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LATVIJAS REPUBLIKA 

TĒRVETES NOVADA DOME 
Reģ.Nr.90001465562 

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

e-pasts: tervetesnd@tervetesnd.lv 
 

 

TĒRVETES NOVADA TĒRVETES PAGASTĀ 

 

ĀRKĀRTAS SĒDES  PROTOKOLS 

 

 

07.01.2020.                                                                                                         Nr. 1 

Tērvetes novads, Zelmeņi 

Sēde sasaukta  plkst. 9.30 

Sēde atklāta plkst. 9.30 

      

DARBA KĀRTĪBĀ 

 

1. Par parakstu vākšanas vietas Tērvetes novadā noteikšanu 

2. Par ēdināšanas izmaksu apstiprināšanu 

3. Par nekustamā īpašuma “Augļu dārzs” izsoles rezultātu apstiprināšanu 

4. Par nekustamā īpašuma “Upītes 1” izsoles rezultātu apstiprināšanu 

5. Par Tērvetes novada bāriņtiesas priekšsēdētāja vietnieka ievēlēšanu 

 

Sēdi vada domes priekšsēdētāja Dace Reinika 

 

Sēdi protokolē lietvede Santa Hibšmane 

 

 

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

Dzintra Sirsone, Madara Darguža, Ainārs Miķelsons, Indriķis Vēveris 

 

Sēdē piedalās pašvaldības darbinieki: Domes izpilddirektors Māris Berlands, Vēlēšanu 

komisijas priekšsēdētāja Dace Vācere, Bāriņtiesas priekšsēdētājas vietniece Gunita Egle-

Svaija, datortīklu administrators Aivars Narvaišs 

 

Domes priekšsēdētāja aicina apstiprināt darba kārtību ar 5 jautājumiem 

 

     Atklāti vārdiski balsojot: PAR – 9 (D. Reinika, A. Bruss, S. Laizāns, I. Krūmiņa, L. 

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

nav, Tērvetes novada dome NOLEMJ: 

 

Apstiprināt darba kārtību ar 5 jautājumiem 
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1. paragrāfs 

Par parakstu vākšanas vietas Tērvetes novadā noteikšanu 

D. Reinika, D. Vācere 

 

Tērvetes novada dome ir izskatījusi sagatavoto lēmuma projektu „Par parakstu vākšanas 

vietas Tērvetes novadā noteikšanu ”, lai nodrošinātu parakstu vākšanu tautas nobalsošanas 

ierosināšanai par apturēto likumu „Grozījumi Republikas pilsētas domes un novada domes 

vēlēšanu likumā” un „Grozījums likumā „Par pašvaldībām”” atcelšanu. Izskatot iesniegto 

lēmuma projektu, Tērvetes novada dome konstatēja: 

Tērvetes novada dome ir saņēmusi LR Centrālās vēlēšanu komisijas 2019. gada 27. 

decembra rīkojumu Nr. 173 „Par parakstu vākšanas vietu un darba laika noteikšanu”, 

saskaņā ar kuru Centrālā vēlēšanu komisija ir uzdevusi visām republikas pilsētu un novadu 

domēm līdz 2020. gada 10. janvārim noteikt parakstu vākšanas vietas, lai nodrošinātu 

parakstu vākšanu tautas nobalsošanas ierosināšanai par apturēto likumu „Grozījumi 

Republikas pilsētas domes un novada domes vēlēšanu likumā” un „Grozījums likumā „Par 

pašvaldībām”” atcelšanu. 

  Tērvetes novada pašvaldības Vēlēšanu komisijas priekšsēdētāja Dace Vācere ir 

ierosinājusi noteikt Tērvetes novadā kā parakstu vākšanas vietu Tērvetes pagasta pārvaldes 

telpas adresē “Sprīdītis”, Kroņauce, Tērvetes pagasts, Tērvetes novads.  

      Ievērojot norādīto un pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21. panta pirmās daļas 

27. punktu, likuma „Par tautas nobalsošanu, likumu ierosināšanu un Eiropas pilsoņu 

iniciatīvu” 7. pantu, Tērvetes novada dome,  atklāti vārdiski balsojot:  PAR - 9 (D. Reinika, 

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

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

 

1. Lai nodrošinātu parakstu vākšanu tautas nobalsošanas ierosināšanai par apturēto 

likumu „Grozījumi Republikas pilsētas domes un novada domes vēlēšanu likumā” un 

„Grozījums likumā „Par pašvaldībām”” atcelšanu, noteikt parakstu vākšanas vietu Tērvetes 

novada pašvaldībā:  

Tērvetes pagasta pārvaldes telpās, “Sprīdītis”, Kroņauce, Tērvetes pagasts, Tērvetes 

novads. 

2. Izlikt paziņojumus par parakstu vākšanas vietu un laiku Tērvetes novada domes un 

pagasta pārvalžu ēkās, parakstu vākšanas vietā, kā arī publicēt paziņojumus pašvaldības 

izdotajā informatīvajā izdevumā „Laikam līdzi” un tīmekļa vietnē www.tervetesnovads.lv. 

3. Lēmuma izpildi uzdot Tērvetes novada pašvaldības Vēlēšanu komisijas 

priekšsēdētājai Dacei Vācerei.  

4. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot veikt Tērvetes novada pašvaldības 

izpilddirektoram.  

 

 

 

 

2. paragrāfs 

Par ēdināšanas izmaksu apstiprināšanu 

D. Reinika 

 

      Tērvetes novada dome, izskatot  iesniegto lēmuma projektu par ēdināšanas izmaksu 

apstiprināšanu novada izglītības iestādēs, pamatojoties uz 2013. gada 19. decembra Tērvetes 

http://www.tervetesnovads.lv/
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novada pašvaldības saistošajiem noteikumiem Nr. 32 “Par izglītojamo ēdināšanas maksas 

atvieglojumiem”, uz  likuma „Par pašvaldībām”  15. panta pirmās daļas 4. punktu un  21. 

panta pirmās daļas 14. punkta g apakšpunktu, atklāti vārdiski balsojot: PAR -.9 (D. Reinika, 

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

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

 

  1. Noteikt Tērvetes novada pašvaldības izglītības iestādēs pārtikas produktu iegādes 

vidējās izmaksas ēdināšanas pakalpojuma sniegšanai  dienā: 

1.1. 0,75  EUR par vienu pusdienu porciju  obligātās izglītības vecuma sasniegušo 

izglītojamo ēdināšanai; 

1.2. 0,70 EUR par vienu pusdienu porciju izglītojamo ēdināšanai, kuri nav  sasnieguši 

obligāto izglītības vecumu;  

1.3. 0,35  EUR par vienu launaga porciju visu izglītojamo ēdināšanai; 

1.4. 0,35  EUR par vienu brokastu porciju visu izglītojamo ēdināšanai. 

 

  2. Noteikt Tērvetes novada pašvaldības izglītības iestādēs (izņemot pirmsskolas grupu 

audzēkņiem līdz obligātās izglītības vecuma sasniegšanai)   maksu par faktiski saņemtajiem 

ēdināšanas pakalpojumiem šādā apmērā: 

       2.1.  Augstkalnes vidusskolā  1,60 EUR pusdienu porcija; 

       2.2.   Annas Brigaderes pamatskolā 1, 90 EUR pusdienu porcija; 

       2.3.  Annas Brigaderes pamatskolas pirmsskolas izglītības grupā “Sprīdītis” 1,30 EUR 

pusdienu porcija; 

       2.4.   Augstkalnes vidusskolā  un Annas Brigaderes pamatskolā  0,35 EUR  launaga 

porcija (tikai audzēkņiem); 

       2.5.  Annas Brigaderes pamatskolas  pirmsskolas izglītības grupā “Sprīdītis” 0,35 EUR 

brokastu porcija (tikai audzēkņiem). 

 

  3.  Apstiprināt Tērvetes novada izglītības iestāžu pirmsskolas grupu audzēkņiem līdz 

obligātās izglītības vecuma sasniegšanai ēdināšanas maksu par faktiski saņemtajiem 

ēdināšanas pakalpojumiem šādā apmērā:              

       3.1. Mainīgā maksa:   

         3.1.1. 0,70   EUR   pusdienas (pārtikas produktu izmaksas); 

         3.1.2. 0,35   EUR  launags (pārtikas produktu izmaksas); 

         3.1.3. 0,35   EUR brokastis (pārtikas produktu izmaksas); 

      3.2. Pastāvīgā maksa 11,00 EUR mēnesī, kas saistās ar pakalpojuma sniegšanu ēdiena 

pagatavošanai  neatkarīgi no  pirmsskolas grupas apmeklēto dienu skaita. 

 

  4.  Noteikt, ka izglītojamajiem,  kuri  apgūst  pamatizglītības programmu  citu  pašvaldību  

vispārējās izglītības  iestādēs  un  kuru  deklarētā  un  faktiskā  dzīves  vieta  ir  Tērvetes  

pašvaldības administratīvajā  teritorijā,  kā arī  izglītojamajiem  no    daudzbērnu  ģimenēm,  

kuri  apgūst  vispārējās  vidējās  izglītības programmu  no  10.-12.klasei  citu pašvaldību 

vispārējās vidējās izglītības iestādēs un kuru deklarētā un faktiskā dzīves vieta ir Tērvetes 

pašvaldības administratīvajā teritorijā, ir  tiesības  saņemt  ēdināšanas  maksas  atvieglojumu 

1,60  EUR  par pusdienu porciju.  
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  5.   Noteikt, ka lēmums stājas spēkā ar 2020. gada 8. janvāri. 

 

  6.  Ar  lēmuma spēkā stāšanās dienu atzīt par spēku zaudējušu Tērvetes novada domes 

2016. gada 28. janvāra lēmumu (protokols Nr. 2, 4. paragrāfs)   “Par ēdināšanas izmaksu 

apstiprināšanu” un 2018. gada 22. februāra  lēmumu ”Par ēdināšanas pakalpojuma izmaksu 

apstiprināšanu (protokols Nr.3, 26. §). 

 

 

 

 

3. paragrāfs 

Par nekustamā īpašuma “Augļu dārzs” izsoles rezultātu apstiprināšanu 

D. Reinika 

 

   Izskatot Tērvetes novada domes izsoles komisijas iesniegto izsoles protokolu un tam 

pievienotos dokumentus par Tērvetes novada pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma 

“Augļu dārzs”, Tērvetes pagasts, Tērvetes novads, /kadastra numurs/, atsavināšanu un 

konstatējot, ka izsoles procedūra ir veikta atbilstoši normatīvo aktu prasībām, par izsoles 

procedūras veikšanu nav saņemta neviena sūdzība, izsoles rezultātā ir sasniegta pieņemama 

cena nekustamā īpašuma atsavināšanai un pirkuma maksa ir pilnā apmērā nomaksāta, 

pamatojoties uz Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 34. pantu un likuma Par 

pašvaldībām 21. pantu, ievērojot 2019. gada 30. decembra Finanšu komitejas lēmumu, 

Tērvetes novada dome, atklāti vārdiski balsojot: PAR - 9 (D. Reinika, A. Bruss, S. Laizāns, 

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

ATTURAS - nav, NOLEMJ: 

 

       Apstiprināt 2019. gada 12. decembrī notikušās izsoles protokolu un Tērvetes novada 

pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma “Augļu dārzs”, Tērvetes pagasts, Tērvetes novads, 

izsoles rezultātu – atsavināt Tērvetes novada pašvaldībai piederošo nekustamo īpašumu 

“Augļu dārzs”, Tērvetes pagasts, Tērvetes novads, /kadastra numurs/, mantas nosolītājam 

Lauksaimniecības kooperatīvai sabiedrībai /Nosaukums/, /reģistrācijas numurs/, par tās 

nosolīto cenu 24 100,00 EUR (divdesmit četri tūkstoši viens simts euro 00 centi). 

 

 

4. paragrāfs 

Par nekustamā īpašuma “Upītes 1” izsoles rezultātu apstiprināšanu 

D. Reinika 

 

   Izskatot Tērvetes novada domes izsoles komisijas iesniegto izsoles protokolu un tam 

pievienotos dokumentus par Tērvetes novada pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma 

“Upītes 1”, Tērvetes pagasts, Tērvetes novads, /kadastra numurs/, atsavināšanu un 

konstatējot, ka izsoles procedūra ir veikta atbilstoši normatīvo aktu prasībām, par izsoles 

procedūras veikšanu nav saņemta neviena sūdzība, izsoles rezultātā ir sasniegta pieņemama 

cena nekustamā īpašuma atsavināšanai un pirkuma maksa ir pilnā apmērā nomaksāta, 

pamatojoties uz Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 34. pantu un likuma Par 

pašvaldībām 21. pantu, Tērvetes novada dome, atklāti vārdiski balsojot: PAR - 9 (D. 

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

Miķelsons, I. Vēveris), PRET - nav, ATTURAS - nav, NOLEMJ: 
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         Apstiprināt 2019. gada 12. decembrī notikušās izsoles protokolu un Tērvetes novada 

pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma “Upītes 1”, Tērvetes pagasts, Tērvetes novads, 

izsoles rezultātu – atsavināt Tērvetes novada pašvaldībai piederošo nekustamo īpašumu 

“Upītes 1”, Tērvetes pagasts, Tērvetes novads, /kadastra numurs/, mantas nosolītājam  

Tērvetes pagasta zemnieku saimniecībai /Nosaukums/, /reģistrācijas numurs/, par tās 

nosolīto cenu 12 700,00 EUR (divpadsmit tūkstoši septiņi simti euro 00 centi). 

 

 

5. paragrāfs 

Par Tērvetes novada bāriņtiesas priekšsēdētāja vietnieka ievēlēšanu 

D. Reinika, G. Egle-Svaija 

 

Ar 2020. gada 21. janvāri izbeidzas Tērvetes novada bāriņtiesas priekšsēdētāja vietnieka 

pilnvaru termiņš, kas noteikts Bāriņtiesu likuma 9. panta pirmajā daļā.  

Tērvetes novada dome ir saņēmusi Tērvetes novada bāriņtiesas priekšsēdētāja vietnieces 

Gunitas Egles-Svaijas iesniegumu ar tajā norādīto vēlmi turpināt darbu bāriņtiesas 

priekšsēdētāja vietnieces amatā. 

Tērvetes novada dome ir saņēmusi Tērvetes novada bāriņtiesas priekšsēdētājas Baibas 

Benitas Opmanes ierosinājumu – rekomendāciju par Gunitas Egles-Svaijas ievēlēšanu 

bāriņtiesas priekšsēdētājas vietnieces amatā uz pieciem gadiem. 

Gunitas Egles-Svaijas kandidatūra atbilst Bāriņtiesu likuma 10. panta prasībām, kas 

nosaka, ka par bāriņtiesas priekšsēdētāja vietnieku var ievēlēt personu: 

1) kura ir Latvijas Republikas pilsonis vai nepilsonis; 

2) kura sasniegusi 30 gadu vecumu; 

3) kurai ir otrā līmeņa augstākā akadēmiskā izglītība pedagoģijas, psiholoģijas, medicīnas 

vai tiesību zinātnē vai zinātnes nozarei atbilstoša profesionālā (pedagoga, psihologa, jurista, 

sociālā darbinieka, ārsta) izglītība; 

4) kura prot valsts valodu augstākajā līmenī; 

5) kurai ir nevainojama reputācija. 

Gunitas Egles-Svaijas nav konstatēti Bāriņtiesu likuma 11. pantā minētie šķēršļi, kas liedz 

ieņemt bāriņtiesas priekšsēdētāja vietnieka amatu. 

Likuma „Par pašvaldībām” 21. panta pirmās daļas 26. punkts, nosaka, ka tikai dome var 

ievēlēt un atbrīvot (atcelt) bāriņtiesu priekšsēdētājus un locekļus. 

Bāriņtiesu likuma 9. panta pirmā daļa nosaka, ka bāriņtiesas priekšsēdētāju, bāriņtiesas 

priekšsēdētāja vietnieku un bāriņtiesas locekļus ievēlē attiecīgā pašvaldības dome uz 

pieciem gadiem. 

Ievērojot un pamatojoties uz iepriekš norādīto, Tērvetes novada dome, atklāri vārdiski 

balsojot: PAR - 9 (D. Reinika, A. Bruss, S. Laizāns, I. Krūmiņa, L. Karloviča, Dz. Sirsone, 

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

 

Ievēlēt Gunitu Egli-Svaiju, /personas kods/, par Tērvetes novada bāriņtiesas 

priekšsēdētāja vietnieci, nosakot pilnvaru termiņu no 2020. gada 22. janvāra līdz 2025. gada 

21. janvārim. 

Sēdi slēdz plkst. 9.50 

Domes priekšsēdētāja       D. Reinika 

Protokola parakstīšanas datums  07.01.2020 

 

Protokoliste                                                                                         S. Hibšmane 


