna izmaksas mēnesī EUR
Domes priekšsēdētāja

Dace Reinika
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APSTIPRINĀTS
Ar Tērvetes novada domes
2019. gada 31. janvāra sēdes
lēmumu (prot. Nr. 2, 5. §)
DELEĢĒŠANAS LĪGUMS Nr. __________
Tērvetē,

2019. gada ____. janvārī

Tērvetes novada dome, reģ.nr. 90001465562, turpmāk tekstā saukta arī – PAŠVALDĪBA,
kuras vārdā saskaņā ar Tērvetes pašvaldības nolikumu un Tērvetes novada domes 2019. gada ___.
janvāra sēdes lēmumu Nr. ____ (prot.Nr.___), rīkojas Tērvetes novada domes priekšsēdētāja Dace
Reinika, no vienas puses, un
Dobeles novada Izglītības pārvalde, reģ. Nr. 90009147276, turpmāk tekstā saukta arī –
PILNVAROTĀ PERSONA, kuras vārdā saskaņā ar pārvaldes nolikumu rīkojas tās vadītāja Maruta
Vaļko, abas līguma slēdzējas puses kopā un katra atsevišķi turpmāk tekstā sauktas arī – Puses un
Puse, pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām’’ 10. panta pirmo un otro daļu, Izglītības likuma
18. panta trešo daļu, Valsts pārvaldes iekārtas likuma V nodaļu, noslēdz šo deleģēšanas līgumu
(turpmāk tekstā – Līgums), vienojoties par sekojošo:
1.

Līguma priekšmets

PAŠVALDĪBA deleģē un PILNVAROTĀ PERSONA apņemas veikt atsevišķas likuma “Par
pašvaldībām” 15. panta pirmās daļas 21. punktā, Izglītības likuma 17. pantā trešajā daļā un
Vispārējās izglītības likuma 54. pantā noteiktās PAŠVALDĪBAS funkcijas izglītības jomā (turpmāk
tekstā – deleģētais pārvaldes uzdevums).
2. Pušu tiesības un pienākumi
2.1. Realizējot deleģēto pārvaldes uzdevumu, PILNVAROTĀ PERSONA apņemas izpildīt
sekojošas PAŠVALDĪBAI noteiktās funkcijas izglītības jomā:
2.1.1. sniegt informāciju un nodrošināt iespēju Tērvetes novada pašvaldības izglītības iestāžu
izglītojamajiem piedalīties Dobeles novada pašvaldības organizētajās izglītojamo mācību
priekšmetu olimpiādēs, konkursos, skatēs, projektos un sporta sacensībās;
2.1.2. nodrošināt Dobeles novada pašvaldības pedagoģiski medicīniskās komisijas darbību un
pieejamību Tērvetes novada pašvaldības bērniem;
2.1.3 organizēt Tērvetes novada pašvaldības izglītības iestāžu pedagogu profesionālās
meistarības pilnveidi, koordinēt un nodrošināt metodisko darbu, piedāvājot un nodrošinot
izglītības iestāžu administrācijas un pedagogu profesionālās meistarības un tālākizglītības
kursus un seminārus, pieredzes apmaiņu;
2.1.4 koordinēt centralizēto eksāmenu norises procesu Tērvetes novada Augstkalnes
vidusskolā.
2.1.5 Nodrošināt karjeras izglītības īstenošanu, atbalstot Augstkalnes vidusskolas un Annas
Brigaderes pamatskolas dalību Dobeles novada Izglītības pārvaldes īstenotajā projektā Nr.
8.3.5.0/16/1/001 “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs”.
2.2. Puses līguma saistību izpildei apņemas:
2.3.1. pēc pieprasījuma nodrošināt deleģēto pārvaldes uzdevumu izpildei nepieciešamo
informāciju vai dokumentāciju;
2.3.2. izdarot grozījumus saistošajos noteikumos vai nolikumos par PILNVAROTĀS
PERSONAS darbību un tās funkcijām, jautājumus par deleģēto pārvaldes uzdevuma izpildi
risināt vienojoties.
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3. Pušu padotība un atbildība
3.1. PAŠVALDĪBA normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā nodrošina deleģēto pārvaldes uzdevumu
izpildes pilnīgu uzraudzību.
3.2. Puses atbild saskaņā ar spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem pilnā apmērā par savu līgumisko
saistību izpildi.
3.3. Ja deleģēto pārvaldes uzdevumu izpildes kvalitāte neatbilst šī Līguma noteikumiem,
PAŠVALDĪBAS amatpersona/-s sastāda aktu, kurā nosaka, kādi trūkumi jānovērš un kādos
termiņos tas jāveic.
4. Savstarpējo norēķinu un finanšu resursu piešķiršanas, pārskatu sniegšanas kārtība
4.1. PAŠVALDĪBA veic norēķinus par deleģēto pārvaldes uzdevumu veikšanu atbilstoši Pušu
iepriekš rakstveidā saskaņotam deleģēto pārvaldes uzdevumu plānam, kuru Puses saskaņo līdz
kārtējā gada 15. novembrim. Norēķini tiek veikti atbilstoši deleģēto pārvaldes uzdevumu
plānam sastādītajām un Pušu saskaņotajām izdevumu tāmēm, pēc PILNVAROTĀS
PERSONAS piestādītajiem rēķiniem, rēķinu apmaksu veicot 10 (desmit) darba dienu laikā pēc
attiecīgā rēķina saņemšanas dienas.
4.2. Puses vienojas, ka savstarpējie norēķini tiek veikti par periodu no 2019. gada 1. janvāra līdz
2019. gada 31. decembrim, pēc iepriekš saskaņotām izdevumu tāmēm.
4.3. PILNVAROTĀS PERSONAS darbības finanšu kontrole tiek veikta normatīvajos aktos
paredzētajā kārtībā, šajā sakarā PAŠVALDĪBAI ir tiesības pieprasīt, bet PILNVAROTĀJAI
PERSONAI pēc šāda pieprasījuma saņemšanas ir pienākums nekavējoties izsniegt
PAŠVALDĪBAI visu nepieciešamo finansiālo dokumentāciju un informāciju. Gadījumā, ja
piešķirtie finanšu līdzekļi pilnībā vai daļā nav izlietoti atbilstoši piešķiršanas mērķiem,
PILNVAROTĀ PERSONA tos nekavējoties pilnībā vai daļā atmaksā PAŠVALDĪBAS
budžetā. Skat. 1. pielikumu.
5. Līguma darbības termiņš
5.1. Līgums stājas spēkā ar tā abpusējas parakstīšanas brīdi un ir spēkā līdz 2019. gada 31.
decembrim vai līdz uzņemto saistību pilnīgai izpildei.
5.2. Līguma termiņš var tikt pagarināts pēc abu Pušu rakstveida vienošanās. PAŠVALDĪBA var
atteikt līgumu pagarināt, ja līguma izpildes gaitā tiek konstatēti pārkāpumi un/vai šādu
pagarinājumu nepieļauj spēkā esošie normatīvie akti.
5.3. PAŠVALDĪBA var līgumu uzteikt nekavējoties, rakstiski informējot par to PILNVAROTO
PERSONU, ja konstatē, ka:
5.3.1. PILNVAROTĀ PERSONA rupji pārkāpusi Līguma noteikumus;
5.3.2. pastāv svarīgi iemesli, kas neļauj turpināt līgumsaistības.
5.4. PILNVAROTĀ PERSONA var uzteikt Līgumu, rakstiski brīdinot par to PAŠVALDĪBU
vismaz 1 (vienu) mēnesi iepriekš tikai tādā gadījumā, ja PILNVAROTAI PERSONAI ir svarīgs
iemesls, sedzot PAŠVALDĪBAI visus ar Līguma laušanu saistītos zaudējumus.
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6.

Strīdu atrisināšana

Strīdus un nesaskaņas, kas var rasties šī Līguma izpildes gaitā vai saistībā ar šo Līgumu, Puses
centīsies atrisināt pārrunu ceļā. Ja Puses nevar vienoties, tad domstarpības risināmas tiesā saskaņā
ar spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.
Pušu juridiskās adreses, rekvizīti un paraksti:
PAŠVALDĪBA:

PILNVAROTĀ PERSONA:

Tērvetes novada dome

Dobeles novada Izglītības pārvalde

„Zelmeņi”, Tērvetes pagasts,

Reģ.Nr.900009147276

Tērvetes novads, LV – 3730

Brīvības iela 17, Dobele

Reģ.nr. 90001465562

Dobeles novads, LV-3701

PVN LV 90001465562

Norēķinu konts:

A/S SEB Banka

AS SEB Banka

Kods UNLALV2X

Kods UNLALV2X

Konts LV98 UNLA 0006011130654

LV28UNLA0050014477694

_______________________

________________________

Dace Reinika

Maruta Vaļko
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Pielikumi

Lindas Mierlaukas
teritorijas plānojuma izstrādes vadītājas
Ziņojums par Tērvetes novada teritorijas plānojuma 3.redakcijas publiskās apspriešanas
laikā saņemtajiem priekšlikumiem un institūciju atzinumiem.
Tērvetes novada teritorijas plānojuma 3. redakcijas publiskā apspriešana notika no
12.12.2018. līdz 08.01.2019. Publiskās apspriešanas sanāksme notika 20.12.2018. plkst. 11:30
Tērvetes novada domē, Zelmeņos. Uz publiskās apspriešanas sanāksmi bija ieradušies 11 cilvēki.
Sanāksmē tika prezentēti teritorijas plānojuma 3.redakcijas risinājumi. Publiskās apspriešanas laikā
tika saņemts iesniegums no AS “Agrofirma Tērvete” valdes priekšsēdētāja, kurā tiek lūgts AS
“Agrofirma Tērvete” piederošajā zemes vienībā ar kadastra apzīmējumu 46880010049 1,5 ha
platībā noteikt funkcionālo zonu Rūpnieciskās apbūves teritoriju līdzšinējās Mežu teritorijas vietā.
Saskaņā ar AS “Agrofirma Tērvete” sniegto informāciju, minētajā zemes vienībā plānots paplašināt
esošo biogāzes staciju. Pašlaik noteiktā funkcionālā zona liedz to realizēt. Publiskās apspriešanas
laikā tika pieprasīti atkārtoti atzinumi no institūcijām par izstrādāto 3. redakciju. Precizējumi tika
saņemti no Nacionālā kultūras mantojuma pārvaldes, Dabas aizsardzības pārvaldes un ZMNI
Zemgales reģiona meliorācijas nodaļas. Atzinums netika saņemts no SIA “Lattelecom”.

Lindas Mierlaukas
teritorijas plānojuma izstrādes vadītājas

Ziņojums par teritorijas plānojuma 4.redakcijas projektu
Tērvetes novada teritorijas plānojuma 4.redakcijas projekts tika sagatavots, ņemot vērā teritorijas
plānojuma izstrādes vadītājas 21.01.2019. ziņojumu par Tērvetes novada teritorijas plānojuma 3.
redakcijas publiskās apspriešanas laikā saņemtajiem priekšlikumiem un institūciju atzinumiem.
Teritorijas plānojuma 4. redakcija tika veidota, pamatojoties uz publiskās apspriešanas laikā
saņemto iesniegums no AS “Agrofirma Tērvete” valdes priekšsēdētāja, kurā tika lūgts AS
“Agrofirma Tērvete” piederošajā zemes vienībā ar kadastra apzīmējumu 46880010049 1,5 ha
platībā noteikt funkcionālo zonu Rūpnieciskās apbūves teritorija, lai paplašinātu esošo biogāzes
staciju. AS “Agrofirmas Tērvete” ir liela nozīme novada ekonomikā un teritorijas attīstībā, un, lai
nekavētu uzņēmuma darbību, pēc iespējas īsākā laikā publiskai apspriešanai jānodod teritorijas
plānojuma 4. redakcija, lai pēc tam to apstiprinātu par galīgo redakciju. Visa teritorijas plānojuma
norise atrodama ģeoportālā “Ģeolatvija.lv” saitē: https://geolatvija.lv/geo/tapis#document_13287.
.

________________ L. Mierlauka
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