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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 

   

22.12. 2020                                                                                                       Nr. 21 

Tērvetes novads, Zelmeņi 

Sēde sasaukta  plkst.  9.30 

Sēde atklāta plkst.  9.30  

 

DARBA KĀRTĪBĀ 

 

1. Par masu informācijas līdzekļa - informatīvā izdevuma “Laikam līdzi” darbības izbeigšanu 

2. Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda piedziņu bezstrīdus kārtībā 

3. Par Tērvetes novada domes priekšsēdētājas rīkojuma apstiprināšanu  

4. Par saistošo noteikumu Nr. 13  “Grozījumi Tērvetes novada domes 2017. gada 30. novembra  

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

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

apstiprināšanu 

5. Par nomas līguma darbības termiņa pagarināšanu 

6. Par darba atlīdzību izglītības iestāžu pedagogiem  Covid-19 laikā 

7. Par nekustamā īpašuma nodokļu parādu dzēšanu 

8. Par lēmuma precizēšanu un grozīšanu 

 

 

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, datortīklu 

administrators Aivars Narvaišs      

 

Domes priekšsēdētāja aicina apstiprināt darba kārtību ar 8 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 8 jautājumiem 
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1. paragrāfs 

Par masu informācijas līdzekļa- informatīvā izdevuma “Laikam līdzi” 

darbības izbeigšanu 

D. Reinika 

 

Tērvetes novada dome (turpmāk pašvaldība) izskatīja jautājumu par  masu informācijas 

līdzekļa - Tērvetes novada domes informatīvā izdevuma “Laikam līdzi” darbības izbeigšanu un 

konstatēja, ka 2014. gada 1. aprīlī Masu informācijas līdzekļu reģistrā ir reģistrēts Tērvetes 

novada domes informatīvais izdevums  “Laikam līdzi”, reģistrācijas Nr. 000740253. 

          2020. gada 18. novembrī  spēkā stājās grozījumi likumā “Par presi un citiem masu 

informācijas līdzekļiem”, kuru pārejas noteikumu 3. punkts nosaka, ka  pašvaldības un to 

iestādes līdz 2020. gada 31. decembrim iesniedz pieteikumu Uzņēmumu reģistram par to 

īpašumā esošo masu informācijas līdzekļu izslēgšanu no reģistra. Valsts nodeva šādos 

gadījumos netiek maksāta. Ja minētajā termiņā nav saņemts masu informācijas līdzekļa 

īpašnieka paziņojums par izslēgšanu no reģistra, Uzņēmumu reģistra valsts notārs veic 

grozījumus reģistrā un šādus masu informācijas līdzekļus no reģistra izslēdz līdz 2021. gada 

31. decembrim. Ievērojot teikto masu informācijas līdzekļa - Tērvetes novada domes 

informatīvā izdevuma “Laikam līdzi” darbība ir izbeidzama, bet pašvaldības informatīvā 

izdevuma izdošana turpināma, nosakot, ka Tērvetes novada domes informatīvais izdevums 

“Laikam līdzi” tiek izdots vienu reizi mēnesī. 

         Ņemot vērā iepriekš minēto un vadoties no likuma “Par pašvaldībām” 21. panta pirmās 

daļas 27. punkta, likuma “Par presi un citiem masu informācijas līdzekļiem”  11. panta pirmās 

daļas 1. punkta, pārejas noteikumu  3. punkta, ievērojot Finanšu komitejas 2020. gada 22. 

decembra lēmumu, Tērvetes novada dome, atklāti vārdiski balsojot:  PAR – 9 (D. Reinika, A. 

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

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

 

1. Izbeigt masu informācijas līdzekļa - Tērvetes novada domes informatīvā izdevuma 

“Laikam līdzi”, reģistrācijas Nr. 000740253, darbību. 

2. Pilnvarot Tērvetes novada domes priekšsēdētāju D. Reiniku iesniegt Uzņēmumu 

reģistram dokumentus par masu informācijas līdzekļa - Tērvetes novada domes informatīvā 

izdevuma “Laikam līdzi” izslēgšanu no Masu informācijas līdzekļu reģistra. 

3. Noteikt, ka Tērvetes novada domes informatīvais izdevums “Laikam līdzi” tiek izdots 

vienu reizi mēnesī. 

 

 

      

2. paragrāfs 

Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda piedziņu bezstrīdus kārtībā  

D. Reinika 

 

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

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

Tērvetes novada dome NOLEMJ: 

 

     Pieņemt lēmumu Nr. 228 “Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda piedziņu bezstrīdus 

kārtībā” 
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3. paragrāfs 

Par Tērvetes novada domes priekšsēdētājas rīkojuma apstiprināšanu  

D. Reinika 

 

             Izskatot Tērvetes novada domes priekšsēdētājas  2020. gada 3. decembra   rīkojumu  

Nr. TND/2020/3-1/22 /DPR “Par ēdināšanas pabalstu izmaksu”, pamatojoties uz likuma “Par 

pašvaldībām” 21. panta pirmās daļas 27. punktu, ievērojot Finanšu komitejas 2020. gada 22. 

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

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

- nav, ATTURAS - nav, Dacei Reinikai saskaņā ar likumu  ”Par interešu konflikta novēršanu 

valsts amatpersonu darbībā” balsojumā nepiedaloties, NOLEMJ: 

 

         Apstiprināt Tērvetes novada domes priekšsēdētājas 2020. gada 3. decembra   rīkojumu  

Nr. TND/2020/3-1/22 /DPR “Par ēdināšanas pabalstu izmaksu” 

 

 

 

4. paragrāfs 

Par saistošo noteikumu Nr. 13 “Grozījumi Tērvetes novada domes 2017. gada 30. 

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

atzīšanu par trūcīgu vai maznodrošinātu  un sociālās palīdzības pabalstiem Tērvetes 

novada pašvaldībā”” apstiprināšanu 

D. Reinika 

 

Izskatot iesniegto saistošo noteikumu projektu, pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 

21. panta pirmās daļas 16. punktu un 43. panta pirmās daļas 13. punktu,  ievērojot Finanšu 

komitejas 2020. gada 22. decembra lēmumu, Tērvetes novada dome, atklāti vārdiski balsojot: 

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

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

 

1. Apstiprināt Tērvetes novada domes saistošos noteikumus Nr. 13 „ Grozījumi Tērvetes 

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

atsevišķi dzīvojošas personas atzīšanu par trūcīgu vai maznodrošinātu  un sociālās palīdzības 

pabalstiem Tērvetes novada pašvaldībā” (lēmuma pielikumā).  

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

aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai atzinuma sniegšanai.  

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

par pieņemto saistošo noteikumu tiesiskumu, publicēt saistošos noteikumus laikrakstā „Latvijas 

Vēstnesis”. 

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

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

pašvaldības administrācijas ēkā un pagastu pārvaldēs.  

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

 

 

 

 

 

 

 

 

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

Par nomas līguma darbības termiņa pagarināšanu   

D. Reinika 

 

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

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

Tērvetes novada dome NOLEMJ: 

 

     Pieņemt lēmumu Nr. 229 “Par nomas līguma darbības termiņa pagarināšanu” 

 

 

6. paragrāfs 

Par darba atlīdzību izglītības iestāžu pedagogiem Covid-19 laikā 

        D. Reinika 

 

  Tērvetes novada dome, izskatot iesniegto lēmuma projektu “Par darba atlīdzību izglītības 

iestāžu pedagogiem  Covid-19 laikā”, konstatē:     

        Lai noteiktu epidemioloģiskās drošības un citus pasākumus Covid-19  izplatības laikā, no 

2020. gada 13. marta līdz 14. aprīlim un no 2020. gada 9. novembra līdz 2021. gada 11. 

janvārim valstī  izsludināta ārkārtējā situācija.  

        Covid-19 pandēmijas un valdības noteiktās ārkārtējās situācijas dēļ  tika ietekmēta visa 

izglītības sistēma kopumā, kas prasīja ātru, profesionālu rīcību, nodrošinot neierastu mācību 

procesu izglītības iestādēs, tai skaitā Tērvetes novada pašvaldības izglītības iestādēs.  Apstāklis, 

ka bija jārīkojas nekavējoši, pedagogiem radīja darba intensitātes palielināšanos. Turklāt visu 

šo laiku darbu turpināja visas pirmsskolas izglītības iestādes, kas nodrošināja bērnu apmācību 

klātienē.          

        Pedagogi, veicot savu pamatdarbu, ir spējuši mobilizēties un nodrošināt valstī noteiktās 

prasības epidemioloģiskās drošības ievērošanā, viņiem nepārtraukti ir jāpiemērojas darba 

organizācijas izmaiņām un jārod radoši risinājumi, lai bērniem būtu iespēja saņemt kvalitatīvu 

un pilnvērtīgu izglītību. Valstī izsludinātās ārkārtējās situācijas dēļ skolotājiem ievērojami 

pieaugusi darba intensitāte, organizējot un nodrošinot gan klātienes, gan attālinātās mācības. 

Nodrošinot attālināto mācību procesu, darba slodze ir palielinājusies, gan izstrādājot jaunus 

mācību materiālus vai pielāgojot tos, gan sniedzot (attālināti) atgriezenisko saiti 

izglītojamajiem.  

      Ārkārtējās situācijas apstākļos ir būtiski nodrošināt visiem pedagogiem atbalstu uz 

vienlīdzīgiem pamatiem.  

       Saistībā ar sarežģītiem darba apstākļiem  Covid-19 pandēmijas laikā, izvērtējot 2020. gada 

budžeta iespējas, visiem pašvaldības pedagoģiskajiem darbiniekiem decembrī ir iespēja 

izmaksāt vienreizēju prēmiju 100 eiro apmērā par vienu pedagoģisko likmi  (kopā 52,792 

likmes), izmaksājot proporcionāli tarificētai likmei.  Kopā ar sociālo nodokli, ko maksā darba 

devējs, tas sastāda 6551 EUR.  

    Vadoties no minētajiem faktiskajiem  apstākļiem, pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 

21. panta pirmās daļas 27. punktu un LR MK 2016. gada 5. jūlija noteikumu Nr. 445 ”Pedagogu 

darba samaksas noteikumi” 26. punktu, ievērojot Finanšu komitejas 2020. gada 22. decembra 

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

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

Tērvetes novada dome NOLEMJ:   

 

     1. Izmaksāt Tērvetes novada pašvaldības izglītības iestādēs strādājošajiem  pedagoģiskajiem 

darbiniekiem, izglītības iestāžu vadītājiem un to vietniekiem  vienreizēju prēmiju 100,00 EUR  

(viens simts euro 00 centi) apmērā par vienu  likmi, izmaksājot to proporcionāli tarificētai 

likmei.  



5 

 

    2. Lēmuma izpildes finansējumu 6551,00 EUR (seši tūkstoši pieci simti piecdesmit viens 

euro 00 centi) apmērā,  tai skaitā  sociālais nodoklis, ko maksā darba devējs, nodrošināt no 

pašvaldības budžetā ieplānotajiem finanšu līdzekļiem sadaļā “Cita izglītība”.  

    3. Kontroli par lēmuma izpildi  uzdot izpilddirektoram.  

 

 

8. paragrāfs 

Par lēmuma precizēšanu un grozīšanu 

D. Reinika 

 

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

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

Tērvetes novada dome NOLEMJ: 

 

     Pieņemt lēmumu Nr. 230 “Par lēmuma precizēšanu un grozīšanu” 

 

 

Sēdi slēdz plkst. 9.40 

 

 

Sēdes vadītāja                                                                                 D. Reinika 

 

 

Protokola parakstīšanas datums 22.12.2020 

 

 

Protokoliste                                                                                     S. Hibšmane 
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LATVIJAS REPUBLIKA 
TĒRVETES NOVADA DOME 

Reģ.Nr.90001465562 

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

e-pasts: tervetesnd@tervetesnd.lv 
 

 

TĒRVETES NOVADA TĒRVETES PAGASTĀ 

 

LĒMUMS 
 

 

2020. gada 22. decembrī                                                                                             Nr. 228 

                                                                                                                   (protokols Nr. 21, 2. §) 

 

Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda piedziņu bezstrīdus kārtībā  

 

Tērvetes novada dome, izskatot Zemgales apgabaltiesas iecirkņa Nr.106 zvērinātas tiesu 

izpildītājas aizvietotājas Zanes Trasūnes 2020. gada 06. novembra /pieprasījuma numurs/ ar 

lūgumu sniegt ziņas par nekustamā īpašuma „Lejas”, Augstkalnes pagasts, Tērvetes novads, 

nekustamā īpašuma nodokļa parādu, saistībā ar piedziņas vēršanu uz minēto nekustamo 

īpašumu, un nekustamā īpašuma nodokļa parāda esamības gadījumā iesniegt lēmumu par 

nodokļu parāda piedziņu, konstatēja: 

/Izpildu lietas numurs/ ietvaros tiek vērsta piedziņa uz /Vārds Uzvārds/, /personas kods/, 

piederošo nekustamo īpašumu „Lejas”, Augstkalnes pagasts, Tērvetes novads, /kadastra 

numurs/. /Vārds Uzvārds/ īpašuma tiesības uz minēto nekustamo īpašumu nostiprinātas 

Dobeles zemesgrāmatu nodaļas Augstkalnes pagasta /zemesgrāmatas nodalījuma numurs/. 

/Vārds Uzvārds/ piederošajam nekustamajam īpašumam „Lejas”, Augstkalnes pagasts, 

Tērvetes novads, /kadastra numurs/, aprēķinātais nekustamā īpašuma nodokļa parāds pēc 

stāvokļa uz 06.11.2020 sastāda 1208,51 EUR, tai skaitā nekustamā īpašuma nodokļa 

pamatparāds 908,05 EUR, nokavējuma nauda 300,46 EUR. 

Ievērojot  norādīto, pamatojoties uz likuma „Par nekustamā īpašuma nodokli” 2. pantu, 9. 

panta otro daļu, kur noteikts, ka noteiktajā laikā nenomaksāto nodokli un nokavējuma naudu 

saskaņā ar pašvaldības lēmumu piedzen bezstrīdus kārtībā atbilstoši likumam „Par nodokļiem 

un nodevām” un Administratīvā procesa likumā noteiktajai administratīvā akta piespiedu 

izpildes kārtībai, likuma „Par nodokļiem un nodevām” 18. panta pirmās daļas 11. punktu, kurā 

noteikts, ka nodokļu administrācijas pienākums ir piedzīt bezstrīda kārtībā termiņā 

nenomaksātos nodokļus un nokavējuma naudas, likuma „Par pašvaldībām” 21. pantu un ņemot 

vērā Tērvetes novada domes Finanšu komitejas  2020. gada 22. decembra lēmumu, atklāti 

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

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

novada dome NOLEMJ: 

 

1. Piedzīt bezstrīdus kārtībā no /Vārds Uzvārds/, /personas kods/, par labu Tērvetes novada 

pašvaldībai nenomaksāto nekustamā īpašuma nodokļa parādu un nokavējuma naudu par 

nekustamo īpašumu „Lejas”, Augstkalnes pagasts, Tērvetes novads, /kadastra numurs/, 
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1208,51 EUR (viens tūkstotis divi simti astoņi euro 51 cents) apmērā, tai skaitā pamatparāds 

908,05 EUR un nokavējuma nauda 300,46 EUR, piedziņu vēršot uz parādnieka naudas 

līdzekļiem un tam piederošo kustamo un nekustamo mantu. 

2. Lēmumu nosūtīt zvērinātam tiesu izpildītājam piespiedu izpildei. 

3. Lēmums stājas spēkā saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 70. panta pirmo un otro 

daļu un ir izpildāms nekavējoties.  

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

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

3007. Lēmuma pārsūdzība neaptur tā piespiedu izpildi. 

  

 

Domes priekšsēdētāja                                                                                D.  Reinika 
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LATVIJAS REPUBLIKA 
TĒRVETES NOVADA DOME 

Reģ.Nr.90001465562 

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

e-pasts: tervetesnd@tervetesnd.lv 
 

 

TĒRVETES NOVADA TĒRVETES PAGASTĀ 

 

LĒMUMS 
 

 

2020. gada 22. decembrī                                                                                             Nr. 229 

                                                                                                                   (protokols Nr. 21, 5. §) 

 

Par nomas līguma darbības termiņa pagarināšanu   

 

Tērvetes novada dome ir izskatījusi iesniegto lēmuma projektu par noslēgtā telpu nomas 

līguma darbības termiņa pagarināšanu ar VAS “Latvijas Pasts” par telpu nomu pašvaldības ēkā 

“Zelmeņi”, Tērvetes pagasts, Tērvetes novads, līdz 2025. gada 31. decembrim.  

Izskatot iesniegto lēmuma projektu, Tērvetes novada dome konstatēja: 

Saskaņā ar 2016. gada 18. jūlijā starp Tērvetes novada domi un VAS “Latvijas Pasts” 

noslēgtā Telpu nomas līguma nosacījumiem, VAS “Latvijas Pasts” ir iznomātas Tērvetes 

novada pašvaldībai piederošās telpas ēkā Zelmeņi”, Tērvetes pagasts, Tērvetes novads, ar 

nomas līguma darbības termiņu līdz 2020. gada 31. decembrim un telpu izmantošanas mērķi – 

pasta un citu pakalpojumu sniegšanas un/vai pārdošanas vietas un citu pakalpojumu vietas 

ierīkošana un uzturēšana. 

Saskaņā ar Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanas likuma 

6.1 panta pirmo daļu, ja likumā vai Ministru kabineta noteikumos nav paredzēts citādi, kustamās 

mantas nomas līgumu slēdz uz laiku, kas nav ilgāks par pieciem gadiem, nekustamā īpašuma 

nomas līgumu — uz laiku, kas nav ilgāks par 30 gadiem. 

Saskaņā ar Noteikumu 14. punkta nosacījumiem, lēmumu par nomas objekta nodošanu 

iznomāšanai pieņem iznomātājs. 

Saskaņā ar Noteikumu 18. punkta nosacījumiem, iznomātājam, ievērojot sabiedrības 

intereses un lietderības apsvērumus, ir tiesības izlemt, vai pagarināt attiecīgā nomas līguma 

termiņu (nerīkojot izsoli) vai iznomāt nomas objektu citam nomniekam šajos noteikumos 

noteiktajā kārtībā. Nomas līgumu var pagarināt, ievērojot nosacījumu, ka nomas līguma 

kopējais termiņš nedrīkst pārsniegt Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas 

izšķērdēšanas novēršanas likumā noteikto nomas līguma termiņu. 

Saskaņā ar Noteikumu 20. punktu, nomas līgumu ir tiesības nepagarināt ar nomnieku, kurš 

pēdējā gada laikā no pieteikuma iesniegšanas dienas par nomas līguma pagarināšanu nav 

labticīgi pildījis attiecīgajā vai citā ar iznomātāju noslēgtā līgumā noteiktos nomnieka 

pienākumus, tai skaitā tam ir bijuši vismaz trīs maksājumu kavējumi, kas kopā pārsniedz divu 

maksājumu periodu, ja līgumā noteikts viena mēneša nomas maksas aprēķina periods, vai vienu 

maksājuma periodu, ja līgumā noteikts viena ceturkšņa nomas maksas aprēķina periods, vai 

https://likumi.lv/ta/id/36190-publiskas-personas-finansu-lidzeklu-un-mantas-izskerdesanas-noversanas-likums
https://likumi.lv/ta/id/36190-publiskas-personas-finansu-lidzeklu-un-mantas-izskerdesanas-noversanas-likums
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iznomātājam zināmi ar publiskas personas nekustamā īpašuma uzturēšanu saistīto maksājumu 

parādi, vai nomniekam ir jebkādas citas būtiskas neizpildītas līgumsaistības pret iznomātāju. 

Ievērojot minēto tiesisko regulējumu, lietderības apsvērumus un sabiedrības intereses uz 

kvalitatīvu un pieejamu pasta pakalpojumu saņemšanu, kā arī ņemot vērā tādus apstākļus, ka 

VAS “Latvijas Pasts” ir labticīgi pildījis telpu nomas līgumā noteiktos nomnieka pienākumus, 

tai skaitā tam nav nenokārtotu parādsaistību pret iznomātāju, kā arī iznomātājam zināmu 

nekustamā īpašuma uzturēšanai nepieciešamo pakalpojumu maksājumu parādu, 2016. gada 18. 

jūlijā starp Tērvetes novada domi un VAS “Latvijas Pasts” noslēgtā Telpu nomas līguma 

darbības termiņš par telpu nomu ēkā Zelmeņi”, Tērvetes pagasts, Tērvetes novads, var tikt 

pagarināts līdz 2025. gada 31. decembrim. 

Saskaņā ar Noteikumu 21. punkta nosacījumiem, pagarinot nomas līguma termiņu, nomas 

maksu pārskata, piemērojot šajos noteikumos minēto nomas maksas noteikšanas kārtību, un 

maina, ja pārskatītā nomas maksa ir augstāka par līgumā noteikto nomas maksu.  

Vadoties no norādītā, pārskatot nomas maksas apmēru tas ir nosakāms atbilstoši Tērvetes 

novada domes Grāmatvedības nodaļas veiktajam aprēķinam.  

Vadoties no minētajiem lietas faktiskajiem un juridiskajiem apstākļiem, papildus 

pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21. pantu, ievērojot Finanšu komitejas 2020. gada 

22. decembra lēmumu, atklāti vārdiski balsojot: PAR – 9 (D. Reinika, A. Bruss, S. Laizāns, I. 

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

ATTURAS – nav, Tērvetes novada dome NOLEMJ:   

 

     1. Pagarināt 2016. gada 18. jūlijā starp Tērvetes novada domi un VAS “Latvijas Pasts”, 

reģistrācijas numurs 40003052790, noslēgtā Telpu nomas līguma darbības termiņu par telpu 

nomu ēkā “Zelmeņi”, Tērvetes pagasts, Tērvetes novads, līdz 2025. gada 31. decembrim, 

nosakot nomas maksas apmēru 0,65 EUR/m2 un papildus PVN mēnesī. 

     2.  Pilnvarot Tērvetes novada pašvaldības izpilddirektoru Māri Berlandu veikt visas 

nepieciešamās darbības nomas līguma darbības termiņa pagarināšanai saskaņā ar šī lēmuma 

pamatnoteikumiem. 

     3. Lēmumu var pārsūdzēt Administratīvās rajona tiesas Rīgas tiesu namā (Baldones iela 1A, 

Rīga, LV-1007) viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas. 

  

 

Domes priekšsēdētāja                                                                                D.  Reinika 
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LATVIJAS REPUBLIKA 
TĒRVETES NOVADA DOME 

Reģ.Nr.90001465562 

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

e-pasts: tervetesnd@tervetesnd.lv 
 

 

TĒRVETES NOVADA TĒRVETES PAGASTĀ 

 

LĒMUMS 
 

 

2020. gada 22. decembrī                                                                                             Nr. 230 

                                                                                                                   (protokols Nr. 21, 8. §) 

 

Par lēmuma precizēšanu un grozīšanu 

 

Tērvetes novada dome, izskatot iesniegto lēmuma projektu par Tērvetes novada domes 2020. 

gada 26. novembra sēdes lēmuma Nr.208 „Par Tērvetes novada pašvaldībai piekritīgo zemes 

īpašumu apvienošanu” precizēšanu, un konstatējot, ka lēmuma lemjošajā daļā  ir neprecīzi 

norādīta īpašuma “Brāzmas”, Tērvetes pagasts, Tērvetes novads, /kadastra apzīmējums/, 

platība, pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21. panta pirmās daļas 27. punktu, ievērojot 

Finanšu komitejas 2020. gada 22. decembra lēmumu, atklāti vārdiski balsojot: PAR - 9 (D. 

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

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

 

Precizēt Tērvetes novada domes 2020. gada 26. novembra sēdes lēmumu Nr. 208 „Par 

Tērvetes novada pašvaldībai piekritīgo zemes īpašumu apvienošanu”, aizstājot lēmuma 

lemjošās daļas 1. punktā skaitli ”0,2989” ar skaitli “0,2048”. 

 

 

Domes priekšsēdētāja                                                                                D.  Reinika 
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APSTIPRINĀTI 

ar Tērvetes novada domes 

2020. gada  22. decembra 

sēdes lēmumu (protokols Nr. 21, 4. §) 

 

 

     Saistošie noteikumi  Nr. 13  “Grozījumi Tērvetes novada domes 2017. gada 30. 

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

personas atzīšanu par trūcīgu vai maznodrošinātu  

un sociālās palīdzības pabalstiem Tērvetes novada pašvaldībā”” 

 

                                                                                              

                                          Izdoti saskaņā ar  

Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības  likuma 

                                                  33. panta otro daļu un 35. panta ceturto un piekto daļu, 

                                                    likuma “Par palīdzību dzīvokļa jautājuma risināšanā”  

                                                                                                    14. panta sesto daļu,  
                                                                                             likuma „Par pašvaldībām”    

                                     43. panta trešo daļu 

 

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

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

sociālās palīdzības pabalstiem Tērvetes novada pašvaldībā” 

(turpmāk – saistošie noteikumi) šādus grozījumus: 

 

1. Izteikt saistošo noteikumu  14. punktu  šādā redakcijā: 

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

kuru ienākumi pēdējo trīs mēnešu laikā pirmajai vai  vienīgajai personai mājsaimniecībā mēnesī 

sastāda EUR 327,00, bet pārējām personām mājsaimniecībā  EUR 229,00.” 

 

2. Izteikt saistošo noteikumu  16. punktu  šādā redakcijā: 

“16. Maznodrošinātas ģimenes (personas) statuss tiek piešķirts uz trim vai  sešiem 

kalendāra mēnešiem atkarībā no mājsaimniecības sastāva.” 

 

 

 Domes priekšsēdētāja                                                                Dace Reinika 
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Saistošo noteikumu  Nr. 13   
“Grozījumi Tērvetes novada domes 2017. gada 30. novembra  saistošajos noteikumos 

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

maznodrošinātu  

un sociālās palīdzības pabalstiem Tērvetes novada pašvaldībā”” 

paskaidrojuma raksts 

  
 

Paskaidrojuma raksta 

sadaļas 

Norādāmā informācija 

1. Saistošo noteikumu 

nepieciešamības 

pamatojums 

 2021. gada 1. janvārī  spēkā stājas Grozījumi Sociālo pakalpojumu un 

sociālās palīdzības likumā, kuri nosaka minimālo ienākumu slieksni 

sociālās palīdzības sniegšanai (likuma 33. pants). Tērvetes novada domes 

2017. gada 30. novembra saistošie noteikumi Nr. 16 „Par ģimenes vai 

atsevišķi dzīvojošas personas atzīšanu par trūcīgu vai maznodrošinātu un 

sociālās palīdzības pabalstiem Tērvetes novada pašvaldībā” ir 

precizējami, nodrošinot saistošo noteikumu atbilstību Sociālo 

pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma normām. 

2. Īss projekta satura 

izklāsts 

 Ar saistošajiem noteikumiem tiek grozīti Tērvetes novada domes 2017. 

gada 30. novembra saistošie noteikumi Nr. 16 „Par ģimenes vai atsevišķi 

dzīvojošas personas atzīšanu par trūcīgu vai maznodrošinātu un sociālās 

palīdzības pabalstiem Tērvetes novada pašvaldībā” nosakot, ka  
maznodrošinātas ģimenes (personas) statuss tiek piešķirts ģimenēm 

(personām), kuru ienākumi pēdējo trīs mēnešu laikā pirmajai vai  vienīgajai 

personai mājsaimniecībā mēnesī sastāda EUR 327,00, bet pārējām personām 

mājsaimniecībā  EUR 229,00. 

 

3. Informācija par 

plānoto projekta 

ietekmi uz 

pašvaldības budžetu 

 Nav būtiskas ietekmes. 

 

4. Informācija par 

plānoto projekta 

ietekmi uz 

uzņēmējdarbības vidi 

pašvaldības teritorijā 

Nav attiecināms. 

5. Informācija par 

administratīvajām 

procedūrām 

Netiek ievestas jaunas administratīvās procedūras.  

6. Informācija par 

konsultācijām ar 

privātpersonām 

Plānotais sabiedrības līdzdalības veids – priekšlikumu un iebildumu 

izvērtēšana pēc projekta publicēšanas pašvaldības tīmekļa vietnē 

www.tervetesnovads.lv  

Sabiedrības pārstāvju izteiktie priekšlikumi vai iebildumi - paredzēts 

izvērtēt pēc to saņemšanas. 
 

 

Domes priekšsēdētāja                                                                                     D. Reinika 

 

http://www.tervetesnovads.lv/

