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LATVIJAS REPUBLIKA 

TĒRVETES NOVADA DOME 
Reģ.Nr.90001465562 

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

e-pasts: tervetesnd@tervetesnd.lv 
 

 

TĒRVETES NOVADA TĒRVETES PAGASTĀ 

 

SĒDES PROTOKOLS 
 

28.02.2019                                                                                                           Nr. 4 

 

 

Tērvetes novads, Zelmeņi 

Sēde sasaukta plkst. 9.00 

Sēde atklāta plkst. 9.00 

        

 

DIENAS KĀRTĪBĀ 

 

* Izpilddirektora ziņojums 

 

1. Par deklarētās dzīvesvietas anulēšanu 

2. Par adrešu un nosaukumu maiņu nekustamajiem īpašumiem Tērvetes novadā 

3. Par lietošanas mērķa un lietošanas mērķim piekrītošās platības noteikšanu 

4. Par nekustama īpašuma „Straumēni” sadalīšanu, nosaukuma un zemes lietošanas mērķa 

piešķiršanu 

5. Par transporta izdevumu segšanu izglītojamā nokļūšanai izglītības iestādē 

6. Par kustamas mantas pārņemšanu pašvaldības īpašumā 

7. Par saistošo noteikumu Nr.4 “Grozījumi Tērvetes novada domes 2017. gada 30. novembra 

saistošajos noteikumos Nr.15 “Par brīvprātīgās iniciatīvas pabalstiem Tērvetes novada 

pašvaldībā”” apstiprināšanu 

8. Par saistošo noteikumu Nr.5 “Grozījums Tērvetes novada domes 2017. gada 30. novembra 

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

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

apstiprināšanu 

9. Par Tērvetes novada autoceļu finansēšanai paredzētās mērķdotācijas vidējā termiņa 

izlietošanas programmas 2019.-2021. gadam apstiprināšanu 

 

 

Sēdi vada domes  priekšsēdētāja Dace Reinika  

Sēdi protokolē lietvede Santa Hibšmane 
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Sēdē piedalās: Dace Reinika, Arvīds Bruss, Sandris Laizāns, Ieva Krūmiņa, Linda Karloviča, 

Madara Darguža, Ainārs Miķelsons, Indriķis Vēveris 

Sēdē nepiedalās: Dzintra Sirsone – darba nespējas dēļ 

 

Sēdē piedalās pašvaldības darbinieki: Domes izpilddirektors Māris Berlands, Augstkalnes 

pagasta pārvaldes vadītāja Jeļena Belova, Bukaišu pagasta pārvaldes vadītāja Sandra Latiša, 

izglītības darba koordinatore Inita Roze, projektu koordinatore Dace Vācere, datortīklu 

administrators Aivars Narvaišs 

 

Domes priekšsēdētāja lūdz papildināt darba kārtību ar 4 jautājumiem 

 

10. Par deklarētās dzīvesvietas anulēšanu  

11. Par deklarētās dzīvesvietas anulēšanu 

12. Par Tērvetes novada domes 2019. gada  projektu konkursa  „Mēs - Tērvetes 

novadam”   nolikuma apstiprināšanu 

13. Par līgumu slēgšanu ar nodibinājumu „Lāsītes”  

 

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

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

novada dome NOLEMJ: 

 

Papildināt darba kārtību ar 4 jautājumiem 

 

10. Par deklarētās dzīvesvietas anulēšanu  

11. Par deklarētās dzīvesvietas anulēšanu 

12. Par Tērvetes novada domes 2019. gada  projektu konkursa  „Mēs- Tērvetes novadam”   

nolikuma apstiprināšanu 

13. Par līgumu slēgšanu ar nodibinājumu „Lāsītes”  

 

Domes priekšsēdētāja  aicina apstiprināt darba kārtību ar 13 jautājumiem 

 

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

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

novada dome NOLEMJ: 

 

Apstiprināt darba kārtību ar 13 jautājumiem 

 

1. Par deklarētās dzīvesvietas anulēšanu 

2. Par adrešu un nosaukumu maiņu nekustamajiem īpašumiem Tērvetes novadā 

3. Par lietošanas mērķa un lietošanas mērķim piekrītošās platības noteikšanu 

4. Par nekustama īpašuma „Straumēni” sadalīšanu, nosaukuma un zemes lietošanas mērķa 

piešķiršanu 

5. Par transporta izdevumu segšanu izglītojamā nokļūšanai izglītības iestādē 

6. Par kustamas mantas  pārņemšanu pašvaldības īpašumā 

7. Par saistošo noteikumu Nr.4 “Grozījumi Tērvetes novada domes 2017. gada 30. novembra 

saistošajos noteikumos Nr.15 “Par brīvprātīgās iniciatīvas pabalstiem Tērvetes novada 

pašvaldībā”” apstiprināšanu 

8. Par saistošo noteikumu Nr.5 “Grozījums Tērvetes novada domes 2017. gada 30. novembra 

saistošajos noteikumos Nr.16 “Par ģimenes vai atsevišķi dzīvojošas personas atzīšanu par 
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trūcīgu vai maznodrošinātu un sociālās palīdzības pabalstiem Tērvetes novada pašvaldībā”” 

apstiprināšanu 

9. Par Tērvetes novada autoceļu finansēšanai paredzētās mērķdotācijas vidējā termiņa 

izlietošanas programmas 2019.-2021. gadam apstiprināšanu 

10. Par deklarētās dzīvesvietas anulēšanu  

11. Par deklarētās dzīvesvietas anulēšanu 

12. Par Tērvetes novada domes 2019. gada  projektu konkursa  „Mēs - Tērvetes novadam”   

nolikuma apstiprināšanu 

13. Par līgumu slēgšanu ar nodibinājumu „Lāsītes”  

 

 

 

Tērvetes novada pašvaldības izpilddirektora Māra Berlanda  

2019. gada 28. februāra ziņojums par pašvaldības darbu 

 

 

*   15. februārī tika izsludināts iepirkums Nr. TND 2019/3 Publisko iepirkumu likuma 9.panta 

kārtībā "Tērvetes pašvaldības ceļu ikdienas uzturēšanas darbu veikšana". Darbu tehniskajā 

specifikācijā paredzēts atjaunot ceļu segumu ar grants-šķembu maisījumu 27 000 m2 apjomā 

un veikt asfalta bedrīšu aizpildīšanu ar karsto asfaltbetonu, izmantojot nepilno tehnoloģiju 

1800 m2 lielā apjomā. Līdz 27. februāra plkst. 10:00 tika saņemts viens piedāvājums no SIA 

"Ceļu būvniecības sabiedrības "IGATE"" par kopējo summu 116 187,00 EUR, neieskaitot 

PVN.  Pārbaudot iesniegto dokumentāciju, konstatēts, ka tā ir atbilstoša iepirkuma nolikuma 

prasībām, tādējādi paredzēts slēgt iepirkuma līgumu ar SIA "Ceļu būvniecības sabiedrības 

"IGATE"". 

 

 

*    Sakarā ar to, ka 2019. gadā pašvaldība sāks izmantot pašvaldības autoceļu greiderēšanas 

pakalpojumu, 15. februārī  tika izsludināts arī otrs iepirkums Nr. TND 2019/4 Publisko 

iepirkumu likuma 9. panta kārtībā "Tērvetes pašvaldības ceļu planēšanas darbu veikšana". 

Paredzamais darbu apjoms 1620 km/gājieni.  27. februārī tika saņemts viens piedāvājums no 

SIA "Ceļu būvniecības sabiedrības "IGATE"" par  22 501,80 EUR, jeb 13,89 EUR par viena 

kilometra gājienu, neieskaitot PVN. Pārbaudot iesniegto dokumentāciju, konstatēts, ka tā ir 

atbilstoša iepirkuma nolikuma prasībām, tādējādi paredzēts slēgt iepirkuma līgumu ar SIA 

"Ceļu būvniecības sabiedrības "IGATE"" par šī pakalpojuma veikšanu. 

 

*  15. februārī tika izsūtīti uzaicinājumi piedalīties cenu aptaujā "Augstkalnes vidusskolas 

internāta ēkas 2. stāva gaiteņa grīdas remonts". No trim iesniegtajiem piedāvājumiem SIA 

"Kurzemes amatnieks", SIA "LIMEN" un SIA "Skorpions VS" tika nolemts slēgt būvdarbu 

līgumu ar lētākā piedāvājuma iesniedzēju - SIA "Skorpions VS" ar pakalpojuma cenu 5687,62 

EUR, ieskaitot PVN. 

 

* 7. februārī noslēdzās konkurss "Degvielas iegāde Tērvetes novada pašvaldības vajadzībām".   

Saņemts tikai viena pretendenta piedāvājums.  SIA "ASTARTE-NAFTA" iesniedza 

piedāvājumu  24 mēnešu periodā  32 000 litrus 95E markas benzīnu un 64 000 litrus 

dīzeļdegvielu iegādāties par 88 377,60 EUR, neieskaitot PVN. Piedāvātā atlaide katram 

dīzeļdegvielas un benzīna litram no mazumtirdzniecības cenas uzpildes stacijā ir 0,0579 EUR. 

 

*  11. februārī noslēdzās cenu aptauja "Būvprojekta izstrāde un autoruzraudzība  gājēju-

velosipēdistu  celiņa izbūve gar valsts reģionālo autoceļu P103 Dobele - Bauska no 17,44 km 
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- 18,26 km". Saņemti visu trīs uzaicināto pretendentu piedāvājumi. SIA "JOE Latvija" 

piedāvāja projektēt par 11 846 EUR, SIA "ACB PROJEKTS" par 11 102 EUR, bet SIA 

"RŪĶIS AG" par 10 624 EUR, tajā skaitā PVN. Šajā sakarā 12. februārī tika noslēgts līgums 

par projektēšanu un autoruzraudzību ar SIA "RŪĶIS AG" par minēto cenu. Projektēšanas 

laiks 90 kalendārās dienas. 

  Projekts paredz Interreg V-A Latvijas-Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas 2014.-

2020.gadam, projekta "Explore Zemgale by Bicycle" ietvaros izbūvēt apgaismotu gājēju- 

velosipēdistu celiņu ar cieto segumu posmā no Tērvetes dabas parka līdz Tērvetes ciema 

centram.  

 

*   7. februārī  noslēdzās cenu aptauja Būvprojekta izstrāde "Ugunsdzēsēju garāžas pārbūve, 

"Jaunzelmeņi", Tērvetes pagasts, Tērvetes novads". 

Piedāvājumus iesniedza visi trīs uzaicinātie pretendenti. SIA "VIMBAS MF" iesniedza 

piedāvājumu par 3821,18 EUR, SIA "Arhitektūra un Vide" 4840,00 EUR, bet SIA "ARA 

intellect" 4356,00 EUR, tajā skaitā PVN. Līgums tika noslēgts ar pretendentu SIA "VIMBAS 

MF", kas piedāvāja viszemāko cenu. Projektēšanas laiks 3 mēneši. Projekts paredz izbūvēt 

jaunu garāžu ar atbilstošiem parametriem ugunsdzēsēju mašīnai, kas tiks iegādāta  Interreg V-

A Latvijas-Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas 2014.-2020.gadam, projekta  

"Sabiedrības drošības un aizsardzības uzlabošana Latvijas un Lietuvas pierobežā" ietvaros.   

 

*  22. februārī trim pretendentiem - SIA "ISKADA", SIA "Latakva Fire Service" un SIA 

"NIC Ozols" tika aizsūtīti uzaicinājumi piedalīties cenu aptaujā "Saspiesta gaisa elpošanas 

aparātu iegāde" 2 komplekti. Aprīkojums paredzēts Tērvetes novada ugunsdzēsēju vienības 

darbības nodrošināšanai. 

 Iepriekšējā gada cenu aptauja minētā aprīkojuma iegādei noslēdzās bez rezultātiem, jo 

piedāvātā cena pārsniedza plānoto finansējumu. 

 

 

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

 

Februārī komisijā saņemts un izskatīts 1 iesniegums: 

 persona atteicās no piešķirtā dzīvokļa, jo ir atrasta cita  dzīvojamā platība;  

  

*   17 personām izsūtīti pirmstiesas brīdinājumi saistībā ar īres un komunālo  maksājumu 

parādu nenomaksu.  

 

 

 

1. paragrāfs 

Par deklarētās dzīvesvietas anulēšanu 

D. Reinika 

 

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

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

novada dome NOLEMJ: 

 

     Pieņemt lēmumu Nr.8 “Par deklarētās dzīvesvietas anulēšanu” 
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2. paragrāfs 

Par adrešu un nosaukumu maiņu nekustamajiem īpašumiem Tērvetes novadā 

D. Reinika 

 

 

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

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

novada dome NOLEMJ: 

 

     Pieņemt lēmumu Nr.9 “Par adrešu un nosaukumu maiņu nekustamajiem īpašumiem 

Tērvetes novadā” 

 

 

 

 

 

3. paragrāfs 

Par lietošanas mērķa un lietošanas mērķim piekrītošās platības noteikšanu 

D. Reinika 

 

 

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

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

novada dome NOLEMJ: 

 

     Pieņemt lēmumu Nr.10 “Par lietošanas mērķa un lietošanas mērķim piekrītošās platības 

noteikšanu” 

 

 

 

 

 

4. paragrāfs 

Par nekustamā īpašuma „Straumēni” sadalīšanu, nosaukuma un zemes lietošanas 

mērķa piešķiršanu 

D. Reinika 
 

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

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

novada dome NOLEMJ: 

 

     Pieņemt lēmumu Nr.11 “Par nekustamā īpašuma “Straumēni” sadalīšanu, nosaukuma 

un zemes lietošanas mērķa piešķiršanu” 
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5. paragrāfs 

Par transporta izdevumu segšanu izglītojamā nokļūšanai izglītības iestādē 

D. Reinika 

 

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

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

novada dome NOLEMJ: 

 

     Pieņemt lēmumu Nr. 12 “Par transporta izdevumu segšanu izglītojamā nokļūšanai 

izglītības iestādē” 

 

   

 

    

6. paragrāfs 

Par kustamas mantas pārņemšanu pašvaldības īpašumā  

D. Reinika 

 

   Tērvetes novada domes Finanšu komiteja  ir izskatījusi biedrības “Mežmuižas Mežrozītes” 

(reģ. Nr.400008140873, “Orhidejas”, Augstkalnes pag., Tērvetes nov., LV 3709), 2019. gada 

21. janvāra   iesniegumu, ar kuru  biedrība piedāvā pašvaldībai pārņemt bez atlīdzības šādu 

kustamo mantu: 

 

Nr. p. k. Nosaukums Skaits Vērtība 

1. Lamināta galdi 130x80cm 2 0,00 

2. Spogulis 1 0,00 

3. Garderobes skapis 1 0,00 

4. Skapītis ar atvilktnēm 1 0,00 

5. Ūdens sildītājs 100l 1 0,00 

 

 

       Izskatot minēto iesniegumu, Tērvetes novada dome konstatē, ka norādītā manta ir 

nepieciešama Tērvetes novada Augstkalnes pagasta pārvaldei  tās funkciju īstenošanai, 

kamdēļ manta būtu pārņemama pašvaldības īpašumā.  

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

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

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

privāttiesiska rakstura darbības. Savukārt Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas 

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

nodod bezatlīdzības lietošanā, par to pieņem lēmumu. 

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

2.punktu, 15.panta pirmās daļas 4.punktu, 21.panta pirmās daļas 19. un 27.punktu, 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, M. Darguža, A. 

Miķelsons, I. Vēveris), PRET – nav, ATTURAS – nav,  NOLEMJ:  
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1. Pārņemt bez atlīdzības Tērvetes novada pašvaldības īpašumā šādu biedrības 

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

 

 

Nr. p. k. Nosaukums Skaits Vērtība 

1. Lamināta galdi 130x80cm 2 0,00 

2. Spogulis 1 0,00 

3. Garderobes skapis 1 0,00 

4. Skapītis ar atvilktnēm 1 0,00 

5. Ūdens sildītājs 100l 1 0,00 

 

 

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

pagastam  tā nolikumā noteikto funkciju nodrošināšanai. 

 

 

 

7. paragrāfs 

Par saistošo  noteikumu   Nr. 4  “Grozījumi  Tērvetes novada domes 2017. gada           

30. novembra  saistošajos noteikumos Nr. 15 “Par brīvprātīgās iniciatīvas pabalstiem 

Tērvetes novada pašvaldībā”” apstiprināšanu 

D. Reinika  

         

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

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

saistošajos noteikumos Nr. 15 “Par brīvprātīgās iniciatīvas pabalstiem Tērvetes novada 

pašvaldībā”” apstiprināšanu. 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, M. Darguža, A. 

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

 

     1. Apstiprināt Tērvetes novada domes saistošos noteikumus Nr.4   “Grozījumi Tērvetes 

novada domes 2017. gada 30. novembra  saistošajos noteikumos Nr. 15 “Par brīvprātīgās 

iniciatīvas pabalstiem Tērvetes novada pašvaldībā””; 

 

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

un reģionālās attīstības ministrijai atzinuma sniegšanai; 

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

pieņemto saistošo noteikumu tiesiskumu, publicēt saistošos noteikumus oficiālajā izdevumā 

“Latvijas vēstnesis”;  

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

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

pašvaldības administrācijas ēkā un pagastu pārvaldēs. 

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

 

 

http://www.tervetesnovads.lv/


8 

 

 

 

 

 

 

8. paragrāfs 

   Par saistošo  noteikumu   Nr. 5  “Grozījums  Tērvetes novada domes 2017. gada        

30. novembra  saistošajos noteikumos Nr. 16 “Par ģimenes vai atsevišķi dzīvojošas 

personas atzīšanu par trūcīgu vai maznodrošinātu un sociālās palīdzības pabalstiem 

Tērvetes novada pašvaldībā””  apstiprināšanu 

D. Reinika  

         

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

saistošo noteikumu Nr.5   “Grozījums  Tērvetes novada domes 2017. gada 30. novembra  

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

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

apstiprināšanu. 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, M. Darguža, A. Miķelsons, I. 

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

 

     1. Apstiprināt Tērvetes novada domes saistošos noteikumus Nr.5   “Grozījums  Tērvetes 

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

atsevišķi dzīvojošas personas atzīšanu par trūcīgu vai maznodrošinātu un sociālās palīdzības 

pabalstiem Tērvetes novada pašvaldībā””; 

 

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

un reģionālās attīstības ministrijai atzinuma sniegšanai; 

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

pieņemto saistošo noteikumu tiesiskumu, publicēt saistošos noteikumus oficiālajā izdevumā 

“Latvijas vēstnesis”;  

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

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

pašvaldības administrācijas ēkā un pagastu pārvaldēs. 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

Par Tērvetes novada  autoceļu finansēšanai paredzētās mērķdotācijas vidējā 

termiņa  izlietošanas programmas 2019.-2021. gadam  apstiprināšanu 

D. Reinika 

 

     Tērvetes novada dome ir izskatījusi iesniegto Tērvetes novada autoceļu finansēšanai 

paredzētās mērķdotācijas vidējā termiņa izlietošanas programmas trīs gadiem projektu. 

      Saskaņā ar Ministru kabineta 2008. gada 11. marta noteikumiem Nr. 173 “Valsts 

pamatbudžeta valsts autoceļu fonda programmai piešķirto līdzekļu izlietošanas kārtība” un 

pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu un 41.panta 

pirmās daļas 2.punktu,  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, M. Darguža, A. Miķelsons, I. Vēveris), PRET - nav, ATTURAS – nav, NOLEMJ: 

 

       Apstiprināt Tērvetes novada autoceļu finansēšanai paredzētās mērķdotācijas vidējā 

termiņa izlietošanas programmu 2019.-2021. gadam (pielikumā pie lēmuma). 

 

 

 

 

10. paragrāfs 

Par deklarētās dzīvesvietas anulēšanu  

D. Reinika 

 

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

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

novada dome NOLEMJ: 

 

     Pieņemt lēmumu Nr. 13 “Par deklarētās dzīvesvietas anulēšanu” 

 

 

 

 

 

11. paragrāfs 

Par deklarētās dzīvesvietas anulēšanu  

D. Reinika 

 

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

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

novada dome NOLEMJ: 

 

     Pieņemt lēmumu Nr. 14 “Par deklarētās dzīvesvietas anulēšanu” 
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12. paragrāfs 

Par Tērvetes novada domes 2019.  gada  projektu konkursa  

„Mēs - Tērvetes novadam”   nolikuma apstiprināšanu 
D. Reinika 

 

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

2019. gada projektu konkursa „Mēs – Tērvetes novadam” nolikumu.  

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu, Tērvetes 

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

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

nav, NOLEMJ: 

  

Apstiprināt Tērvetes novada domes 2019. gada projektu konkursa „Mēs – Tērvetes 

novadam”  nolikumu (pielikumā pie lēmuma). 

 

 

 

 

 

13. paragrāfs 

Par līgumu slēgšanu ar nodibinājumu „Lāsītes”  

 D. Reinika 

 

Tērvetes novada dome, izskatot iesniegto lēmuma projektu par līgumu slēgšanu ar 

nodibinājumu „Lāsītes”, konstatēja: 

2019. gada 19. februārī Tērvetes novada dome saņēma nodibinājuma „Lāsītes” (turpmāk 

tekstā – Nodibinājums), juridiskā adrese: „Virsaiši”, Augstkalnes pagasts, Tērvetes novads, 

iesniegumu, kurā Nodibinājums lūdz nodot tā (Nodibinājuma) bezatlīdzības lietošanā telpu 

13,6 m² platībā „Virsaišos”, Augstkalnes pagastā, Tērvetes novadā, atbrīvojot Nodibinājumu 

no komunālajiem maksājumiem. Iesniegumā norādīts, ka Nodibinājums veic tādu sabiedriskā 

labuma darbību, kā labdarību, pilsoniskās sabiedrības attīstību, trūcīgo un sociāli 

mazaizsargāto personu grupu sociālās labklājības celšanu. Iesniegumam pievienoti: 

Nodibinājuma reģistrācijas apliecības Nr. 40008124417 kopija, Valsts ieņēmumu dienesta 

2010. gada 25. novembra lēmuma Nr. 8.14-4/62064 „Par sabiedriskā labuma organizācijas 

statusa piešķiršanu nodibinājumam „Nodibinājums „Lāsītes”” kopija un inventāra, kuru 

Nodibinājums nodevis Augstkalnes vidusskolai lietošanā saraksts. Augstkalnes vidusskolai 

lietošanā nodotā Nodibinājumam piederošā inventāra kopējā vērtība sastāda EUR 3641,54.  

Saskaņā ar likuma “Par pašvaldībām” 15.panta pirmo daļu, pašvaldības funkciju  

starpā ietilpst sociālā palīdzības sniegšana iedzīvotājiem. 

     Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanas likuma 5.panta 

pirmā daļa nosaka, ka publiskas personas mantu aizliegts nodot privātpersonai vai 

kapitālsabiedrībai bezatlīdzības lietošanā. Savukārt panta otrās daļas 4.1 punkts paredz, ka šā 

panta pirmās daļas noteikumi neattiecas uz gadījumiem, kad atvasināta publiska persona savu 

mantu nodod lietošanā sabiedriskā labuma organizācijai. Un saskaņā ar panta trešo daļu, ja 

publiskas personas mantu nodod bezatlīdzības lietošanā, par to pieņem lēmumu. 

    Savukārt panta piektā daļa nosaka, ka lēmumu par publiskas personas mantas nodošanu 

bezatlīdzības lietošanā sabiedriskā labuma organizācijai pieņem atvasinātas publiskas 
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personas orgāns. Publiskas personas mantu bezatlīdzības lietošanā sabiedriskā labuma 

organizācijai nodod uz laiku, kamēr attiecīgajai biedrībai, nodibinājumam vai reliģiskajai 

organizācijai ir sabiedriskā labuma organizācijas statuss, bet ne ilgāk par 10 gadiem. 

Publiskas personas mantu bezatlīdzības lietošanā sabiedriskā labuma organizācijai var nodot 

atkārtoti. 

Ievērojot minēto, lai pilnvērtīgi nodrošinātu pašvaldības autonomo funkciju izpildi, 

nodrošinātu pašvaldībai piederošo telpu racionālu un lietderīgu izmantošanu, kā arī sniegtu 

palīdzību sabiedriskā labuma organizācijai tās darbībā, nodibinājumam „Lāsītes” var tik 

nodotas bezatlīdzības lietošanā  telpa 13,6 m² platībā „Virsaišos”, Augstkalnes pagastā, 

Tērvetes novadā. 

 Vadoties no minētā un papildus  pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.pantu, 

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

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

nav, NOLEMJ: 

 

     1. Slēgt sadarbības līgumu ar nodibinājumu „Lāsītes”, reģ. Nr. 40008124417, saskaņā ar šī 

lēmuma pielikumā apstiprināto sadarbības līguma projektu (pielikumā pie lēmuma); 

 

     2. Nodot nodibinājumam „Lāsītes” reģ. Nr. 40008124417, patapinājumā no  2019. gada 4. 

marta  līdz 2024. gada 4.  martam  telpu 13,6 m² platībā „Virsaišos”, Augstkalnes pagastā, 

Tērvetes novadā, bilances vērtība 1924,26  EUR, telpu izmantošanas mērķis - darbība 

pilsoniskās sabiedrības attīstība, labdarība, trūcīgo un sociāli mazaizsargāto personu grupu 

sociālās labklājības celšanas sekmēšana un citu darbību sabiedriskā labuma jomā 

nodrošināšanā, noslēdzot patapinājuma līgumu saskaņā ar šī lēmuma pielikumā apstiprināto 

līguma projektu (pielikumā pie lēmuma). 

 

 

Sēdi slēdz plkst. 9.30 

 

Nākošā domes sēde  2019. gada  28. martā 

 

 

 

Sēdes vadītāja                                                                                        D. Reinika 

 

 

 

Protokola parakstīšanas datums   04.03.2019. 

 

 

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 28. februārī                                                                                       Nr. 8 

                                                                                                          (protokols Nr. 4, 1. §) 

 

Par deklarētās dzīvesvietas anulēšanu 

 

 

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

90000028404, atbilstoši Dzīvesvietas deklarēšanas likuma 11.panta trešajai daļai iesniegto 

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

kods/, deklarēto dzīvesvietu adresē „Mežmalieši”, Tērvetes pagasts, Tērvetes novads, jo 

minētajai personai zudis tiesiskais pamats dzīvot deklarētajā adresē. 

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

apstākļus tika konstatēts: 

2019. gada 10. janvārī Tērvetes novada dome ir saņēmusi Sociālās aprūpes centra 

„Tērvete” vēstuli Nr. 1-16/4 ar lūgumu anulēt ziņas par /Vārds Uzvārds/, /personas kods/, 

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

personai zudis tiesiskais pamats dzīvot deklarētajā adresē. 

Vēstulē norādīts, ka /Vārds Uzvārds/ savu dzīvesvietu adresē „Mežmalieši”, Tērvetes 

pagasts, Tērvetes novads, deklarējis kā Sociālās aprūpes centra „Tērvete” klients, kurš ir 

iemitināts Sociālās aprūpes centrā „Tērvete” sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas 

pakalpojumu saņemšanai.  

2019. gada 09. janvārī ir beigusies /Vārds Uzvārds/ uzturēšanās Sociālās aprūpes centrā 

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

Uzvārds/ nekustamajā īpašumā „Mežmalieši”, Tērvetes pagasts, Tērvetes novads, nedzīvo.  

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

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

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

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

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

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

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

deklarētās dzīvesvietas ziņu anulēšanu. 

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

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

dzīvesvietā. 

Ņemot vērā iepriekš minēto tiesisko regulējumu un konstatētos apstākļus, ka /Vārds 

Uzvārds/ nepieder nekustamais īpašums „Mežmalieši”, Tērvetes pagasts, Tērvetes novads, kā 

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

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

radniecības, svainības vai cita likumiska vai līgumiska pamata, kā arī /Vārds Uzvārds/ faktiski 

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

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

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

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

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

ar Tautsaimniecības un attīstības komitejas 2019. gada 21. februāra lēmumu, atklāti vārdiski 

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

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

 

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

„Mežmalieši”, Tērvetes pagasts, Tērvetes novads. 

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

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

ielā 19, Jelgava, LV - 3007. 

 

 

 

Domes priekšsēdētāja                                                                                    D. Reinika 
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LATVIJAS REPUBLIKA 
TĒRVETES NOVADA DOME 

Reģ.Nr.90001465562 

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

e-pasts: tervetesnd@tervetesnd.lv 
 

 

TĒRVETES NOVADA TĒRVETES PAGASTĀ 

 

LĒMUMS 
 

 

2019. gada 28. februārī                                                                                       Nr. 9 

                                                                                                          (protokols Nr. 4, 2. §) 

 

Par adrešu un nosaukumu maiņu nekustamajiem īpašumiem Tērvetes novadā 

 

 

Tērvetes novada dome, izskatot Tautsaimniecības un attīstības komitejas iesniegto lēmuma 

projektu par Valsts zemes dienesta Zemgales reģionālās nodaļas sniegto informāciju par 

Valsts adrešu reģistra informācijas sistēmā reģistrētām adresēm Tērvetes novadā, kuras 

precizējamas, konstatēja, ka: 

Valsts zemes dienesta kadastra informācijas sistēmā norādītās adreses neatbilst patiesi 

esošajām adresēm dabā. 

 Ievērojot minēto un pēc Noteikumu 8.1.apakšpunkta nosacījumiem, kas nosaka ka 

administratīvajā teritorijā adreses nedrīkst atkārtoties un Noteikumu 9.punkta nosacījumiem, 

kas nosaka, ka pašvaldības domei bez personas piekrišanas, izvērtējot konkrēto situāciju, ir 

tiesības mainīt, likvidēt vai precizēt adreses pieraksta formu, ja reģistrētā adrese neatbilst 

šajos noteikumos minētajām prasībām, Tērvetes novada domei ir jāpieņem lēmums par Valsts 

adrešu reģistra informācijas sistēmā reģistrēto adrešu precizēšanu adresēm, kuras neatbilst 

Noteikumu prasībām. 

Pēc minētā, pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.pantu, Nekustamā īpašuma 

valsts kadastra likumu un Ministru Kabineta 08.12.2015. noteikumiem Nr. 698 „Adresācijas 

noteikumi”, un ievērojot Tautsaimniecības un attīstības komitejas 2019. gada 21. februāra 

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

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

ATTURAS - nav, NOLEMJ: 

 

1. Mainīt adresi “Ezeriņi”, Tērvetes pagasts, Tērvetes novads, LV 3730 zemes vienībai, 

/kadastra apzīmējums/  un uz tās esošajai ēkai ar /kadastra apzīmējums/  un telpu grupām ar 

kadastra apzīmējumiem un klasifikatora kodiem: 

/kadastra apzīmējums/, /kods/ -“Ezeriņi”- 1, Tērvetes pagasts, Tērvetes novads, 

/kadastra apzīmējums/, /kods/  -“Ezeriņi”- 2, Tērvetes pagasts, Tērvetes novads, 

/kadastra apzīmējums/, /kods/  -“Ezeriņi”- 3, Tērvetes pagasts, Tērvetes novads, 

/kadastra apzīmējums/, /kods/  -“Ezeriņi”- 4, Tērvetes pagasts, Tērvetes novads, 

/kadastra apzīmējums/, /kods/  -“Ezeriņi”- 5, Tērvetes pagasts, Tērvetes novads, 
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/kadastra apzīmējums/, /kods/    -“Ezeriņi”- 6, Tērvetes pagasts, Tērvetes novads, 

/kadastra apzīmējums/, /kods/    -“Ezeriņi”- 7, Tērvetes pagasts, Tērvetes novads, 

/kadastra apzīmējums/, /kods/    -“Ezeriņi”- 8, Tērvetes pagasts, Tērvetes novads, 

/kadastra apzīmējums/, /kods/    -“Ezeriņi”- 9, Tērvetes pagasts, Tērvetes novads, 

/kadastra apzīmējums/, /kods/   -“Ezeriņi”- 10,Tērvetes pagasts, Tērvetes novads, 

/kadastra apzīmējums/, /kods/   -“Ezeriņi”- 11, Tērvetes pagasts, Tērvetes novads, 

/kadastra apzīmējums/, /kods/    -“Ezeriņi”- 12, Tērvetes pagasts, Tērvetes novads, 

uz “Vīnezeri”, Tērvetes pagasts, Tērvetes novads, LV 3730 zemes vienībai /kadastra 

apzīmējums/ un uz tās esošajai ēkai ar /kadastra apzīmējums/  un telpu grupām ar kadastra 

apzīmējumiem:  

/kadastra apzīmējums/-“Vīnezeri”- 1, Tērvetes pagasts, Tērvetes novads, 

/kadastra apzīmējums/- “Vīnezeri”- 2, Tērvetes pagasts, Tērvetes novads, 

/kadastra apzīmējums/- “Vīnezeri”- 3, Tērvetes pagasts, Tērvetes novads, 

/kadastra apzīmējums/- “Vīnezeri”- 4, Tērvetes pagasts, Tērvetes novads, 

/kadastra apzīmējums/- “Vīnezeri”- 5, Tērvetes pagasts, Tērvetes novads, 

/kadastra apzīmējums/ - “Vīnezeri”- 6, Tērvetes pagasts, Tērvetes novads, 

/kadastra apzīmējums/- “Vīnezeri”- 7, Tērvetes pagasts, Tērvetes novads, 

     /kadastra apzīmējums/- “Vīnezeri”- 8, Tērvetes pagasts, Tērvetes novads, 

     /kadastra apzīmējums/- “Vīnezeri”- 9, Tērvetes pagasts, Tērvetes novads, 

     /kadastra apzīmējums/- “Vīnezeri”- 10, Tērvetes pagasts, Tērvetes novads, 

     /kadastra apzīmējums/- “Vīnezeri”- 11, Tērvetes pagasts, Tērvetes novads, 

/kadastra apzīmējums/- “Vīnezeri”- 12, Tērvetes pagasts, Tērvetes novads, 

 

2. Mainīt adresi “Vīnezeri”, Tērvetes pagasts, Tērvetes novads, LV 3730 zemes vienībai 

/kadastra apzīmējums/  un uz tās esošajai ēkai ar /kadastra apzīmējums/ un telpu grupām ar 

kadastra apzīmējumiem, un klasifikatora kodiem: 

/kadastra apzīmējums/,/kods/    -“Vīnezeri”-1, Tērvetes pagasts, Tērvetes novads, 

/kadastra apzīmējums/,/kods/    -“Vīnezeri”-2, Tērvetes pagasts, Tērvetes novads, 

/kadastra apzīmējums/,/kods/    -“Vīnezeri”-3, Tērvetes pagasts, Tērvetes novads, 

/kadastra apzīmējums/,/kods/    -“Vīnezeri”-4, Tērvetes pagasts, Tērvetes novads, 

 uz “Ezeriņi”, Tērvetes pagasts, Tērvetes novads, LV 3730 zemes vienībai /kadastra 

apzīmējums/  un uz tās esošajai ēkai ar /kadastra apzīmējums/  un telpu grupām ar kadastra 

apzīmējumiem : 

/kadastra apzīmējums/-“Ezeriņi”- 1, Tērvetes pagasts, Tērvetes novads, 

/kadastra apzīmējums/- “Ezeriņi”- 2, Tērvetes pagasts, Tērvetes novads, 

/kadastra apzīmējums/- “Ezeriņi”- 3, Tērvetes pagasts, Tērvetes novads, 

/kadastra apzīmējums/- “Ezeriņi”- 4, Tērvetes pagasts, Tērvetes novads. 

 

3. Mainīt nosaukumu zemes vienībai ar /kadastra apzīmējums/  “Ezeriņi pagasta zeme”, 

Tērvetes pagasts, Tērvetes novads, uz “Vīnezeri”, Tērvetes pagasts, Tērvetes novads. 

4. Mainīt nosaukumu zemes vienībai ar /kadastra apzīmējums/  “Vīnezeri pagasta zeme”, 

Tērvetes pagasts, Tērvetes novads, uz “Ezeriņi”, Tērvetes pagasts, Tērvetes novads. 

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

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

 

 

 

Domes priekšsēdētāja                                                                                    D. Reinika 
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LATVIJAS REPUBLIKA 
TĒRVETES NOVADA DOME 

Reģ.Nr.90001465562 

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

e-pasts: tervetesnd@tervetesnd.lv 
 

 

TĒRVETES NOVADA TĒRVETES PAGASTĀ 

 

LĒMUMS 
 

2019. gada 28. februārī                                                                                       Nr. 10 

                                                                                                          (protokols Nr. 4, 3. §) 

 

Par lietošanas mērķa un lietošanas mērķim piekrītošās platības noteikšanu 

 

 

Tērvetes novada dome, izskatot  /Vārds Uzvārds/, /personas kods/,  iesniegumu ar lūgumu 

noteikt viņam piederošajai zemes vienībai “Vīgriezes”, Tērvetes pagasts, Tērvete novads, 

/kadastra apzīmējums/, ar kopīgo platību 0,70 ha, lietošanas mērķus un lietošanas mērķiem 

piekrītošās platības sakarā ar jaunu zemes vienības daļas izveidošanu, pamatojoties uz likuma 

„Par pašvaldībām” 21.pantu, LR MK 20.06.2006. noteikumu Nr. 496 „Nekustamā īpašuma 

lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas 

kārtība” 2.1., 2.2., 4., 6., 16. un 35.punktiem un Tērvetes novada domes 2005. gada 24. 

novembra saistošajiem noteikumiem Nr.5 „Tērvetes novada teritorijas plānojums 2005.-

2017.gadam”, saskaņā ar Tautsaimniecības un attīstības komitejas 2019. gada 21. februāra 

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

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

 

     1. Zemes vienībai ar /kadastra apzīmējums/  noteikt šādus nekustamā īpašuma lietošanas 

mērķus un tiem piekrītošās platības: 

        1.1. lauksaimnieciska rakstura uzņēmumu apbūves zeme (NĪLM kods – 1003), 0,16 ha 

platībā; 

        1.2. zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība (NĪLM kods – 

0101), 0,54 ha platībā; 

     2.  Plānotai zemes vienības ar /kadastra apzīmējums/  daļai 0,16 ha platībā visā tās platībā 

noteikt nekustamā īpašuma lietošanas mērķi – lauksaimnieciska rakstura uzņēmumu apbūves 

zeme (NĪLM kods – 1003); 

     3. Plānotai zemes vienības ar /kadastra apzīmējums/  daļai 0,54 ha platībā visā tās platībā 

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

lauksaimniecība (NĪLM kods – 0101). 

     4. Lēmums pārsūdzams viena mēneša laikā no lēmuma spēkā stāšanās dienas 

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 28. februārī                                                                                       Nr. 11 

                                                                                                          (protokols Nr. 4, 4. §) 

 

 

Par nekustamā īpašuma „Straumēni” sadalīšanu, nosaukuma un zemes lietošanas 

mērķa piešķiršanu 

 

 

Tērvetes novada dome ir izskatījusi /Vārds Uzvārds/, /personas kods/, iesniegumu par 

zemes īpašuma „Straumēni”, Augstkalnes pagasts, Tērvetes novads, sadalīšanu, nosaukuma 

un zemes lietošanas mērķa piešķiršanu. 

Izskatot iepriekš minēto ierosinājumu, Tērvetes novada domes Tautsaimniecības un 

attīstības komiteja konstatēja: 

Nekustamais īpašums „Straumēni”, Augstkalnes pagasts, Tērvetes novads, pieder /Vārds 

Uzvārds/ un sastāv no divām zemes vienībām ar /kadastra apzīmējums/ un /kadastra 

apzīmējums/ ar to kopējo platību 2,93 ha. /Vārds Uzvārds/ īpašuma tiesības uz nekustamo 

īpašumu „Straumēni”, Augstkalnes pagasts, Tērvetes novads, reģistrētas Augstkalnes pagasta 

/zemesgrāmatas nodalījuma numurs/. 

Savā iesniegumā /Vārds Uzvārds/ norāda, ka vēlas no tai piederošā zemes īpašuma 

„Straumēni”, Augstkalnes pagasts, Tērvetes novads, atdalīt visu zemes vienību ar /kadastra 

apzīmējums/, kopplatībā 1,92 ha, piešķirt tai jaunu nosaukumu un zemes lietošanas mērķi. 

Ņemot vērā minētos lietas faktiskos apstākļus ir konstatējams, ka pēc Zemes ierīcības 

likuma 8.panta nosacījumiem, zemes ierīcības projekta izstrāde visas zemes vienības ar 

/kadastra apzīmējums/ kopplatībā 1,92 ha atdalīšanai no nekustamā īpašuma „Straumēni” nav 

nepieciešama. 

Ievērojot minēto un pamatojoties uz Nekustamā īpašuma valsts kadastra likumu, Zemes 

ierīcības likumu, likuma „Par pašvaldībām” 21.pantu, saskaņā ar Tautsaimniecības un 

attīstības komitejas lēmumu, atklāti vārdiski balsojot: PAR - 8 (D. Reinika, A. Bruss, S. 

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

ATTURAS - nav, Tērvetes novada dome NOLEMJ: 

 

1. Atdalīt no nekustamā īpašuma „Straumēni”, Augstkalnes pagasts, Tērvetes novads, 

/kadastra numurs/, visu zemes vienību ar /kadastra apzīmējums/ – 1,92 ha platībā; 
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2. No nekustamā īpašuma „Straumēni”, Augstkalnes pagasts, Tērvetes novads, /kadastra 

numurs/, atdalāmajai zemes vienībai ar /kadastra apzīmējums/, 1,92 ha platībā, piešķirt jaunu 

nosaukumu – „Mežrozes”, Augstkalnes pagasts, Tērvetes novads, un noteikt nekustamā 

īpašuma lietošanas mērķi visā platībā (1,91 ha) – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība 

ir lauksaimniecība (NĪLM kods – 0101).  

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

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

 

 

 

Domes priekšsēdētāja                                                                                    D. Reinika 
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LATVIJAS REPUBLIKA 
TĒRVETES NOVADA DOME 

Reģ.Nr.90001465562 

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

e-pasts: tervetesnd@tervetesnd.lv 
 

 

TĒRVETES NOVADA TĒRVETES PAGASTĀ 

 

LĒMUMS 
 

 

2019. gada 28. februārī                                                                                       Nr. 12 

                                                                                                          (protokols Nr. 4, 5. §) 

 

Par transporta izdevumu segšanu izglītojamā nokļūšanai izglītības iestādē 

 

 

      Tērvetes novada dome 2019. gada 12. februārī ir saņēmusi /Vārds Uzvārds/ iesniegumu ar 

lūgumu piešķirt elektronisko viedkarti (e-talonu) viņas dēlam, Annas Brigaderes pamatskolas 

4. klases audzēknim /Vārds Uzvārds/, transporta pakalpojumu saņemšanai nokļūšanai 

izglītības iestādē.  

     

  /Vārds Uzvārds/ apmeklē Annas Brigaderes pamatskolu un katru darba dienu, lai apmeklētu 

izglītības iestādi, brauc no Dobeles (/Vārds Uzvārds/ pastāvīgā un deklarētā dzīvesvieta 

atrodas Dobeles novadā) uz Annas Brigaderes pamatskolu un atpakaļ. Ņemot vērā attiecīgo 

ceļa posmu (Dobele - Kroņauce - Dobele) un skolēnu skaitu (viens izglītojamais), kuriem 

būtu nepieciešami pašvaldības transporta pakalpojumi šajā posmā, nav lietderīgi grozīt 

Tērvetes novada pašvaldības skolēnu pārvadājuma autobusa kustības maršrutu. Lietderīgāks 

risinājums ir segt transporta izdevumus /Vārds Uzvārds/ nokļūšanai no dzīvesvietas uz 

izglītības iestādi – Annas Brigaderes pamatskolu.  

       Ievērojot minēto un pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 4. 

punktu, 21. panta pirmās daļas 23.punktu, 2015. gada 30. marta Ministru kabineta noteikumu 

Nr. 153 „Noteikumi par pasažieru kategorijām, kuras ir tiesīgas izmantot braukšanas maksas 

atvieglojumus maršrutu tīkla maršrutos” 7. punktu, saskaņā ar Finanšu komitejas 2019. gada 

21. februāra lēmumu, Tērvetes novada dome, atklāti vārdiski balsojot: PAR – 8 (D. Reinika, 

A. Bruss, S. Laizāns, I. Krūmiņa, L. Karloviča, M. Darguža, A. Miķelsons, I. Vēveris),    

PRET – nav, ATTURAS – nav, NOLEMJ:  

 

Segt transporta izdevumus Annas Brigaderes pamatskolas audzēknim /Vārds Uzvārds/, 

apmaksājot elektroniskās viedkartes (e-talona) vērtību nokļūšanai uz Annas Brigaderes 

pamatskolu un atpakaļ dzīves vietā (maršruts Dobele – Kroņauce - Dobele).  

 

 

 

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 28. februārī                                                                                       Nr. 13 

                                                                                                         (protokols Nr. 4, 10. §) 

 

 

Par deklarētās dzīvesvietas anulēšanu 

 

 

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

Uzvārds/ deklarēto dzīvesvietu adresē „Jānaiši”, Bukaišu pagasts, Tērvetes novads, jo minētai 

personai nav tiesiska pamata dzīvot deklarētajā dzīvesvietā. 

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

apstākļus,  tika konstatēts: 

2018. gada 09. oktobrī Tērvetes novada dome ir saņēmusi nekustamā īpašuma  „Jānaiši”, 

Bukaišu pagasts, Tērvetes novads, īpašnieka /Vārds Uzvārds/ iesniegumu ar lūgumu anulēt 

ziņas par /Vārds Uzvārds/ deklarēto dzīvesvietu adresē „Jānaiši”, Bukaišu pagasts, Tērvetes 

novads, jo minētai personai nav tiesiska pamata dzīvot deklarētajā adresē un viņa ilgstoši 

nedzīvo minētajā adresē. 

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

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

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

tiesisks pamats deklarēt dzīvesvietu attiecīgajā  adresē. 

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

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

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

dzīvesvietas deklarētājam un uzaicina viņu sniegt paskaidrojumu. 

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

informēts par /Vārds Uzvārds/ iesniegto iesniegumu un uzaicināts uz Tērvetes novada domi, 

lai sniegtu paskaidrojumu un iesniegtu dokumentus, kas apliecina tiesisko pamatu dzīvot 

deklarētajā dzīvesvietā, nosūtot ierakstītu vēstuli uz viņa deklarēto dzīvesvietu 16.10.2018.  

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

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

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

ieguvusi uz laulības, radniecības, svainības vai cita likumiska vai līgumiska pamata.  
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Saskaņā ar LR MK 11.02.2003 noteikumu Nr. 72 „Kārtība, kādā anulējamas ziņas par 

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

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

ziņu pārbaudes normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā un motivēta lēmuma pieņemšanas par 

deklarētās dzīvesvietas ziņu anulēšanu, līdz lēmuma pieņemšanai personai ir tiesības iesniegt 

dokumentus, kas apliecina citu tiesisko pamatu dzīvot deklarētajā dzīvesvietā. 

Noteiktajā termiņā nekādus dokumentus, kas apliecinātu tiesisko pamatu dzīvot deklarētajā 

dzīvesvietā vai paskaidrojumus /Vārds Uzvārds/ nav sniedzis. 2018. gada 22. novembrī 

Tērvetes novada dome ir saņēmusi atpakaļ sūtītu /Vārds Uzvārds/ adresēto vēstuli ar 

aicinājumu sniegt paskaidrojumu un iesniegt dokumentus, kas apliecina tiesisko pamatu 

dzīvot deklarētajā dzīvesvietā, ar norādi, ka adresāts norādītajā adresē neatrodas. 

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

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

dzīvesvietā. 

Ņemot vērā iepriekš minēto tiesisko regulējumu un konstatētos apstākļus, ka /Vārds 

Uzvārds/ nepieder nekustamais īpašums „Jānaiši”, Bukaišu pagasts, Tērvetes novads, kā arī 

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

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

radniecības, svainības vai cita likumiska vai līgumiska pamata, kā arī /Vārds Uzvārds/ faktiski 

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

Bukaišu pagasts, Tērvetes novads, ir anulējamas.  

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

Ņemot vērā augstāk minēto un pamatojoties uz Dzīvesvietas deklarēšanas likuma 

12.panta pirmās daļas 2.punktu, Tērvetes novada dome,  atklāti vārdiski balsojot: PAR – 8 

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

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

 

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

„Jānaiši”, Bukaišu pagasts, Tērvetes novads. 

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

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

ielā 19, Jelgava, LV-3007. 

 

 

 

Domes priekšsēdētāja                                                                                    D. Reinika 
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LATVIJAS REPUBLIKA 
TĒRVETES NOVADA DOME 

Reģ.Nr.90001465562 

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

e-pasts: tervetesnd@tervetesnd.lv 
 

 

TĒRVETES NOVADA TĒRVETES PAGASTĀ 

 

LĒMUMS 
 

 

2019. gada 28. februārī                                                                                       Nr. 14 

                                                                                                        (protokols Nr. 4, 11. §) 

 

 

Par deklarētās dzīvesvietas anulēšanu 

 

 

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

Uzvārds/ deklarēto dzīvesvietu adresē „Gatves”, Zelmeņi, Tērvetes pagasts, Tērvetes novads, 

jo minētai personai nav tiesiska pamata dzīvot deklarētajā dzīvesvietā. 

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

apstākļus tika konstatēts: 

2018. gada 09. oktobrī Tērvetes novada dome ir saņēmusi nekustamā īpašuma  „Gatves”, 

Zelmeņi, Tērvetes pagasts, Tērvetes novads, īpašnieka /Vārds Uzvārds/ iesniegumu ar lūgumu 

anulēt ziņas par /Vārds Uzvārds/ deklarēto dzīvesvietu adresē „Gatves”, Zelmeņi, Tērvetes 

pagasts, Tērvetes novads, jo minētai personai nav tiesiska pamata dzīvot deklarētajā adresē un 

viņa ilgstoši nedzīvo minētajā adresē. 

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

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

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

tiesisks pamats deklarēt dzīvesvietu attiecīgajā  adresē. 

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

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

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

dzīvesvietas deklarētājam un uzaicina viņu sniegt paskaidrojumu. 

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

informēts par /Vārds Uzvārds/ iesniegto iesniegumu un uzaicināts uz Tērvetes novada domi, 

lai sniegtu paskaidrojumu un iesniegtu dokumentus, kas apliecina tiesisko pamatu dzīvot 

deklarētajā dzīvesvietā, nosūtot ierakstītu vēstuli uz viņa deklarēto dzīvesvietu 15.10.2018.  

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

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

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

ieguvusi uz laulības, radniecības, svainības vai cita likumiska vai līgumiska pamata.  
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Saskaņā ar LR MK 11.02.2003 noteikumu Nr. 72 „Kārtība, kādā anulējamas ziņas par 

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

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

ziņu pārbaudes normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā un motivēta lēmuma pieņemšanas par 

deklarētās dzīvesvietas ziņu anulēšanu, līdz lēmuma pieņemšanai personai ir tiesības iesniegt 

dokumentus, kas apliecina citu tiesisko pamatu dzīvot deklarētajā dzīvesvietā. 

Noteiktajā termiņā nekādus dokumentus, kas apliecinātu tiesisko pamatu dzīvot deklarētajā 

dzīvesvietā vai paskaidrojumus /Vārds Uzvārds/ nav sniedzis. 2018. gada 20. novembrī 

Tērvetes novada dome ir saņēmusi atpakaļ sūtītu  /Vārds Uzvārds/ adresēto vēstuli ar 

aicinājumu sniegt  paskaidrojumu un iesniegt dokumentus, kas apliecina tiesisko pamatu 

dzīvot deklarētajā dzīvesvietā, ar norādi, ka adresāts norādītajā adresē nedzīvo. 

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

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

dzīvesvietā. 

Ņemot vērā iepriekš minēto tiesisko regulējumu un konstatētos apstākļus, ka /Vārds 

Uzvārds/ nepieder nekustamais īpašums „Gatves”, Zelmeņi, Tērvetes pagasts, Tērvetes 

novads, kā arī nav konstatēti apstākļi, ka attiecībā uz minētā nekustamā īpašuma lietošanu 

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

uz laulības, radniecības, svainības vai cita likumiska vai līgumiska pamata, kā arī /Vārds 

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

adresē „Gatves”, Zelmeņi, Tērvetes pagasts, Tērvetes novads, ir anulējamas.  

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

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

pirmās daļas 2.punktu, Tērvetes novada dome,  atklāti vārdiski balsojot: PAR – 8 (D. Reinika, 

A. Bruss, S. Laizāns, I. Krūmiņa, L. Karloviča, M. Darguža, A. Miķelsons, I. Vēveris), PRET 

- nav, ATTURAS – nav, NOLEMJ: 

 

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

„Gatves”, Zelmeņi, Tērvetes pagasts, Tērvetes novads. 

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

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

ielā 19, Jelgava, LV-3007. 

 

 

 

Domes priekšsēdētāja                                                                                    D. Reinika 
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APSTIPRINĀTI 

ar Tērvetes novada domes 

2019. gada   28. februāra  

sēdes lēmumu (protokols Nr. 4, 7. §) 

 

 

     Saistošie noteikumi  Nr. 4  

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

Nr. 15 “Par brīvprātīgās iniciatīvas pabalstiem Tērvetes novada pašvaldībā”” 

 

                                                                                              

                                                                                             Izdoti saskaņā ar likuma  

                                          „Par pašvaldībām”   43.panta trešo daļu,       

 Ministru kabineta  

2006. gada 19. decembra noteikumu Nr. 1036   

 „Audžuģimenes noteikumi” 43. punktu 

 

 

 

      Izdarīt Tērvetes novada domes 2017. gada 30. novembra  saistošajos noteikumos Nr. 15     

„Par brīvprātīgās iniciatīvas pabalstiem Tērvetes novada pašvaldībā” (turpmāk – saistošie 

noteikumi) šādus grozījumus: 

 

    1. Aizstāt saistošo noteikumu 4.2. apakšpunktā  vārda saīsinājumu un skaitli “EUR 170,00” 

ar vārda saīsinājumu un skaitli “EUR 200,00”.  

    2. Aizstāt saistošo noteikumu 4.3. apakšpunktā  vārda saīsinājumu un   skaitli “EUR 

120,00” ar vārda saīsinājumu un skaitli “EUR 150,00”. 

    3. Aizstāt saistošo noteikumu   27. punktā vārda      saīsinājumu      un   skaitli “EUR 

15,00”  

ar vārda saīsinājumu un skaitli “EUR 30,00”. 

 

 Domes priekšsēdētāja                                                                      Dace Reinika 
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Saistošo noteikumu   Nr. 4  

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

noteikumos  Nr. 15 “Par brīvprātīgās iniciatīvas pabalstiem Tērvetes novada 

pašvaldībā”” 

paskaidrojuma raksts 

 

Paskaidrojuma raksta 

sadaļas 

Norādāmā informācija 

1. Projekta 

nepieciešamības 

pamatojums 

Ievērojot apstākli, ka pašvaldība ir radusi iespējas palielināt 

pabalsta apmēru sakarā ar bērna piedzimšanu un  pabalstu 

aizbildnim,  ir nepieciešams attiecīgi grozīt Tērvetes novada domes 

2017. gada 30. novembra  saistošajos noteikumos Nr. 15 „Par 

brīvprātīgās iniciatīvas pabalstiem Tērvetes novada pašvaldībā” 

noteiktos pabalstu apmērus 

 

2. Īss projekta satura 

izklāsts 

 Ar saistošajiem noteikumiem tiek grozīti pašvaldības 

izmaksājamo pabalstu apmēri pabalstam sakarā ar bērna 

piedzimšanu un  pabalstam aizbildnim. 

3. Informācija par 

plānoto projekta 

ietekmi uz pašvaldības 

budžetu 

   

    Saistošo noteikumu īstenošanai gadā papildus nepieciešami 

pašvaldības budžeta līdzekļi  2000  euro apmērā; 

 

4. Informācija par 

plānoto projekta 

ietekmi uz sabiedrību 

(mērķgrupām) un 

uzņēmējdarbības vidi 

pašvaldības teritorijā 

  

Palielināsies pašvaldības atbalsts ģimenēm un  aizbildņiem, 

pieaugot ienākumiem un sociālajai labklājībai. 

5. Informācija par 

administratīvajām 

procedūrām 

Netiek ieviestas jaunas administratīvās procedūras 

 

6. Informācija par 

konsultācijām ar 

privātpersonām 

 Plānotais sabiedrības līdzdalības veids – priekšlikumu un 

iebildumu izvērtēšana pēc projekta publicēšanas pašvaldības 

tīmekļa vietnē www.tervetesnovads.lv. 

Sabiedrības pārstāvju izteiktie priekšlikumi vai iebildumi - 

paredzēts izvērtēt pēc to saņemšanas. 

 

 

Domes priekšsēdētāja                                                                          Dace Reinika 

 

 

http://www.tervetesnovads.lv/
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LATVIJAS REPUBLIKA 

TĒRVETES NOVADA DOME 
Reģ.Nr.90001465562 

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

e-pasts: tervetesnd@tervetesnd.lv 
 

 

TĒRVETES NOVADA TĒRVETES PAGASTĀ 

 

 

APSTIPRINĀTI 

ar Tērvetes novada domes 

2017. gada  30.novembra 

sēdes lēmumu (protokols Nr. 21,  12.§),  

ar precizējumiem 2017. gada 28. decembra sēdē 

(protokols Nr. 23, 12.§), 

ar grozījumu 2018. gada 25. janvāra sēdē 

(protokols Nr. 1, 14.§), 

ar grozījumiem 2018. gada  22. februāra  sēdē 

(protokols Nr. 3, 12.§), 

ar grozījumiem 2019. gada 28. februāra  sēdē 

(protokols Nr. 4, 7.§) 

 

  

 

  

Saistošie  noteikumi Nr. 15 

 Par  brīvprātīgās iniciatīvas pabalstiem Tērvetes novada pašvaldībā 

  

Izdoti saskaņā ar likuma 

 „Par pašvaldībām”43.panta trešo daļu                                                                                          

 

I. Vispārīgie jautājumi 
 

1. Noteikumi nosaka pabalstu veidus un apmērus, kuri tiek piešķirti papildus sociālās 

palīdzības pabalstiem, šo pabalstu piešķiršanas un izmaksas kārtību, kā arī lēmumu par 

pabalstiem pārsūdzēšanas kārtību Tērvetes novada pašvaldībā.  

2. Noteikumu mērķis  ir noteikt, kādos gadījumos, kādām sociālajām grupām un kādā 

apmērā pašvaldība sniedz materiālo atbalstu, pamatojoties uz autonomo funkciju un 

brīvprātīgo iniciatīvu izpildi.  

3. Pabalstu veidi:   
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3.1.   Pabalsts sakarā ar bērna piedzimšanu; 

3.2.   Pabalsts svētkos „Mazais Tērvetnieks”; 

3.3.   Pabalsts Ziemassvētku paciņām; 

3.4.   Pabalsts mācību līdzekļu un skolas piederumu iegādei; 

3.5.   Pabalsts pirmklasniekam; 

3.6.   (Svītrots ar 2018. gada 22. februāra domes lēmumu (protokols Nr.3,12. §)) 

3.7.   Pabalsts aizbildnim; 

3.8.   Pabalsts politiski represētajām personām; 

3.9.   Pabalsts atgriežoties no ieslodzījuma vietas; 

3.10. Vienreizējs pabalsts dokumentu noformēšanai; 

3.11. Pabalsts par īpašiem nopelniem un ieguldījumu Tērvetes novada attīstībā; 

3.12. Pabalsts dzīves jubilejā; 

3.13. Pabalsts Aprūpei mājās;  

3.14. Apbedīšanas pabalsts.  

 

 

 

 

II .  Pabalstu  apmērs un to piešķiršanas kārtība 
 

4. Pabalsts sakarā ar bērna piedzimšanu. Pabalsts paredzēts, lai sniegtu materiālu atbalstu   

jaundzimušā vajadzību nodrošināšanai.  

4.1.Tiesības saņemt pabalstu par katru jaundzimušo ir ģimenēm, kurās:  

4.1.1. Jaundzimušā bērna pirmreizējā deklarētā dzīvesvieta  un abu 

vecāku pastāvīgā  un deklarētā dzīvesvieta bērna piedzimšanas brīdī ir 

Tērvetes novada administratīvajā teritorijā;  

4.1.2. Jaundzimušā bērna pirmreizējā deklarētā dzīvesvieta un viena 

no viņa vecāku  pastāvīgā  un deklarētā dzīvesvieta bērna piedzimšanas brīdī 

ir Tērvetes novada administratīvajā teritorijā. 

4.2. Pabalsts noteikts EUR 200.00  apmērā ģimenēm, kas atbilst šo noteikumu 

4.1.1.apakšpunkta      nosacījumiem.  

4.3. Pabalsts noteikts EUR 150.00 apmērā ģimenēm, kas atbilst šo noteikumu 

4.1.2.apakšpunkta  nosacījumiem.  

4.4. Tiesības uz pabalstu ir arī personai, kas bērnu ņēmusi aizbildnībā, ja vien  šis 

pabalsts nav izmaksāts bērna vecākiem.  

5. Pabalstu var pieprasīt 3 mēnešu laikā no bērna dzimšanas dienas.  

6. Ja ģimenē vienlaicīgi piedzimst vairāk kā viens bērns, katram bērnam izmaksājamo 

pabalstu dubulto.    

7. Pabalsta saņemšanai sociālajā dienestā jāiesniedz iesniegums sakarā ar bērna 

piedzimšanu.   

8. Pamatojoties uz iesniegtajiem dokumentiem un Iedzīvotāju reģistrā pieejamām ziņām par 

jaundzimušo bērnu un viņa vecākiem, tiek pieņemts  lēmums par  pabalsta izmaksu.  

9. Pabalsts tiek ieskaitīts  pabalsta pieprasītāja iesniegumā norādītajā norēķinu kontā vai 

izmaksāts Tērvetes  novada pašvaldības kasē. 

10. Ja  ir  pamats  uzskatīt,  ka  piešķirtais  pabalsts  varētu  tikt  izlietots  nelietderīgi  vai  

netikt izlietots bērna vajadzību nodrošināšanai, sociālajam dienestam  pirms pabalsta 

piešķiršanas ir tiesības apsekot  ģimeni  dzīvesvietā.  Pamatojoties uz apsekošanā   

konstatēto,  pabalstu  var piešķirt mantiskā veidā. 
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11. Pabalsts  svētkos „Mazais Tērvetnieks”.  Pabalsts tiek  piešķirts bērniem, kuri dzimuši 

iepriekšējā kalendāra gada laikā un kuru deklarētā dzīvesvieta  ir reģistrēta Tērvetes  

novadā.  

12. Pabalsta apmērs EUR 25.00, to pasniedz mantiskā veidā (suvenīrs) pasākuma „Mazais 

Tērvetnieks” norises laikā. 

13. Pabalsta  saņēmēju sarakstu  sagatavo sociālais dienests, pamatojoties uz Iedzīvotāju 

reģistra sniegtajām ziņām. 

 

14. Pabalsts Ziemassvētku paciņām. Pabalsts tiek piešķirts Tērvetes novada pašvaldības 

teritorijā deklarētiem pirmsskolas vecuma bērniem un 1.- 4. klašu izglītojamajiem, kuri 

mācās Tērvetes novada izglītības iestādēs, pamatojoties uz izglītības iestāžu sarakstiem un 

Iedzīvotāju reģistra sniegtajām ziņām; 

15. Pabalsts tiek noteikts līdz EUR 5.00  par vienu paciņu, to pasniedz mantiskā veidā novada 

Ziemassvētku pasākumos. 

 

16. Pabalsts mācību līdzekļu un skolas piederumu iegādei.  Pabalsts tiek piešķirts Tērvetes 

novadā deklarētām un pastāvīgi dzīvojošām ģimenēm ar obligātās izglītības  vecumu  

sasniegušiem bērniem līdz pamatizglītības iegūšanai,  bet ne ilgāk  kā 18 gadu vecumam, 

un kuras atbilst kādam no  šādiem kritērijiem: 

16.1. Trūcīga ģimene;  

16.2. Daudzbērnu ģimene; 

16.3. Bērns/ bārenis vai bez vecāku gādības palicis bērns, ja lēmumu par bērna  

ievietošanu ārpusģimenes aprūpē pieņēmusi Tērvetes novada Bāriņtiesa; 

16.4. Bērns, kam noteikta invaliditāte. 
17. Pabalsts mācību līdzekļu un skolas piederumu iegādei tiek piešķirts EUR 30.00 apmērā 

katram izglītojamajam, uzsākot jauno mācību gadu.  

18. Pabalsta saņemšanai sociālajā dienestā jāiesniedz iesniegums un dokumetāls 

apliecinājums  no izglītības iestādes par tās apmeklēšanu, ja izglītojamais neapmeklē 

Tērvetes novada izglītības iestādi.  

 

19. Pabalsts pirmklasniekam.  Pabalsts tiek piešķirts individuālo mācību piederumu iegādei 

Tērvetes novadā deklarētam un pastāvīgi dzīvojošam  izglītojamajam, kurš pirmo reizi 

uzsāk mācības 1. klasē.   

20.  Pabalsts tiek piešķirts EUR 50.00 apmērā.  

21. Pabalsta saņemšanai sociālajā dienestā jāiesniedz iesniegums un dokumetāls 

apliecinājums  no izglītības iestādes par tās apmeklēšanu, ja izglītojamais neapmeklē 

Tērvetes novada izglītības iestādi.  

22. Izglītojamajam, kurš saņem  “Pabalstu pirmklasniekam”, šo noteikumu 16. punktā 

noteiktais pabalsts netiek maksāts.  

 

23.  (Svītrots ar 2018. gada 22. februāra domes lēmumu (protokols Nr. 3,12. §)) 

  

24. (Svītrots ar 2018. gada 22. februāra domes lēmumu (protokols Nr. 3,12. §)) 

 

25. (Svītrots ar 2018. gada 22. februāra domes lēmumu (protokols Nr. 3,12. §)) 

 

26. Pabalsts aizbildnim. Pabalsts tiek piešķirts aizbildnim, kura deklarētā dzīvesvieta ir 

Tērvetes novada pašvaldības teritorijā un  lēmumu par bērna ārpusģimenes aprūpi 

pieņēmusi Tērvetes novada bāriņtiesa. 

27. Pabalsta apmērs  EUR 30.00 mēnesī. 
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28. Tērvetes novada Bāriņtiesas lēmums par aizbildnības nodibināšanu un aizbildņa iecelšanu 

ir par pamatu sociālā dienesta lēmumam par pabalsta piešķiršanu un izmaksu. 

 

29. Pabalsts politiski represētām personām. Pabalsts tiek piešķirts Tērvetes novada 

pašvaldības teritorijā deklarētām un pastāvīgi   dzīvojošām personām, kurām ir piešķirts 

politiski represētās personas statuss. 

30.  Pabalsts tiek piešķirts EUR 35.00 apmērā. 

31. Pabalsts tiek piešķirts  vienu reizi gadā  Latvijas Republikas   proklamēšanas dienā. 

 

32. Pabalsts atgriežoties no ieslodzījuma. Pabalsts tiek piešķirts Tērvetes novada 

pašvaldības iedzīvotājiem, tiem atgriežoties no ieslodzījuma, ja personas deklarētā 

dzīvesvieta ir bijusi pašvaldības administratīvajā teritorijā. 

33.  Pabalsts tiek piešķirts EUR 43.00 apmērā. 

34. Lai saņemtu pabalstu, personai: 

34.1. Jāiesniedz iesniegums un izziņa no ieslodzījuma vietas par atbrīvošanu; 

34.2.   Jāuzrāda personu apliecinošs dokuments. 

 

35. Vienreizējs pabalsts dokumentu noformēšanai. Pabalsts paredzēts personu apliecinošu  

vai citu dokumentu saņemšanai gadījumos, ja dokumenta neesamība liedz personai iespēju 

saņemt kādu no sociālajiem statusiem (trūcīgas personas, bezdarbnieka, pensionāra u.c.), 

vai arī attiecīgā dokumenta saņemšana var veicināt personas ienākumu līmeņa 

paaugstināšanos. Pabalstu piešķir Tērvetes novada iedzīvotājiem, kuru deklarētā 

dzīvesvieta ir pašvaldības administratīvajā teritorijā un kuri atbilst kādam no šādiem 

kritērijiem: 

35.1. Trūcīga persona; 

35.2. Persona bez ienākumiem. 

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

 

37. Pabalsts dzīves jubilejā:  
37.1. Pabalsts EUR 15.00 apmērā, kuru pasniedz dāvanu kartes veidā senioru pasākuma 

norises laikā, tiek piešķirts personām, kas sasniegušas valstī  noteikto 

pensionēšanas vecumu un kuru deklarētā un pastāvīgā dzīvesvieta ir Tērvetes  

novada pašvaldības teritorijā.  

37.2. Pabalsts EUR 30.00 apmērā tiek piešķirts personām, kuras sasniegušas 85 gadu  

vecumu un kuru deklarētā un pastāvīgā dzīvesvieta ir Tērvetes  novada 

pašvaldības teritorijā.  

37.3. Pabalsts EUR 50.00 apmērā tiek piešķirts personām, kuras sasniegušas 90 gadu  

vecumu un kuru deklarētā un pastāvīgā dzīvesvieta ir Tērvetes  novada 

pašvaldības teritorijā.  

37.4. Pabalsts EUR 80.00 apmērā tiek piešķirts personām, kuras sasniegušas 95 gadu  

vecumu un kuru deklarētā un pastāvīgā dzīvesvieta ir Tērvetes  novada 

pašvaldības teritorijā.  

37.5. Pabalsts EUR 100.00 apmērā tiek piešķirts personām, kuras sasniegušas 100 gadu  

vecumu un kuru deklarētā un pastāvīgā dzīvesvieta ir Tērvetes  novada 

pašvaldības teritorijā.  

38. 37.2.- 37.5. punktos norādītie pabalsti tiek izmaksāti personas dzīves jubilejas dienā  

dzīvesvietā.  

39. Pabalsts tiek piešķirts saskaņā ar Iedzīvotāju reģistra datiem, personai sasniedzot attiecīgu 

vecumu. Sarakstu pabalsta izmaksai sagatavo sociālais dienests.  
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40. Pabalsts par īpašiem nopelniem un ieguldījumu Tērvetes  novada attīstībā. Pabalsts 

tiek piešķirts, pamatojoties uz  fiziskas personas vai juridiskas personas iesniegumu par 

konkrētas personas nopelniem Tērvetes novada attīstībā. 

41. Motivētu lēmumu par pabalsta piešķiršanu, tā apmēru vai iesnieguma noraidīšanu pieņem 

Tērvetes novada dome. Lēmums par pabalsta piešķiršanu ir pamats pabalsta izmaksai. 

 

 

42. Pabalsts „Aprūpei mājās” – pabalsts paredzēts daļējai pakalpojuma apmaksai. Pabalstu 

var saņemt persona, kurai saskaņā ar Civillikumu nav apgādnieku (pilngadīgi bērni un 

mazbērni) vai apgādniekam ir garīga vai fiziska rakstura traucējumi, ko apstiprina 

ģimenes ārsta vai VDEĀK izziņa.  

43. Personas deklarētā dzīvesvieta ir pašvaldības teritorijā un  ir vajadzīgs atbalsts 

ikdienas vajadzību apmierināšanai ārpus mājas (produktu, medikamentu, 

saimniecības preču piegāde, maksājumu kārtošana, u.c.). 

44.  Pabalstu „Aprūpe mājās” persona  nesaņem, ja tai tiek nodrošināts  „Aprūpe mājās” 

pakalpojums. 

45. Pabalsts aprūpei tiek piešķirts  EUR 30.00 vienu reizi mēnesī un tiek izmaksāts pabalsta  

pieprasītājam. 

 

46. Apbedīšanas pabalsts.  Pabalsts paredzēts mirušās personas apbedīšanas izdevumu 

apmaksai. Pabalsts tiek piešķirts mirušās personas ģimenes loceklim vai personai, kura 

uzņēmusies apbedīšanu, ja mirusī persona pastāvīgi  dzīvojusi un tās deklarētā dzīves 

vieta bijusi Tērvetes novada administratīvajā teritorijā. 

47. Pabalsts noteikts EUR 150.00   apmērā.   

48. Gadījumos, kad personai nav tiesību uz valsts apbedīšanas pabalstu,   papildus  47. punktā 

noteiktajam pabalstam tiek piešķirti   EUR 285.00. 

49. Gadījumos, kad personai ir  tiesības uz valsts apbedīšanas pabalstu, bet  tas ir mazāks par  

EUR 285.00 – personai papildus  47. punktā noteiktajam pabalstam tiek piešķirta naudas 

summa, kura veidojas kā starpība starp summu EUR 285.00 un valsts apbedīšanas 

pabalsta faktiski izmaksāto summu.  

50. Apbedīšanas pabalsta saņemšanai  sociālajā dienestā jāiesniedz: 

50.1. Iesniegums ar apliecinājumu apbedīt mirušo; 

50.2.  Mirušās personas miršanas apliecības kopija, uzrādot oriģinālu; 

50.3. Šo noteikumu 48. un 49. punktā  minētajos gadījumos  Valsts sociālās 

apdrošināšanas aģentūras lēmums par apbedīšanas pabalsta piešķiršanu  un tā apmēru 

vai lēmums par atteikumu piešķirt apbedīšanas pabalstu.          

51. Pabalstu var pieprasīt viena mēneša laikā no miršanas apliecības izsniegšanas dienas. 

52. Pabalsts tiek ieskaitīts  pabalsta pieprasītāja iesniegumā norādītajā norēķinu kontā vai 

izmaksāts Tērvetes  novada pašvaldības kasē. 

 

53. Lēmumus  par pabalstu piešķiršanu, izņemot lēmumu par šo noteikumu 40. punktā 

minēto pabalstu,  pieņem sociālais dienests. 
 

III. Lēmumu pārsūdzēšanas kārtība 

 

54. Sociālā dienesta lēmumu par pabalsta piešķiršanu vai iesnieguma noraidīšanu personai ir 

tiesības apstrīdēt Tērvetes novada domē viena mēneša laikā no lēmuma pieņemšanas 

dienas, adrese “Zelmeņi”, Tērvetes pagasts, Tērvetes novads.  
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55. Tērvetes novada domes pieņemto lēmumu persona var pārsūdzēt tiesā Administratīvā 

procesa likumā noteiktajā kārtībā. 

 

 

 

IV. Noslēguma jautājumi 

 

56.  Ar saistošo noteikumu spēkā stāšanās dienu spēku zaudē Tērvetes novada domes 2014. 

gada 19. jūnija saistošie noteikumi Nr. 8 „Par pabalstiem krīzes situācijā, autonomo 

funkciju un brīvprātīgo iniciatīvu izpildei”. 

57. Ar saistošo noteikumu spēkā stāšanās dienu spēku zaudē Tērvetes novada domes 2012. 

gada 27. decembra  saistošie noteikumi Nr. 14 „ Par pabalstu  sakarā ar bērna piedzimšanu 

un pabalstu apbedīšanas  izdevumiem”. 

58.  Ar saistošo noteikumu spēkā stāšanās dienu spēku zaudē Tērvetes  novada pašvaldības 

2015. gada 19. marta saistošie noteikumi Nr.6 “Par sociālo palīdzību”. 

59.  Saistošie noteikumi stājas spēkā   2018. gada 1. janvārī.   

 

 

Domes priekšsēdētāja                                                                 Dace Reinika 
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APSTIPRINĀTI 

ar Tērvetes novada domes 

2019. gada   28. februāra  

sēdes lēmumu (protokols Nr. 4, 8. §) 

 

 

Saistošie noteikumi Nr. 5 

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

“Par ģimenes vai atsevišķi dzīvojošas personas atzīšanu par trūcīgu 

vai maznodrošinātu un sociālās palīdzības pabalstiem  

Tērvetes novada pašvaldībā”  

 

Izdoti saskaņā ar  

Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības  likuma 

 33. panta otro daļu un  

35. panta ceturto un piekto daļu, 

likuma “Par palīdzību dzīvokļa  

jautājuma risināšanā” 14.panta sesto daļu, 

likuma “Par pašvaldībām” 43.panta trešo daļu,  

Ministru kabineta 2006. gada 19.  decembra  noteikumu   

Nr. 1036   „Audžuģimenes noteikumi” 43. punktu  

 

 

 

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

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

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

grozījumu: 

 

      aizstāt saistošo noteikumu 38.3. apakšpunktā  skaitli un vārda saīsinājumu “75.00 EUR”  

ar skaitli un vārda saīsinājumu  “100.00 EUR”. 

 

 

 

Domes priekšsēdētāja                                                           Dace Reinika 
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     Saistošo noteikumu   Nr.5  

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

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

trūcīgu vai maznodrošinātu un sociālās palīdzības pabalstiem  Tērvetes novada 

pašvaldībā”” 

paskaidrojuma raksts 

 

Paskaidrojuma raksta 

sadaļas 

Norādāmā informācija 

1. Projekta 

nepieciešamības 

pamatojums 

Ievērojot apstākli, ka pašvaldība ir radusi iespējas palielināt 

pabalsta apmēru audžuģimenei bērna apģērba un mīkstā 

inventāra iegādei ir nepieciešams attiecīgi grozīt Tērvetes 

novada domes 2017. gada 30. novembra  saistošajos noteikumos 

Nr. 16 „“Par ģimenes vai atsevišķi dzīvojošas personas atzīšanu 

par trūcīgu vai maznodrošinātu un sociālās palīdzības 

pabalstiem Tērvetes novada pašvaldībā”” noteikto pabalsta 

apmēru  

 

2. Īss projekta satura 

izklāsts 

 Ar saistošajiem noteikumiem tiek grozīts pašvaldības 

izmaksājamā pabalsta apmērs audžuģimenei bērna apģērba un 

mīkstā inventāra iegādei. 

3. Informācija par 

plānoto projekta ietekmi 

uz pašvaldības budžetu 

   

    Nav būtiskas ietekmes 

 

4. Informācija par 

plānoto projekta ietekmi 

uz sabiedrību 

(mērķgrupām) un 

uzņēmējdarbības vidi 

pašvaldības teritorijā 

  

Palielināsies pašvaldības atbalsts audžuģimenēm 

5. Informācija par 

administratīvajām 

procedūrām 

Netiek ieviestas jaunas administratīvās procedūras 

 

6. Informācija par 

konsultācijām ar 

privātpersonām 

 Plānotais sabiedrības līdzdalības veids – priekšlikumu un 

iebildumu izvērtēšana pēc projekta publicēšanas pašvaldības 

tīmekļa vietnē www.tervetesnovads.lv. 

Sabiedrības pārstāvju izteiktie priekšlikumi vai iebildumi - 

paredzēts izvērtēt pēc to saņemšanas. 

 

 

Domes priekšsēdētāja                                                                          Dace Reinika 

http://www.tervetesnovads.lv/
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LATVIJAS REPUBLIKA 

TĒRVETES NOVADA DOME 
Reģ.Nr.90001465562 

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

e-pasts: tervetesnd@tervetesnd.lv 
 

 

TĒRVETES NOVADA TĒRVETES PAGASTĀ 

 

 

APSTIPRINĀTI 

ar Tērvetes novada domes 

2017. gada 30. novembra  

sēdes lēmumu (prot. Nr. 21, 13. §), 

ar precizējumiem 2017. gada 28. decembra sēdē 

(prot. Nr. 23, 13. §), 

ar grozījumiem 2018. gada 22. februāra  sēdē 

(protokols Nr. 3, 13. §), 

ar precizējumiem  2018. gada 29. marta sēdē  

(prot. Nr. 5, 20. §), 

ar grozījumiem 2018. gada  25. oktobra sēdē 

(prot. Nr. 18, 6. §), 

ar precizējumiem 2018. gada 29. novembra sēdē  

(prot. Nr. 19, 6. §), 

ar grozījumu  2019. gada 28. februāra  sēdē 

(protokols Nr. 4, 8. §) 

 

 

 

Saistošie noteikumi Nr. 16 

Par ģimenes vai atsevišķi dzīvojošas personas atzīšanu par trūcīgu 

vai maznodrošinātu un sociālās palīdzības pabalstiem  

Tērvetes novada pašvaldībā 

 

Izdoti saskaņā ar  

Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības  likuma 

 33. panta otro daļu un  

35. panta ceturto un piekto daļu, 

likuma “Par palīdzību dzīvokļa  

jautājuma risināšanā” 14.panta sesto daļu, 

likuma “Par pašvaldībām” 43.panta trešo daļu,  

Ministru kabineta 2006. gada 19.  decembra  noteikumu   

Nr. 1036   „Audžuģimenes noteikumi” 43. punktu  
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I. Vispārīgie jautājumi 

 
1. Saistošie noteikumi nosaka: 

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

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

1.2. pašvaldības noteiktos sociālās palīdzības veidus un apmērus; 

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

palīdzības likumā noteiktie sociālās palīdzības pabalsti un sociālās palīdzības pabalsti 

pamatvajadzību apmierināšanai; 

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

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

Tērvetes novada administratīvajā teritorijā. 

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

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

ģimenēm (personām). 

 

 

II. Ienākumu un materiālo resursu novērtēšana 

 

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

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

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

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

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

5. Mutvārdos izteiktu klienta iesniegumu Dienesta speciālisti pašvaldības sociālās palīdzības 

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

paraksta. 

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

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

reģistriem, informācijas sistēmā SOPA elektroniski aizpilda iztikas līdzekļu deklarāciju (turpmāk 

– deklarācija). 

7. Ja deklarācijas aizpildīšanai nepieciešamā informācija par mājsaimniecību sociālā darba 

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

speciālists vienojas par nepieciešamās informācijas iegūšanas veidu un laiku.  

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

iesniedzējs, apliecinot deklarācijā sniegto ziņu patiesumu. 

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

normatīvo aktu prasībām. 

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

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

iesniegt vai tā iesniegšanas nepieciešamību var pieteikt: 

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

elektroniski ar drošu elektronisko parakstu) vai pieteikumu uz adresi – 

socdienests@tervetesnov.lv; 

    10.2. informējot Dienestu pa tālruni. 

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

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

nepieciešams, apmeklē personu dzīvesvietā un vienojas par lēmuma pieņemšanai nepieciešamo 
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dokumentu iesniegšanu un trūcīgas vai maznodrošinātas personas (ģimenes) izziņas saņemšanas 

veidu un laiku. 

 

 

III. Ģimenes (personas) atzīšana par trūcīgu vai maznodrošinātu 

 

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

ģimenes vai atsevišķi dzīvojošas personas atzīšanu par trūcīgu. 

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

izziņa par atbilstību trūcīgas ģimenes (personas) statusam.  

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

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

noteiktās minimālās mēnešalgas uz katru ģimenes locekli . 

15. Materiālā stāvokļa atbilstību maznodrošinātas ģimenes (personas) statusam Dienests 

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

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

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

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

rakstiska izziņa par atbilstību maznodrošinātas ģimenes (personas) statusam. 

 

 

 

 

IV. Sociālās palīdzības pabalsti, to apmēri un piešķiršanas nosacījumi 

 

18.  Pabalsts garantētā minimālā ienākumu līmeņa nodrošināšanai (turpmāk tekstā arī 

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

noteikumiem.  

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

Dienesta lēmumu ir atzīta par trūcīgu un pilda līdzdarbības pienākumus. 

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

līdzdarbības pienākumus vai pabalsta saņēmējs pārkāpis vienošanos par pabalsta izlietošanas 

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

mēnesi. 

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

apsvērumus vai vienojoties ar pabalsta saņēmēju, sociālais dienests izsniedz pabalsta saņēmējam 

pārtikas pakas (ar uzskaiti naudā). 

22. GMI pabalsts tiek izmaksāts līdz tekošā mēneša beigām. 

 

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

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

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

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

kritērijiem: 

     23.1.  Trūcīga ģimene/persona; 

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

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

ģimenes locekli mēnesī nav lielāki par EUR 150.00. 

24. Dzīvokļa pabalsts tiek piešķirts līdz EUR 285.00 vienai ģimenei gadā. 
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25. Lai saņemtu dzīvokļa pabalstu, pabalsta pieprasītājs sociālajā dienestā uzrāda  

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

telpas lietošanu saistītu maksājumu  rēķinu.  

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

ilgstoši nedzīvo vai nodevuši dzīvokli apakšīrē vai citas personas lietošanā. 

 

27. Pabalsts komunālo pakalpojumu vai kurināmā iegādes izdevumu daļējai 

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

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

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

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

atzīšanu par trūcīgu” noteiktos, un  kuru ienākumi  nepārsniedz    EUR  280.00 mēnesī; 

 

 

      27.2. Vientuļais pensionārs,   kuram nepieder īpašumi, izņemot MK noteikumos „Par 

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

nepārsniedz  EUR  280.00 mēnesī.   

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

pabalstu var izmaksāt pa daļām.  

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

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

rēķinu. 

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

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

 

 

31. Pabalsts krīzes situācijā tiek piešķirts:  

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

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

teritorijā, ņemot vērā iepriekš neparedzēto apstākļu radītos  zaudējumus, un tajos gadījumos, ja 

personai nav tiesību saņemt citu valsts noteiktu pabalstu vai apdrošināšanas atlīdzību, vai arī tie 

ir nepietiekami minimālo izdevumu segšanai; 

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

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

ģimenes/ personas  statuss.  

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

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

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

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

Iesniegumā iesniedzējs norāda nepieciešamā  pabalsta krīzes situācijā apmēru.  

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

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

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

pamatojums pabalsta piešķiršanai. 

 

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

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

35. Pabalstu piešķir atbilstoši  Tērvetes novada domes apstiprinātajam vienas pusdienu 

porcijas izcenojumam Tērvetes novada izglītības iestādēs.  
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36. Pabalsts netiek izsniegts ģimenei naudā, bet tiek apmaksāts rēķins par sniegto 

pakalpojumu ēdināšanas uzņēmumam, kas nodrošina ēdināšanu. 

 

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

aprūpi pieņēmusi Tērvetes novada bāriņtiesa, saņem  atlīdzību par audžuģimenes pienākumu 

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

Audžuģimene saņem  atlīdzību par audžuģimenes pienākumu veikšanu saskaņā ar Ministru  

kabineta noteikumiem. 

38. Pabalsti audžuģimenei tiek piešķirti sekojoši: 

38.1. Ikmēneša pabalsts audžuģimenei bērna uzturam divkāršā Ministru kabineta noteikto 

minimālo uzturlīdzekļu bērnam apmērā; 

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

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

noteikumu 38.1. apakšpunktā noteikto atlīdzības apmēru mēnesī; 

38.3. Ikgadējs pabalsts bērna apģērba un mīkstā inventāra iegādei 100.00 EUR apmērā. 

 

381.     Pabalsts ēdināšanai.  Pabalsts paredzēts pašvaldības pirmsskolas izglītības    

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

ģimenei noteikts trūcīgas ģimenes statuss. 

 

382. Pabalstu piešķir atbilstoši Tērvetes novada domes apstiprinātajam izcenojumam par 

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

 

 

V. Lēmumu pieņemšanas, apstrīdēšanas un pārsūdzēšanas kārtība 

 

39. Lēmumi sociālās palīdzības pabalstu piešķiršanai vai atteikšanai tiek sagatavoti 

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

Dienesta vadītājs. 

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

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

pabalsta piešķiršanas atteikumu. 

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

norādot lēmuma apstrīdēšanas un pārsūdzības kārtību. 

42.  Dienesta pieņemtos lēmumus var apstrīdēt Tērvetes novada domē. 

43. Tērvetes novada domes pieņemtos lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā 

likumā noteiktajā kārtībā. 

 

 

VI. Noslēguma jautājumi 

 

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

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

dzīvojošas personas atzīšanu par maznodrošinātu Tērvetes novadā”. 

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

 

 

 

Domes priekšsēdētāja                                                                                  Dace Reinika 
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APSTIPRINĀTA 

ar Tērvetes novada domes 

2019. gada  28. februāra  

sēdes lēmumu (prot. Nr. 4,   9. §) 

 

Tērvetes novada 

autoceļu finansēšanai paredzētās mērķdotācijas vidējā termiņas izlietošanas programma trīs gadiem (2019-2021) 

 

 

           Kopējais autoceļu garums – 179,672 km 

           Tai skaitā: 

           Melnais segums – 23,414 km 

           Grants segums – 107,323 km 

           Bez seguma – 48,935 km 

 Finansējums gadā – 154264,00  EUR  

 Atlikums no 2018. gada – 44175,70 EUR 

           Kopējais finansējums 2019. gadā – 198439,70 EUR  

 

N.p.k. Izdevuma veids 

2019.  

gadā plānotie 

izdevumi 

 (EUR) 

2020. 

 gadā plānotie 

izdevumi  

(EUR) 

2021. 

 gadā plānotie 

izdevumi  

(EUR) 

Piezīmes 

(aprēķini veikti, ņemot vērā 2018.gada ceļu ziemas un 

vasaras ikdienas uzturēšanas darbu aptuvenās izmaksa ) 

1. Ceļu uzturēšana 

ziemā 
11499,00 11500,00 12075,00 Sniega tīrīšana – 179,672 km x 2gāj.x vidēji  4 reizes 

sezonā(Dec. Janv. Febr. ½ Marts) x 8,00 EUR 

1033,21 500,00 525,00 Smilts kaisīšana – 60.00 km. gāj. x 17.22 EUR 

2. Satiksmes 483.52  500,00  525,00 Ceļa zīmju un stabu iegāde – 4. gab.(vidēji gadā sabojāto 

un no jauna uzstādāmo zīmju skaits) x 120,88 EUR 
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organizācija 

3. Seguma uzturēšana 22680,00 22680,00 23814,00 Ceļu klātnes greiderēšana(novada autoceļi ar grants 

segumu un bez seguma) 405 km.gāj. x 4 x 14.00 EUR 

42500,00  36480,00  38304,00 Ceļa seguma mehanizēta atjaunošana pavasarī ar grants 

šķembu maisījumu –1700 m3 x 25.00  EUR 

25000,00  19520,00  20496,00 Ceļa seguma mehanizēta atjaunošana rudenī ar grants 

šķembu maisījumu –1000 m3 x 25.00 EUR 

46800,00  42000,00  44100,00 Asfalta bedrīšu remonts pavasarī–1800 m2 x 26.00 EUR 

      

24000,00   Ceļa dubultās virsmas apstrāde uz autoceļa Au14 posmā 

 

4. Ceļu kopšana 4600,00 4600,00 4830,00 Mehanizēta zāles pļaušana vidēji - 500 km 2 reizes x  4.60 

EUR sezonā ceļu malās 

 1058,00 1111.00 Mehanizēta krūmu pļaušana vidēji –36 km x1 reizi x 43.56 

EUR sezonā ceļu malās 

5. Rezerves fonds 19843,97 15426,00 

 

16197,00 10% neplānotu, nekavējošu darbu veikšanai, ārkārtas vai 

avārijas seku likvidēšanai/novēršanai autoceļos 

 Kopā: 198439,70 154264,00 161977,00  

    

  

 

              Ja piešķirtais mērķdotācijas palielinās, vai tiek samazināts, tad autoceļu fonda izlietojuma  programmā tiek veiktas korekcijas to 

papildinot ar   papildus darbiem, vai arī kādu no šajā programmā iekļautajiem darbiem finansējot no pašvaldības budžeta līdzekļiem. 

             Mērķdotāciju apjoma prognoze 2020. gadam (iepriekšējā gada līmenī) -154264,00  EUR 

             Mērķdotāciju apjoma prognoze 2021. gadam (5% pieaugums salīdzinot ar 2020. gadu) - 161977,00  EUR 

 

             Plānu sastādīja:    M. Berlands                                

 

 

Domes priekšsēdētāja                                                                                                                          Dace Reinika        
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APSTIPRINĀTS  

ar Tērvetes novada domes  

2019. gada 28. februāra sēdes lēmumu 

(protokols Nr. 4, 12. §)  

 

TĒRVETES NOVADA DOMES  2019. GADA PROJEKTU KONKURSA 

„MĒS - TĒRVETES NOVADAM”  

NOLIKUMS 

 

1. VISPĀRĪGIE NOTEIKUMI 
 

1.1. Šis nolikums nosaka kārtību, kādā Tērvetes novada dome (turpmāk - dome) 

piešķir finansējumu nevalstisko organizāciju – biedrību vai nodibinājumu (turpmāk - NVO) 

vai iedzīvotāju iniciatīvu grupu projektiem. 

1.2. Dome līdzekļus projektiem piešķir konkursa kārtībā. Līdzekļi projektu 

līdzfinansēšanai tiek plānoti Domes kārtējā gada budžetā. 

1.3. Projektu pieteikumus savu mērķprogrammu īstenošanai var iesniegt Tērvetes 

novadā reģistrētas nevalstiskas organizācijas vai iedzīvotāju iniciatīvu grupas, kas darbojas 

Tērvetes novadā. 

1.4. Projektu pieteikumu iesniegšanas termiņš – 2019. gada 26. aprīlis. 

1.5. Paziņojumu par konkursu publicē Tērvetes novada domes informatīvajā 

izdevumā "Laikam Līdzi" un pašvaldības mājas lapā - www.tervetesnovads.lv sadaļas 

„PROJEKTI” apakšsadaļā „Aktuālie projekti un projektu konkursi”. 

 

2. KONKURSA MĒRĶI 
 

2.1. Veicināt iedzīvotāju aktivitāti un līdzdalību viņiem svarīgu jautājumu 

risināšanā, sekmējot viņu dzīves kvalitātes uzlabošanos. 

2.2. Veicināt sadarbību starp pašvaldību, iedzīvotāju iniciatīvu grupām un 

nevalstiskām organizācijām. 

2.3. Veicināt jaunu nevalstisko organizāciju rašanos novadā. 

2.4. Atbalstīt sabiedriski nozīmīgu aktivitāšu īstenošanu Tērvetes novadā. 

 

3. FINANSĒJUMA PIEŠĶIRŠANAS NOSACĪJUMI 
 

3.1. Pašvaldība finansējumu piešķir: brīvā laika pavadīšanas dažādošanai un dzīves 

kvalitātes uzlabošanai (teritoriju labiekārtošanai, telpu aprīkojuma un inventāra iegādei, 

pasākumu un apmācību organizēšanai). 

3.2. Novada projektu konkursa kopējais finansējums – atbilstoši kalendārajā gadā 

apstiprinātājam Tērvetes novada domes budžetam. 

                 3.3. Vienam projektam pieprasītā finansējuma apmērs nedrīkst pārsniegt 

EUR 1000,00. 

3.4. Projekta aktivitātes jāīsteno Tērvetes novadā un projekta rezultātu ieguvējiem 

jābūt Tērvetes novada iedzīvotājiem. 

3.5. Projekta aktivitātes jāīsteno līdz 2019. gada 30. novembrim. 

3.6. Iesniegtais projekts var būt iepriekš atbalstīta projekta turpinājums. 

3.7. Pašvaldības finansējumu nepiešķir: 

       3.7.1. nekustamā īpašuma iegādei; 

       3.7.2. ārvalstu braucieniem; 

       3.7.3. pabalstiem un citiem līdzīgiem maksājumiem privātpersonām; 

       3.7.4.nevalstisko organizāciju pamatdarbības nodrošināšanai, administrācijas 

un darbinieku atalgojumam un maksājumiem par komunālajiem pakalpojumiem; 

http://www.tervetesnovads.lv/
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       3.7.5. īstenotiem pabeigtiem projektiem; 

       3.7.6. politiskiem, militāriem vai reliģiskiem pasākumiem; 

       3.7.7. projektiem, kuru rezultātā īstenošanā tiek gūta peļņa; 

       3.7.8. projektiem, kuri netiek iesniegti projektu konkursa noteiktajā termiņā. 

3.8. Projekta pieteikums netiks vērtēts, ja pretendents iepriekš ir saņēmis Tērvetes 

novada domes līdzfinansējumu, bet nav izpildījis noteiktās prasības pret domi. 

3.9. Projekta pieteikums netiks vērtēts, ja projekts neatbilst izvirzītajai 3.4.punktā 

minētajai prioritātei. 

3.10. Visas izmaksas, kas saistītas ar projekta pieteikuma sagatavošanu un 

iesniegšanu, sedz projekta iesniedzējs. 

 
 

4. PROJEKTA IESNIEGŠANA 

 

4.1. Pretendents, iesniedzot projekta pieteikumu, apņemas ievērot šā konkursa 

nolikuma noteikumus. 

4.2. Projektu konkursa nolikums un pieteikuma veidlapas ir pieejamas pašvaldības 

mājas lapā - www.tervetesnovads.lv sadaļā Projekti/Aktuālie projekti’. 

4.3. Projekta pieteikums sastāv no: 

       4.3.1. parakstītas projekta pieteikuma veidlapas (1.pielikums); 

       4.3.2. projekta izmaksu tāmes (2.pielikums)  

       4.3.3. cenu izpētes dokumentiem (vismaz 2 piedāvājumi) (3.pielikums), 

izņemot pasākumu un apmācību organizēšanai; 

       4.3.4. nevalstiskajām organizācijām - Latvijas Republikas Tieslietu ministrijas 

Uzņēmumu reģistra izsniegtas reģistrācijas apliecības kopijas; 

       4.3.5. rekomendācijas vēstulēm vai citiem dokumentiem, kurus pretendents 

uzskata par būtiskiem projekta izvērtēšanai. 

4.4. Projekta pieteikuma dokumentus jāiesniedz konkursa nolikuma noteiktajā 

termiņā – līdz 2019.gada 26. aprīlim, ieskaitot, Tērvetes novada domē pie sekretāres, 

„Zelmeņos”, Tērvetes pagastā, Tērvetes novadā, LV-3730, personīgi vai ar pasta sūtījumu, vai 

elektroniski (parakstītu ar drošu elektronisko parakstu). 

4.5. Ja projekta pieteikuma dokumenti tiek iesniegti personīgi vai pasta sūtījumā: 

      4.5.1. projekta iesniedzējs projekta dokumentu oriģinālus (1 eksemplāru) 

sagatavo datorrakstā latviešu valodā uz A4 formāta lapām; 

      4.5.2. projekta pieteikumam jābūt cauršūtam, sanumurētam un parakstītam. 

      4.5.3. ja projekta pieteikuma dokumenti tiek iesniegti pasta sūtījumā, tad par 

iesniegšanas laiku tiek uzskatīts sūtījuma pasta zīmogs. 

4.6. Projekta pieteikumu, kas sagatavots atbilstoši normatīvajiem aktiem par 

elektronisko dokumentu noformēšanu (drošs elektroniskais paraksts), nosūta uz Tērvetes 

novada domes e-pasta adresi tervetesnd@tervetesnd.lv ne vēlāk kā līdz 26.  aprīļa 

plkst. 14:30. 

4.7. Pretendents ir atbildīgs par sniegto ziņu patiesumu. 

4.8. Projekta pieteikumu pēc tā iesniegšanas nav atļauts grozīt. 

4.9. Iesniegtos dokumentus pašvaldība atpakaļ neizsniedz. 

 

 

 

5. PROJEKTU PIETEIKUMU VĒRTĒŠANAS PAMATKRITĒRIJI 
 

5.1. Projekta aktualitāte, tā sabiedriskā nozīme, atbilstība konkursa mērķiem un 

noteiktajai prioritātei. 

http://www.tervetesnovads.lv/
mailto:tervetesnd@tervetesnd.lv
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5.2. Projekta īstenošanas gaitā sasniedzamie rezultāti. 

5.3. Piedāvāto ideju oriģinalitāte un ilgtspēja. 

5.4. Pieprasītā finansējuma samērīgums plānotajai aktivitātei. 

5.5. Ja pretendents iesniedzis vairākus projekta pieteikumus, projektu konkursa 

finansējuma ietvaros tiks atbalstīts projekts, kas būs saņēmis lielāku punktu skaitu vērtēšanas 

kritērijos. 

5.6. Projektu vērtēšanā tiks ņemts vērā teritorijas līdzsvarotas attīstības princips. 

 

                      6. KONKURSA KOMISIJA UN PROJEKTU PIETEIKUMU 

IZVĒRTĒŠANAS KĀRTĪBA 

 

6.1. Pretendentu iesniegtos dokumentus izvērtē konkursa vērtēšanas komisija, 

pamatojoties uz Tērvetes novada domes projektu konkursa „Mēs – Tērvetes novadam” 

projektu vērtēšanas kritērijiem (5.pielikums). 

6.2. Konkursa vērtēšanas komisija tiek izveidota ar domes priekšsēdētāja rīkojumu. 

6.3. Konkursa rezultāti tiek publicēti Tērvetes novada domes informatīvajā 

izdevumā "Laikam Līdzi" un pašvaldības mājas lapā www.tervetesnovads.lv. 

 

7. PROJEKTA ĪSTENOŠANA 

7.1. Dome ar nevalstisko organizāciju slēdz līgumu par finansējuma piešķiršanu 

atbalstītā projekta īstenošanai, līgumā nosakot: 

       7.1.1. līgumslēdzēju tiesības un pienākumus; 

       7.1.2. finansēšanas un atskaišu par piešķirto līdzekļu izlietojumu iesniegšanas 

kārtību un termiņus; 

       7.1.3. projekta īstenošanas darbības pārraudzību un kontroli. 

7.2. Iedzīvotāju iniciatīvu grupas atbalstītā projekta īstenošanai finansējums tiek 

novirzīts Tērvetes novada domes iestādei vai struktūrvienībai, kuras jomas projekts ir 

apstiprināts: 

       7.2.1. iestāde vai struktūrvienība ir atbildīga par projekta īstenošanu, atbilstoši 

iniciatīvu grupas apstiprinātā projekta mērķiem; 

       7.2.2. iestāde vai struktūrvienība pārskatu par projekta īstenošanu iesniedz 

grāmatvedības nodaļā brīvā formā. 

 

8. PROJEKTA DARBĪBAS KONTROLE 

8.1. Projekta iesniedzējs – nevalstiskā organizācija pēc aktivitāšu īstenošanas 

norādījos termiņos pašvaldībā, grāmatvedības nodaļā iesniedz: projekta darbības, rezultātu un 

piešķirtā finansējuma izlietojuma pārskatu (4.pielikums). 

8.2. Konkursa vērtēšanas komisijai ir tiesības veikt projekta: 

       8.2.1. aktivitāšu norišu pārbaudi projekta īstenošanas laikā; 

       8.2.2. finanšu līdzekļu izlietojuma pārbaudi projekta īstenošanas laikā un piecu 

gadu laikā pēc projekta īstenošanas beigām. 

8.3. Ja projekta ietvaros tiek iegādāts mazvērtīgais inventārs vai pamatlīdzeklis, tas 

jāglabā ne mazāk kā 5 (pieci) gadi pēc projekta realizācijas. 

8.4. Ja projekts netiek īstenots noteiktajā termiņā un atbilstoši iesniegtajam 

projektam, piešķirtais finansējums netiek izlietots paredzētajiem mērķiem, tiek fiksēti finanšu 

pārkāpumi vai projekta īstenotājs nav iesniedzis projekta atskaiti līgumā noteiktajā termiņā, 

Dome var lemt par piešķirtā finansējuma atmaksas kārtību. 

 

 

Domes priekšsēdētāja Dace Reinika 
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1. pielikums 

Tērvetes novada domes 2019. gada projektu konkursa 

„Mēs – Tērvetes novadam” nolikumam 

 

 
TĒRVETES NOVADA DOMES 2019. GADA PROJEKTU KONKURSA 

„MĒS - TĒRVETES NOVADAM”  

 

PROJEKTA PIETEIKUMS 

 
 

VISPĀRĒJA INFORMĀCIJA 

 

Projekta iesniedzējs (nosaukums)  

Organizācijas reģistrācijas numurs 

(ja attiecināms) 

 

Pasta adrese  

Organizācijas, iniciatīvu grupas vadītājs 

(vārds, uzvārds) 

 

Kontakttālrunis  

E-pasta adrese  

Kontaktpersona (vārds, uzvārds)  

Kontakttālrunis  

E-pasta adrese  

Projekta īstenošanas vieta  

(pagasts/ ciems) 

 

 

Nevalstiskām organizācijām: 

Banka 

 

Bankas konta Nr.  

 

PROJEKTA NOSAUKUMS 

 

 

 

 

PROJEKTA MĒRĶIS 
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ESOŠĀS SITUĀCIJAS ĪSS APRAKSTS 

 

 

 

 

 

 

 

 

APRAKSTIET, KO GRIBIET SASNIEGT (ne vairāk kā ½ lapa) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DZĪVES KVALITĀTES IZMAIŅAS 

Ko projekta īstenošana dos jūsu apdzīvotajai vietai/ciemam/pagastam un 

iedzīvotājiem kopumā? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kas gūs labumu no projekta īstenošanas? 
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PROJEKTĀ PAREDZĒTĀS AKTIVITĀTES, LAIKS, KAD TĀS TIKS ĪSTENOTAS 

UN ATBILDĪGĀS PERSONAS 

 

Aktivitāte 

(veicamais uzdevums) M
ai

js
 

Jū
n
ij

s 

Jū
li

js
 

A
u
g
u
st

s 

S
ep

te
m

-

b
ri

s 

O
k
to

-

b
ri

s 

N
o
v
em

-

b
ri

s 

        

        

        

        

        

Piezīme: Vajadzības gadījumā pieteikumam var pievienot papildus informāciju 

pielikumu veidā (piem., fotogrāfijas, skice u.tml.). 

 

 

 

Datums: ______________________ Projekta iesniedzēja paraksttiesīgā persona: 

 

 

 

 (amats) 

 

 

 (vārds, uzvārds, paraksts) 
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2. pielikums 

Tērvetes novada domes 2019. gada projektu konkursa 

„Mēs – Tērvetes novadam” nolikumam 

 

 

PROJEKTA IZMAKSU TĀME 

 

 

Nr. 
Izdevumu pozīcija 

(plānotie darbi, aktivitātes) 

Tērvetes 

novada 

domes 

finansējums 

euro 

Pašu 

finansējums 

euro 

Cits 

finansējuma 

avots 

(noradīt) 

euro 

Kopā  

euro 

1.      

2.      

3.      

  KOPĀ     

          

 

Projekta iesniedzēja paraksttiesīgā persona: 

 

 

 

Vārds, uzvārds      Datums    Paraksts 
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3. pielikums 

Tērvetes novada domes 2019. gada projektu konkursa 

„Mēs – Tērvetes novadam” nolikumam 

 

 

Cenu aptaujas rezultātu apkopojums 

 

Pasūtītājs: __________________________________ 
 

Iepirkuma priekšmets: ________________________ 
 

 

Informācija par piedāvājumiem 

Piegādātāja nosaukums     

Piedāvājuma cena eiro 

(visiem iekļaujot PVN) 

   

Citi piedāvājumu vērtēšanas 

kritēriji (garantijas laiks, 

piegāde, cits) 

   

Piezīmes (izdruka no mājas lapas, 

vēstule pa pastu, vēstule pa e pastu, 

cits) 

   

Izvēlētais piegādātājs  

Pamatojums piedāvājuma izvēlei  

 

 

Pielikumā _________ piedāvājumi 
  (skaits) 

 

 

 

_________________  ____________________ _____________________ 
(datums)    (paraksts)   (vārds, uzvārds) 
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4. pielikums 

Tērvetes novada domes 2019. gada projektu konkursa 

„Mēs – Tērvetes novadam” nolikumam 

 
 

ATSKAITE  PAR  2019. GADĀ  

TĒRVETES  NOVADA DOMES  ATBALSTĪTĀ  PROJEKTA  ĪSTENOŠANU 

 

1. SATURISKĀ ATSKAITE 

1.1. PROJEKTA NOSAUKUMS 

 

 

1.2. PROJEKTA IESNIEDZĒJA ORGANIZĀCIJA 
ORGANIZĀCIJAS 

NOSAUKUMS 
 

ADRESE   

VADĪTĀJA VĀRDS, 

UZVĀRDS 
 

TĀLRUNIS, E-PASTA 

ADRESE 
 

 

1.3. PROJEKTA MĒRĶA GRUPA (tiešie un netiešie ieguvēji) 

 

 

 
 

 

1.4. AKTIVITĀTES / PASĀKUMI  UN  DALĪBNIEKU  SKAITS  (uzskaitīt: 

- kādas aktivitātes vai pasākumi un cik bieži tika īstenotas,  

- cik dalībnieki piedalījās) 
 

 

 

 

 

 

 
 

1.5. - PROJEKTA REZULTĀTI  - MĒRĶA AUDITORIJAS IEGUVUMI  

(aprakstīt atbilstību izvirzītajam projekta mērķim un sasniegtos rezultātus) 
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1.6. PROJEKTA PARTNER-ORGANIZĀCIJA UN TĀS IEGULDĪJUMS PRPOJEKTA ĪSTENOŠANĀ 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
1.7. KĀ TIKA NODROŠINĀTA PROJEKTA PUBLICITĀTE (uzskaitīt un norādīt kad) 

 

 

 

 

 

 

 
 

1.8. PROJEKTA TURPINĀJUMS UN ILGTSPĒJA 

 

 

 

 

 
 

 
 

1.9. JŪSUPRĀT NOZĪMĪGA INFORMĀCIJA PAR PROJEKTA ĪSTENOŠANAS GAITU VAI 

       REZULTĀTIEM 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

1.10. PIELIKUMI (pielikumā lūdzam pievienot projekta laikā tapušos drukas darbus, atsauksmes presē, 

reklāmas materiālus, fotogrāfijas u.c.) 
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2.  FINANŠU  ATSKAITE 
PAR  2019 .  GADĀ  ĪSTENOTO  PROJEKTU 

2.1. PROJEKTA NOSAUKUMS  

2.2. ORGANIZĀCIJAS  

NOSAUKUMS 
 

2.3. PAR FINANSĒM ATBILDĪGĀS 

PERSONAS VĀRDS, UZVĀRDS  

2.4. TĀLRUNIS, E-PASTA 

ADRESE 
 

 

 

2.5. PROJEKTA KOPĒJĀS IZMAKSAS 

Cits 

līdzfinansējums 

(EUR) 

Tērvetes novada domes piešķirtais līdzfinansējums Projekta kopējās 

izmaksas (EUR) 

 
Summa 

(EUR) 

Izdevumu pozīcija 

(atbilstoši līgumam) 

 

  

   

  

% %  100 % 
 

 

2.6. FINANŠU DOKUMENTU SARAKSTS 

Budžeta 

tāmes 

pozīcija 

(atbilstoši 

līgumam) 

Apmaksas 

dokumenta 

Nr.p.k. 

 

Par ko veikta apmaksa 

 

Izdevuma 

rašanās 

datums 

Attaisnojuma 

dokumenta 

veids un Nr. 

Summa  

(EUR) 

1.      

1.1.      

1.2.      

2.      

2.1.      

2.2.      

3.      

3.1.      

3.2.      

4.      

4.1.      

...      

Kopā:  

Tērvetes novada dome tiesīga pieprasīt visu minēto dokumentu kopijas. 

 
ATSKAITES IESNIEDZĒJS: 

 

VĀRDS, UZVĀRDS ___________________________________________________ 

 

 

AMATS ____________________________________________________________ 

 

 

____________________________    ______________________ 

(datums)      (paraksts) 
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5. pielikums 

Tērvetes novada domes 2019. gada projektu konkursa 

„Mēs – Tērvetes novadam” nolikumam 

 

 

TĒRVETES NOVADA DOMES PROJEKTU KONKURSA 

„MĒS - TĒRVETES NOVADAM”  

PROJEKTU VĒRTĒŠANAS KRITĒRIJI 

 

Katram no projektu vērtēšanas kritērijiem, kas nosaka projekta atbilstību vietējās 

attīstības stratēģijai, piešķir noteiktu punktu skaitu no 0 – 2,0:  

(0 = „neatbilst”, 0,5 = „vāji”, 1,0 = „apmierinoši”, 1,5 = „labi”, 2,0 = „ļoti labi”.  

 

Vispārējie vērtēšanas kritēriji:  

N.p.k. Kritērijs 
Maksimālais 

punktu skaits 

1.  Projekta atbilstība konkursa mērķiem un noteiktajai 

prioritātei  
Atbilst/Neatbilst 

2.  Projekta aktualitāte, tā sabiedriskā nozīme 2 

3.  Projekta nepieciešamības pamatojums 2 

4.  Piedāvāto ideju novitāte un oriģinalitāte  2 

5.  Projekta nozīmīgums izvēlēto mērķa grupu vajadzību 

risināšanā  
2 

6.  Projekts aptvers pēc iespējas plašāku iedzīvotāju 

loku, būs brīvi pieejams jebkuram iedzīvotājam 
2 

7.  Projekta budžeta pārskatāmība 2 

8.  Projekta izmaksu atbilstība plānotajiem uzdevumiem 2 

9.  Projekta ilgtspēja 2 

 
Kopā:  16 

 

 

 
 

Papildus kritērijs vienādu punktu gadījumā: 
 

1. 

Projekta ieviesējs iepriekš nav īstenojis projektus – 2 

punkti, ieguvis atbalstu un īstenojis 1 projektu – 1 

punkts, ieguvis atbalstu un īstenojis 2 un vairāk 

projektus - 0 punkts. 

2 

 

 

Maksimālais punktu skaits - 16 punkti. 

Minimālais punktu skaits – 4 punkti. 

Vienādu punktu gadījumā tiek piemērots papildus kritērijs. Iegūstamais 

papildpunktu skaits – 2 punkti. 

Ja punktu skaits ir zemāks par minimālo punktu skaitu, projekta pieteikums tiek 

noraidīts. 
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6. pielikums 

Tērvetes novada domes 2019. gada projektu konkursa 

„Mēs – Tērvetes novadam” nolikumam 

 

 

TĒRVETES NOVADA DOMES PROJEKTU KONKURSA 

„MĒS - TĒRVETES NOVADAM”  

PROJEKTU VĒRTĒŠANAS KOMISIJAS LOCEKĻA LAPA  

 

Projekta nosaukums __________________________________________________ 
 

Katram no projekta vērtēšanas kritērijiem, kas nosaka projekta atbilstību vietējās 

attīstības stratēģijai, piešķir noteiktu punktu skaitu no 0 – 2,0:  

(0 = „neatbilst”, 0,5 = „vāji”, 1,0 = „apmierinoši”, 1,5 = „labi”, 2,0 = „ļoti labi”) 
 

Vispārējie vērtēšanas kritēriji:  

N.p.k. Kritērijs 
Maksimālais 

punktu skaits 

Iegūtais 

punktu skaits 

1.  Projekta atbilstība konkursa mērķiem 

un noteiktajai prioritātei  
Atbilst/Neatbilst 

 

2.  Projekta aktualitāte, tā sabiedriskā 

nozīme 
2 

 

3.  Projekta nepieciešamības pamatojums 2  

4.  Piedāvāto ideju novitāte un 

oriģinalitāte  
2 

 

5.  Projekta nozīmīgums izvēlēto mērķa 

grupu vajadzību risināšanā  
2 

 

6.  
Projekts aptvers pēc iespējas plašāku 

iedzīvotāju loku, būs brīvi pieejams 

jebkuram iedzīvotājam 

2 

 

7.  Projekta budžeta pārskatāmība 2  

8.  Projekta izmaksu atbilstība plānotajiem 

uzdevumiem 
2 

 

9.  Projekta ilgtspēja 2  

 
Kopā:  16 

 

 

 

 
 

Papildus kritērijs vienādu punktu gadījumā: 

 

1. 

Projekta ieviesējs iepriekš nav īstenojis 

projektus – 2 punkti, ieguvis atbalstu 

un īstenojis 1 projektu – 1 punkts, 

ieguvis atbalstu un īstenojis 2 un vairāk 

projektus - 0 punkts. 

2 
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Maksimālais punktu skaits - 16 punkti; minimālais punktu skaits – 4 punkti. 

Vienādu punktu gadījumā tiek piemērots papildus kritērijs. Iegūstamais 

papildpunktu skaits – 2 punkti. 

Ja punktu skaits ir zemāks par minimālo punktu skaitu, projekta pieteikums tiek 

noraidīts. 
 

Kopējais iegūtais punktu skaits projekta vērtēšanā: __________ 

 

_________________________ _____________ _________________ 

(vārds, uzvārds)      (datums)   (paraksts) 
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APSTIPRINĀTS  

ar Tērvetes novada domes  

2019. gada 28. februāra sēdes lēmumu 

(protokols Nr. 4, 13. §)  

 

 

Sadarbības līgums Nr.___ 

 

Tērvetē, 2019. gada ….martā 

 

Tērvetes novada pašvaldība, reģ.nr. 90001465562, kuras vārdā amata pilnvaru robežās 

rīkojas Tērvetes novada domes priekšsēdētāja Dace Reinika, no vienas puses, 

un 

Nodibinājums „Lāsītes”, vienotais reģistrācijas numurs 40008124417, kuru pārstāv tās 

valdes locekle Valda Prīliņa, no otras puses, abas līgumslēdzējas puses kopā un katra atsevišķi 

turpmāk šai līguma tekstā sauktas arī – Puses un Puse, savstarpēji vienojoties, noslēdz šo 

sadarbības līgumu par sekojošo: 

 

1. Līguma pamatojums 

  Sadarbības līgums tiek noslēgts pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmo 

daļu, Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanas likuma 5.panta 

otro un trešo daļu un Tērvetes novada domes 2019. gada 28. februāra sēdes lēmumu 

( protokols Nr. 4, 13.§)  

 

2. Līguma priekšmets 

  Ar šo līgumu Puses vienojas par sadarbību pilsoniskās sabiedrības attīstībā, labdarībā,  

trūcīgo un sociāli mazaizsargāto personu grupu sociālās labklājības celšanā un citām 

darbībām sabiedriskā labuma jomā.  

 

3. Pušu saistības 

3.1. Realizējot sadarbību šī līguma ietvaros, nodibinājums „Lāsītes” apņemas: 

3.1.1. veicot biedrības darbību, stingri ievērot normatīvo aktu prasības; 

3.1.2.veicināt pilsoniskās sabiedrības attīstību; 

3.1.3.veikt labdarību; 

3.1.4.sekmēt trūcīgo un sociāli mazaizsargāto personu grupu sociālās labklājības celšanu; 

3.1.5. piedalīties un realizēt projektus biedrības darbības jomās; 

      3.1.6. nodot bezatlīdzības lietošanā Tērvetes novada pašvaldības Augstkalnes 

                vidusskolai  mājturības inventāru  EUR 3641,54 vērtībā. 

      3.1.7. veikt citas darbības sabiedriskā labuma jomā.  

3.2. Realizējot sadarbību šī līguma ietvaros, Tērvetes novada pašvaldība apņemas 

nodibinājuma „Lāsītes” darbības nodrošināšanai, bez atlīdzības (tajā skaitā nepieprasot 

samaksu par komunālajiem pakalpojumiem) nodot lietošanā telpu 13,6 m² platībā „Virsaišos”, 

Augstkalnes pagastā, Tērvetes novadā. 

4. Līguma termiņš 

Līgums stājas spēkā ar tā noslēgšanas dienu un ir spēkā līdz 2024. gada 4. martam. 
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5. Vispārīgie noteikumi 

5.1. Līgums satur Pušu pilnīgu vienošanos, Puses ir iepazinušās ar tā saturu un piekrīt 

visiem tā punktiem, ko apliecina ar saviem parakstiem. 

5.2.  Līgums ir sastādīts divos eksemplāros un izsniegts katrai līguma slēdzējai Pusei pa 

vienam eksemplāram. Abiem līguma eksemplāriem ir vienāds juridiskais spēks. 

5.3. Visos citos jautājumos, ko neregulē šī līguma noteikumi, Puses vadās no spēkā 

esošās Latvijas Republikas likumdošanas. 

 

Pašvaldības vārdā:                                                    Biedrības vārdā: 

 

 __________________                                                  __________________ 

D. Reinika                                                                         V. Prīliņa 
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APSTIPRINĀTS  

ar Tērvetes novada domes  

2019. gada 28. februāra sēdes lēmumu 

(protokols Nr. 4, 13. §)  

 

 

PATAPINĀJUMA LĪGUMS  

 

Tērvetē, 2019. gada ____.martā 

 

Tērvetes novada pašvaldība, reģistrācijas numurs 90001465562, turpmāk tekstā saukta 

arī - Patapinātājs, kuras vārdā amata pilnvaru robežās rīkojas Tērvetes  novada domes 

priekšsēdētāja Dace Reinika, no vienas puses, un 

 

Nodibinājums „Lāsītes”, vienotais reģistrācijas numurs 40008124417,  turpmāk tekstā 

saukta arī - Patapinājuma ņēmējs, kuras vārdā rīkojas tās valdes locekle Valda Prīliņa,  no 

otras puses, abas līgumslēdzējas puses kopā un katra atsevišķi turpmāk tekstā sauktas – Puses 

un Puse, paužot savu brīvu gribu un ievērojot Tērvetes novada domes 2019. gada 28. februāra 

sēdes lēmumu (protokols Nr. 4, 13. §)  vienojas par sekojošo: 

 

1. LĪGUMA PRIEKŠMETS 

1.1. Patapinātājs nodod, bet Patapinājuma ņēmējs pieņem lietošanā bez atlīdzības telpu 

13kv.m platībā „Virsaišos”, Augstkalnes pagastā, Tērvetes novadā., turpmāk tekstā saukta – 

Telpa. 

Telpas izmantošanas mērķis –   Patapinājuma ņēmēja darbības pilsoniskās sabiedrības 

attīstības, labdarības, trūcīgo un sociāli mazaizsargāto personu grupu sociālās labklājības 

celšanas sekmēšanā un citu darbību sabiedriskā labuma jomā nodrošināšanā. 

1.2. Telpas tehniskais stāvoklis un kvalitāte Pusēm ir zināma un par to nav strīdi. Telpas 

tehniskais stāvoklis, kvalitāte un bilances vērtība tiek fiksēta Telpas nodošanas – pieņemšanas 

aktā. 

 

2. PUŠU TIESĪBAS UN PIENĀKUMI 

2.1. Patapinājuma ņēmēja tiesības un pienākumi: 

      2.1.1. uzturēt un uzglabāt Telpu labā kārtībā un stāvoklī, un rūpēties par to, kā par 

savu īpašumu,  

        2.1.2. lietot Telpu tikai savām vajadzībām un nenodot to trešajai personai, bez 

Patapinātāja rakstiskas piekrišanas, 

       2.1.3. beidzoties šī līguma termiņam, nodot Telpu tādā stāvoklī (kārtībā), kāda tā bija 

to pieņemot, nodot Telpu ar visiem tai veiktajiem neatņemamiem uzlabojumiem. 

2.2  Patapinātāja tiesības un pienākumi: 

      2.2.1. nodot Telpu Patapinājuma ņēmējam, saskaņā ar šī līguma nosacījumiem un 

netraucēt tās lietošanu. 

      2.2.2. gadījumā, ja rodas nepieciešamība lietot Telpu pirms šī līguma izbeigšanās, 

paziņot Patapinājuma ņēmējam par līguma izbeigšanu vismaz vienu mēnesi iepriekš. 
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2.3. Pušu tiesības un pienākumi: 

      2.3.1. ievērot šī līguma nosacījumus un pildīt tos godprātīgi, 

2.3.2. netraucēt otrai Pusei izmantot savas tiesības un pienākumus, 

2.3.3. par līguma pirmslaicīgu pārtraukšanu paziņot otrai Pusei, noformējot 

paziņojumu rakstveidā, 

2.3.4. atlīdzināt Pusei zaudējumus, kas radušies ar otras Puses tīšu darbību vai 

neuzmanību. 

 

3. LĪGUMA DARBĪBAS TERMIŅŠ 

3.1.   Šis līgums stājas spēkā ar 2019. gada  4. martu  un ir spēkā līdz       2024. gada 4. 

martam. 

3.2. Līgums tiek izbeigts un Telpas nododamas atpakaļ Patapinātājam, ja: 

3.2.1. Telpas tiek izmantotas pretēji to nodošanas bezatlīdzības lietošanā mērķim vai 

tiek pārkāpti patapinājuma līguma noteikumi;  

3.2.2. Patapinājuma ņēmējam tiek anulēts sabiedriskā labuma organizācijas statuss; 

3.2.3. Telpas ir nepieciešamas Patapinātājam savu funkciju nodrošināšanai. 

3.3. Gadījumā, ja Puses vēlas izbeigt līgumu pirms 3.1.punktā minētā termiņa, Puses 

vadās pēc šī Līguma 2.3.3. punkta nosacījumiem. 

 

4. LĪGUMA BLAKUS NOSACĪJUMI 

4.1. Strīdus, kas rodas starp Pusēm, Puses risina savstarpēju pārrunu ceļā, bet, ja strīdus 

nav iespējams izšķirt savstarpēju pārrunu ceļā, Puses griežas tiesā, Latvijas Republikas 

normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā. 

4.2. Šis līgums ir sastādīts divos eksemplāros, no kuriem, viens atrodas pie Patapinājuma 

ņēmēja, bet otrs, pie Patapinātāja. 

 

Patapinātāja vārdā:                                                  Patapinājuma ņēmēja vārdā: 

 

  

_____________________                 ______________________ 

       ( D. Reinika )                                                        ( V. Prīliņa ) 


