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DARBA KĀRTĪBĀ
*Domes priekšsēdētājas informācija
*Izpilddirektora ziņojums
*Bāriņtiesas priekšsēdētājas B. Opmanes ziņojums par 2018. gadu
*Sociālā dienesta vadītājas D. Freidenfeldes ziņojums par 2018. gadu
1. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu, nekustamo īpašumu „Lejiľas”, “Liellejiľas” un
“Jaunlejiľas” robežu pārkārtošanu un lietošanas mērķa piešķiršanu
2. Par zemes nomas līguma pagarināšanu
3. Par zemes nomas līguma pagarināšanu
4. Par zemes nomas līguma pagarināšanu
5. Par zemes nomas līguma noslēgšanu
6. Par zemes nomas līguma noslēgšanu
7. Par zemes nomas līguma noslēgšanu
8. Par lēmuma daļēju atcelšanu
9. Par lēmuma precizēšanu
10. Par automašīnas norakstīšanu un nodošanu utilizācijai
11. Par noteikumu “Grozījumi Tērvetes novada pašvaldības 2018. gada 28. februāra nolikumā
“Tērvetes novada individuālo sportistu un sporta komandu finansiālā atbalsta nolikums ””
apstiprināšanu
12. Par saistošo noteikumu Nr. 7 „Par Tērvetes novada pašvaldības kapsētu uzturēšanu un
izmantošanu” apstiprināšanu
13. Par projekta izmaksām
14. Par nodibinājuma “Fonds Sibīrijas bērni” iesnieguma izskatīšanu
15. Par daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas “Spīdolas” pārvaldīšanas tiesību nodošanu
16. Par Tērvetes novada teritorijas plānojuma apstiprināšanu un saistošo noteikumu Nr. 8
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„Tērvetes novada teritorijas plānojuma grafiskā daļa un teritorijas izmantošanas un apbūves
noteikumi” izdošanu
17. Par aizľēmumu Valsts kasē projekta „Pašvaldības ceļa Bu 1 pārbūve” realizēšanai
18. Par dzīvokļa īpašuma “Labrenči” - 22 atsavināšanu
19. Par saistošo noteikumu Nr.9 „Grozījumi Tērvetes novada domes 2019. gada 21.
februāra saistošajos noteikumos Nr. 3 „Tērvetes novada pašvaldības budžets 2019.
gadam”” apstiprināšanu
20. Par atvaļinājuma piešķiršanu
21. Par deklarētās dzīves vietas anulēšanu
22. Tērvetes novada domes priekšsēdētāja vietnieka vēlēšanas
Sēdi vada domes priekšsēdētāja Dace Reinika
Sēdi protokolē lietvede Santa Hibšmane
Sēdē piedalās: Dace Reinika, Arvīds Bruss, Sandris Laizāns, Ieva Krūmiľa, Linda Karloviča,
Dzintra Sirsone, Madara Darguža, Ainārs Miķelsons, Indriķis Vēveris
Sēdē piedalās pašvaldības darbinieki: Domes izpilddirektors Māris Berlands, Bāriľtiesas
priekšsēdētāja Baiba Opmane, Bāriľtiesas priekšsēdētāja vietniece Gunita Egle-Svaija, Sociālā
dienesta vadītāja Daiga Freidenfelde, jurists Ivars Gorskis, arhīva speciāliste Laila Buķevica,
izglītības darba koordinatore Inita Roze, Augstkalnes pagasta pārvaldes vadītāja Jeļena Belova,
datortīklu administrators Aivars Narvaišs
Domes priekšsēdētāja informē, ka 2019. gada 11. aprīlī ir saľemts deputātes Ievas
Krūmiľas iesniegums. Saskaľā ar likuma ―Par pašvaldībām‖66. pantu Ieva Krūmiľa
paziľo par atkāpšanos no Tērvetes novada domes priekšsēdētāja vietnieka amata, līdz ar
to Ieva Krūmiľa vairs nepilda domes priekšsēdētāja vietnieka amata pienākumus.
Domes priekšsēdētāja lūdz papildināt darba kārtību ar 3 papildjautājumiem
20. Par atvaļinājuma piešķiršanu
21. Par deklarētās dzīves vietas anulēšanu
22. Tērvetes novada domes priekšsēdētāja vietnieka vēlēšanas
Atklāti vārdiski balsojot: PAR – 9 (D. Reinika, A. Bruss, S. Laizāns, I. Krūmiľa, L. Karloviča,
Dz. Sirsone, M. Darguža, A. Miķelsons, I. Vēveris), PRET – nav, ATTURAS – nav, Tērvetes
novada dome NOLEMJ:
Papildināt darba kārtību ar 3 papildjautājumiem
20. Par atvaļinājuma piešķiršanu
21. Par deklarētās dzīves vietas anulēšanu
22. Tērvetes novada domes priekšsēdētāja vietnieka vēlēšanas
Domes priekšsēdētāja aicina apstiprināt darba kārtību ar 22 jautājumiem
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Atklāti vārdiski balsojot: PAR – 9 (D. Reinika, A. Bruss, S. Laizāns, I. Krūmiľa, L. Karloviča,
Dz. Sirsone, M. Darguža, A. Miķelsons, I. Vēveris), PRET – nav, ATTURAS – nav, Tērvetes
novada dome NOLEMJ:
Apstiprināt darba kārtību ar 22 jautājumiem

DARBA KĀRTĪBĀ
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3. Par zemes nomas līguma pagarināšanu
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5. Par zemes nomas līguma noslēgšanu
6. Par zemes nomas līguma noslēgšanu
7. Par zemes nomas līguma noslēgšanu
8. Par lēmuma daļēju atcelšanu
9. Par lēmuma precizēšanu
10. Par automašīnas norakstīšanu un nodošanu utilizācijai
11. Par noteikumu “Grozījumi Tērvetes novada pašvaldības 2018. gada 28. februāra nolikumā
“Tērvetes novada individuālo sportistu un sporta komandu finansiālā atbalsta nolikums ””
apstiprināšanu
12. Par saistošo noteikumu Nr. 7 „Par Tērvetes novada pašvaldības kapsētu uzturēšanu un
izmantošanu” apstiprināšanu
13. Par projekta izmaksām
14. Par nodibinājuma “Fonds Sibīrijas bērni” iesnieguma izskatīšanu
15. Par daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas “Spīdolas” pārvaldīšanas tiesību nodošanu
16. Par Tērvetes novada teritorijas plānojuma apstiprināšanu un saistošo noteikumu
Nr. 8„
Tērvetes novada teritorijas plānojuma grafiskā daļa un teritorijas izmantošanas un apbūves
noteikumi” izdošanu
17. Par aizľēmumu Valsts kasē projekta „Pašvaldības ceļa Bu 1 pārbūve” realizēšanai
18. Par dzīvokļa īpašuma “Labrenči” - 22 atsavināšanu
19. Par saistošo noteikumu Nr.9 „Grozījumi Tērvetes novada domes 2019. gada 21.
februāra saistošajos noteikumos Nr. 3 „Tērvetes novada pašvaldības budžets 2019.
gadam”” apstiprināšanu
20. Par atvaļinājuma piešķiršanu
21. Par deklarētās dzīves vietas anulēšanu
22. Tērvetes novada domes priekšsēdētāja vietnieka vēlēšanas
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Tērvetes novada domes izpilddirektora Māra Berlanda
2019. gada 25. aprīļa ziľojums par pašvaldības darbu
* Par Tērvetes novada budžeta izpildi 2019. gada 1. ceturksnī
Pašvaldības pamatbudţeta ieľēmumu
31.martu ir 1 378 270 EUR, kas ir 27 %.

plāna 5 111 606 EUR

izpilde uz 2019.gada

Tai skaitā :
 nodokļu ieľēmumu plāns 2 336 531 EUR, izpilde 623 841 EUR (26.7 %)
 nenodokļu ieľēmumu plāns 39 040 EUR, izpilde 5 694 EUR (14.6 %).
 maksas pakalpojumu un citu pašu ieľēmumu plāns 1 312 192 EUR, izpilde 351 527 EUR
(26.8 %)
 valsts un pašvaldību budžeta transfertu plāns 1 432 843 EUR, izpilde 397 208 EUR (28
%)
Pamatbudţeta izdevumu plāns izpildīts par 20 %, izlietoti 1 136 020 EUR no plānotiem
5 737 167 EUR. No šīs summas uzturēšanas izdevumiem izlietoti 1 119 936 EUR t.i. 21.7 %,
bet kapitāliem izdevumiem 16 084 EUR, kas sastāda 3 % no plānotiem izdevumiem.
Naudas līdzekļu atlikums kasē un pamatbudžeta banku kontos ir 1 477 035 EUR.
Pašvaldības speciālā budţeta ieľēmumu plāns 2019.gadam ir 163 260 EUR, uz 31.martu
izpildīts par 28 % jeb ieskaitīti 45 418 EUR. Speciālā budţeta izdevumu plāns 2019. gadam ir
183 596 EUR, izpilde 7 226 EUR, kas ir 4 %. Naudas līdzekļu atlikums speciālā budžeta bankas
kontā 101 002 EUR.
Dāvinājumu un ziedojumu budţeta naudas līdzekļu atlikums ir 8 192 EUR.
Pašvaldības kredītsaistības valsts kasei uz 2019.gada 31.martu ir 1 817 367 EUR. Aizľēmumu
atmaksājamā daļa līdz pārskata gada beigām sastāda 118 253 EUR. Aizľēmumu apkalpošanas
izmaksas no gada sākuma līdz 31.martam ir 1 164 EUR.
Pašvaldībai nav nodokļu parādu
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Autoceļu fonda līdzekļu izlietojums 2019. gada 1. ceturksnī
Darba nodoš. pieľ. akta Nr.
(forma 2)

Cet
.

Akts Nr.1/19-sniega šķūrēšana
Akts Nr.2-18-sniega šķūrēšana
Akts Nr.1/19-sniega šķūrēšana
Akts Nr.2/19-sniega šķūrēšana
Akts Nr.1-sniega šķūrēšana
Akts Nr.2-sniega šķūrēšana
Akts Nr.3-smilts kaisīšana
Sniega šķūrēšana

I
I
I
I
I
I
I
I

Kopā I ceturksnī:

I

Augstkal
-nes
pagasts
1784.12

Bukaišu
pagasts

Tērvetes
pagasts

Piezīmes

Kopā

626.99
2176.44
989.42
502.13
551.55
176.77
418.25

1784.12

418.25

5023.30

7225.67

* 29. martā trim pretendentiem tika izsūtīti uzaicinājumi piedalīties cenu aptaujā "Augstkalnes
vidusskolas ieejas mezgla betona kāpľu pārbūve". Līdz 4. aprīlim piedāvājumus iesūtīja visi
uzaicinātie pretendenti. SIA "Kurzemes amatnieks A" piedāvāja veikt pārbūvi par 6197,37 EUR,
SIA "Skorpions VS" par 6099,59, bet SIA "Limen" par 6467,37 EUR, neieskaitot PVN.
Sekojoši ir noslēgts būvdarbu līgums ar lētākā piedāvājuma iesniedzēju SIA "Skorpions VS".
Līgumā paredzēts darbus izpildīt 4 nedēļu laikā.
* 16. aprīlī noslēdzās 10. aprīlī izsludinātā cenu aptauja "Gājēju celiľa izbūve pie Augstkalnes
vidusskolas, "Ezerpils", Augstkalnes pagasts, Tērvetes novads". No trim uzaicinātajiem
pretendentiem - SIA "A&B" iesniedza piedāvājumu par 5923,52 EUR, SIA "Aspekt-V" par
6343,41 EUR, bet SIA "Varpet" par 5044,48 EUR, neieskaitot PVN.
Tādējādi ir sagatavots un izsūtīts parakstīšanai SIA "Varpet" līgums par darbu izpildi 40 dienu
laikā no līguma parakstīšanas. Paredzēts izbūvēt grantētu gājēju celiľu no Augstkalnes baznīcas
līdz gājēju pārejai pie Augstkalnes vidusskolas.
* 16. aprīlī noslēdzās vēl viena cenu aptauja "Betona kāpľu pārbūve pašvaldības ēkai "Rotas",
Bukaišu pagasts, Tērvetes novads". No trim iesniegtajiem pretendentu piedāvājumiem, zemāko
cenu piedāvāja SIA "Skorpions VS" - 2303,47 EUR, neieskaitot PVN, tādējādi ir noslēgts
būvdarbu līgums ar minēto pretendentu. Darbi jāpabeidz līdz 31.maijam.
* 10. aprīlī tika izsludināts iepirkums Nr. TND 2019/5 Publisko iepirkumu likuma 9. panta
kārtībā "SAC "Tērvete" darbinieku veselības apdrošināšana".
24. aprīlī saľemti divi piedāvājumi. Compensa Life Vienna Insurance Group SE Latvijas filiāle
iesūtīja piedāvājumu par 210,69 EUR, bet Apdrošināšanas akciju sabiedrība "BALTA" - 210,00
EUR par vienas personas apdrošināšanu. Maksimālais apdrošināšanas programmas dalībnieku
skaits ir 70 personas.
Notiek iesniegto piedāvājumu izvērtēšana.
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* Nacionālā kultūras mantojuma pārvalde ir atbalstījusi Tērvetes novada pašvaldības iesniegto
projekta pieteikumu "Tērvetes pilsdrupu konservācijas projekta dokumentācijas izstrāde" un
piešķīrusi šim mērķim 7000 EUR finansējumu.
Šajā sakarā 16. aprīlī tika izsūtīti divi uzaicinājumi piedalīties cenu aptaujā "Tērvetes
viduslaiku pilsdrupu konservācijas projekta dokumentācijas izstrāde". Piedāvājumi jāiesniedz
līdz 25. aprīlim plkst.10:00.
Tērvetes viduslaiku pils ir valsts nozīmes arheoloģijas piemineklis.
* 17. aprīlī notika SIA "Rehabilitācijas centrs "Tērvete"" dalībnieku sapulce, kuras gaitā SIA
"Rehabilitācijas centrs "Tērvete"" kapitāla daļu turētāja pārstāvis uzklausīja valdes
priekšsēdētāja, valdes locekles un galvenās grāmatvedes ziľojumus par kapitālsabiedrības
darbību, galvenajiem darbības rādītājiem, kā arī tika iepazīstināts ar sastādīto 2018. gada
pārskatu un zvērināta revidenta ziľojumu, kā rezultātā tika nolemts:
1. Apstiprināt SIA "Rehabilitācijas centrs "Tērvete"" 2018. gada pārskatu;
2. Sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Rehabilitācijas centrs "Tērvete"" 2018. gada peļľu 72
626 EUR apmērā novirzīt sabiedrības attīstībai, tai skaitā rehabilitācijas tehnoloģiju
nodrošināšanai;
3. Ievēlēt zvērinātu revidentu Komandītsabiedrību "S. VILCĀNES AUDITS", licence Nr.88,
atbildīgais biedrs - zvērināta revidente Sandra Vilcāne, sertifikāts Nr.30 par revidentu SIA
"Rehabilitācijas centrs "Tērvete"" 2019. pārskata gadam.
*

Par Komunālo, dzīvokļu jautājumu un parādu piedziľas komisijas darbu.
Aprīlī komisijā saľemti un izskatīti 5 iesniegumi:



komisija piekrita personas atteikumam no īres tiesībām, jo ir atrasta cita dzīvojamā platība.
Nolēma ierosināt domei veikt šī dzīvokļa atsavināšanu, to pārdodot izsolē;
sakarā ar personas nāvi komisija piekrita pārslēgt līgumu par komunālo pakalpojumu
sniegšanu uz citu dzīvoklī deklarēto personu;
personai atteikts izīrēt dzīvokli, jo minētais dzīvoklis jau šobrīd ir izīrēts;
pieľemts lēmums virzīt uz domes sēdi apstiprināšanai daudzdzīvokļu mājas iedzīvotāju
sapulces lēmumu par apsaimniekošanas maksas palielināšanu;
viena persona uzľemta dzīvokļu rindā.






Tērvetes novada Bāriľtiesas priekšsēdētājas Baibas Opmanes ziľojums par 2018. gadu
Bāriľtiesa ir Tērvetes novada pašvaldības 2003. gada janvārī izveidota aizbildnības un
aizgādnības iestāde.
Bāriľtiesa savā darbībā pamatojas uz normatīvajiem aktiem un publisko tiesību principiem.
Bāriľtiesa prioritāri nodrošina bērna vai aizgādnībā esošās personas tiesību un tiesisko interešu
aizsardzību.
Civillikuma noteiktajos gadījumos bāriľtiesa sniedz palīdzību mantojuma lietu kārtošanā,
gādājot par mantojuma apsardzību
Tērvetes novada bāriľtiesa izdara arī notariālos apliecinājumus Tērvetes novada teritorijā
deklarētājām personām
Uz
2018.
gada
31.
decembri
novadā
bija
3426
iedzīvotāju,
no kuriem 552 ir bērni
Bārintiesa pieľem šādus lēmumus:
 Vienpersoniskus;
 Koleģiālus
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Vienpersoniskus lēmumus pieľem:
- atsevišķos īpašos gadījumos bāriľtiesas priekšsēdētājs un/vai bāriľtiesas locekļi
- mutvārdos
- 24 stundu laikā noformē rakstiski
- izpildāmi nekavējoties
- ne vēlāk kā 15 dienu laikā no vienpersoniska lēmuma pieľemšanas sasauc sēdi, lai pieľemtu
tālāko koleģiālo lēmumu
2018. gadā nav pieľemti vienpersoniski lēmumi.
Koleģiālus lēmumus pieľem:
- par aizbildľa atlaišanu sakarā ar bērna pilngadību vai adopciju;
- par piemērotību aizbildľa pienākumu pildīšanai;
- par piemērotību sevišķā aizbildľa pienākumu pildīšanai bērnu mantojumam, lai nesadurtos
palikušā vecāka un bērnu intereses;
- par aizgādības tiesību pārtraukšanu vecākam;
- par pārtraukto aizgādības tiesību neatjaunošanu un prasības sniegšanu tiesā par aizgādības
tiesību atľemšanu vecākiem;
- par bērna ievietošanu audžuģimenē;
- par piemērotību audžuģimenes pienākumu pildīšanai un audžuģimenes statusa piešķiršanu;
- par atzinumu ģimenei uzľemt ārpusģimenes aprūpē esošu bērnu vasara brīvlaikā;
- par personas spējām bērnu pienācīgi aprūpēt;
- par aizgādľu maiľu personai ar ierobežotu rīcībspēju;
- par atzinumu tiesai pēc tās pieprasījuma par saskarsmes tiesību izmantošanas kārtības
noteikšanu vecākam ar bērnu
2018. gadā pieľemti 18 koleģiāli lēmumi
Bāriľtiesa veic dzīves apstākļu pārbaudes un bērnu viedokļa noskaidrošana bērna dzīvesvietā
gadījumos:
- ja to nosaka likums;
- ja bāriľtiesā ierosināta lieta;
- nekavējoties;
- ja dzīves apstākļu pārbaudi ir lūgusi kāda cita kompetenta iestāde.
2018. gadā bāriľtiesa ir informējusi pašvaldības sociālo dienestu un lūgusi sniegt nepieciešamo
psihosociālo atbalstu par 6 jaunajām ģimenēm, kurās aug 8 bērni.
Bāriľtiesa sniedz konsultācijas par:
- Bērnu vecāku aizgādības tiesībām;
- Saskarsmes tiesībām;
- Konfliktsituācijām ģimenē;
- Bērnu personisko un mantisko interešu nodrošināšanu;
- Uzturlīdzekļu piedziľu no otra vecāka;
- Paternitātes noteikšanu vai apstrīdēšanu;
- Jautājumiem par darījumiem, apliecinājumiem, mantojuma kārtošanu.
Bāriľtiesas pārstāvības tiesās 2018. gadā:
- Kā prasītājs bērnu vecāku aizgādības lietās;
- Kā atzinuma sniedzējs vecāku saskarsmes kārtības noteikšanai;
- Bērna pārstāvis kriminālprocesos;
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- Pārstāvība personu rīcībspēju ierobežošanas vai pārskatīšanas lietās.
Notiek starpinstitucionālā sadarbība ar:
- Sociālo dienestu;
- Pašvaldības policiju;
- Izglītības iestādēm;
- Mediķiem;
- Citām bāriľtiesām;
- Valsts policiju;
- Tiesām;
- Prokuratūru.
Vairākkārt notikušas starpinstitucionālās sēdes.
Bāriľtiesa ir veikusi apliecinājumus:
- Nostiprinājuma lūgumu sagatavošana un apliecināšana;
- Pilnvaru sagatavošana un apliecināšana;
- Vecāku piekrišanas bērnu robežu šķērsošanai;
- Darījuma akta projektu sagatavošanu;
- Parakstu un kopiju apliecināšana.
Kopā veikti 137 dažādi apliecinājumi un iekasēta valsts nodeva vairāk kā EUR 1000,00.
Uz 31.12.2018. ar Tērvetes novada bāriľtiesas lēmumu ārpusģimenes aprūpē kopā atradās
17 bērni, t. sk. 3 bērni – audžuģimenēs, 13 bērni aizbildnībā un 1 bērns ilgstošas sociālas
aprūpes un audzināšanas iestādē.
Bāriľtiesas pārraudzībā ir piecas aizgādnībā esošas personas un četri aizgādľi, kuri visi ir
radinieki šīm personām.

Sociālā dienesta vadītājas Daigas Freidenfeldes ziľojums par 2018. gadu
2018. gadā, atbilstoši 2017. gada 27. jūnija Ministru kabineta noteikumiem Nr. 385
“Noteikumi par sociālo pakalpojumu sniedzēju reģistrēšanu” tika veikta Sociālā dienesta
pārreģistrācija sociālo pakalpojumu sniedzēju reģistrā.
Tērvetes novada domes Sociālais dienests kā sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības
sniedzējs turpina būt reģistrā ar Nr. 393.
Sociālā dienesta uzdevumi, tiesības un pienākumi noteikti Sociālo pakalpojumu un sociālās
palīdzības likumā.
2010. gada 30. marta MK noteikumi Nr. 299 nosaka kārtību ģimenes vai personas atzīšanai
par trūcīgu.
Obligāti izmaksājami ir GMI pabalsts (garantētā iztikas minimuma pabalsts) un dzīvokļa
pabalsts. Ja ir apmierināts iedzīvotāju pieprasījums pēc šiem pabalstiem pašvaldība ir tiesīga no
pašvaldības budžeta izmaksāt arī citus pabalstus ģimenes pamatvajadzību apmierināšanai.
Kārtību, kādā saľemami sociālie pabalsti un personas, kuras ir tiesīgas saľemt šos pabalstus
pašvaldība nosaka savos saistošajos noteikumos.
Ar 2018. gada 1. janvāri stājās spēkā:
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- Saistošie noteikumi Nr. 16 “Par ģimenes vai atsevišķi dzīvojošas personas atzīšanu par trūcīgu
vai maznodrošinātu un sociālās palīdzības pabalstiem Tērvetes novada pašvaldībā”;
- Saistošie noteikumi Nr. 15 “Par brīvprātīgās iniciatīvas pabalstiem Tērvetes novada
pašvaldībā”, nosakot atbalstu pirmklasniekiem, bērniem invalīdiem skolu uzsākot, kā arī
palielinot atbalstu jaundzimušajiem;
Aktualizēti 25.01.2018 Saistošie noteikumi Nr.1 “Par sociālajiem pakalpojumiem Tērvetes
novada pašvaldībā”.
Sociālais dienests lēmumus pieľem sēdēs. 2018. gadā sociālajam dienestam notikušas
sēdes.
SOPA sistēmā reģistrēti 389 iesniegumi saistībā ar
saľemšanu, tai skaitā 224 iesniegumi pabalstiem.

32

sociālo pakalpojumu un palīdzības

- 124 iesniegumi trūcīgas personas/ģimenes izziľas saľemšanai, (trūcīgas personas materiālajam
stāvoklim jāatbilst noteiktiem kritērijiem un naudas līdzekļi uz vienu ģimenes locekli nedrīkst
būt lielāki par EUR 128,06);
- 33 iesniegumi saistībā ar sociālajiem pakalpojumiem;
- 8 iesniegumi maznodrošinātas personas/ģimenes izziľas saľemšanai (Pašvaldības noteiktais
maznodrošinātas ģimenes ienākumu līmenis ir 50% no valstī noteiktās minimālās, 2018. gadā
tas bija 215.oo eiro).
Statistikas datu apkopojums, pamatojoties uz SOPA datiem:
- 2018. gadā 301 reizi veiktas ģimeľu (personu) apsekošanas ģimenes sociālās un materiālās
situācijas novērtēšanai;
- 526 konsultācijas iedzīvotāju sociālās atstumtības riska mazināšanai;
- 12 personas izvērtētas
valsts apmaksātam
sociālās rehabilitācijas pakalpojuma
nepieciešamībai, sagatavoti un nosūtīti dokumenti Valsts sociālās integrācijas aģentūrai;
- 8 personas izvērtētas VDĀEK (Veselības un darbspēju ekspertīzes ārstu Valsts komisija)
kopšanas pabalsta piešķiršanai personām ar 1. grupas invaliditāti, sagatavoti un nosūtīti
dokumenti;
- 7 personas izvērtētas un noteikts aprūpes līmenis ievietošanai SAC;
- Asistenta pakalpojums piešķirts 6 personām.
Kopā ar Domes priekšsēdētāju 2018. gadā apciemoja 18 seniorus, sveicot atbilstoši 85; 90; 95
gadu jubilejās.
Pasākumā «Mazais Tērvetnieks» sveica 24 2018. gadā dzimušus mazuļus.
Ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojums sociālās aprūpes centros uz
31.12.2018 apmaksāts 21 pieaugušai personai un 1 bērnam par EUR 72 403.00
Sociālās palīdzības pabalstiem 2018. gadā izlietoti EUR 19883,40, (salīdzinājumam
2017. gadā – EUR 20040,00, 2016. gadā – EUR 19413,-), t.sk.:
- pabalsts audžuģimenēm EUR 9985,60;
- dzīvokļa pabalsts EUR 6706,06;
- GMI pabalsti EUR 1301,-;
- pabalsts aprūpei mājās EUR 1090,-;
- Pabalsts krīzes situācijās EUR 730,-;
- Citi pabalsti trūcīgām mājsaimniecībām EUR 120,9

Pašvaldības pabalstiem brīvprātīgo iniciatīvu izpildei atbilstoši Tērvetes novada domes 2017.
gada 30. novembra saistošiem noteikumiem Nr.15 « Par brīvprātīgās iniciatīvas pabalstiem
Tērvetes novada pašvaldībā » 2018. gadā izlietoti EUR 16626,37, t.sk.:
- apbedīšanas pabalstiem – EUR 8481,94;
- pabalsti jaundzimušajiem – EUR 3730,00;
- pabalstiem mācību līdzekļu un skolas piederumu iegādei – EUR 3420,00;
- pabalstam Ziemassvētku paciľām – EUR 1630,00;
- pabalstiem aizbildľiem – EUR 1399,00;
- pabalstiem dzīves jubilejām – EUR 665,00;
- pabalstiem politiski represēto personu atbalstam – EUR 665,00;
- pabalstam atgriežoties no ieslodzījuma vietas – EUR 43,00.
NVA reģistrēto bezdarbnieku skaits uz 01.01.2019. – 92 (2017.g. – 123, 2016.g. – 164)
Brīvā laika aktivitāšu nodrošināšanai bērniem un jauniešiem darbojas BPI “Saule” Bukaišu
pagastā.
Ar higiēnu saistītos pakalpojumus nodrošina:
Ģimenes atbalsta centrs Augstkalnes pagastā;
Ģimenes atbalsta centrs Bukaišu pagastā.
2019.-2020. gadā sociālais dienests plāno strādāt pie jauna pakalpojuma veida - ģimenes
asistents - ieviešanas.

1. paragrāfs
Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu, nekustamo īpašumu „Lejiľas‖,
―Liellejiľas‖ un ―Jaunlejiľas‖ robeţu pārkārtošanu un lietošanas mērķa piešķiršanu
D. Reinika
Atklāti vārdiski balsojot: PAR – 9 (D. Reinika, A. Bruss, S. Laizāns, I. Krūmiľa, L.
Karloviča, Dz. Sirsone, M. Darguža, A. Miķelsons, I. Vēveris), PRET – nav, ATTURAS – nav,
Tērvetes novada dome NOLEMJ:
Pieľemt lēmumu Nr. 32 “Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu, nekustamo īpašumu
“Lejiľas”, “Liellejiľas” un “Jaunlejiľas” robežu pārkārtošanu un lietošanas mērķa piešķiršanu”

2. paragrāfs
Par zemes nomas līguma pagarināšanu
D. Reinika
Atklāti vārdiski balsojot: PAR – 9 (D. Reinika, A. Bruss, S. Laizāns, I. Krūmiľa, L.
Karloviča, Dz. Sirsone, M. Darguža, A. Miķelsons, I. Vēveris), PRET – nav, ATTURAS – nav,
Tērvetes novada dome NOLEMJ:
Pieľemt lēmumu Nr. 33 “Par zemes nomas līguma pagarināšanu”
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3. paragrāfs
Par zemes nomas līguma pagarināšanu
D. Reinika
Atklāti vārdiski balsojot: PAR – 9 (D. Reinika, A. Bruss, S. Laizāns, I. Krūmiľa, L.
Karloviča, Dz. Sirsone, M. Darguža, A. Miķelsons, I. Vēveris), PRET – nav, ATTURAS – nav,
Tērvetes novada dome NOLEMJ:
Pieľemt lēmumu Nr. 34 “Par zemes nomas līguma pagarināšanu”
4. paragrāfs
Par zemes nomas līguma pagarināšanu
D. Reinika
Atklāti vārdiski balsojot: PAR – 9 (D. Reinika, A. Bruss, S. Laizāns, I. Krūmiľa, L.
Karloviča, Dz. Sirsone, M. Darguža, A. Miķelsons, I. Vēveris), PRET – nav, ATTURAS – nav,
Tērvetes novada dome NOLEMJ:
Pieľemt lēmumu Nr. 35 “Par zemes nomas līguma pagarināšanu”

5. paragrāfs
Par zemes nomas līguma noslēgšanu
D. Reinika
Atklāti vārdiski balsojot: PAR – 9 (D. Reinika, A. Bruss, S. Laizāns, I. Krūmiľa, L.
Karloviča, Dz. Sirsone, M. Darguža, A. Miķelsons, I. Vēveris), PRET – nav, ATTURAS – nav,
Tērvetes novada dome NOLEMJ:
Pieľemt lēmumu Nr. 36 “Par zemes nomas līguma pagarināšanu”

6. paragrāfs
Par zemes nomas līguma noslēgšanu
D. Reinika
Atklāti vārdiski balsojot: PAR – 9 (D. Reinika, A. Bruss, S. Laizāns, I. Krūmiľa, L.
Karloviča, Dz. Sirsone, M. Darguža, A. Miķelsons, I. Vēveris), PRET – nav, ATTURAS – nav,
Tērvetes novada dome NOLEMJ:
Pieľemt lēmumu Nr. 37 “Par zemes nomas līguma pagarināšanu”
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7. paragrāfs
Par zemes nomas līguma noslēgšanu
Atklāti vārdiski balsojot: PAR – 9 (D. Reinika, A. Bruss, S. Laizāns, I. Krūmiľa, L.
Karloviča, Dz. Sirsone, M. Darguža, A. Miķelsons, I. Vēveris), PRET – nav, ATTURAS – nav,
Tērvetes novada dome NOLEMJ:
Pieľemt lēmumu Nr. 38 “Par zemes nomas līguma pagarināšanu”

8. paragrāfs
Par lēmuma daļēju atcelšanu
D. Reinika
Atklāti vārdiski balsojot: PAR – 9 (D. Reinika, A. Bruss, S. Laizāns, I. Krūmiľa, L.
Karloviča, Dz. Sirsone, M. Darguža, A. Miķelsons, I. Vēveris), PRET – nav, ATTURAS – nav,
Tērvetes novada dome NOLEMJ:
Pieľemt lēmumu Nr. 39 “Par lēmuma daļēju atcelšanu”

9. paragrāfs
Par lēmuma precizēšanu
D. Reinika
Atklāti vārdiski balsojot: PAR – 9 (D. Reinika, A. Bruss, S. Laizāns, I. Krūmiľa, L. Karloviča,
Dz. Sirsone, M. Darguža, A. Miķelsons, I. Vēveris), PRET – nav, ATTURAS – nav, Tērvetes
novada dome NOLEMJ:
Pieľemt lēmumu Nr. 40 “Par lēmuma precizēšanu”

10. paragrāfs
Par automašīnas norakstīšanu un nodošanu utilizācijai
D. Reinika
Tērvetes novada dome ir izskatījusi Tērvetes novada domes Tautsaimniecības un attīstības
komitejas iesniegto lēmuma projektu par Tērvetes novada pašvaldībai piederošās automašīnas
Opel Zafira, 2000. gada izlaidums, ar valsts reģistrācijas numuru GT4280 norakstīšanu un
utilizēšanu.
Izskatot minēto ierosinājumu, Tērvetes novada dome konstatēja:
Tērvetes novada domes Tērvetes pagasta komunālā dienesta vadītājs Jānis Melderis 2019.
gada 26. martā ir iesniedzis iesniegumu Tērvetes novada domē ar lūgumu izvērtēt lietderību
tālākai ekspluatācijai automašīnu Opel Zafira ar valsts reģistrācijas numuru GT4280.
Iesniegumam pievienota CSDD izsniegta Transportlīdzekļa diagnostikas karte, kurā ir
konstatēta virkne ar trūkumiem un bojājumiem, kas liedz automašīnai piedalīties ceļu satiksmē,
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un sabiedrības ar ierobežotu atbildību “ANDREA”, reģistrācijas numurs 48503004225, 2019.
gada 22. martā sastādīts defektācijas akts, no kura izriet, ka automašīnas remonts un atjaunošana
nav ekonomiski izdevīga, jo remonta izmaksas pārsniedz automašīnas tirgus vērtību.
Norādītās automašīnas atlikusī bilances vērtība ir 0,00 EUR.
Vadoties no minētā, izvērtējot lietderības apstākļus, pamatojoties uz likuma “Par
pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 19.punktu un Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas
izšķērdēšanas novēršanas likuma 2. un 3.pantu, 2019. gada 18. aprīļa Tautsaimniecības un
attīstības komitejas lēmumu, Tērvetes novada dome, atklāti vārdiski balsojot: PAR - 9 (D.
Reinika, A. Bruss, S. Laizāns, I. Krūmiľa, L. Karloviča, Dz. Sirsone, M. Darguža, A. Miķelsons,
I. Vēveris), PRET - nav, ATTURAS - nav, NOLEMJ:
1. Norakstīt no pašvaldības grāmatvedības bilances uzskaites automašīnu Opel Zafira, valsts
reģistrācijas numurs GT4280, izlaiduma gads 2000., atlikusī bilances vērtība 0,00 EUR (nulle
euro 00 centi).
2. Norakstīto automašīnu Opel Zafira, valsts reģistrācijas numurs GT4280, noľemt no
uzskaites CSDD un realizēt, nododot to utilizācijai sertificētam uzľēmumam.
3. Lēmuma izpildi uzdot veikt Tērvetes novada pašvaldības izpilddirektoram M. Berlandam.

11. paragrāfs
Par noteikumu ―Grozījumi Tērvetes novada pašvaldības 2018. gada 28. februāra
nolikumā ―Tērvetes novada individuālo sportistu un sporta komandu finansiālā atbalsta
nolikums ‖‖ apstiprināšanu
D. Reinika
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.pantu, saskaľā ar 2019. gada 18. aprīļa
Finanšu komitejas lēmumu, Tērvetes novada dome, atklāti vārdiski balsojot: PAR - 9 (D.
Reinika, A. Bruss, S. Laizāns, I. Krūmiľa, L. Karloviča, Dz. Sirsone, M. Darguža, A. Miķelsons,
I. Vēveris), PRET - nav, ATTURAS - nav, NOLEMJ:
Apstiprināt noteikumus “Grozījumi Tērvetes novada pašvaldības 2018. gada 28. februāra
nolikumā “Tērvetes novada individuālo sportistu un sporta komandu finansiālā atbalsta
nolikums”” (pielikumā)

12. paragrāfs
Par saistošo noteikumu Nr. 7
„Par Tērvetes novada pašvaldības kapsētu uzturēšanu un izmantošanu‖
apstiprināšanu
D. Reinika
Tērvetes novada dome, izskatot iesniegto lēmuma projektu par Tērvetes novada domes
saistošajiem noteikumiem Nr.7 „Par Tērvetes novada pašvaldības kapsētu uzturēšanu un
izmantošanu”, pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām”
21. pantu, ievērojot Finanšu
komitejas 2019. gada 18. aprīļa lēmumu, atklāti vārdiski balsojot: PAR – 9 (D. Reinika, A.
Bruss, S. Laizāns, I. Krūmiľa, L. Karloviča, Dz. Sirsone, M. Darguža, A. Miķelsons, I. Vēveris),
PRET – nav, ATTURAS - nav, NOLEMJ:
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1. Apstiprināt Tērvetes novada domes saistošos noteikumus Nr.7 „Par Tērvetes novada
pašvaldības kapsētu uzturēšanu un izmantošanu” (pielikumā) ;
2. Pēc saistošo noteikumu un paskaidrojuma raksta parakstīšanas triju darba dienu laikā
elektroniskā veidā nosūtīt saistošos noteikumus atzinuma sniegšanai Vides aizsardzības un
reģionālās attīstības ministrijai;
3. Ja Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas atzinumā nav izteikti iebildumi par
pieľemto saistošo noteikumu tiesiskumu, publicēt saistošos noteikumus oficiālajā izdevumā
„Latvijas Vēstnesis”;
4. Saistošie noteikumi stājas spēkā nākamajā dienā pēc to publicēšanas oficiālajā izdevumā
„Latvijas Vēstnesis”;
5. 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;
6. Kontroli par šī lēmuma izpildi veikt Tērvetes novada domes izpilddirektoram.

13. paragrāfs
Par projekta izmaksām
D. Reinika
Saskaľā ar Tērvetes novada domes 2017. gada 28. septembra sēdes lēmumu “Par dalību
projektā” (protokols Nr.16, 12. §), Tērvetes novada domes iepirkuma Nr. TND 2019/2/ELFLA
rezultātiem, pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.pantu, Tērvetes novada domes 2019.
gada 18. aprīļa Finanšu komitejas lēmumu, Tērvetes novada dome, atklāti vārdiski balsojot:
PAR – 9 (D. Reinika, A. Bruss, S. Laizāns, I. Krūmiľa, L. Karloviča, Dz. Sirsone, M. Darguža,
A. Miķelsons, I. Vēveris), PRET – nav, ATTURAS – nav, NOLEMJ:
1. Apstiprināt projekta „Pašvaldības ceļa Te 67 pārbūve” kopējās izmaksas EUR 259 737,74
(divi simti piecdesmit deviľi tūkstoši septiľi simti trīsdesmit septiľi euro 74 centi), t.sk. Tērvetes
novada domes līdzfinansējums EUR 25 973,77 (divdesmit pieci tūkstoši deviľi simti
septiľdesmit trīs euro 77 centi).
2. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot izpilddirektoram M. Berlandam.
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14. paragrāfs
Par nodibinājuma ―Fonds Sibīrijas bērni‖ iesnieguma izskatīšanu
D. Reinika
Tērvetes novada domē 2019. gada 4. aprīlī saľemta nodibinājuma Komunistiskā terora
upuru atbalsta un palīdzības fonds "Sibīrijas bērni", /reģistrācijas numurs/, vēstule, kurā izteikts
lūgums atbalstīt Tērvetes novada represētās /Vārds Uzvārds/ braucienu uz izsūtījuma vietām
Sibīrijā 2019. gada augustā, daļēji sedzot ceļa un uzturēšanās izdevumus. Braucienā piedalīsies
arī žurnāliste, kura atspoguļos brauciena norisi un informēs lasītājus medijos, kā arī filmēšanas
grupa, kura gatavos materiālu filmas “Tālā zeme Sibīrija” nākamajām sērijām. Fonds ”Sibīrijas
bērni” braucienus uz Sibīriju organizē jau trīspadsmito gadu, lai aizvestu piemiľas zīmes,
noturētu aizlūgumus 1941. un 1949. gadā deportācijā cietušajiem. 2019. gadā misija tiks
turpināta, dodoties uz Tomskas apgabalu.
Fonds “Sibīrijas bērni” apľemas visos reklāmas materiālos minēt Tērvetes novada domes
atbalstu. Fonds ”Sibīrijas bērni” norāda, ka nespēj represētajiem atgriezt viľu zaudētos
tuviniekus un bērnību, ka vēlas sniegt viľiem morālu gandarījumu, ka viľi nav aizmirsti, bet
Latvijas iedzīvotājiem atgādināt par mūsu neseno pagātni ar cerību, ka tā nekad neatkārtosies.
No braucieniem veidojas filmas, kuras katru gadu izrāda Latvijas televīzijā 14. jūnijā un 25.
martā, kuras izmanto skolas kā mācību materiālus. Katru gadu brauciena dalībnieki stāsta un
rāda likteľbiedriem pieredzēto. Uzfilmētais materiāls tiek rādīts pašvaldībās, kultūras namos,
represēto saietos.
Izvērtējot lūguma pamatotību un finansējuma piešķiršanas lietderību, pamatojoties uz likuma
“Par pašvaldībām” 12.pantu, 15.panta pirmās daļas 5.punktu, 21.panta pirmās daļas 27.punktu un
likuma „Par pašvaldību budžetiem" 30.pantu, ľemot vērā Finanšu komitejas 2019. gada 18.
aprīļa sēdes lēmumu, atklāti vārdiski balsojot: PAR – 9 (D. Reinika, A. Bruss, S. Laizāns, I.
Krūmiľa, L. Karloviča, Dz. Sirsone, M. Darguža, A. Miķelsons, I. Vēveris), PRET - nav,
ATTURAS - nav, Tērvetes novada dome NOLEMJ:
1. Piešķirt no Tērvetes novada pašvaldības 2019. gada pamatbudžeta līdzekļiem
”Komunistiskā terora upuru atbalsta un palīdzības fondam "Sibīrijas bērni", /reģistrācijas
numurs/, 300,00 EUR (trīs simti euro 00 centi) finansiālu atbalstu brauciena uz Sibīriju
organizēšanai saskaľā ar iesniegto brauciena aprakstu. Finansējumu nodrošināt no struktūras
“Finansējums biedrībām”.
2. Noslēgt sadarbības līgumu ar nodibinājumu „Fonds Sibīrijas bērni” par līdzekļu
mērķtiecīgu izlietošanu.

15. paragrāfs
Par daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas ―Spīdolas‖ pārvaldīšanas tiesību
nodošanu
D. Reinika
Atklāti vārdiski balsojot: PAR – 9 (D. Reinika, A. Bruss, S. Laizāns, I. Krūmiľa, L. Karloviča,
Dz. Sirsone, M. Darguža, A. Miķelsons, I. Vēveris), PRET – nav, ATTURAS – nav, Tērvetes
novada dome NOLEMJ:
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Pieľemt lēmumu Nr. 41 “Par daudzdzīvokļu mājas “Spīdolas” pārvaldīšanas tiesību
nodošanu”

16. paragrāfs
Par Tērvetes novada teritorijas plānojuma apstiprināšanu un saistošo
noteikumu Nr. 8 „ Tērvetes novada teritorijas plānojuma grafiskā daļa un
teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi‖ izdošanu
D. Reinika
Tērvetes novada dome saskaľā ar Tērvetes novada domes 2017. gada 30. marta sēdes
lēmumu (protokols Nr.7, 8. §) „Par Tērvetes novada teritorijas plānojuma un attīstības
programmas izstrādes uzsākšanu” uzsāka Tērvetes novada Teritorijas plānojuma izstrādi.
Teritorijas plānojuma izstrādes laikā tika izstrādātas četras Teritorijas plānojuma redakcijas.
Teritorijas plānojuma izstrādes laikā notikušas Teritorijas plānojuma redakciju publiskās
apspriešanas un publiskās apspriešanas sanāksmes. 1., 2. un 3. redakciju publiskās apspriešanas
laikā tika saľemti iedzīvotāju, nekustamo īpašumu īpašnieku un pašvaldības speciālistu
priekšlikumi, kā arī institūciju atzinumi ar norādījumiem par labojumiem un papildinājumiem, kas
pēc izvērtēšanas tika iestrādāti Teritorijas plānojuma redakcijās.
Teritorijas plānojuma 4. redakcijas publiskās apspriešanas laikā, kā par to savā ziľojumā
informēja Teritorijas plānojuma izstrādes vadītāja Linda Mierlauka, netika saľemti jauni
plānotajai teritorijas attīstībai un izmantošanai būtiski vērā ľemami institūciju priekšlikumi par
Teritorijas plānojuma redakcijas papildināšanu vai labošanu, bet iedzīvotāji un nekustamo
īpašumu īpašnieki priekšlikumus par Teritorijas plānojuma redakcijas papildināšanu vai labošanu
neiesniedza.
2019. gada 21. februārī notika Teritorijas plānojuma 4.redakcijas publiskās apspriešanas
sanāksme. Izvērtējot publiskās apspriešanas rezultātus un institūciju atzinumus, Teritorijas
plānojuma izstrādes vadītāja Linda Mierlauka ierosina virzīt Teritorijas plānojuma 4.redakciju
apstiprināšanai domē.
Ievērojot minēto, izvērtējot Teritorijas plānojuma izstrādes vadītājas Lindas Mierlaukas
ziľojumu, Teritorijas plānojuma 4. redakciju, Teritorijas plānojuma 4. redakcijas publiskās
apspriešanas sanāksmes protokolu, pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21. panta pirmās
daļas 3. un 16. punktu, 43. panta pirmās daļas 1. punktu, Teritorijas attīstības plānošanas likuma
12. panta pirmo daļu un 25. pantu, Ministru kabineta 2014. gada 14. oktobra noteikumu Nr. 628
„Noteikumi par pašvaldību teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem” 86. punktu, 88. punkta
88.1. apakšpunktu un 91. punktu, ievērojot Finanšu komitejas 2019. gada 18. aprīļa lēmumu,
Tērvetes novada dome, atklāti vārdiski balsojot: PAR - 9 (D. Reinika, A. Bruss, S. Laizāns, I.
Krūmiľa, L. Karloviča, Dz. Sirsone, M. Darguža, A. Miķelsons, I. Vēveris), PRET - nav,
ATTURAS - nav, NOLEMJ:
1. Apstiprināt teritorijas attīstības plānošanas dokumentu „Tērvetes novada teritorijas
plānojums”, kas sastāv no sekojošām daļām:
1.1. Paskaidrojuma raksts;
1.2. Grafiskā daļa;
1.3. Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi;
2. Izdot saistošos noteikumus Nr. 8 „Tērvetes novada teritorijas plānojuma grafiskā daļa un
teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi” (lēmuma pielikumā).
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3. Paziľojumu par saistošo noteikumu apstiprināšanu publicēt oficiālajā izdevumā „Latvijas
Vēstnesis”, Tērvetes novada pašvaldības izdevumā „Laikam Līdzi”, tīmekļa vietnē www.
tervetesnovads.lv un Teritorijas attīstības plānošanas sistēmā (TAPIS).
4. Saistošie noteikumi Nr. 8 „Tērvetes novada teritorijas plānojuma grafiskā daļa un
teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi” stājas spēkā nākamajā dienā pēc paziľojuma
publicēšanas oficiālajā izdevumā „Latvijas Vēstnesis”, bet ir īstenojami saskaľā ar Teritorijas
attīstības plānošanas likuma 27. pantā noteikto.
5. Līdz teritorijas attīstības plānošanas dokumenta „Tērvetes novada teritorijas plānojums”
īstenošanas uzsākšanai piemērojami Tērvetes novada domes 2009. gada 10. decembra saistošie
noteikumi Nr. 12 „Tērvetes novada teritorijas plānojuma 2005.-2017. ar 2009. gada
grozījumiem grafiskā daļa un teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi”.
6. Ar saistošo noteikumu Nr. 8 „Tērvetes novada teritorijas plānojuma grafiskā daļa un
teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi” īstenošanas uzsākšanas brīdi atzīt par spēku
zaudējušiem Tērvetes novada domes 2009. gada 10. decembra saistošos noteikumus Nr. 12
„Tērvetes novada teritorijas plānojuma 2005.-2017. ar 2009. gada grozījumiem grafiskā daļa un
teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi”.

17. paragrāfs
Par aizľēmumu Valsts kasē projekta
„Pašvaldības ceļa Bu 1 pārbūve‖ realizēšanai
D. Reinika
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21. panta pirmās daļas 19. punktu, likuma „Par
pašvaldību budžetiem” 22., 22.1 un 24. pantu, likuma "Likums par budžetu un finanšu vadību"
45. pantu un LR MK 25.03.2008. noteikumiem Nr. 196 „Noteikumi par pašvaldību
aizľēmumiem un galvojumiem”, Lauku atbalsta dienesta Zemgales reģionālās pārvaldes
pieľemto lēmumu par projekta iesnieguma Nr. 18-06-A00702-000080 "Pašvaldības ceļa Bu 1
pārbūve" apstiprināšanu, 2019. gada 18. aprīļa Finanšu komitejas lēmumu, Tērvetes novada
dome, atklāti vārdiski balsojot: PAR - 9 (D. Reinika, A. Bruss, S. Laizāns, I. Krūmiľa, L.
Karloviča, Dz. Sirsone, M. Darguža, A. Miķelsons, I. Vēveris), PRET - nav, ATTURAS - nav,
NOLEMJ:
Lūgt Pašvaldību aizľēmumu un galvojumu kontroles un pārraudzības padomi sniegt atļauju
un ľemt aizľēmumu Valsts kasē līdz 437 037,23 EUR (četri simti trīsdesmit septiľi tūkstoši
trīsdesmit septiľi euro 23 centi) apmērā Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai
Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.-2020. gadam pasākuma „Pamatpakalpojumi un
ciematu atjaunošana lauku apvidos” projekta Nr. 18-06-A00702-000080 „Pašvaldības ceļa Bu 1
pārbūve” īstenošanai,
ar aizľēmuma izľemšanas laiku līdz 2019. gada 30. novembrim.
Aizľēmumu ľemt uz 20 gadiem ar atlikto pamatsummas maksājumu uz 1 gadu no līguma
noslēgšanas brīža, aizľēmuma atmaksu garantējot no Tērvetes novada pašvaldības budžeta
līdzekļiem.
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18. paragrāfs
Par dzīvokļa īpašuma ―Labrenči‖ - 22 atsavināšanu
D. Reinika
Atklāti vārdiski balsojot: PAR – 9 (D. Reinika, A. Bruss, S. Laizāns, I. Krūmiľa, L. Karloviča,
Dz. Sirsone, M. Darguža, A. Miķelsons, I. Vēveris), PRET – nav, ATTURAS – nav, Tērvetes
novada dome NOLEMJ:
Pieľemt lēmumu Nr. 42 “Par dzīvokļa īpašuma “Labrenči” – 22 atsavināšanu”

19. paragrāfs
Par saistošo noteikumu Nr.9 „Grozījumi Tērvetes novada domes 2019.gada 21.februāra
saistošajos noteikumos Nr. 3 „Tērvetes novada pašvaldības budţets 2019.gadam‖‖
apstiprināšanu
D. Reinika
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21. un 46.pantu, Tērvetes novada dome, atklāti
vārdiski balsojot: PAR -9 (D. Reinika, A. Bruss, S. Laizāns, I. Krūmiľa, L. Karloviča, Dz.
Sirsone, M. Darguža, A. Miķelsons, I. Vēveris), PRET - nav, ATTURAS - nav, NOLEMJ:
Apstiprināt Tērvetes novada pašvaldības saistošos noteikumus Nr.9 „Grozījumi Tērvetes
novada pašvaldības 2019. gada 21. februāra saistošajos noteikumos Nr. 3 ”Tērvetes novada
pašvaldības budžets 2019. gadam”” (Noteikumi pielikumā).

20. paragrāfs
Par atvaļinājuma piešķiršanu
D. Reinika
Tērvetes novada dome ir izskatījusi domes priekšsēdētājas Daces Reinikas iesniegumu par
atvaļinājuma piešķiršanu.
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21. panta pirmās daļas 27. punktu, Darba likuma
149. pantu, Tērvetes novada pašvaldības 2013. gada 28. marta nolikumu ”Tērvetes novada
domes un to izveidoto iestāžu amatpersonu un darbinieku atlīdzības nolikums”, Tērvetes novada
dome, atklāti vārdiski balsojot: PAR – 8 (A. Bruss, S. Laizāns, I. Krūmiľa, L. Karloviča, Dz.
Sirsone, M. Darguža, A. Miķelsons, I. Vēveris), PRET – nav, ATTURAS – nav,
Dacei Reinikai saskaľā ar likumu „Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā”
balsošanā nepiedaloties, NOLEMJ:
Piešķirt Tērvetes novada domes priekšsēdētājai Dacei Reinikai apmaksātu atvaļinājumu no
2019. gada 2. maija līdz 2019. gada 16. maijam.
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21. paragrāfs
Par deklarētās dzīvesvietas anulēšanu
D. Reinika
Atklāti vārdiski balsojot: PAR – 9 (D. Reinika, A. Bruss, S. Laizāns, I. Krūmiľa, L. Karloviča,
Dz. Sirsone, M. Darguža, A. Miķelsons, I. Vēveris), PRET – nav, ATTURAS – nav, Tērvetes
novada dome NOLEMJ:
Pieľemt lēmumu Nr. 43 “Par deklarētās dzīvesvietas anulēšanu”

22. paragrāfs
Tērvetes novada domes priekšsēdētāja vietnieka vēlēšanas
D. Reinika
Tā kā balsojums par domes priekšsēdētāja vietnieka vēlēšanām saskaľā ar likuma “Par
pašvaldībām” 40. panta ceturtās daļas nosacījumiem notiek balsojot ar vēlēšanu zīmēm domes
priekšsēdētāja Dace Reinika aicina izveidot balsu skaitīšanas komisiju un izvirza 3 kandidatūras
balsu skaitīšanas komisijai: Ivars Gorskis, Laila Buķevica un Inita Roze.
Balsošanas rezultātā par balsu skaitīšanas komisijas sastāvu: PAR – 9 (D. Reinika, A. Bruss,
S. Laizāns, I. Krūmiľa, L. Karloviča, Dz. Sirsone, M. Darguža, A. Miķelsons, I. Vēveris), PRET
– nav; ATTURAS – nav, Tērvetes novada dome nolemj apstiprināt atklātas balsošanas ar
vēlēšanu zīmēm balsu skaitīšanas komisiju šādā sastāvā:
Ivars Gorskis;
Laila Buķevica;
Inita Roze
Domes priekšsēdētāja Dace Reinika aicina deputātus izvirzīt kandidātus novada domes
priekšsēdētāja vietnieka amatam.
Dace Reinika kā kandidātu izvirza Sandri Laizānu.
Dzintra Sirsone kā kandidātu izvirza Madaru Dargužu.
Dace Reinika informē, ka par domes priekšsēdētāja vietnieka amatam izvirzīto kandidatūru
balso ar vēlēšanu zīmēm un izsludina pārtraukumu vēlēšanu zīmju sagatavošanai.
Pārtraukums uz 10 minūtēm.
Pēc pārtraukuma deputātiem tiek izsniegtas vēlēšanu zīmes. Notiek balsošana. Balsu
skaitīšanas komisija savāc vēlēšanu zīmes.
Domes priekšsēdētāja Dace Reinika izsludina pārtraukumu balsojuma rezultātu apkopošanai.
Pārtraukums uz 10 minūtēm.
Pēc pārtraukuma balsu skaitīšanas komisijas priekšsēdētājs Ivars Gorskis informē, ka
balsošanai izsniegtas 9 vēlēšanu zīmes, saľemtas 9 vēlēšanu zīmes, no tām derīgas 9 vēlēšanu
zīmes, nederīgas – nav.
“Par” Sandri Laizānu nobalsojuši 4 deputāti (Dace Reinika, Arvīds Bruss, Indriķis Vēveris,
Ieva Krūmiľa), “pret”– 5 deputāti (Dzintra Sirsone, Linda Karloviča, Ainārs Miķelsons, Sandris
Laizāns, Madara Darguža) “atturas” – nav (2019. gada 25. aprīļa Balsošanas ar vēlēšanu zīmēm
balsu skaitīšanas protokols).
“Par” Madaru Dargužu nobalsojuši 5 deputāti (Dzintra Sirsone, Linda Karloviča, Ainārs
Miķelsons, Sandris Laizāns, Madara Darguža), “pret”– 4 deputāti (Dace Reinika, Arvīds Bruss,
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Indriķis Vēveris, Ieva Krūmiľa), “atturas” – nav (2019. gada 25. aprīļa Balsošanas ar vēlēšanu
zīmēm balsu skaitīšanas protokols).
Vadoties no balsošanas rezultātiem un pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.
panta 10. punktu un 40. panta ceturto daļu, Tērvetes novada dome NOLEMJ:
Ievēlēt par Tērvetes novada domes priekšsēdētāja vietnieku Madaru Darguţu

Sēdi slēdz plkst.12.00
Nākošā sēde 2019. gada 30. maijā
Sēdes vadītāja

D. Reinika

Protokola parakstīšanas datums 29.04.2019
Protokoliste

S. Hibšmane
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LATVIJAS REPUBLIKA

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

LĒMUMS
2019. gada 25. aprīlī

Nr. 32
(protokols Nr. 6, 1. §)

Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu, nekustamo īpašumu „Lejiľas‖, ―Liellejiľas‖
un ―Jaunlejiľas‖ robeţu pārkārtošanu un lietošanas mērķa piešķiršanu
Tērvetes novada dome ir izskatījusi Tērvetes novada domes Attīstības nodaļas
sagatavoto lēmuma projektu par izstrādātā zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamo
īpašumu „Lejiľas”, /kadastra numurs/, ”Liellejiľas”, /kadastra numurs/, un “Jaunlejiľas”,
/kadastra numurs/, Tērvetes pagasts, Tērvetes novads, robežu pārkārtošanai un lietošanas
mērķu piešķiršanu pārkārtotajiem zemes gabaliem.
Izskatot lēmuma projektu un izstrādāto zemes ierīcības projektu, Tērvetes novada dome
konstatēja:
Nekustamais īpašums „Lejiľas”, Tērvetes pagasts, Tērvetes novads, /kadastra numurs/,
sastāv no vienas zemes vienības, /kadastra apzīmējums/, kopplatībā 0,6411 ha, nekustamais
īpašums “Liellejiľas”, Tērvetes pagasts, Tērvetes novads, /kadastra numurs/, sastāv no divām
zemes vienībām. Zemes ierīcības projekts ir izstrādāts zemes vienībai ar /kadastra
apzīmējums/, kopplatībā 2,79 ha. Nekustamais īpašums “Jaunlejiľas”, /kadastra numurs/,
sastāv no vienas zemes vienības, /kadastra apzīmējums/, kopplatībā 4,0 ha. Visi norādītie
nekustamie īpašumi pieder /Vārds Uzvārds/. /Vārds Uzvārds/ īpašuma tiesības uz nekustamo
īpašumu „Lejiľas”, Tērvetes pagasts, Tērvetes novads, reģistrētas Dobeles zemesgrāmatu
nodaļā Tērvetes pagasta /zemesgrāmatas nodalījuma numurs/, uz nekustamo īpašumu
“Jaunlejiľas”, Tērvetes pagasts, Tērvetes novads, reģistrētas Dobeles zemesgrāmatu nodaļā
Tērvetes pagasta /zemesgrāmatas nodalījuma numurs/, un uz nekustamo īpašumu “Liellejiľas”,
Tērvetes pagasts, Tērvetes novads, reģistrētas Dobeles zemesgrāmatu nodaļā Tērvetes pagasta
/zemesgrāmatas nodalījuma numurs/.
Nekustamo īpašumu „Lejiľas”, Liellejiľas” un “Jaunlejiľas” īpašnieks /Vārds Uzvārds/
vēlas veikt robežu pārkārtošanu starp šiem īpašumiem un izveidot divus īpašumus atbilstoši
izstrādātajam zemes ierīcības projektam.
Zemes ierīcības projektu ir izstrādājis SIA „Rūķis AG” sertificēts zemes ierīkotājs Ainārs
Gorškovs, sertifikāta sērija Nr. BA561, atbilstoši normatīvo aktu nosacījumiem.
Zemes ierīcības projekts paredz:
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1) no īpašuma “Jaunlejiľas” zemes vienības ar /kadastra apzīmējums/ nodalīt zemes gabalu
3,48 ha platībā un pievienot blakus esošā īpašuma “Liellejiľas” zemes vienībai ar /kadastra
apzīmējums/;
2) no īpašuma “Liellejiľas” zemes vienības ar /kadastra apzīmējums/ nodalīt 0,05 ha lielu
zemes gabalu un pievienot blakus esošajam īpašumam “Jaunlejiľas”;
3) īpašumu “Lejiľas”, /kadastra apzīmējums/, plānots sadalīts divos zemes gabalos - 0,57 ha
tiks pievienoti īpašuma “Liellejiľas” zemes vienībai ar /kadastra apzīmējums/, bet 0,07 ha
īpašuma “Jaunlejiľas” zemes vienībai ar /kadastra apzīmējums/. Robežu pārkārtošanas
rezultātā īpašums “Lejiľas” un tā sastāvā esošā zemes vienība ar /kadastra apzīmējums/
likvidēsies, īpašumam “Liellejiľas|” izveidosies zemes vienība ar /kadastra apzīmējums/, 6,79
ha platībā un īpašumam “Jaunlejiľas” izveidosies zemes vienība ar /kadastra apzīmējums/, 0,64
ha platībā.
Zemes ierīcības projekts konkretizēt nekustamā īpašuma apgrūtinājumus un tajā paredzētie
pasākumi atbilst Tērvetes novada teritorijas plānojumam.
Saskaľā ar LR MK 2016. gada 05. augusta noteikumu Nr. 505 „Zemes ierīcības projekta
izstrādes noteikumi” 28. punktu, ja pašvaldība zemes ierīcības projektu apstiprina, pašvaldība,
ja nepieciešams, izdod administratīvo aktu par adreses vai nosaukuma piešķiršanu, ja pēc
zemes ierīcības darbiem paredzēts izveidot jaunu adresācijas objektu un nekustamā īpašuma
lietošanas mērķu noteikšanu vai maiľu.
Ľemot vērā norādītos lietas faktiskos apstākļus, pamatojoties uz Zemes ierīcības likuma 5.,
8. un 9. pantu, likuma „Par pašvaldībām” 21. pantu, LR MK 05.08.2016. noteikumu Nr. 505
„Zemes ierīcības projekta izstrādes noteikumi” 26. un 28. punktu un LR MK 20.06.2006.
noteikumiem Nr. 496 „Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā
īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiľas kārtība”, ievērojot Tautsaimniecības un
attīstības komitejas 2019. gada 18. aprīļa lēmumu, Tērvetes novada dome, atklāti vārdiski
balsojot: PAR - 9 (D. Reinika, A. Bruss, S. Laizāns, I. Krūmiľa, L. Karloviča, Dz. Sirsone, M.
Darguža, A. Miķelsons, I. Vēveris), PRET - nav, ATTURAS - nav, NOLEMJ:
1. Apstiprināt izstrādāto zemes ierīcības projektu (pielikums pie lēmuma) nekustamo īpašumu
„Lejiľas”, “Liellejiľas” un “Jaunlejiľas” Tērvetes pagasts, Tērvetes novads, robežu
pārkārtošanai;
2. Noteikt jauni izveidotajai zemes vienībai “Liellejiľas”, Tērvetes pagasts, Tērvetes novads,
/kadastra apzīmējums/, visā tās platībā (6,79 ha) nekustamā īpašuma lietošanas mērķi – zeme,
uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība (NĪLM kods – 0101);
3. Noteikt jauni izveidotajai zemes vienībai “Jaunlejiľas”, Tērvetes pagasts, Tērvetes novads,
/kadastra apzīmējums/, visā tās platībā (0,64 ha) nekustamā īpašuma lietošanas mērķi – zeme,
uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība (NĪLM kods - 0101);
4. Lēmumu var pārsūdzēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās brīža Administratīvās rajona
tiesas Jelgavas tiesu namā Atmodas ielā 19, Jelgava, LV - 3007.

Domes priekšsēdētāja

D. Reinika
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LATVIJAS REPUBLIKA

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

LĒMUMS
2019. gada 25. aprīlī

Nr. 33
(protokols Nr. 6, 2. §)
Par zemes nomas līguma pagarināšanu

Tērvetes novada dome, izskatot /Vārds Uzvārds/, /personas kods/, 2018. gada 29.
novembra iesniegumu par zemes nomas līguma pagarināšanu uz iznomāto neapbūvēto,
lauksaimniecībā izmantojamo zemes daļu “Centra mazdārziľi”, Augstkalnes pagasts, Tērvetes
novads, /kadastra apzīmējums/, 0,1 ha platībā, kura darbības termiľš beidzas 2019. gada 1.
janvārī, pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21. panta pirmās daļas 14. punkta “a”
apakšpunktu, kas nosaka, ka dome var izskatīt jebkuru jautājumu, kas ir attiecīgās pašvaldības
pārziľā, turklāt tikai dome var noteikt, ja tas nav aizliegts vai noteikts ar likumiem vai Ministru
kabineta noteikumiem, maksu par pašvaldības zemes, cita nekustamā un kustamā īpašuma
lietošanu (iznomāšanu), LR MK 2018. gada 19. jūnija noteikumu Nr. 350 „Publiskas personas
zemes nomas un apbūves tiesības noteikumi” 53. punktu, kas nosaka, ka iznomātājs, izvērtējot
lietderības apsvērumus, var pieľemt lēmumu pagarināt nomas līguma termiľu (nerīkojot izsoli),
ievērojot apstākļus, ka nomnieks ir labticīgi pildījis iepriekš noslēgto nomas līgumu, tai skaitā
tam nav bijuši nomas maksas un nekustamā īpašuma nodokļa maksājumu kavējumi,
zemesgabalu kopējā platība ir līdz 10 ha lauku teritorijā, kas tiek izmantoti lauksaimniecībā,
papildus pamatojoties uz LR MK 2018. gada 19. jūnija noteikumu Nr. 350 „Publiskas personas
zemes nomas un apbūves tiesības noteikumi” 56. un 57. punktu un Tērvetes novada
pašvaldības 2019. gada 11. janvāra saistošo noteikumu Nr. 1 “Tērvetes novada pašvaldībai
piekrītošo un piederošo neapbūvētu zemesgabalu nomas maksas noteikšanas kārtība” 3. punktu,
kas paredz, ka nomas maksa par zemes gabala nomu ir nosakāma 0,5 % no zemesgabala
kadastrālās vērtības gadā, bet ne mazāk kā 7 euro gadā, neieskaitot PVN, ievērojot
Tautsaimniecības un attīstības komitejas 2019. gada 18. aprīļa lēmumu, atklāti vārdiski
balsojot: PAR – 9 (D. Reinika, A. Bruss, S. Laizāns, I. Krūmiľa, L. Karloviča, Dz. Sirsone, M.
Darguža, A. Miķelsons, I. Vēveris), PRET – nav, ATTURAS – nav, NOLEMJ:
1. Pagarināt (slēgt jaunu) zemes nomas līgumu ar /Vārds Uzvārds/, /personas kods/, par
Tērvetes novada pašvaldībai piekritīgās zemes vienības daļas “Centra mazdārziľi”,
Augstkalnes pagasts, Tērvetes novads, /kadastra numurs/, 0,1 ha platībā, nomu, nosakot:
1.1. zemes izmantošanas mērķi – personīgā palīgsaimniecības - mazdārziľš;
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1.2. nomas līguma termiľš - 5 (pieci) gadi;
1.3. nomas maksu 0,5 % apmērā no zemes vienības kadastrālās vērtības gadā, bet ne mazāk
kā 7 euro;
1.4. Nomnieks papildus nomas maksai maksā PVN un nekustamā īpašuma nodokļi.
2. Uzdot Tērvetes novada Attīstības nodaļas nekustamo īpašumu speciālistei Andrai
Šafarei veikt lēmumam un Ministru kabineta 19.06.2018. noteikumiem Nr. 350 „Publiskas
personas zemes nomas un apbūves tiesības noteikumi ” atbilstošu zemes nomas līgumu
projektu sagatavošanu;
3. Pilnvarot Tērvetes novada pašvaldības izpilddirektoru Māri Berlandu noslēgt lēmumam
un Ministru kabineta 19.06.2018. noteikumiem Nr. 350 „Publiskas personas zemes nomas un
apbūves tiesības noteikumi ” atbilstošus zemes nomas līgumus un veikt lēmuma izpildes
kontroli.;
4. 10 (desmit) darba dienu laikā pēc tam, kad noslēgti un stājusies spēkā zemes nomas
līgumi, publicēt informāciju par noslēgtajiem zemes nomas līgumiem Tērvetes novada
pašvaldības tīmekļa vietnē www.tervetesnovads.lv.
5. Lēmumu var pārsūdzēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās brīža Administratīvās
rajona tiesas Jelgavas tiesu namā Atmodas ielā 19, Jelgava, LV - 3007.
Domes priekšsēdētāja

D. Reinika
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LATVIJAS REPUBLIKA
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LĒMUMS
2019. gada 25. aprīlī

Nr. 34
(protokols Nr. 6, 3. §)
Par zemes nomas līguma pagarināšanu

Tērvetes novada dome, izskatot /Vārds Uzvārds/, /personas kods/, 2018. gada 14. decembra
iesniegumu par zemes nomas līguma pagarināšanu uz iznomāto neapbūvēto, lauksaimniecībā
izmantojamo zemes daļu “Krasti”, Augstkalnes pagasts, Tērvetes novads, /kadastra
apzīmējums/, 0,3 ha platībā, kura darbības termiľš beidzas 2019. gada 1. janvārī, pamatojoties
uz likuma „Par pašvaldībām” 21. panta pirmās daļas 14. punkta “a” apakšpunktu, kas nosaka,
ka dome var izskatīt jebkuru jautājumu, kas ir attiecīgās pašvaldības pārziľā, turklāt tikai dome
var noteikt, ja tas nav aizliegts vai noteikts ar likumiem vai Ministru kabineta noteikumiem,
maksu par pašvaldības zemes, cita nekustamā un kustamā īpašuma lietošanu (iznomāšanu), LR
MK 2018. gada 19. jūnija noteikumu Nr. 350 „Publiskas personas zemes nomas un apbūves
tiesības noteikumi” 53. punktu, kas nosaka, ka iznomātājs, izvērtējot lietderības apsvērumus,
var pieľemt lēmumu pagarināt nomas līguma termiľu (nerīkojot izsoli), ievērojot apstākļus, ka
nomnieks ir labticīgi pildījis iepriekš noslēgto nomas līgumu, tai skaitā tam nav bijuši nomas
maksas un nekustamā īpašuma nodokļa maksājumu kavējumi, zemesgabalu kopējā platība ir
līdz 10 ha lauku teritorijā, kas tiek izmantoti lauksaimniecībā, papildus pamatojoties uz LR MK
2018. gada 19. jūnija noteikumu Nr. 350 „Publiskas personas zemes nomas un apbūves tiesības
noteikumi” 56. un 57. punktu un Tērvetes novada pašvaldības 2019. gada 11. janvāra saistošo
noteikumu Nr. 1 “Tērvetes novada pašvaldībai piekrītošo un piederošo neapbūvētu
zemesgabalu nomas maksas noteikšanas kārtība” 3. punktu, kas paredz, ka nomas maksa par
zemes gabala nomu ir nosakāma 0,5 % no zemesgabala kadastrālās vērtības gadā, bet ne mazāk
kā 7 euro gadā, neieskaitot PVN, ievērojot Tautsaimniecības un attīstības komitejas 2019. gada
18. aprīļa lēmumu, atklāti vārdiski balsojot: PAR – 9 (D. Reinika, A. Bruss, S. Laizāns, I.
Krūmiľa, L. Karloviča, Dz. Sirsone, M. Darguža, A. Miķelsons, I. Vēveris), PRET – nav,
ATTURAS – nav, NOLEMJ:
1. Pagarināt (slēgt jaunu) zemes nomas līgumu ar /Vārds Uzvārds/, /personas kods/, par
Tērvetes novada pašvaldībai piekritīgās zemes vienības daļas “Krasti”, Augstkalnes pagasts,
Tērvetes novads, /kadastra numurs/, 0,3 ha platībā, nomu, nosakot:
1.1. zemes izmantošanas mērķi – personīgā palīgsaimniecības - mazdārziľš;
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1.2. nomas līguma termiľš - 5 (pieci) gadi;
1.3. nomas maksu 0,5 % apmērā no zemes vienības kadastrālās vērtības gadā, bet ne mazāk
kā 7 euro;
1.4. Nomnieks papildus nomas maksai maksā PVN un nekustamā īpašuma nodokļi.
2. Uzdot Tērvetes novada Attīstības nodaļas nekustamo īpašumu speciālistei Andrai Šafarei
veikt lēmumam un Ministru kabineta 19.06.2018. noteikumiem Nr. 350 „Publiskas personas
zemes nomas un apbūves tiesības noteikumi ” atbilstošu zemes nomas līgumu projektu
sagatavošanu;
3. Pilnvarot Tērvetes novada pašvaldības izpilddirektoru Māri Berlandu noslēgt lēmumam un
Ministru kabineta 19.06.2018. noteikumiem Nr. 350 „Publiskas personas zemes nomas un
apbūves tiesības noteikumi ” atbilstošus zemes nomas līgumus un veikt lēmuma izpildes
kontroli.;
4. 10 (desmit) darba dienu laikā pēc tam, kad noslēgti un stājusies spēkā zemes nomas līgumi,
publicēt informāciju par noslēgtajiem zemes nomas līgumiem Tērvetes novada pašvaldības
tīmekļa vietnē www.tervetesnovads.lv.
5. Lēmumu var pārsūdzēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās brīža Administratīvās rajona
tiesas Jelgavas tiesu namā Atmodas ielā 19, Jelgava, LV - 3007.

Domes priekšsēdētāja

D. Reinika

26

LATVIJAS REPUBLIKA

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

LĒMUMS
2019. gada 25. aprīlī

Nr. 35
(protokols Nr. 6, 4. §)
Par zemes nomas līguma pagarināšanu

Tērvetes novada dome, izskatot /Vārds Uzvārds/, /personas kods/, 2019. gada 3. aprīļa
iesniegumu ar lūgumu Tērvetes novada pašvaldībai pagarināt noslēgto Lauku apvidus zemes
nomas līgumu, kurš noslēgts 2009. gada 06. septembrī, par pašvaldībai piekritīgas, apbūvētas
zemes vienības “Kairēni”, Tērvetes pagasts, Tērvetes novads, /kadastra apzīmējums/, 2,297 ha
platībā, nomu, konstatēja:
Tērvetes novada pašvaldībai piekritīgais zemes īpašums “Kairēni”, Tērvetes pagasts,
Tērvetes novads, sastāvošs no vienas apbūvētas zemes vienības 2,297 ha platībā, /kadastra
apzīmējums/ (turpmāk tekstā - zemes gabals), saskaľā ar 2009. gada 06. septembrī noslēgto
Lauku apvidus zemes nomas līgumu tika iznomāts bijušajam zemes lietotājam un ēku, kas
atrodas uz zemes gabala, lietotājam /Vārds Uzvārds/. 2019. gada 01. janvārī noslēgtā Lauku
apvidus zemes nomas līguma darbības termiľš ir beidzies.
Atbilstoši LR MK 2018. gada 19. jūnija noteikumu Nr. 350 “Publiskas personas zemes
nomas un apbūves tiesības noteikumi” (turpmāk tekstā – Noteikumi) 7. punkta nosacījumiem,
apbūvētu zemesgabalu iznomā tikai uz tā esošās būves īpašniekam, tiesiskajam valdītājam vai
lietotājam, ja citos normatīvajos aktos nav noteikts citādi.
Pēc norādītā, minētais nomas līgums ar /Vārds Uzvārds/ ir pagarināms, to pārjaunojot.
Saskaľā ar Noteikumu 17. punktu, nomas maksa par zemes gabala nomu ir nosakāma 1,5 %
no zemesgabala kadastrālās vērtības gadā, bet ne mazāk kā 28 euro gadā, neskaitot PVN.
Pēc minētā un papildus pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21. pantu,
Tautsaimniecības un attīstības komitejas 2019. gada 18. aprīļa lēmumu, Tērvetes novada dome,
atklāti vārdiski balsojot: PAR – 9 (D. Reinika, A. Bruss, S. Laizāns, I. Krūmiľa, L. Karloviča,
Dz. Sirsone, M. Darguža, A. Miķelsons, I. Vēveris), PRET – nav, ATTURAS – nav,
NOLEMJ:
1. Pagarināt (slēgt jaunu) zemes nomas līgumu ar /Vārds Uzvārds/, /personas kods/, par
Tērvetes novada pašvaldībai piekritīgās zemes vienības “Kairēni”, Tērvetes pagasts, Tērvetes
novads, /kadastra apzīmējums/, 2,297 ha platībā, nomu, nosakot:
1.1. zemes izmantošanas mērķi – ēku uzturēšana;
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1.2. nomas līguma termiľu – 10 (desmit) gadi;
1.3. nomas maksu 1,5 % apmērā no zemes vienības kadastrālās vērtības gadā, bet ne mazāk
kā 28 euro gadā, neieskaitot PVN.
1.4. Nomnieks papildus nomas maksai maksā PVN un nekustamā īpašuma nodokli.
2. Uzdot Tērvetes novada Attīstības nodaļas nekustamo īpašumu speciālistei Andrai Šafarei
veikt lēmumam un Ministru kabineta 19.06.2018. noteikumiem Nr. 350 „Publiskas personas
zemes nomas un apbūves tiesības noteikumi ” atbilstoša zemes nomas līguma projekta
sagatavošanu;
3. Pilnvarot Tērvetes novada pašvaldības izpilddirektoru Māri Berlandu noslēgt lēmumam un
Ministru kabineta 19.06.2018. noteikumiem Nr. 350 „Publiskas personas zemes nomas un
apbūves tiesības noteikumi ” atbilstošu zemes nomas līgumu un veikt lēmuma izpildes
kontroli.;
4. 10 (desmit) darba dienu laikā pēc tam, kad noslēgts un stājies spēkā zemes nomas līgums,
publicēt informāciju par noslēgto zemes nomas līgumu Tērvetes novada pašvaldības tīmekļa
vietnē www.tervetesnovads.lv.
5. Lēmumu var pārsūdzēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās brīža Administratīvās rajona
tiesas Jelgavas tiesu namā Atmodas ielā 19, Jelgava, LV - 3007.

Domes priekšsēdētāja

D. Reinika
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Nr. 36
(protokols Nr. 6, 5. §)
Par zemes nomas līguma pagarināšanu

Tērvetes novada dome, izskatot /Vārds Uzvārds/, /personas kods/, 2019. gada 10. aprīļa
iesniegumu ar lūgumu Tērvetes novada pašvaldībai iznomāt personiskās palīgsaimniecības
vajadzībām zemes daļu 0,05 ha platībā pašvaldībai piekritīgajā zemes īpašumā “Zelmeľu
centrs ”, Tērvetes pagastā, konstatēja:
Tērvetes novada pašvaldībai piekritīgā zemes īpašumā “Zelmeľu centrs”, Tērvetes pagasts,
Tērvetes novads, /kadastra numurs/, ir neiznomāta, Tērvetes novada pašvaldībai piekritīga
zemes vienības daļa 0,05 ha platībā (turpmāk tekstā - zemes gabals).
Atbilstoši LR MK 2018. gada 19. jūnija noteikumu Nr. 350 “Publiskas personas zemes
nomas un apbūves tiesības noteikumi” (turpmāk tekstā – Noteikumi) 33. un 35. punktam,
informācija par iznomājamo zemes gabalu zemes īpašumā “Zelmeľu centrs”, Tērvetes pagasts,
Tērvetes novads, tika publicēta pašvaldības tīmekļa vietnē www.tervetesnovads.lv. Pēc
informācijas publicēšanas tīmekļa vietnē pieteicās tikai viens potenciālais zemes gabala
nomnieks – /Vārds Uzvārds/, līdz ar to atbilstoši Noteikumu 29. un 29.2. punktam nav
nepieciešams rīkot zemes gabala nomas tiesību izsoli.
Saskaľā ar Noteikumu 30.2. un 31. punktu un Tērvetes novada pašvaldības 2019. gada 11.
janvāra saistošo noteikumu Nr. 1 “Tērvetes novada pašvaldībai piekrītošo un piederošo
neapbūvētu zemesgabalu nomas maksas noteikšanas kārtība” 3. punktu, nomas maksa par
zemes gabala nomu ir nosakāma 0,5 % no zemesgabala kadastrālās vērtības gadā, bet ne mazāk
kā 7 euro gadā, neskaitot PVN.
Pēc minētā un papildus pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21. pantu, LR MK 2018.
gada 19. jūnija noteikumu Nr. 350 “Publiskas personas zemes nomas un apbūves tiesības
noteikumi” 28. punktu, ievērojot Tautsaimniecības un attīstības komitejas 2019. gada 18. aprīļa
lēmumu, Tērvetes novada dome, atklāti vārdiski balsojot: PAR – 9 (D. Reinika, A. Bruss, S.
Laizāns, I. Krūmiľa, L. Karloviča, Dz. Sirsone, M. Darguža, A. Miķelsons, I. Vēveris), PRET –
nav, ATTURAS – nav, NOLEMJ:
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1. Slēgt zemes nomas līgumu ar /Vārds Uzvārds/, /personas kods/, par Tērvetes novada
pašvaldībai piekritīgās neiznomātās zemes vienības daļas “Zelmeľu centrs”, Tērvetes pagasts,
Tērvetes novads, 0,05 ha platībā, nomu, nosakot:
1.1 zemes izmantošanas mērķi – personiskās palīgsaimniecības vajadzībām- mazdārziľš;
1.2. nomas līguma termiľš - 5 (pieci) gadi;
1.3. nomas maksu 0,5 % apmērā no zemes vienības kadastrālās vērtības gadā, bet ne mazāk
kā 7 euro gadā, neieskaitot PVN.
1.4. Nomnieks papildus nomas maksai maksā PVN un nekustamā īpašuma nodokli.
2. Uzdot Tērvetes novada Attīstības nodaļas nekustamo īpašumu speciālistei Andrai Šafarei
veikt lēmumam un Ministru kabineta 19.06.2018. noteikumiem Nr. 350 „Publiskas personas
zemes nomas un apbūves tiesības noteikumi ” atbilstoša zemes nomas līgumu projektu
sagatavošanu;
3. Pilnvarot Tērvetes novada pašvaldības izpilddirektoru Māri Berlandu noslēgt lēmumam un
Ministru kabineta 19.06.2018. noteikumiem Nr. 350 „Publiskas personas zemes nomas un
apbūves tiesības noteikumi ” atbilstošu zemes nomas līgumu un veikt lēmuma izpildes
kontroli.;
4. 10 (desmit) darba dienu laikā pēc tam, kad noslēgts un stājies spēkā zemes nomas līgums,
publicēt informāciju par noslēgto zemes nomas līgumu Tērvetes novada pašvaldības tīmekļa
vietnē www.tervetesnovads.lv .
5. Lēmumu var pārsūdzēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās brīža Administratīvās rajona
tiesas Jelgavas tiesu namā Atmodas ielā 19, Jelgava, LV - 3007.

Domes priekšsēdētāja

D. Reinika
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Nr. 37
(protokols Nr. 6, 6. §)
Par zemes nomas līguma pagarināšanu

Tērvetes novada dome, izskatot /Vārds Uzvārds/, /personas kods/, 2019. gada 25. marta
iesniegumu ar lūgumu Tērvetes novada pašvaldībai iznomāt personiskās palīgsaimniecības
vajadzībām zemes daļu 0,01 ha platībā pašvaldībai piekritīgajā zemes īpašumā “Vārpu
mazdārziľi ”, Augstkalnes pagastā, konstatēja:
Tērvetes novada pašvaldībai piekritīgā zemes īpašumā “Vārpu mazdārziľi”, Augstkalnes
pagasts, Tērvetes novads, /kadastra numurs/, ir neiznomāta, Tērvetes novada pašvaldībai
piekritīga zemes vienības daļa 0,01 ha platībā (turpmāk tekstā - zemes gabals).
Atbilstoši LR MK 2018. gada 19. jūnija noteikumu Nr. 350 “Publiskas personas zemes
nomas un apbūves tiesības noteikumi” (turpmāk tekstā – Noteikumi) 33. un 35. punktam,
informācija par iznomājamo zemes gabalu zemes īpašumā “Vārpu mazdārziľi”, Augstkalnes
pagasts, Tērvetes novads, tika publicēta pašvaldības tīmekļa vietnē www.tervetesnovads.lv. Pēc
informācijas publicēšanas tīmekļa vietnē pieteicās tikai viens potenciālais zemes gabala
nomnieks – /Vārds Uzvārds/, līdz ar to atbilstoši Noteikumu 29. un 29.2. punktam nav
nepieciešams rīkot zemes gabala nomas tiesību izsoli.
Saskaľā ar Noteikumu 30.2. un 31. punktu un Tērvetes novada pašvaldības 2019. gada 11.
janvāra saistošo noteikumu Nr. 1 “Tērvetes novada pašvaldībai piekrītošo un piederošo
neapbūvētu zemesgabalu nomas maksas noteikšanas kārtība” 3. punktu, nomas maksa par
zemes gabala nomu ir nosakāma 0,5 % no zemesgabala kadastrālās vērtības gadā, bet ne mazāk
kā 7 euro gadā, neskaitot PVN.
Pēc minētā un papildus pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21. pantu, LR MK 2018.
gada 19. jūnija noteikumu Nr. 350 “Publiskas personas zemes nomas un apbūves tiesības
noteikumi” 28. punktu, ievērojot Tautsaimniecības un attīstības komitejas 2019. gada 18. aprīļa
lēmumu, Tērvetes novada dome, atklāti vārdiski balsojot: PAR – 9 (D. Reinika, A. Bruss, S.
Laizāns, I. Krūmiľa, L. Karloviča, Dz. Sirsone, M. Darguža, A. Miķelsons, I. Vēveris), PRET –
nav, ATTURAS – nav, NOLEMJ:
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1. Slēgt zemes nomas līgumu ar /Vārds Uzvārds/, /personas kods/, par Tērvetes novada
pašvaldībai piekritīgās neiznomātās zemes vienības daļas “Vārpu mazdārziľi”, Augstkalnes
pagasts, Tērvetes novads, 0,01 ha platībā, nomu, nosakot:
1.1. zemes izmantošanas mērķi – personiskās palīgsaimniecības vajadzībām;
1.2. nomas līguma termiľš - 5 (pieci) gadi;
1.3. nomas maksu 0,5 % apmērā no zemes vienības kadastrālās vērtības gadā, bet ne mazāk
kā 7 euro gadā, neieskaitot PVN.
1.4. Nomnieks papildus nomas maksai maksā PVN un nekustamā īpašuma nodokli .
2. Uzdot Tērvetes novada Attīstības nodaļas nekustamo īpašumu speciālistei Andrai Šafarei
veikt lēmumam un Ministru kabineta 19.06.2018. noteikumiem Nr. 350 „Publiskas personas
zemes nomas un apbūves tiesības noteikumi ” atbilstoša zemes nomas līgumu projektu
sagatavošanu;
3. Pilnvarot Tērvetes novada pašvaldības izpilddirektoru Māri Berlandu noslēgt lēmumam un
Ministru kabineta 19.06.2018. noteikumiem Nr. 350 „Publiskas personas zemes nomas un
apbūves tiesības noteikumi ” atbilstošu zemes nomas līgumu un veikt lēmuma izpildes
kontroli.;
4. 10 (desmit) darba dienu laikā pēc tam, kad noslēgts un stājies spēkā zemes nomas līgums,
publicēt informāciju par noslēgto zemes nomas līgumu Tērvetes novada pašvaldības tīmekļa
vietnē www.tervetesnovads.lv.
5. Lēmumu var pārsūdzēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās brīža Administratīvās rajona
tiesas Jelgavas tiesu namā Atmodas ielā 19, Jelgava, LV - 3007.
Domes priekšsēdētāja

D. Reinika
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Nr. 38
(protokols Nr. 6, 7. §)
Par zemes nomas līguma pagarināšanu

Tērvetes novada dome, izskatot /Vārds Uzvārds/, /personas kods/, 2019. gada 28. marta
iesniegumu ar lūgumu Tērvetes novada pašvaldībai iznomāt personiskās palīgsaimniecības
vajadzībām zemes daļu 0,06 ha platībā pašvaldībai piekritīgajā zemes īpašumā “Zelmeľu
centrs”, Tērvetes pagastā, konstatēja:
Tērvetes novada pašvaldībai piekritīgā zemes īpašumā “Zelmeľu centrs”, Tērvetes pagasts,
Tērvetes novads, /kadastra numurs/ 0126 ir neiznomāta, Tērvetes novada pašvaldībai piekritīga
zemes vienības daļa 0,06 ha platībā (turpmāk tekstā - zemes gabals).
Atbilstoši LR MK 2018. gada 19. jūnija noteikumu Nr. 350 “Publiskas personas zemes
nomas un apbūves tiesības noteikumi” (turpmāk tekstā – Noteikumi) 33. un 35. punktam,
informācija par iznomājamo zemes gabalu zemes īpašumā “Zelmeľu centrs”, Tērvetes pagasts,
Tērvetes novads, tika publicēta pašvaldības tīmekļa vietnē www.tervetesnovads.lv. Pēc
informācijas publicēšanas tīmekļa vietnē pieteicās tikai viens potenciālais zemes gabala
nomnieks – /Vārds Uzvārds/, līdz ar to atbilstoši Noteikumu 29. un 29.2. punktam nav
nepieciešams rīkot zemes gabala nomas tiesību izsoli.
Saskaľā ar Noteikumu 30.2. un 31. punktu un Tērvetes novada pašvaldības 2019. gada 11.
janvāra saistošo noteikumu Nr. 1 “Tērvetes novada pašvaldībai piekrītošo un piederošo
neapbūvētu zemesgabalu nomas maksas noteikšanas kārtība” 3.punktu, nomas maksa par
zemes gabala nomu ir nosakāma 0,5 % no zemesgabala kadastrālās vērtības gadā, bet ne mazāk
kā 7 euro gadā, neskaitot PVN.
Pēc minētā un papildus pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21. pantu, LR MK 2018.
gada 19. jūnija noteikumu Nr. 350 “Publiskas personas zemes nomas un apbūves tiesības
noteikumi” 28. punktu, ievērojot Tautsaimniecības un attīstības komitejas 2019. gada 18. aprīļa
lēmumu, Tērvetes novada dome, atklāti vārdiski balsojot: PAR – 9 (D. Reinika, A. Bruss, S.
Laizāns, I. Krūmiľa, L. Karloviča, Dz. Sirsone, M. Darguža, A. Miķelsons, I. Vēveris), PRET –
nav, ATTURAS – nav, NOLEMJ:

33

1. Slēgt zemes nomas līgumu ar /Vārds Uzvārds/, /personas kods/, par Tērvetes novada
pašvaldībai piekritīgās neiznomātās zemes vienības daļas “Zelmeľu centrs”, Tērvetes pagasts,
Tērvetes novads, 0,06 ha platībā, nomu, nosakot:
1.1. zemes izmantošanas mērķi – personiskās palīgsaimniecības vajadzībām;
1.2. nomas līguma termiľš - 5 (pieci) gadi;
1.3. nomas maksu 0,5 % apmērā no zemes vienības kadastrālās vērtības gadā, bet ne mazāk
kā 7 euro gadā, neieskaitot PVN.
1.4. Nomnieks papildus nomas maksai maksā PVN un nekustamā īpašuma nodokli.
2. Uzdot Tērvetes novada Attīstības nodaļas nekustamo īpašumu speciālistei Andrai Šafarei
veikt lēmumam un Ministru kabineta 19.06.2018. noteikumiem Nr. 350 „Publiskas personas
zemes nomas un apbūves tiesības noteikumi ” atbilstoša zemes nomas līgumu projektu
sagatavošanu;
3. Pilnvarot Tērvetes novada pašvaldības izpilddirektoru Māri Berlandu noslēgt lēmumam un
Ministru kabineta 19.06.2018. noteikumiem Nr. 350 „Publiskas personas zemes nomas un
apbūves tiesības noteikumi ” atbilstošu zemes nomas līgumu un veikt lēmuma izpildes
kontroli.;
4. 10 (desmit) darba dienu laikā pēc tam, kad noslēgts un stājies spēkā zemes nomas līgums,
publicēt informāciju par noslēgto zemes nomas līgumu Tērvetes novada pašvaldības tīmekļa
vietnē www.tervetesnovads.lv.
5. Lēmumu var pārsūdzēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās brīža Administratīvās rajona
tiesas Jelgavas tiesu namā Atmodas ielā 19, Jelgava, LV - 3007.
Domes priekšsēdētāja

D. Reinika
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Nr. 39
(protokols Nr. 6, 8. §)
Par lēmuma daļēju atcelšanu

Tērvetes novada dome, izskatot iesniegto lēmuma projektu “Par lēmuma daļēju atcelšanu”,
saskaľā ar kuru ir plānots atcelt Tērvetes novada domes 2008. gada 16. septembra sēdes
lēmuma (sēdes protokols Nr. 9, 12. §) “Par Augstkalnes pagasta lauku apvidus zemes piekritību
Tērvetes novada pašvaldībai un lauku apvidus zemes nodošanu zemes reformas pabeigšanai”
6.3.27.punktu, konstatēja:
Tērvetes novada dome ir saľēmusi Valsts zemes dienesta iesniegto informāciju par to, ka
Valsts zemes dienesta Zemgales reģionālā nodaļa, veicot Kadastra informācijas sistēmā
reģistrēto datu pārbaudi ar Valsts vienotās datorizētās zemesgrāmatas tiešsaistes datiem un
arhīvā esošiem dokumentiem, ir konstatējusi, ka:
1) Kadastra informācijas sistēmā ir reģistrēts nekustamais īpašums “Au 18, Priedulāji –
Vairogi - Lopu kapsēta”, Augstkalnes pagasts, Tērvetes novads, /kadastra numurs/, kura
sastāvā ietilps zemes vienība ar /kadastra apzīmējums/, 0,3376 ha platībā. Ar Tērvetes novada
domes 2008. gada 16. septembra lēmumu (sēdes protokols Nr. 9, 12.§) “Par Augstkalnes
pagasta lauku apvidus zemes piekritību Tērvetes novada pašvaldībai un lauku apvidus zemes
nodošanu zemes reformas pabeigšanai” ir nolemts, ka zemes vienība ar /kadastra apzīmējums/
ir piekritīga pašvaldībai un ierakstāma zemesgrāmatā uz Tērvetes novada pašvaldības vārda.
2) Kadastra informācijas sistēmā ir reģistrēts nekustamais īpašums “Vairogi”, Augstkalnes
pagasts, Tērvetes novads, /kadastra numurs/, kura sastāvā ietilpst zemes vienību ar /kadastra
apzīmējums/, 38,9 ha platībā. Atbilstoši Latvijas Valsts zemes ierīcības firmas “Zemesprojekts”
mērnieka 1992. gada 18. augusta sastādītajam zemes lietojuma robežu ierādīšanas aktam un
reģionālās nodaļas Dobeles filiāles Nekustamā īpašuma formēšanas biroja 2000. gada 30. jūnijā
sagatavotajam zemes robežu plānam, zemes vienībai ar /kadastra apzīmējums/ norādīts ceļa
servitūts 0,22 ha platībā. Minētais ceļa servitūts ir noteikts ar reģionālās nodaļas 2001. gada 18.
jūlija lēmumu Nr.246/1.14.3., un atzīmes veidā nostiprināts Zemgales rajona tiesas
zemesgrāmatu nodaļas Augstkalnes pagasta zemesgrāmatā, /nodalījuma numurs/.
Izvērtējot Kadastra informācijas sistēmas telpiskos datus Valsts zemes dienesta Zemgales
reģionālā nodaļa ir secinājusi, ka zemes vienības ar /kadastra apzīmējums/ robežas un attēlotā
ceļa servitūta teritorija veido pilnīgu pārklājumu ar zemes vienību ar /kadastra apzīmējums/.
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Civillikuma 1231. pantā noteikts, ka servitūtus nodibina ar likumu, ar tiesas spriedumu, ar
līgumu vai testamentu. Saskaľā ar Augstākās tiesas 2006. gada tiesu prakses vispārinājumu
„Par tiesu praksi lietās, kas izriet no servitūta tiesībām”, kas apstiprināts ar Senāta Civillietu
departamenta tiesnešu un Civillikuma tiesu palātas tiesnešu kopsēdes lēmumu, ir secināts, ka
likuma „Par zemes privatizāciju lauku apvidos” 22. panta trešā daļa ir viens no veidiem, kad
servitūts ir nodibināts ar administratīvo aktu uz likuma pamata, kā tas noteikts Civillikuma
1231. pantā. Apgrūtinājums, kas zemesgrāmatā ir ierakstīts atzīmes veidā, pamatojoties uz
likuma „Par zemes privatizāciju lauku apvidos” 22. panta trešo daļu, ir tiesību nodrošinājums,
kas vēlāk var pārtapt vai nepārtapt par lietu tiesību.
Vadoties pēc norādītā ir konstatējams, ka zemes vienība ar /kadastra apzīmējums/, Kadastra
informācijas sistēmā ir izveidota kļūdaini, kamdēļ, secīgi, ir atceļams arī Tērvetes novada
domes 2008. gada 16. septembra sēdes lēmuma (sēdes protokols Nr.9, 12.§) “Par Augstkalnes
pagasta lauku apvidus zemes piekritību Tērvetes novada pašvaldībai un lauku apvidus zemes
nodošanu zemes reformas pabeigšanai” 6.3.27. punkts, kas paredz, ka saskaľā ar likuma “Par
valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to nostiprināšanu zemesgrāmatās” 3. panta
pirmo daļu, 3. panta otrās daļas 1.punktu, 3. panta trešās daļas 1. punktu, 4.1 panta otrās daļas 1.
punktu, Tērvetes novada pašvaldībai ir piekritīga apbūvēta lauku apvidus zemes vienība (auto
ceļš) ar /kadastra apzīmējums/, 0,5 ha platībā.
Ľemot vērā minētos faktiskos un juridiskos apstākļus, papildus pamatojoties uz likuma „Par
pašvaldībām” 21. pantu, Tautsaimniecības un attīstības komitejas 2019. gada 18. aprīļa
lēmumu, Tērvetes novada dome, atklāti vārdiski balsojot: PAR - 9 (D. Reinika, A. Bruss, S.
Laizāns, I. Krūmiľa, L. Karloviča, Dz. Sirsone, M. Darguža, A. Miķelsons, I. Vēveris), PRET nav, ATTURAS - nav, NOLEMJ:
1. Atcelt Tērvetes novada domes 2008. gada 16. septembra sēdes lēmuma (sēdes protokols Nr.
9, 12. §) “Par Augstkalnes pagasta lauku apvidus zemes piekritību Tērvetes novada pašvaldībai
un lauku apvidus zemes nodošanu zemes reformas pabeigšanai” 6.3.27. punktu.

Domes priekšsēdētāja

D. Reinika
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Nr. 40
(protokols Nr. 6, 9. §)
Par lēmuma precizēšanu

Tērvetes novada dome, izskatot iesniegto lēmuma projektu par Tērvetes novada domes
2019. gada 28. februāra sēdes lēmuma Nr. 10 „Par lietošanas mērķa un lietošanas mērķim
piekrītošās platības noteikšanu” precizēšanu, un konstatējot, ka nekustamais īpašums
„Vīgriezes”, Tērvetes pagasts, Tērvetes novads, /kadastra numurs/, sastāv no vienas zemes
vienības – zemes vienības ar /kadastra apzīmējums/, platība 0,7 ha, un ka paredzētā
lauksaimnieciska rakstura uzľēmuma apbūves zemes platība ir 0,08 ha, 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 maiľas
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”, ievērojot Tautsaimniecības un attīstības komitejas 2019. gada 18. aprīļa lēmumu,
atklāti vārdiski balsojot: PAR - 9 (D. Reinika, A. Bruss, S. Laizāns, I. Krūmiľa, L. Karloviča,
Dz. Sirsone, M. Darguža, A. Miķelsons, I. Vēveris), PRET - nav, ATTURAS - nav, NOLEMJ:
Precizēt Tērvetes novada domes 2019. gada 28. februāra sēdes lēmumu Nr.10 „Par
lietošanas mērķa un lietošanas mērķim piekrītošās platības noteikšanu”, izsakot lēmuma
lemjošo daļu šādā redakcijā:
1. Zemes vienībai ar /kadastra apzīmējums/ noteikt šādus nekustamā īpašuma lietošanas
mērķus un tiem piekrītošās platības:
1.1 lauksaimnieciska rakstura uzľēmumu apbūves zeme (NĪLM kods – 1003) - 0,08
ha platībā;
1.2 zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība ( NĪLM kods –
0101) - 0,62 ha platībā;
2. Plānotai zemes vienības ar /kadastra apzīmējums/ daļai 0,08 ha platībā visā tās platībā
noteikt nekustamā īpašuma lietošanas mērķi – lauksaimnieciska rakstura uzľēmumu apbūves
zeme (NĪLM kods – 1003);”
3. 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. Reinik
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Nr. 41
(protokols Nr. 6, 15. §)

Par daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas ―Spīdolas‖ pārvaldīšanas tiesību nodošanu
Tērvetes novada dome, izskatot iesniegto lēmuma projektu “Par daudzdzīvokļu
dzīvojamās mājas “Spīdolas” pārvaldīšanas tiesību nodošanu”, konstatēja:
2019. gada 03. aprīlī Tērvetes novada domē saľemts dzīvojamās mājas “Spīdolas”,
Augstkalne, Augstkalnes pagasts, Tērvetes novads, dzīvokļu īpašnieku un dzīvokļu īpašnieku
biedrības „Spīdolas”, /vienotais reģistrācijas numurs/, pieteikums nodot pārvaldīšanai
daudzdzīvokļu dzīvojamo māju “Spīdolas”, Augstkalne, Augstkalnes pagasts, Tērvetes novads.
Pielikumā pievienoti biedrības nodibināšanas dokumentu un dzīvokļu īpašnieku kopsapulces
protokola kopija.
Daudzdzīvokļu dzīvojamā māja “Spīdolas”, Augstkalne, Augstkalnes pagasts, Tērvetes
novads, privatizēta mazāk nekā puse no visiem mājā esošajiem privatizācijas objektiem.
Ar 2019. gada 16. marta dzīvokļu īpašnieku kopsapulces lēmumu nolemts pārľemt
pārvaldīšanā dzīvojamo māju un piesaistīto zemes gabalu, pilnvarojot pārvaldīšanas tiesību
pārľemšanai dzīvokļu īpašnieku biedrībai „Spīdolas”.
Saskaľā ar likuma “Par valsts un pašvaldību dzīvojamo māju privatizāciju” 51. panta ceturto
daļu, ja dzīvojamā mājā privatizēta mazāk nekā puse no visiem mājā esošajiem privatizācijas
objektiem, pašvaldība var nodot dzīvojamās mājas pārvaldīšanas tiesības dzīvokļu īpašnieku
sabiedrībai, ievērojot šā panta piektās daļas nosacījumus.
Saskaľā ar likuma “Par valsts un pašvaldību dzīvojamo māju privatizāciju” 51. panta piekto
daļu, pašvaldība nodod dzīvojamās mājas pārvaldīšanas tiesības dzīvokļu īpašnieku sabiedrībai,
ja dzīvokļu īpašnieku sabiedrība izveidota, ievērojot šajā likumā un citos likumos noteikto
kārtību un iesniegts dzīvojamās mājas dzīvokļu īpašnieku kopības lēmums par dzīvojamās mājas
kopīpašumā esošās daļas pārvaldīšanas un apsaimniekošanas pienākumu nodošanu attiecīgajai
dzīvokļu īpašnieku sabiedrībai.
Izvērtējot iesniegtos dokumentus un citus faktiskos apstākļus, ir atzīstams, ka ir ievēroti
likuma “Par valsts un pašvaldību dzīvojamo māju privatizāciju” 51. panta nosacījumi, kamdēļ
daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Spīdolas”, Augstkalne, Augstkalnes pagasts, Tērvetes novads,
pārvaldīšanas tiesības var tikt nodotas dzīvokļu īpašnieku biedrībai „Spīdolas”.
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Vadoties no minētā, pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21. panta pirmās daļas 27.
punktu, Dzīvojamo māju pārvaldīšanas likuma 5. pantu un 13. panta pirmo daļu, Dzīvokļa
īpašuma likuma 17., 18. pantiem, likuma “Par valsts un pašvaldību dzīvojamo māju
privatizāciju” 51. panta ceturto, piekto un sesto daļu, ľemot vērā Finanšu komitejas 2019. gada
18. aprīļa sēdes lēmumu, Tērvetes novada dome, atklāti vārdiski balsojot: PAR – 9 (D.
Reinika, A. Bruss, S. Laizāns, I. Krūmiľa, L. Karloviča, Dz. Sirsone, M. Darguža, A.
Miķelsons, I. Vēveris), PRET - nav, ATTURAS - nav, NOLEMJ:
1. Nekustamā īpašuma “Spīdolas”, Augstkalne, Augstkalnes pagasts, Tērvetes novads,
/kadastra numurs/, kas sastāv no daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas, /kadastra apzīmējums/ , un
piesaistītās zemes vienības, /kadastra apzīmējums/, pārvaldīšanas tiesības ar nodošanas pieľemšanas aktu nodot dzīvokļu īpašnieku biedrībai „Spīdolas”, /vienotais reģistrācijas
numurs/.
2. Izveidot nekustamā īpašuma “Spīdolas”, Augstkalne, Augstkalnes pagasts, Tērvetes novads,
nodošanas komisiju šādā sastāvā:
2.1. komisijas priekšsēdētājs:
Tērvetes novada pašvaldības izpilddirektors Māris Berlands;
2.2. komisijas locekļi:
Tērvetes novada domes Komunālā dienesta nodaļas vadītāja Inese Dzene,
Tērvetes novada domes Grāmatvedības nodaļas vadītāja Aina Anuža;
3. Lēmuma 2.punktā izveidotajai komisijai ar nodošanas - pieľemšanas aktu nodrošināt
dzīvojamās mājas pārvaldīšanas tiesību nodošanu dzīvokļu īpašnieku biedrībai „Spīdolas”
viena mēneša laikā no lēmuma spēkā stāšanās (parakstīšanas) dienas.

Domes priekšsēdētāja

D. Reinika
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Nr. 42
(protokols Nr. 6, 18. §)

Par dzīvokļa īpašuma ―Labrenči‖ - 22 atsavināšanu
Tērvetes novada dome ir izskatījusi /Vārds Uzvārds/ 2019. gada 28. janvāra
iesniegumu ar ierosinājumu pārdot Tērvetes novada pašvaldībai piederošo dzīvokļa īpašumu
“Labrenči” - 22, Tērvete, Tērvetes pagasts, Tērvetes novads.
Izskatot augstāk minēto ierosinājumu, Tērvetes novada dome konstatēja:
/Vārds Uzvārds/ uz īres tiesisko attiecību pamata lieto Tērvetes novada pašvaldībai
piederošo dzīvokļa īpašumu Nr. 22, “Labrenči”, Tērvete, Tērvetes pagasts, Tērvetes novads,
sastāvošu no divistabu dzīvokļa ar kopējo platību 48,9 m2, un pie dzīvokļa īpašuma piederošām
475/35171 kopīpašuma domājamām daļām no daudzdzīvokļu mājas /kadastra apzīmējums/ un
zemes gabala /kadastra apzīmējums/.
Saskaľā ar Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 4. panta noteikumiem,
atsevišķos gadījumos valsts vai pašvaldības nekustamā īpašuma atsavināšanu var ierosināt
īrnieks vai viľa ģimenes loceklis, ja viľš vēlas nopirkt dzīvojamo māju, tās domājamo daļu vai
dzīvokļa īpašumu Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 45. pantā noteiktajā kārtībā.
Ľemot vērā augstāk minēto tiesisko reglamentāciju, /Vārds Uzvārds/ ir tiesības ierosināt
dzīvokļa īpašuma Nr. 22, “Labrenči”, Tērvete, Tērvetes pagasts, Tērvetes novads, atsavināšanu.
Saskaľā ar Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 45. panta trešās daļas
noteikumiem, atsavinot valsts vai pašvaldības īpašumā esošu viendzīvokļa māju vai dzīvokļa
īpašumu, par kuru lietošanu likumā "Par dzīvojamo telpu īri" noteiktajā kārtībā ir noslēgts
dzīvojamās telpas īres līgums, to vispirms rakstveidā piedāvā pirkt īrniekam un viľa ģimenes
locekļiem.
Saskaľā ar Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 45. panta ceturtās daļas
noteikumiem, īrnieks vai viľa ģimenes locekļi var pirkt īrēto viendzīvokļa māju vai dzīvokļa
īpašumu, ja:
1) īrnieks un viľa ģimenes locekļi ir noslēguši notariāli apliecinātu vienošanos par to,
kurš vai kuri no viľiem iegūs īpašumā īrēto viendzīvokļa māju vai dzīvokļa īpašumu;
2) tiesā nav celta prasība par īres līguma izbeigšanu.
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Pret /Vārds Uzvārds/ nav celta prasība par īres līguma izbeigšanu. 2019. gada 15. aprīlī ir
noslēgta VIENOŠANĀS starp pilngadīgajiem /Vārds Uzvārds/ ģimenes locekļiem, par izīrēta
dzīvokļa iegūšanu īpašumā. Dzīvokli īpašumā iegūst /Vārds Uzvārds/.
Saskaľā ar Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 37. panta pirmās daļas
noteikumiem pārdot valsts vai pašvaldības mantu par brīvu cenu var, ja nekustamo īpašumu
iegūst likuma 4. panta ceturtajā daļā minētā persona. Šajā gadījumā pārdošanas cena ir vienāda
ar nosacīto cenu.
Saskaľā ar Publiskas personas mantas atsavināšanas likumā doto jēdziena “nosacītā cena”
skaidrojumu, nosacītā cena ir nekustamā īpašuma vērtība, kas noteikta atbilstoši
Standartizācijas likumā paredzētajā kārtībā apstiprinātajiem Latvijas īpašuma vērtēšanas
standartiem jeb tirgus cena, ko noteicis sertificēts vērtētājs.
Dzīvokļa īpašuma Nr. 22, “Labrenči”, Tērvete, Tērvetes pagasts, Tērvetes novads, tirgus
cena, saskaľā ar veikto tirgus novērtējumu, ko veicis sertificēts nekustamo īpašumu vērtētājs
Diāna Štāle “Ober Haus Vērtēšanas Serviss” SIA, profesionālās kvalifikācijas sertifikāts Nr.
71, ir noteikta 4400,00 EUR (četri tūkstoši četri simti euro 00 centi) apmērā, bet aktuālā
kadastrālā vērtība ir 1926,00 EUR (viens tūkstotis deviľi simti divdesmit seši euro 00 centi)
apmērā.
Ľemot vērā augstāk minētos lietas faktiskos apstākļus un pamatojoties uz Publiskas
personas mantas atsavināšanas likuma 1.pantu, 4. panta ceturto daļu, 5.; 8.; 37. un 45. pantu
likuma “Par pašvaldībām” 21. panta pirmās daļas 17. punktu, Finanšu komitejas 2019. gada 18.
aprīļa lēmumu, Tērvetes novada dome, atklāti vārdiski balsojot: PAR - 9 (D. Reinika, A. Bruss,
S. Laizāns, I. Krūmiľa, L. Karloviča, Dz. Sirsone, M. Darguža, A. Miķelsons, I. Vēveris),
PRET - nav, ATTURAS - nav, NOLEMJ:
1. Atsavināt Tērvetes novada pašvaldībai piederošo nekustamo īpašumu – dzīvokļa
īpašumu Nr. 22, “Labrenči”, Tērvete, Tērvetes pagasts, Tērvetes novads, pārdodot to par cenu
4400,00 EUR (četri tūkstoši četri simti euro 00 centi) /Vārds Uzvārds/, /personas kods/;
2. Noteikt, ka šis lēmums zaudē spēku, ja /Vārds Uzvārds/ līdz 2019. gada 3. jūnijam nav
veikusi pirkuma maksas nomaksu vai noslēgusi pirkuma līgumu ar Tērvetes novada pašvaldību
saskaľā ar šī lēmuma 1.punkta noteikumiem.
Domes priekšsēdētāja

D. Reinika
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LĒMUMS
2019. gada 25. aprīlī

Nr. 43
(protokols Nr. 6, 21. §)
Par deklarētās dzīvesvietas anulēšanu

Tērvetes novada dome ir izskatījusi iesniegto lēmuma projektu anulēt ziľas par
/Vārds Uzvārds/ deklarēto dzīvesvietu nekustamajā īpašumā „Pilskalni” - 8, Tērvete, Tērvetes
pagasts, Tērvetes novads, jo minētajai personai nav tiesiska pamata dzīvot deklarētajā
dzīvesvietā.
Izvērtējot Tērvetes novada domes rīcībā esošo informāciju un ar lietu saistītos juridiskos
apstākļus tika konstatēts:
2019. gada 21. janvārī Tērvetes novada dome ir saľēmusi nekustamā īpašuma „Pilskalni” 8, Tērvete, Tērvetes pagasts, Tērvetes novads, īrnieces /Vārds Uzvārds/ iesniegumu ar lūgumu
anulēt ziľas par /Vārds Uzvārds/ deklarēto dzīvesvietu adresē „Pilskalni” - 8, Tērvete, Tērvetes
pagasts, Tērvetes novads, jo minētai personai zudis tiesiskais pamats dzīvot deklarētajā adresē
un viľš nedzīvo minētajā adresē.
Saskaľā ar Dzīvesvietas deklarēšanas likuma 11. panta pirmo daļu, iestādei ir tiesības pēc
savas iniciatīvas, bet pienākums pēc citu personu iesnieguma pārbaudīt deklarēto ziľu
patiesumu, tai skaitā atbilstību valsts reģistros iekļautajām ziľām, kā arī to, vai deklarētājam ir
tiesisks pamats deklarēt dzīvesvietu attiecīgajā adresē.
Saskaľā ar Dzīvesvietas deklarēšanas likuma 11. panta trešo daļu, rakstveida iesniegumu,
kurā ietverts motivēts lūgums pārbaudīt ziľas par deklarēto dzīvesvietu, var iesniegt attiecīgā
nekustamā īpašuma īpašnieks vai cita ieinteresēta persona. Par iesniegumu iestāde paziľo
dzīvesvietas deklarētājam un uzaicina viľu sniegt paskaidrojumu.
/Vārds Uzvārds/, saskaľā ar Dzīvesvietas deklarēšanas likuma 11. panta trešo daļu, tika
informēts par nekustamā īpašuma „Pilskalni” - 8, Tērvete, Tērvetes pagasts, Tērvetes novads,
īrnieces iesniegto iesniegumu un uzaicināts uz Tērvetes novada domi, lai sniegtu
paskaidrojumu un iesniegtu dokumentus, kas apliecina tiesisko pamatu dzīvot deklarētajā
dzīvesvietā, nosūtot vēstuli uz viľa deklarēto dzīvesvietu.
Dzīvesvietas deklarēšanas likuma 3. panta otrās daļas noteikumi nosaka, ka personai ir
tiesisks pamats apmesties uz dzīvi noteiktā nekustamā īpašumā, ja tai pieder šis nekustamais
īpašums, attiecībā uz to ir noslēgts īres vai nomas līgums vai šā īpašuma lietošanas tiesības tā
ieguvusi uz laulības, radniecības, svainības vai cita likumiska vai līgumiska pamata.
42

Saskaľā ar LR MK 11.02.2003 noteikumu Nr. 72 „Kārtība, kādā anulējamas ziľas par
deklarēto dzīvesvietu” 2. un 3. punktu, iestāde personas deklarācijā sniegtās ziľas par deklarēto
dzīvesvietu anulē, pamatojoties uz iestādes rīcībā esošajiem dokumentiem, pēc šo ziľu
pārbaudes normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā un motivēta lēmuma pieľemšanas par
deklarētās dzīvesvietas ziľu anulēšanu, līdz lēmuma pieľemšanai personai ir tiesības iesniegt
dokumentus, kas apliecina citu tiesisko pamatu dzīvot deklarētajā dzīvesvietā.
Noteiktajā termiľā nekādus dokumentus, kas apliecinātu tiesisko pamatu dzīvot deklarētajā
dzīvesvietā vai paskaidrojumus /Vārds Uzvārds/ nav sniedzis.
Saskaľā ar Dzīvesvietas deklarēšanas likuma 12. panta pirmās daļas 2. punktu, ziľas par
dzīvesvietu iestāde anulē, ja attiecīgajai personai nav tiesiska pamata dzīvot deklarētajā
dzīvesvietā.
Ľemot vērā iepriekš minēto tiesisko regulējumu un konstatētos apstākļus, ka /Vārds
Uzvārds/ nepieder nekustamais īpašums „Pilskalni” - 8, Tērvete, 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 viľš būtu ieguvusi uz
laulības, radniecības, svainības vai cita likumiska vai līgumiska pamata, kā arī /Vārds Uzvārds/
faktiski minētajā īpašumā nedzīvo, ziľas par /Vārds Uzvārds/ deklarēto dzīvesvietu adresē
„Pilskalni” - 8, Tērvete, Tērvetes pagasts, Tērvetes novads, ir anulējamas.
Tērvetes novada dome papildus ľem vērā tādus faktiskus un juridiskus apstākļus, ka
nekustamais īpašums „Pilskalni” - 8, Tērvete, Tērvetes pagasts, Tērvetes novads, pieder
Tērvetes novada pašvaldībai un Tērvetes novada pašvaldība nav noslēgusi nekādus līgumus vai
sniegusi piekrišanu /Vārds Uzvārds/ iemitināšanai nekustamajā īpašumā „Pilskalni” - 8,
Tērvete, Tērvetes pagasts, Tērvetes novads.
Pēc Iedzīvotāju reģistra datiem /Vārds Uzvārds/ citu dzīvesvietu nav deklarējis.
Ľemot vērā augstāk minēto un pamatojoties uz Dzīvesvietas deklarēšanas likuma 12. panta
pirmās daļas 2. punktu, Tērvetes novada dome, atklāti vārdiski balsojot: PAR - 9 (D. Reinika,
A. Bruss, S. Laizāns, I. Krūmiľa, L. Karloviča, Dz. Sirsone, M. Darguža, A. Miķelsons, I.
Vēveris), PRET - nav, ATTURAS - nav, NOLEMJ:
1. Anulēt ziľas par /Vārds Uzvārds/, /personas kods/, deklarēto dzīvesvietu adresē
„Pilskalni” - 8, Tērvete, Tērvetes pagasts, Tērvetes novads.
2. Lēmums stājas spēkā ar tā pieľemšanas 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 25. aprīļa
sēdes lēmumu (protokols Nr. 6, 11. §)
Grozījumi Tērvetes novada pašvaldības 2018. gada 28. februāra nolikumā
―Tērvetes novada individuālo sportistu un sporta komandu finansiālā atbalsta nolikums ‖
Izdots saskaľā ar
Sporta likuma 7.pantu
Likuma “Par pašvaldībām”
41.panta pirmās daļas 2.punktu
Izdarīt Tērvetes novada domes 2018.gada 22. februāra nolikumā “Tērvetes novada
individuālo sportistu un sporta komandu finansiālā atbalsta nolikums”” (turpmāk tekstā –
Nolikums) šādus grozījumus:
1. Papildināt Nolikumu ar 3.3.apakšpunktu šādā redakcijā:
“3.3. šādām šī nolikuma 3.2.apakšpunktā noteiktajiem kritērijiem atbilstošām Tērvetes novada
sporta komandām:
3.3.1. Tērvetes novada vīriešu florbola komanda ,,FK Tērvete”;
3.3.2. Tērvetes novada jauniešu handbola komanda;
3.3.3. Tērvetes novada badmintona komanda;
3.3.4. Tērvetes novada vīriešu handbola komanda ,,Dobele /Tērvete”.
2. Papildināt Nolikumu ar 31.punktu šādā redakcijā:
„31. Tērvetes novada sporta komandu atbilstību šī nolikuma 3.2.apakšpunktā noteiktajiem
kritērijiem vismaz vienu reizi kalendārā gada laikā izvērtē Pašvaldības centrālās administrācijas
Sporta nodaļas vadītājs un par izvērtējuma rezultātiem informē pašvaldības izpilddirektoru.
Gadījumā, ja Tērvetes novada sporta komanda neatbilst šī nolikuma 3.2.apakšpunktā
noteiktajiem kritērijiem, tā nav tiesīga pretendēt uz Pašvaldības finansiālo atbalstu un tiek
svītrota no šī nolikuma 3.3.apakšpunktā ietvertā Tērvetes novada sporta komandu saraksta.”.
3. Papildināt Nolikumu ar 32.punktu šādā redakcijā:
„32. Lietvedību saistībā ar Tērvetes novada sporta komandu atbilstību šī nolikuma 3.2.
apakšpunktā noteiktajiem kritērijiem organizē Pašvaldības centrālās administrācijas Sporta
nodaļas vadītājs.”.
4. Papildināt Nolikumu ar 61.punktu šādā redakcijā:
„61. Pašvaldības sporta objekti tiek izmantoti bez maksas, ja tiek rīkotas virslīgas, augstākās
līgas, elites grupas, A grupas (atkarībā no augstāko līmeľu sacensību iedalījuma katrā komandu
sporta veidā) sacensības, Latvijas čempionāti vai tiem pielīdzinātās sacensības un tajās piedalās
Tērvetes novada sporta komandas.”.
Domes priekšsēdētāja

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

APSTIPRINĀTS
ar Tērvetes novada domes
2018. gada 22. februāra sēdes lēmumu
(protokols Nr. 3, 7. §),
ar grozījumiem 2019. gada 25. aprīļa sēdē
(protokols Nr. 6, 11. §)

Tērvetes novada individuālo sportistu un sporta komandu
finansiālā atbalsta nolikums
Izdots saskaľā ar
Sporta likuma 7.pantu
Likuma “Par pašvaldībām”
41.panta pirmās daļas 2.punktu
I. Vispārīgie jautājumi
1. Nolikums nosaka kārtību, kādā Tērvetes novadā (turpmāk tekstā - Pašvaldība) tiek piešķirts
finansiāls atbalsts individuālo sportistu un sporta komandu dalībai sporta sacensībās, kā arī
finansiālā atbalsta saľēmēja pienākumus un tiesības.
2. Nolikuma mērķis:
2.1. veicināt Pašvaldības iedzīvotāju iesaistīšanos sportiskajās aktivitātēs, attīstīt sporta
veidu pieejamību, veicināt veselīgu dzīvesveidu;
2.2. atbalstīt Pašvaldības sporta komandu un individuālo sportistu dalību starpnovadu,
Latvijas sporta federāciju apstiprinātajos Latvijas čempionātos, Latvijas veterānu sporta spēlēs,
Latvijas olimpiādēs, invalīdu sporta organizētajos pasākumos, starptautiskajās sacensībās.
3. Tiesības pretendēt uz Pašvaldības finansiālo atbalstu ir:
3.1. individuālajiem sportistiem, kuri ir deklarējuši savu dzīvesvietu Tērvetes novadā vai
kuri ir darba attiecībās ar Tērvetes novada administratīvajā teritorijā esošajiem uzľēmumiem,
iestādēm, vai kuri mācās Pašvaldības izglītības iestādēs;
3.2. sportistu komandām, kuras pārstāv Tērvetes novadu un kurās ne mazāk kā puse
sportisku ir deklarējuši savu dzīvesvietu Pašvaldībā vai ir darba attiecībās ar Pašvaldības
teritorijā esošajiem uzľēmumiem vai iestādēm.
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3.3. šādām šī nolikuma 3.2.apakšpunktā noteiktajiem kritērijiem atbilstošām
novada sporta komandām:
3.3.1. Tērvetes novada vīriešu florbola komanda ,,FK Tērvete”;
3.3.2. Tērvetes novada jauniešu handbola komanda;
3.3.3. Tērvetes novada badmintona komanda;
3.3.4. Tērvetes novada vīriešu handbola komanda ,,Dobele /Tērvete”.

Tērvetes

31. Tērvetes novada sporta komandu atbilstību šī nolikuma 3.2.apakšpunktā noteiktajiem
kritērijiem vismaz vienu reizi kalendārā gada laikā izvērtē Pašvaldības centrālās administrācijas
Sporta nodaļas vadītājs un par izvērtējuma rezultātiem informē pašvaldības izpilddirektoru.
Gadījumā, ja Tērvetes novada sporta komanda neatbilst šī nolikuma 3.2.apakšpunktā
noteiktajiem kritērijiem, tā nav tiesīga pretendēt uz Pašvaldības finansiālo atbalstu un tiek
svītrota no šī nolikuma 3.3.apakšpunktā ietvertā Tērvetes novada sporta komandu saraksta.
32. Lietvedību saistībā ar Tērvetes novada sporta komandu atbilstību šī nolikuma 3.2.
apakšpunktā noteiktajiem kritērijiem organizē Pašvaldības centrālās administrācijas Sporta
nodaļas vadītājs.

II. Pašvaldības finansiālā atbalsta
piešķiršanas nosacījumi un apmērs
4. Individuālajiem sportistiem – jauniešiem (par jauniešiem šī nolikuma izpratnē ir
uzskatāmas personas, kuras nav sasniegušas 20 gadu vecumu) un jauniešu sporta komandām var
tikt piešķirts:
4.1. finansiāls atbalsts transporta izdevumu segšanai braucieniem uz sporta nodarbībām,
sacensībām, turnīriem;
4.2. finansiāls atbalsts dalības maksu segšanai attiecīgās Latvijas sporta federācijas,
savienības rīkotajās sacensībās;
4.3. finansiāls atbalsts dalības maksas apmaksai vienai komandai dalībai vienā
starptautiskajā turnīrā līdz 300,00 euro;
4.4. finansiāls atbalsts dalības maksas apmaksai vienam individuālajam sportistam dalībai
vienā starptautiskajā turnīrā līdz 100,00 euro;
4.5. finansiāls atbalsts komandai, sportistam sporta formas iegādei ne biežāk kā vienu reizi
trijos gados;
4.6. finansiāls atbalsts sporta licenču apmaksai;
4.7. finansiāls atbalsts sporta nometľu izdevumu segšanai:
4.7.1. Pašvaldības komandai Latvijas Jaunatnes Olimpiādēs līdz 500,00 euro;
4.7.2. Pašvaldības komandai Latvijas jaunatnes čempionātos līdz 300,00 euro;
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5. Individuālajiem sportistiem var tikt piešķirts:
5.1. finansiāls atbalsts vienu reizi gadā līdz 100,00 euro apmērā atzītas Latvijas sporta
federācijas rīkotajās sacensībās, ja sportists pārstāv Tērvetes novadu;
5.2. finansiāls atbalsts vienu reizi gadā līdz 150,00 euro apmērā starptautiskas sporta
federācijas rīkotajās sporta sacensībās;
5.3. finansiāls atbalsts līdz 30,00 euro vienam sportistam sacensību formu iegādei ne biežāk
kā vienu reizi trijos gados;
5.4. finansiāls atbalsts sporta licenču apmaksai līdz 15,00 euro vienam sportistam;
5.5. atbalsts Tērvetes novada sporta bāzes un esošā inventāra izmantošanas iespējai Tērvetes
novada pašvaldības teritorijā (Tērvetes novada sporta halle, Augstkalnes vidusskolas sporta zāle,
stadions).
6. Tērvetes novada sporta komandām var tikt piešķirts:
6.1. finansiāls atbalsts dalības maksas segšanai starpnovadu mēroga sporta sacensībās vienu
reizi gadā līdz 150 eiro apmērā vienā sporta veidā vienai komandai, atzītas Latvijas sporta
federācijas organizētajos čempionātos līdz 1500,00 euro vienā sporta veidā vienai komandai;
6.2. finansiāls atbalsts līdz 30,00 euro sacensību formu iegādei komandas sportistam ne
biežāk kā vienu reizi trijos gados;
6.3. finansiāls atbalsts sporta licenču apmaksai līdz 15,00 euro;
6.4. atbalsts Tērvetes novada sporta bāzes un esošā inventāra izmantošanas iespējai Tērvetes
novada pašvaldības teritorijā (Tērvetes novada sporta halle, Augstkalnes vidusskolas sporta zāle,
stadions).
61. Pašvaldības sporta objekti tiek izmantoti bez maksas, ja tiek rīkotas virslīgas, augstākās līgas,
elites grupas, A grupas (atkarībā no augstāko līmeľu sacensību iedalījuma katrā komandu sporta
veidā) sacensības, Latvijas čempionāti vai tiem pielīdzinātās sacensības un tajās piedalās
Tērvetes novada sporta komandas.
7. Finansiāls atbalsts var tikt piešķirts arī tiesnešu, medicīniskā un tehniskā personāla
nodrošināšanai.
III. Kārtība, kādā tiek iesniegti un izskatīti
iesniegumi finansējuma saľemšanai
8. Finansējuma piešķiršanas pamats ir fiziskas vai juridiskas personas iesniegums.
9. Lai saľemtu finansiālu atbalstu nākamajam gadam, pretendents iesniedz iesniegumu
Pašvaldībā ne vēlāk kā līdz tekošā gada 15. novembrim.
10. Iesniegumā norāda vēlamā finansiālā atbalsta summu, iesniegumam pievieno sacensību
nolikumu, sacensību izdevumu tāmi, izmaksu aprēķinu u.c. finansējuma pieprasījuma
pamatojošo dokumentāciju atkarībā no finansējuma pieprasījuma mērķa.
11. Gadījumā, ja finansiālais atbalsts nepieciešams dalībai starptautiskajās sacensībās,
iesniegumam pievienojams dokuments, kas apliecina, ka pretendents ir tiesīgs startēt atzītas
starptautiskas federācijas organizētajās sacensībās.
12. Pašvaldība ir tiesīga pārbaudīt iesniegumā norādītās ziľas un pieprasīt no iesniedzēja
nepieciešamo papildus informāciju, dokumentāciju un attiecīgā sporta veida federācijas
saskaľojumu.
47

13. Saľemtos iesniegumus par finansiālā atbalsta piešķiršanu izskata Pašvaldības dome,
izstrādājot Pašvaldības budžetu nākamajam gadam. Pašvaldības dome izvērtē visus saľemtos
iesniegumus un, ľemot vērā šo nolikumu un Pašvaldības budžeta iespējas, piešķir, daļēji piešķir
vai atsaka finansiālu atbalsta piešķiršanu, piešķirto finansējumu iekļaujot Pašvaldības Sporta
nodaļas budžetā
14. Gadījumā, ja finansiālā atbalsta saľemšanas pretendents iesniegumu par finansiālā atbalsta
saľemšanu iesniedz pēc šī nolikuma 9.punktā noteiktā termiľa, tad iesniegumu un tam
pievienotos dokumentus izvērtē domes priekšsēdētājs, izpilddirektors un Sporta nodaļas vadītājs.
Ja visas iepriekš minētās personas akceptē finansiālā atbalsta saľemšanas pieprasījuma tālāku
virzību un Pašvaldības budžetā ir nepieciešamie finanšu līdzekļi, Pašvaldības dome lemj
jautājumu par finansiālā atbalsta piešķiršanu.
IV. Finansiālā atbalsta saľēmēju tiesības un pienākumi
15. Finansiālā atbalsta saľēmējs ne vēlāk kā divu nedēļu laikā pēc sacensību norises dienas
vai piešķirtā finansiālā atbalsta izlietošanas dienas iesniedz Pašvaldības Sporta nodaļā rakstisku
atskaiti par finansiālā atbalsta izlietošanu.
16. Gadījumā, ja finansiālā atbalsta saľēmējs ir sniedzis nepatiesas ziľas vai izlietojis
finansiālo atbalstu šajā nolikumā neparedzētiem mērķiem, vai nav piedalījies sporta sacensībās,
vai sacensības nav notikušas, piešķirtais finansējums viena mēneša laikā jāieskaita Pašvaldības
kontā.
17. Finansiālā atbalsta saľēmējiem, kuri Pašvaldībai snieguši nepatiesas ziľas vai kuri
izlietojuši finansiālo atbalstu šajā nolikumā neparedzētiem mērķiem, finansiālais atbalsts
turpmākajā periodā netiek piešķirts.
18. Pašvaldības finansiālā atbalsta saľēmējam pēc iespējas ir pienākums izmantot pašvaldības
nosaukumu, simboliku, ģerboni uz sacensību, treniľu formām.
19. Pašvaldības finansiālā atbalsta saľēmējam jānodrošina Tērvetes novada publicitāte,
jāsniedz informācija Sporta nodaļai par sportiskajām aktivitātēm, sasniegumiem.
20. Pašvaldības finansiālā atbalsta saľēmējam ir pienākums sniegt bezatlīdzības palīdzību
Pašvaldībai tās rīkotajos sporta pasākumos.

V. Nobeiguma noteikumi
21. Kontroli par saľemto finansiālo atbalstu un tā saľemšanas izpildi veic Tērvetes novada
pašvaldības Sporta nodaļa.
22. Nolikums stājas spēkā tā apstiprināšanas brīdī.
Domes priekšsēdētāja

D. Reinika
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LATVIJAS REPUBLIKA

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

APSTIPRINĀTI
ar Tērvetes novada domes
2019. gada 25. aprīļa sēdes lēmumu
(prot. Nr. 6, 12. § )
Saistošie noteikumi Nr. 7
―Par Tērvetes novada pašvaldības kapsētu uzturēšanu un izmantošanu‖
Izdoti saskaľā ar Latvijas Republikas likuma
“Par pašvaldībām” 43.panta trešo daļu
I. Vispārīgie jautājumi
1. Saistošie noteikumi ”Par kapsētu uzturēšanu un izmantošanu" (turpmāk tekstā- Noteikumi)
nosaka Tērvetes novada kapsētu uzturēšanas, izveidošanas kārtību un kapsētu iekšējās
kārtības noteikumus.
2. Noteikumos lietotie termini:
2.1. kapsēta- īpaša teritorija, kas ierādīta mirušo apbedīšanai, un tās teritorijā esošās būves;
2.2. atvērta kapsēta- kapsēta, kurā mirušo apbedīšanai tiek ierādītas jaunas kapavietas;
2.3. daļēji slēgta kapsēta- kapsēta, kurā mirušo apbedī tikai ģimenes kapavietās;
2.4. slēgta kapsēta- kapsēta, kurā mirušo apbedīšana nenotiek;
2.5. kapavieta (ģimenes kapavieta)- noteikta izmēra zemes iecirknis kapsētā, kas ierādīts
(paredzēts) viena vai vairāku mirušo apbedīšanai un šīs teritorijas labiekārtošanai;
2.6. bezpiederīgais mirušais cilvēks – mirušais cilvēks, kuram nav laulātā, radinieku vai
citu personu, kuras organizē mirušā apbedīšanu;
2.7. kapavietas lietotājs- fiziska persona, kurai ierādīts zemes iecirknis kapsētā kapavietas
(ģimenes kapavietas) izveidošanai un kopšanai;
2.8. kapliča- ēka kapsētas teritorijā, kas paredzēta mirušo novietošanai pirms apbedīšanas un
bēru ceremonijai;
2.9. kapsētas apsaimniekotājs- pašvaldība;
2.10.
kapu pārzinis—amatpersona, kuru nozīmējis kapsētas apsaimniekotājs, kurš pilda
kapsētu uzturēšanas noteikumos paredzētos pienākumus un nodrošina šo noteikumu
ievērošanu.
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3. Tērvetes novada administratīvajā teritorijā ir atvērtās, daļēji slēgtā un slēgtās kapsētas:
3.1. atvērtās kapsētas:
3.1.1.Tērvetes pagastā- Tērvetes kapi,
3.1.2.Bukaišu pagastā- Mednes kapi, Priežu kapi un Trušu kapi,
3.1.3. Augstkalnes pagastā- Gaiļu kapi;
3.2. daļēji slēgtā kapsēta:
3.2.1. Tērvetes pagastā- Velēnu kapi;
3.3. slēgtās kapsētas:
3.3.1 Tērvetes pagastā- pansionāta kapi,
3.3.2 Augstkalnes pagastā- Čabu kapi un Pietiľu kapi.
4.

Kapsētu statusu nosaka Tērvetes novada dome. Kapsētu vai tās daļu var slēgt saskaľā ar
Tērvetes novada domes lēmumu, ja šādam lēmumam ir pamatojums.

5.

Kapsētās sniedzamo maksas pakalpojumu apmēru, veidu un apmaksas kārtību nosaka
Tērvetes novada dome.
Zemes īpašnieks atbild par kapsētas reģistrēšanu zemesgrāmatā.

6.

II. Kapsētu darba reţīms
7.

Apmeklētājiem kapsētu teritorijas atvērtas katru dienu bez laika ierobežojumiem

8. Kapu pārziľu apmeklētāju pieľemšanas laiku un vietu nosaka kapsētas
apsaimniekotājs, un šī informācija izliekama redzamā vietā pie kapsētas, kā arī
Tērvetes novada domes mājas lapā.
III. Kapsētu iekšējās kārtības noteikumi
9. Kapsētu apmeklētājiem, strādniekiem, amatniekiem, kopējiem un citām personām, kuras
atrodas kapsētā, jāizturas godbijīgi un klusi, jāievēro šie noteikumi, kā arī citi apsaimniekotāja
un pārziľa norādījumi.
10. Bērni līdz 10 gadu vecumam drīkst apmeklēt kapsētas tikai pieaugušo pavadībā, kuri
uzľemas par viľiem atbildību.
11. Apmeklētājiem kapsētās aizliegts:
11.1. ievest dzīvniekus un pieļaut to uzturēšanos kapsētā;
11.2.pārvietoties ar slēpēm, velosipēdiem, mopēdiem, skrituļslidām, motocikliem
u.tml.;
11.3.braukt ar automašīnām, izľemot gadījumus, kad ir saľemta kapsētas
apsaimniekotāja vai kapu pārziľa atļauja;
11.4.tirgoties;
11.5.kurināt ugunskurus;
11.6.stādīt kokus apbedīšanai ierādītajās vietās bez apsaimniekotāja saskaľojuma;
11.7. ľemt smiltis un zemi neatļautās vietās;
11.8. sēdēt un kāpt uz kapu vietām;
11.9. postīt kapsētu stādījumus;
11.10. patvaļīgi mainīt kapu pārziľa ierādītās kapavietas teritorijas, robežas;
11.11.veidojot ģimenes kapavietu, aizľemt kapavietai piegulošo celiľu.
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IV. Kapavietas piešķiršanas un kopšanas noteikumi
12. Kapavieta tiek piešķirta, pamatojoties uz:
12.1. rakstveida iesniegumu no personas, kura uzľēmusies apbedīšanas organizēšanu, un
miršanas apliecības kopiju, uzrādot oriģinālu;
12.2. sociālā dienesta amatpersonas rakstveida iesniegumu par kapavietas piešķiršanu un
ierādīšanu;
12.3. kapavietas piešķiršanu apliecinošu ierakstu mirušo reģistrācijas grāmatā.
13. Jaunas kapa vietas var rezervēt blakus jau esošam ģimenes locekļa vai tuvinieka
apbedījumam. Par jaunas kapa vietas rezervēšanu noslēdzams attiecīgs līgums.
14. Kapavietas lietotājam ir tiesības tikt apglabātam viľam piešķirtajā kapavietā, ģimenes vai
dzimtas kapavietā, kā arī apbedīt savus piederīgos Tērvetes pašvaldības kapsētās, ja ir saľemta
kapsētas apsaimniekotāja piekrišana.
15. Kapsētas apsaimniekotājam ir tiesības izlemt jautājumu par jaunas kapavietas lietošanas
tiesību piešķiršanu Tērvetes novada pašvaldības daļēji slēgtā kapsētā gadījumos, kad mirušajam
ir tiesības tikt apbedītam ģimenes kapavietā, bet saskaľā ar šiem noteikumiem nav tiesību
kapavietā veikt virsapbedījumus.
16. Kapavietas lietošanas tiesības izbeidzas, ja:
16.1. kapavietas lietotājs atsakās no rezervētās kapavietas lietošanas;
16.2.kapsēta vai tās daļa tiek slēgta;
16.3. kapavieta tiek atbrīvota sakarā ar pārapbedīšanu;
16.4. piecu gadu periodā nepiesakās neviens kapavietas lietotāja pienākumu pārľēmējs;
16.5. kapavieta uzskatāma par neuzraudzītu saskaľā ar šo noteikumu 24. punktu.
17. Kapavietas nomniekam ir pienākums kopt ierādīto kapavietu un piegulošo celiľa daļu,
veicot šo darbu pašam vai algojot kapa vietas kopēju.
18. Krūmi, kuri norobežo kapavietu, nedrīkst būt augstāki par 1 m, izľemot gadījumus, kas
saskaľoti ar kapsētas pārzini. Tos nedrīkst stādīt aiz kapavietas robežām.
19. Kapavietas apmales, kas norobežo ierādīto kapavietu, nedrīkst pārsniegt 20cm augstumu.
20. Aizliegts bez kapsētas apsaimniekotāja atļaujas izcirst kokus, kuru diametrs lielāks par 20
cm.
21. Atkritumi pēc kapu kopšanas pabeigšanas jānogādā atkritumu savākšanas vietās uzstādītajos
konteineros vai kaudzēs.
22. Kapavietas lietotāja pienākums ir regulāri kopt kapavietu .
23. Restaurēt vai izvest no kapsētas pieminekļus vai to elementus drīkst tikai ar kapu pārziľa
atļauju.
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24. Kapavieta, kas netiek kopta piecus gadus pēc kārtas, tiek atzīta par neuzraudzītu. Katru gadu
tiek sastādīts kapsētas apsaimniekotāja izveidotās komisijas akts par neapkoptām kapavietām un
kapavietas lietotājs tiek rakstiski brīdināts par iespējamo kapavietas nolīdzināšanu. Kapsētas
apsaimniekotājs pēc pieciem gadiem kapa kopiľu nolīdzina, 60 dienas iepriekš par to rakstiski
informējot kapavietas lietotāju.
25. Ja kapavietas lietotājs 1 (viena) gada laikā nav kopis nodotās kapavietas brīvo platību, kapu
pārzinis kapavietas lietotājam nosūta rakstveida brīdinājumu par kapavietas brīvās platības
piešķiršanu citai personai. Rakstveida brīdinājums kapavietas lietotājam ir izsūtāms ne vēlāk kā
6 (sešus) mēnešus pirms brīvās platības ierādīšanas citai personai. Kapavietas lietotājs var sniegt
paskaidrojumus par rakstveida brīdinājuma saturu viena mēneša laikā no brīdinājuma
saľemšanas brīža.
26. Virsapbedījumus kapavietās, tai skaitā arī noteikumu 24.punktā minētajā gadījumā var
izdarīt 20 gadus pēc pēdējā apbedījuma. Neidentificēta (bezpiederīgo) mirušā kapavieta tiek
saglabāta 5 gadus.

V. Apbedīšanas kārtība
27. Kapu pārzinis ierāda kapavietu un saskaľo apbedīšanas laiku.
28. Apbedīšanas (izvadīšanas) pakalpojumus kapsētās organizē mirušo piederīgie vai citas
pilnvarotas personas.
29. Kapsētā tiek veidots speciāls sektors bezpiederīgo apbedīšanai. Gadījumā, ja ir zināma
bezpiederīgā ģimenes kapavieta, bezpiederīgais pēc iespējamības tiek apbedīts viľa ģimenes
kapavietā.
30. Katrs mirušais tiek apbedīts atsevišķā kapā. Kapa garumam jābūt ne mazākam par 2 m,
platumam 1m, dziļumam 1,6 m līdz zārka vākam. Apglabājot bērnus, izmēri var attiecīgi
mainīties, izľemot kapa dziļumu.
31. Izdarot virsapbedījumus, kapa dziļumam jābūt ne mazākam par 1,2 m līdz zārka vākam.
32. Urna ar mirušā pelniem jāierok 1m dziļumā līdz urnas augšai.
33. Kaps nedrīkst būt tuvāk par 1m līdz kokam un 0,3 m līdz uzstādītam piemineklim.
34. Urna ar mirušā pelniem var tikt apglabāta kapsētā esošajā vai jaunā kapavietā. Ir pieļaujama
vienlaicīga vairāku urnu apglabāšana vienā kapavietā, uzstādot kopēju piemiľas zīmi.
35. Ierādāmo kapavietu izmēri zārkiem un urnām:

Kapavietas zārkam

Platums, m

Garums, m
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Vienvietīga
2,0

3,0

3,25-3,5

3,0

4,5-5

3,0

5,75-6,5

3,0

Divvietīga

Trīsvietīga

Četrvietīgā

Kapavietas urnām

Platums, m

Garums, m

Vienvietīga
1,0

1,5

Divvietīga

1,5
1,5

Trīsvietīga

1,5
2,0

Četrvietīga

1,5
2,5

36. Mirstīgas atliekas var pārapbedīt ne agrāk kā gadu pēc apbedīšanas brīža, saľemot kapu
apsaimniekotāja un attiecīgo valsts institūciju atļauju.
37. Mirstīgo atlieku ekshumāciju var veikt normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā, saskaľojot to ar
kapu apsaimniekotāju.
38. Bezpiederīgo personu apbedīšanu organizē Tērvetes novada domes Sociālais dienests, ja
mirušā pēdējā deklarētā dzīves vieta ir bijusi Tērvetes novada administratīvā teritorijā.
39. Mirstīgo atlieku pārvietošana kapos atļauta speciāli šādam mērķim paredzētos zārkos vai
urnā. Mirušā apbedīšana bez zārka ir pieļaujama īpašos gadījumos, respektējot tautas un
reliģiskās tradīcijas.
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VI. Kapliču izmantošana
40. Kapličas tiek izmantotas iezārkota mirušā novietošanai līdz apbedīšanas brīdim. Tās drīkst
apmeklēt tikai ar kapu pārziľa atļauju kapsētas darba laikā. Pārējā laikā kapličas ir slēgtas.
41. Atvadu ceremoniju ilgums kapličā nedrīkst pārsniegt laiku, ko noteicis kapu pārzinis.
VII. Atbildība un administratīvā soda piemērošana
42. Par saistošo noteikumu 9., 10., 11., 18., 19., 22., 23. punktā noteikto prasību neievērošanu
izsaka brīdinājumu vai uzliek naudas sodu līdz EUR 75
43. Ja personas, kuras kapsētās sniedz pakalpojumus, nepilda šo noteikumu un citu kapsētu
apsaimniekošanas jautājumus reglamentējošu Tērvetes novada domes lēmumu prasības,
kapsētas apsaimniekotājam ir tiesības aizliegt šīm personām sniegt pakalpojumus kapsētās.
44. Kontrolēt saistošo noteikumu izpildi un sastādīt administratīvā pārkāpuma protokolus par
saistošo noteikumu pārkāpumiem ir tiesīgas Tērvetes novada pašvaldības policijas amatpersonas.
45. Administratīvā pārkāpuma lietas par saistošo noteikumu pārkāpumiem izskata un lēmumus
tajās pieľem Tērvetes novada pašvaldības Administratīvā komisija.
IX. Noslēguma jautājumi
46. Ar šo noteikumu spēkā stāšanās dienu spēku zaudē Tērvetes novada pašvaldības 2013.
gada 21. novembra saistošie noteikumi Nr. 28 “Par kapsētu uzturēšanu un izmantošanu”

Domes priekšsēdētāja

D. Reinika
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Saistošo noteikumu Nr. 7
―Par Tērvetes novada pašvaldības kapsētu uzturēšanu un izmantošanu‖
paskaidrojuma raksts
Norādāmā informācija

Paskaidrojuma raksta
sadaļas
1. Projekta
nepieciešamības
pamatojums

2. Īss projekta satura
izklāsts

Likuma “Par pašvaldībām” 15. Panta pirmās daļas 2. Punkts
nosaka, ka pašvaldības autonomā funkcija ir gādāt par savas
administratīvās teritorijas labiekārtošanu un sanitāro tīrību,
apbedīšanas vietu izveidošanu un uzturēšanu. Pašreiz spēkā
esošo 2013. Gada 21. Novembra saistošo noteikumu Nr. 28
”Par kapsētu uzturēšanu un izmantošanu” normas neatbilst
Satversmes tiesas 2019.gada 5.marta spriedumā lietā Nr. 201808-03 noteiktajam par pašvaldību saistošajos noteikumos
ietverto tiesību normu atbilstību Satversmei, tādēļ nepieciešams
izstrādāt jaunus saistošos noteikumus.
Saistošie noteikumi Tērvetes novada pašvaldības teritorijā
nosaka kapsētu kārtības noteikumus, kapavietu piešķiršanas
kārtību, kapavietu kopšanas nosacījumus, apbedīšanas kārtību,
kapliču izmantošanu, kā arī atbildību par šo noteikumu
neievērošanu..

3. Informācija par
plānoto projekta ietekmi Nav būtiskas ietekmes
uz pašvaldības budžetu
4. Informācija par
plānoto projekta ietekmi Nav ietekmes
uz sabiedrību
(mērķgrupām) un
uzľēmējdarbības vidi
pašvaldības teritorijā
5. Informācija par
Netiek ieviestas jaunas administratīvās procedūras
administratīvajām
procedūrām
6. Informācija par
Plānotais sabiedrības līdzdalības veids – priekšlikumu un
konsultācijām ar
iebildumu izvērtēšana pēc projekta publicēšanas pašvaldības
privātpersonām
tīmekļa vietnē www.tervetesnovads.lv.
Sabiedrības pārstāvju izteiktie priekšlikumi vai iebildumi –
paredzēts izvērtēt pēc to saľemšanas.
Domes priekšsēdētāja

Dace Reinika
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LATVIJAS REPUBLIKA

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

APSTIPRINĀTI
ar Tērvetes novada domes
2019. gada 25. aprīļa lēmumu
(protokols Nr. 6, 16. § )
Saistošie noteikumi Nr.8
„Tērvetes novada teritorijas plānojuma grafiskā daļa un
teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi‖
Izdoti saskaņā ar
Teritorijas attīstības plānošanas likuma
25.panta pirmo daļu
1. Saistošie noteikumi „ Tērvetes novada teritorijas plānojuma
grafiskā daļa un
teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi” (turpmāk – Saistošie noteikumi) nosaka
teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumus (1. pielikums ) un funkcionālo
zonējumu, aizsargjoslas un apgrūtinājumus (2. un 3.pielikums ) Tērvetes novada
administratīvajā teritorijā.
2. Saistošie noteikumi stājas spēkā nākamajā dienā pēc paziľojuma publicēšanas
oficiālajā izdevumā „Latvijas Vēstnesis”, bet ir īstenojami saskaľā ar Teritorijas attīstības
plānošanas likuma 27. pantā noteikto.
3. Ar saistošo noteikumu īstenošanas uzsākšanas brīdi spēku zaudē Tērvetes novada
domes 2009.gada 10.decembra saistošie noteikumi Nr.12 „Tērvetes novada teritorijas
plānojuma 2005.-2017. ar 2009. gada grozījumiem grafiskā daļa un teritorijas
izmantošanas un apbūves noteikumi”.
Domes priekšsēdētāja

Dace Reinika
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APSTIPRINĀTI
ar Tērvetes novada domes
2019. gada 25. aprīļa lēmumu
(protokols Nr. 6, 19. §)

Saistošie noteikumi Nr. 9
Grozījumi Tērvetes novada domes 2019. gada 21. februāra saistošajos noteikumos Nr. 3
„Tērvetes novada pašvaldības budţets 2019. gadam‖
Izdoti saskaľā ar
likuma „Par pašvaldībām” 21.panta 2.punktu
un likumu „Par pašvaldību budžetiem”

Izdarīt Tērvetes novada domes 2019.gada 21.februāra saistošajos noteikumos Nr. 3
„Tērvetes novada pašvaldības budžets 2019.gadam” šādus grozījumus:
1. Izteikt saistošo noteikumu 1. punktu šādā redakcijā:
„1.Noteikt Tērvetes novada pašvaldības pamatbudžeta plānotos ieľēmumus 5 238 613 euro
apmērā”.
2. Izteikt saistošo noteikumu 1. pielikumu jaunā redakcijā (1. pielikums).
3. Izteikt saistošo noteikumu 2. punktu šādā redakcijā:
„2. Noteikt Tērvetes novada pašvaldības pamatbudžeta plānotos izdevumus 5 864 174 euro
apmērā.”
4. Izteikt saistošo noteikumu 2. pielikumu jaunā redakcijā (2. pielikums).

Domes priekšsēdētāja

Dace Reinika
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1.pielikums
Saistošiem noteikumiem Nr. 9

“Grozījumi Tērvetes novada domes
2019. gada 21. februāra saistošajos noteikumos
Nr. 3 „Tērvetes novada pašvaldības budžets 2019. gadam”
PAMATBUDŢETA IEĽEMUMU TĀMES GROZĪJUMI 2019. GADAM

Rādītāju nosaukumi
I IEĽĒMUMI - kopā
1
IENĀKUMA NODOKĻI
Ieľēmumi no iedzīvotāju ienākuma
nodokļa
Iedzīvotāju ienākuma nodoklis
ĪPAŠUMA NODOKĻI
Nekustamā īpašuma nodoklis
Nekustamā īpašuma nodoklis par zemi
Nekustamā īpašuma nodoklis par ēkām
Nekustamā īpašuma nodoklis par
mājokļiem
IEĽĒMUMI NO UZĽĒMĒJDARBĪBAS
UN ĪPAŠUMA
Procentu ieľēmumi par depozītiem,
kontu atlikumiem, valsts parāda
vērtspapīriem un atlikto maksājumu
Procentu ieľēmumi par atlikto maksājumu
no vēl nesamaksātās pirkuma maksas daļas
VALSTS (PAŠVALDĪBU) NODEVAS UN
KANCELEJAS NODEVAS
Valsts nodevas, kuras ieskaita pašvaldību
budţetā
Valsts nodeva par apliecinājumiem un citu
funkciju pildīšanu bāriľtiesās
Valsts nodevas par laulības reģistrāciju,
civilstāvokļa akta reģistra ieraksta
aktualizēšanu vai atjaunošanu un atkārtotas
civilstāvokļa aktu reģistrācijas apliecības
izsniegšanu
Pārējās valsts nodevas, kuras ieskaita
pašvaldību budžetā
Pašvaldību nodevas
Pašvaldības nodeva par domes izstrādāto
oficiālo dokumentu un apliecinātu to kopiju
saľemšanu

Budţeta
kategoriju
kodi

2
1.0.0.0.

Apstiprināts Grozījumi Precizēts
2019.
2019.
(+/-)
25.04.2019
gadam
gadam
EUR
EUR
EUR
5111606,00 127007,00 5238613,00
3
4
5
1828338,00
23608,00 1851946,00

1.1.0.0.
1.1.1.0.
4.0.0.0.
4.1.0.0.
4.1.1.0.
4.1.2.0.

1828338,00
1828338,00
508193,00
508193,00
489462,00
10633,00

4.1.3.0.

8098,00

0,00

8098,00

1000,00

0,00

1000,00

1000,00

0,00

1000,00

1000,00

0,00

1000,00

3840,00

0,00

3840,00

1500,00

0,00

1500,00

9.4.2.0.

1100,00

0,00

1100,00

9.4.5.0.

100,00

0,00

100,00

9.4.9.0.
9.5.0.0.

300,00
2340,00

0,00
0,00

300,00
2340,00

9.5.1.1.

140,00

0,00

140,00

8.0.0.0.

8.6.0.0.
8.6.4.0.
9.0.0.0.
9.4.0.0.
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23608,00 1851946,00
23608,00 1851946,00
0,00 508193,00
0,00 508193,00
0,00 489462,00
0,00
10633,00

Pašvaldības nodeva par tirdzniecību
publiskās vietās
Pašvaldības nodeva par būvatļaujas
saľemšanu
Pārējās nodevas, ko uzliek pašvaldības
NAUDAS SODI UN SANKCIJAS
Naudas sodi

9.5.1.4.

1400,00

0,00

1400,00

9.5.2.1.
9.5.2.9.
10.0.0.0.
10.1.0.0.

700,00
100,00
7500,00
7500,00

0,00
0,00
0,00
0,00

700,00
100,00
7500,00
7500,00

Naudas sodi, ko uzliek pašvaldības
PĀRĒJIE NENODOKĻU IEĽĒMUMI
Daţādi nenodokļu ieľēmumi

10.1.4.0.
12.0.0.0.
12.3.0.0.

7500,00
1500,00
1500,00

0,00
0,00
0,00

7500,00
1500,00
1500,00

Citi dažādi nenodokļu ieľēmumi
Ieľēmumi no valsts (pašvaldību) īpašuma
iznomāšanas, pārdošanas un no nodokļu
pamatparāda kapitalizācijas
Ieľēmumi no ēku un būvju īpašuma
pārdošanas
Ieľēmumi no zemes, meţa īpašuma
pārdošanas

12.3.9.0.

1500,00

0,00

1500,00

13.0.0.0.

25200,00

0,00

25200,00

13.1.0.0.

15000,00

0,00

15000,00

13.2.0.0.

10000,00

0,00

10000,00

Ieľēmumi no zemes īpašuma pārdošanas
Ieľēmumi no valsts un pašvaldību
kustamā īpašuma un mantas realizācijas
Valsts budţeta transferti
Pašvaldību saľemtie transferti no valsts
budţeta
Pašvaldību saľemtie valsts budžeta
transferti noteiktam mērķim
Pašvaldību no valsts budžeta iestādēm
saľemtie transferti Eiropas Savienības
politiku instrumentu un pārējās ārvalstu
finanšu palīdzības līdzfinansētajiem
projektiem (pasākumiem)
Pašvaldību budžetā saľemtā dotācija no
pašvaldību finanšu izlīdzināšanas fonda
Pašvaldību budžetā saľemtā speciālā
dotācija FM rīk.488
Pašvaldību budţetu transferti
Pašvaldību saľemtie transferti no citām
pašvaldībām
Iestādes ieľēmumi
Ieľēmumi no iestāţu sniegtajiem maksas
pakalpojumiem un citi pašu ieľēmumi
Ieľēmumi par dokumentu izsniegšanu un
kancelejas pakalpojumiem

13.2.1.0.

10000,00

0,00

10000,00

13.4.0.0.
18.0.0.0.

200,00
777898,00

0,00
103399,00

200,00
881297,00

18.6.0.0.

777898,00

103399,00

881297,00

18.6.2.0.

410337,00

12547,00

422884,00

18.6.3.0.

80723,00

10651,00

91374,00

18.6.4.0.

217480,00

103809,00

321289,00

18.6.4.0.1
19.0.0.0.

69358,00
645945,00

-23608,00
0,00

45750,00
645945,00

19.2.0.0.
21.0.0.0.

645945,00
1312192,00

0,00 645945,00
0,00 1312192,00

21.3.0.0.

1312192,00

0,00 1312192,00

21.3.7.0.

100,00

0,00

100,00

Ieľēmumi par nomu un īri
Ieľēmumi par pārējiem sniegtajiem maksas
pakalpojumiem

21.3.8.0.

68390,00

0,00

68390,00

21.3.9.0.

1243702,00

59

0,00 1243702,00

2.pielikums
Saistošiem noteikumiem Nr. 9

“Grozījumi Tērvetes novada domes
2019. gada 21. februāra saistošajos noteikumos
Nr. 3 „Tērvetes novada pašvaldības budžets 2019. gadam”
PAMATBUDŢETA IZDEVUMU TĀMES GROZĪJUMI 2019. GADAM

Rādītāju nosaukumi
II IZDEVUMI - kopā
1
Atlīdzība
Atalgojums
Mēnešalga
Piemaksas, prēmijas un naudas balvas
Atalgojums fiziskajām personām uz
tiesiskās attiecības regulējošu dokumentu
pamata
Darba devēja valsts sociālās
apdrošināšanas obligātās iemaksas,
pabalsti un kompensācijas
Darba devēja valsts sociālās
apdrošināšanas obligātās iemaksas
Darba devēja pabalsti, kompensācijas un
citi maksājumi
Preces un pakalpojumi
Mācību, darba un dienesta
komandējumi, darba braucieni
Iekšzemes mācību, darba un dienesta
komandējumi, darba braucieni
Ārvalstu mācību, darba un dienesta
komandējumi, darba braucieni
Pakalpojumi
Pasta, telefona un citi sakaru pakalpojumi
Izdevumi par komunālajiem
pakalpojumiem
Iestādes administratīvie izdevumi un ar
iestādes darbības nodrošināšanu
Remontdarbi un iestāžu uzturēšanas
pakalpojumi (izľemot kapitālo remontu)
Informācijas tehnoloģiju pakalpojumi
Īre un noma
Citi pakalpojumi
Maksājumi par saľemtajiem finanšu
pakalpojumiem
Krājumi, materiāli, energoresursi,
preces, biroja preces un inventārs, kurus
neuzskaita kodā 5000

Budţeta
kategoriju
kodi

2
1000
1100
1110
1140

1150

Apstiprināts Grozījumi Precizēts
2019.
2019.
(+/-)
25.04.2019
gadam
gadam
EUR
EUR
EUR
5737167,00 127007,00 5864174,00
3
4
5
2809737,00
13029,00 2822766,00
2165821,00
10266,00 2176087,00
2039411,00
10266,00 2049677,00
124610,00
0,00 124610,00

1800,00

0,00

1800,00

643916,00

2763,00

646679,00

1210

556265,00

2763,00

559028,00

1220
2000

87651,00
2089143,00

1200

2100

0,00
87651,00
110248,00 2199391,00

8663,00

0,00

8663,00

2110

2678,00

0,00

2678,00

2120
2200
2210

5985,00
1060248,00
11544,00

2220

240462,00

0,00

240462,00

2230

93668,00

0,00

93668,00

2240
2250
2260
2270

549854,00
15737,00
6000,00
136983,00

1270,00
0,00
0,00
80513,00

551124,00
15737,00
6000,00
217496,00

2280

6000,00

0,00

6000,00

984064,00

1207,00

985271,00

2300

60

0,00
5985,00
81783,00 1142031,00
0,00
11544,00

Izdevumi par precēm iestādes darbības
nodrošināšanai
Kurināmais un enerģētiskie materiāli
Zāles, ķimikālijas, laboratorijas preces,
medicīniskās ierīces, medicīniskie
instrumenti, laboratorijas dzīvnieki un to
uzturēšana
Kārtējā remonta un iestāžu uzturēšanas
materiāli
Valsts un pašvaldību aprūpē un apgādē
esošo personu uzturēšana
Mācību līdzekļi un materiāli
Pārējās preces
Izdevumi periodikas iegādei
Budţeta iestāţu nodokļu, nodevu un
naudas sodu maksājumi
Budžeta iestāžu nodokļu un nodevu
maksājumimaksājumi
Subsīdijas un dotācijas
Subsīdijas un dotācijas komersantiem,
biedrībām un nodibinājumiem
Valsts un pašvaldību budžeta dotācija
komersantiem, biedrībām, nodibinājumiem
un fiziskām personām
Pamatkapitāla veidošana
Nemateriālie ieguldījumi
Attīstības pasākumi un programmas
Licences, koncesijas un patenti, preču
zīmes un līdzīgas tiesības
Pārējie nemateriālie ieguldījumi
Nemateriālo ieguldījumu izveidošana
Pamatlīdzekļi
Zeme, ēkas un būves
Tehnoloģiskās iekārtas un mašīnas
Pārējie pamatlīdzekļi
Pamatlīdzekļu izveidošana un nepabeigtā
būvniecība
Kapitālais remonts un rekonstrukcija
Sociālie pabalsti
Pensijas un sociālie pabalsti naudā
Valsts un pašvaldību nodarbinātības
pabalsti naudā
Pašvaldību sociālā palīdzība
iedzīvotājiem naudā
Pabalsts garantētā minimālā ienākumu
līmeľa nodrošināšanai naudā
Dzīvokļa pabalsts naudā
Valsts un pašvaldību budžeta maksājumi
Sociālie pabalsti natūrā
Pašvaldību sociālā palīdzība

2310
2320

129968,00
159169,00

1058,00
149,00

131026,00
159318,00

2340

27609,00

0,00

27609,00

2350

65643,00

0,00

65643,00

2360
2370
2390
2400

590254,00
9401,00
2020,00
4945,00

0,00
0,00
0,00
0,00

590254,00
9401,00
2020,00
4945,00

2500

31223,00

27258,00

58481,00

2510
3000

31223,00
14000,00

27258,00
0,00

58481,00
14000,00

3200

14000,00

0,00

14000,00

3260
5000
5100
5110

14000,00
568783,00
28643,00
5250,00

0,00
3730,00
5000,00
0,00

14000,00
572513,00
33643,00
5250,00

5120
5130
5140
5200
5210
5220
5230

90,00
0,00
23303,00
540140,00
5000,00
4290,00
195189,00

0,00
5000,00
0,00
-1270,00
0,00
0,00
-1270,00

90,00
5000,00
23303,00
538870,00
5000,00
4290,00
193919,00

5240
5250
6000
6200

11927,00
323734,00
129898,00
106888,00

0,00
0,00
0,00
0,00

11927,00
323734,00
129898,00
106888,00

6240

10488,00

0,00

10488,00

6250

23300,00

0,00

23300,00

6260
6270
6290
6300
6320

3000,00
8900,00
61200,00
480,00
180,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

3000,00
8900,00
61200,00
480,00
180,00
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iedzīvotājiem natūrā
Dzīvokļa pabalsts natūrā
Pārējie klasifikācijā neminētie
maksājumi iedzīvotājiem natūrā un
kompensācijas
Pašvaldības pirktie sociālie pakalpojumi
iedzīvotājiem
Maksājumi iedzīvotājiem natūrā, naudas
balvas, izdevumi pašvaldību brīvprātīgo
iniciatīvu izpildei
Uzturēšanas izdevumu transferti, pašu
resursu maksājumi, starptautiskā
sadarbība
Pašvaldību uzturēšanas izdevumu
transferti
Pašvaldību /uzturēšanas izdevumu
/transferti citām pašvaldībām
Pašvaldību uzturēšanas izdevumu
transferti valsts budžeta daļēji finansētām
atvasinātajām publiskajām personām,
budžeta nefinansētām iestādēm

6360

300,00

0,00

300,00

22530,00

0,00

22530,00

6410

1080,00

0,00

1080,00

6420

21450,00

0,00

21450,00

125606,00

0,00

125606,00

125606,00

0,00

125606,00

7210

123106,00

0,00

123106,00

7270

2500,00

0,00

2500,00

6400

7000
7200

Domes priekšsēdētāja

Dace Reinika
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PASKAIDROJUMA RAKSTS
Tērvetes novada pašvaldības 2019. gada 25. aprīļa saistošajiem noteikumiem Nr. 9
„Grozījumi Tērvetes novada domes 2019. gada 21. februāra saistošajos noteikumos
Nr. 3 „Tērvetes novada pašvaldības budţets 2019. gadam‖‖
Pamatojoties uz Tērvetes novada pašvaldības (turpmāk - Pašvaldība) budžeta izpildes
analīzi uz 2019.gada 25.aprīli Pašvaldības 2019.gada budžeta grozījumos apkopoti sekojoši
grozījumu priekšlikumi:
 precizēti Pašvaldības plānotie Ienākuma nodokļa ieľēmumi un valsts budžeta transferti
noteiktam mērķim;
 precizēti izdevumi pamatbudžetā atbilstoši funkcionālajām un ekonomiskajām
kategorijām;
1.

Pamatbudţets
1.1.

Ieľēmumu prognoze kopumā palielināta par 127 007 euro.

Tabula nr.1.1.1. Pašvaldības ieľēmumu izmaiľas 2019.gada 25.aprīļa grozījumos.
Rādītāju nosaukumi
I IEĽĒMUMI - kopā
Budţeta ieľēmumi
IENĀKUMA NODOKĻI
Ieľēmumi no iedzīvotāju ienākuma
nodokļa
Iedzīvotāju ienākuma nodoklis
Saľemts no Valsts kases sadales
konta pārskata gadā ieskaitītais iedzīvotāju
ienākuma nodoklis
Valsts budžeta transferti
Pašvaldību saľemtie transferti no valsts
budžeta
Pašvaldību saľemtie valsts budžeta
transferti noteiktam mērķim
Pašvaldību saľemtie valsts budžeta
transferti noteiktam mērķim - tautas
mākslas kolektīviem
Pašvaldību saľemtie valsts budžeta
transferti noteiktam mērķim -finansējums
vēlēšanām
Pašvaldību no valsts budžeta iestādēm
saľemtie transferti Eiropas Savienības
politiku instrumentu un pārējās ārvalstu
finanšu palīdzības līdzfinansētajiem
projektiem (pasākumiem)
Projekts PROTI un DARI

Budţeta
kategoriju
kodi

1.0.0.0.

Apstiprināts
Precizētais
Grozījumi
2019.
2019. gada
(+/-)
gadam
budţets
EUR
EUR
EUR
5111606,00 127007,00 5238613,00
3244768,00 127007,00 3371775,00
1828338,00
23608,00 1851946,00

1.1.0.0.
1.1.1.0.

1828338,00
1828338,00

23608,00 1851946,00
23608,00 1851946,00

1.1.1.2.
18.0.0.0.

1820253,00
774897,00

23608,00 1843861,00
103399,00 878296,00

18.6.0.0.

774897,00

103399,00

878296,00

407336,00

12547,00

419883,00

18.6.2.0.4

0,00

3830,00

3830,00

18.6.2.0.22

0,00

8717,00

8717,00

18.6.3.0.

80723,00
0,00

10651,00
5667,00

91374,00
5667,00

18.6.2.0.

63

18.6.3.0.3
Projekts Lat.Lit.264
Pašvaldību budžetā saľemtā dotācija
no pašvaldību finanšu izlīdzināšanas fonda
Pašvaldību budžetā saľemtā speciālā
dotācija FM rīk.488

18.6.3.0.11

0,00

4984,00

4984,00

18.6.4.0.

217480,00

103809,00

321289,00

69358,00

-23608,00

45750,00

18.6.4.0.1

1.2. Izdevumi
Budžeta izdevumu daļā precizēti izdevumi un Pašvaldības finansējums pa
funkcionālajām kategorijām un ekonomiskās klasifikācijas kodiem, kopumā izdevumus
palielinot par 127 007 euro. Izdevumu finansēšana paredzēta ar papildus saľemtajiem
ieľēmumiem.
Tabula nr.1.2.1. Pašvaldības izdevumu izmaiľas 2019. gada 25. aprīļa grozījumos.

Rādītāju nosaukumi
II IZDEVUMI - kopā
1 Administrācija
Remontdarbi un iestāžu uzturēšanas
pakalpojumi (izľemot kapitālo remontu)
Ēku, būvju un telpu kārtējais remonts
Transportlīdzekļu uzturēšana un
remonts, apdrošināšana
26 Projekts PROTI un DARI
Atlīdzība
Atalgojums
Mēnešalga
Pārējo darbinieku mēnešalga (darba
alga)
Darba devēja valsts sociālās
apdrošināšanas obligātās iemaksas, pabalsti
un kompensācijas
Darba devēja valsts sociālās
apdrošināšanas obligātās iemaksas
Preces un pakalpojumi
Pakalpojumi
Citi pakalpojumi
Pārējie iepriekš neklasificētie
pakalpojumu veidi
Krājumi, materiāli, energoresursi,
preces, biroja preces un inventārs, kurus
neuzskaita kodā 5000
Izdevumi par precēm iestādes darbības
nodrošināšanai
Biroja preces

Budţeta
kategoriju
kodi

Apstiprināts
Precizētais
Grozījumi
2019.
2019. gada
(+/-)
gadam
budţets
EUR
EUR
EUR
5737167,00 127007,00 5864174,00
308913,00
0,00 308913,00

2240
2241

13050,00
3500,00

0,00
1243,00

13050,00
4743,00

2242

3800,00
0,00
0,00
0,00
0,00

-1243,00
5667,00
364,00
274,00
274,00

2557,00
5667,00
364,00
274,00
274,00

0,00

274,00

274,00

1200

0,00

90,00

90,00

1210
2000
2200
2270

0,00
0,00
0,00
0,00

90,00
5303,00
4714,00
4714,00

90,00
5303,00
4714,00
4714,00

0,00

4714,00

4714,00

0,00

589,00

589,00

0,00
0,00

589,00
589,00

589,00
589,00

1000
1100
1110
1119

2279

2300
2310
2311
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27 Ugunsdzēs.dienests
Preces un pakalpojumi
Budžeta iestāžu nodokļu, nodevu un
naudas sodu maksājumi
Budžeta iestāžu nodokļu un nodevu
maksājumimaksājumi
Budžeta iestāžu pievienotās vērtības
nodokļa maksājumi
28 Līdzekļi neparedz.g.
Preces un pakalpojumi
Pakalpojumi
Citi pakalpojumi
Pašvaldību līdzekļi neparedzētiem
gadījumiem
30 Labiekārtošana
Preces un pakalpojumi
Pakalpojumi
Remontdarbi un iestāžu uzturēšanas
pakalpojumi (izľemot kapitālo remontu)
Nekustamā īpašuma uzturēšana
Pamatkapitāla veidošana
Pamatlīdzekļi
Pārējie pamatlīdzekļi
Pārējie iepriekš neklasificētie
pamatlīdzekļi
73 Dotācijas kultūrai
Atlīdzība
Atalgojums
Mēnešalga
Pārējo darbinieku mēnešalga (darba
alga)
Darba devēja valsts sociālās
apdrošināšanas obligātās iemaksas, pabalsti
un kompensācijas
Darba devēja valsts sociālās
apdrošināšanas obligātās iemaksas
9 Vēlēšanas
Atlīdzība
Atalgojums
Mēnešalga
Pārējo darbinieku mēnešalga (darba
alga)
Darba devēja valsts sociālās
apdrošināšanas obligātās iemaksas, pabalsti
un kompensācijas
Darba devēja valsts sociālās
apdrošināšanas obligātās iemaksas
Preces un pakalpojumi
Pakalpojumi

184199,00
10715,00

27258,00
27258,00

211457,00
37973,00

600,00

27258,00

27858,00

600,00

27258,00

27858,00

600,00
51809,00
51809,00
51809,00
51809,00

27258,00
75672,00
75672,00
75672,00
75672,00

27858,00
127481,00
127481,00
127481,00
127481,00

51809,00
368286,00
65383,00
31800,00

75672,00
0,00
1270,00
1270,00

127481,00
368286,00
66653,00
33070,00

2240
2244
5000
5200
5230

21660,00
2309,00
5680,00
5680,00
1270,00

1270,00
1270,00
-1270,00
-1270,00
-1270,00

22930,00
3579,00
4410,00
4410,00
0,00

5239

1270,00
0,00
0,00
0,00
0,00

-1270,00
3830,00
3830,00
2907,00
2907,00

0,00
3830,00
3830,00
2907,00
2907,00

0,00

2907,00

2907,00

0,00

923,00

923,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

923,00
8717,00
8085,00
6515,00
6515,00

923,00
8717,00
8085,00
6515,00
6515,00

0,00

6515,00

6515,00

1200

0,00

1570,00

1570,00

1210
2000
2200

0,00
0,00
0,00

1570,00
632,00
127,00

1570,00
632,00
127,00

2000
2500
2510
2512
2000
2200
2270
2275
2000
2200

1000
1100
1110
1119

1200
1210
1000
1100
1110
1119
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Citi pakalpojumi
Pārējie iepriekš neklasificētie
pakalpojumu veidi
Krājumi, materiāli, energoresursi,
preces, biroja preces un inventārs, kurus
neuzskaita kodā 5000
Izdevumi par precēm iestādes darbības
nodrošināšanai
Biroja preces
Izdevumi par precēm iestādes
administratīvās darbības nodrošināšanai
Kurināmais un enerģētiskie materiāli
Degviela
94 Lat.LIt projekts -tūrisms
Atlīdzība
Atalgojums
Mēnešalga
Pārējo darbinieku mēnešalga (darba
alga)
Darba devēja valsts sociālās
apdrošināšanas obligātās iemaksas, pabalsti
un kompensācijas
Darba devēja valsts sociālās
apdrošināšanas obligātās iemaksas
Preces un pakalpojumi
Krājumi, materiāli, energoresursi,
preces, biroja preces un inventārs, kurus
neuzskaita kodā 5000
Izdevumi par precēm iestādes darbības
nodrošināšanai
Biroja preces
Pamatkapitāla veidošana
Nemateriālie ieguldījumi
Pārējie nemateriālie ieguldījumi

2270

0,00

127,00

127,00

0,00

127,00

127,00

0,00

505,00

505,00

2310
2311

0,00
0,00

356,00
270,00

356,00
270,00

2314
2320
2322

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

86,00
149,00
149,00
5863,00
750,00
570,00
570,00

86,00
149,00
149,00
5863,00
750,00
570,00
570,00

0,00

570,00

570,00

1200

0,00

180,00

180,00

1210
2000

0,00
0,00

180,00
113,00

180,00
113,00

2300

0,00

113,00

113,00

2310
2311
5000
5100
5130

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

113,00
113,00
5000,00
5000,00
5000,00

113,00
113,00
5000,00
5000,00
5000,00

2279

2300

1000
1100
1110
1119

1.2.1. Sabiedriskā kārtība un drošība – izdevumi palielināti par 27 258 euro PVN nomaksai
par Latvija – Lietuva pārrobežu sadarbības projekta ietvaros iegādāto ugunsdzēsēju
mašīnu.
1.2.2. Vispārējie valdības dienesti - izdevumi palielināti par 84 389 euro, t.sk 8717 euro
finansējums Eiropas Parlamenta vēlēšanu nodrošināšanai; par 75672 euro palielināts
Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem atlikums, sakarā ar saľemto transfertu no valsts budžeta.
1.2.3.

Atpūta, kultūra - izdevumi palielināti par 9693 euro t.sk. 5863 euro Latvija – Lietuva
pārrobežu sadarbības projekta tūrismā realizēšanai, 3830 euro atalgojums tautas mākslas
kolektīvu vadītājiem.

66

1.2.4. Sociālā aizsardzība – izdevumi palielināti par 5667 euro Eiropas Savienības finansētā
projekta „Proti un Dari” īstenošanai, kura mērķis ir attīstīt jauniešu prasmes un veicināt
viľu iesaisti izglītībā.
Veikta izdevumu pārdale starp ekonomiskās klasifikācijas kodiem.

Domes priekšsēdētāja

D. Reinika
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