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LATVIJAS REPUBLIKA 

TĒRVETES NOVADA DOME 
Reģ.Nr.90001465562 

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

e-pasts: tervetesnd@tervetesnd.lv 
 

 

TĒRVETES NOVADA TĒRVETES PAGASTĀ 

 

SĒDES  PROTOKOLS 

   

25.02.2021                                                                                                    Nr. 4 

Tērvetes novads, Zelmeņi 

Sēde sasaukta  plkst. 10.00  

Sēde atklāta plkst. 10.00
 

 

DARBA KĀRTĪBĀ 

 

*Izpilddirektora ziņojums 

 

1. Par zemes nomas līguma pagarināšanu 

2. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu, nekustamā īpašuma „Jaunupšas” sadalīšanu, 

nosaukuma un lietošanas mērķa piešķiršanu 

3. Par adreses piešķiršanu 

4. Par Tērvetes novada autoceļu finansēšanai paredzētās mērķdotācijas  izlietošanas 

programmas 2021. gadam apstiprināšanu 

5. Par saistošo noteikumu Nr. 2 „Grozījumi Tērvetes novada pašvaldības 2009. gada 17. 

septembra saistošajos noteikumos Nr. 8 “Tērvetes pašvaldības nolikums”” apstiprināšanu 

6. Par līguma slēgšanu par reģiona galvenās bibliotēkas funkciju   veikšanu un finansēšanu 

7. Par Tērvetes novada domes 2021.  gada  projektu konkursa  „Mēs - Tērvetes novadam”   

nolikuma apstiprināšanu 

8. Par līguma slēgšanu ar Dobeles novada pašvaldību 

9. Par pašvaldībai piekritīga zemes  īpašuma “Jānaiši”, Bukaišu pagasts, nodošanu 

atsavināšanai 

10. Par pašvaldībai piederošā dzīvokļa īpašuma “Spīdolas”- 12,  Augstkalnes pagasts, 

Tērvetes novads, nodošanu atsavināšanai 

11. Iesnieguma izskatīšana 

12. Iesnieguma izskatīšana 

13. Iesnieguma izskatīšana 

14. Par nekustamā īpašuma “Pašvaldības Pūces” izsoles rezultātu apstiprināšanu 

15. Par reorganizācijas plāna konstatējumu  daļas apstiprināšanu 

16. Iesnieguma izskatīšana 

17. Par nekustamā īpašuma “Vinbergi”, Bukaišu pagasts, Tērvetes novads, nodošanu 

atsavināšanai 

18. Iesnieguma izskatīšana 

 

 

Sēdi vada domes priekšsēdētāja  Dace Reinika  
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Sēdi protokolē  lietvede Santa Hibšmane 

 

Sēdē piedalās: Dace Reinika, Indriķis Vēveris, Ieva Krūmiņa, Arvīds Bruss, Linda 

Karloviča, Ainārs Miķelsons, Madara Darguža, Sandris Laizāns, Dzintra Sirsone 

 

Sēdē nepiedalās: Madara Darguža – attaisnojošu iemeslu dēļ, Sandris Laizāns – attaisnojošu 

iemeslu dēļ 

 

Sēdē piedalās pašvaldības darbinieki: Domes izpilddirektors Māris Berlands, datortīklu 

administrators Aivars Narvaišs 

 

Domes priekšsēdētāja ierosina papildināt darba kārtību ar 4 jautājumiem 

19. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu, nekustamo īpašumu „Tīsiņi”, 

“Maztīsiņi” sadalīšanu, apvienošanu, nosaukuma un lietošanas mērķa piešķiršanu” 

20. Par zemes nodošanu bezatlīdzības lietošanā 

21. Par piemaksu tehniskajam un medicīniskajam personālam izglītības iestādēs 

22. Par mācību īstenošanu klātienē 

 

Atklāti vārdiski balsojot: PAR – 7 (D. Reinika, I. Vēveris, I. Krūmiņa, A. Bruss, L. Karloviča, 

A. Miķelsons, Dz. Sirsone), PRET – nav, ATTURAS – nav, Tērvetes novada dome 

NOLEMJ: 

 

Papildināt darba kārtību ar 4 jautājumiem 

19. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu, nekustamo īpašumu „Tīsiņi”, 

“Maztīsiņi” sadalīšanu, apvienošanu, nosaukuma un lietošanas mērķa piešķiršanu” 

20. Par zemes nodošanu bezatlīdzības lietošanā 

21. Par piemaksu tehniskajam un medicīniskajam personālam izglītības iestādēs 

22. Par mācību īstenošanu klātienē 

 

Domes priekšsēdētāja aicina apstiprināt darba kārtību ar 22 jautājumiem 

 

Atklāti vārdiski balsojot: PAR – 7 (D. Reinika, I. Vēveris, I. Krūmiņa, A. Bruss, L. Karloviča, 

A. Miķelsons, Dz. Sirsone), PRET – nav, ATTURAS – nav, Tērvetes novada dome 

NOLEMJ: 

 

Apstiprināt darba kārtību ar 22 jautājumiem 

 

DARBA KĀRTĪBĀ 

 

*Izpilddirektora ziņojums 

 

1. Par zemes nomas līguma pagarināšanu 

2. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu, nekustamā īpašuma „Jaunupšas” sadalīšanu, 

nosaukuma un lietošanas mērķa piešķiršanu 

3. Par adreses piešķiršanu 

4. Par Tērvetes novada autoceļu finansēšanai paredzētās mērķdotācijas  izlietošanas 

programmas 2021. gadam apstiprināšanu 

5. Par saistošo noteikumu Nr. 2 „Grozījumi Tērvetes novada pašvaldības 2009. gada 17. 

septembra saistošajos noteikumos Nr. 8 “Tērvetes pašvaldības nolikums”” apstiprināšanu 

6. Par līguma slēgšanu par reģiona galvenās bibliotēkas funkciju   veikšanu un finansēšanu 

7. Par Tērvetes novada domes 2021.  gada  projektu konkursa  „Mēs - Tērvetes novadam”   

nolikuma apstiprināšanu 
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8. Par līguma slēgšanu ar Dobeles novada pašvaldību 

9. Par pašvaldībai piekritīga zemes  īpašuma “Jānaiši”, Bukaišu pagasts, nodošanu 

atsavināšanai 

10. Par pašvaldībai piederošā dzīvokļa īpašuma “Spīdolas”- 12,  Augstkalnes pagasts, 

Tērvetes novads, nodošanu atsavināšanai 

11. Iesnieguma izskatīšana 

12. Iesnieguma izskatīšana 

13. Iesnieguma izskatīšana 

14. Par nekustamā īpašuma “Pašvaldības Pūces” izsoles rezultātu apstiprināšanu 

15. Par reorganizācijas plāna konstatējumu  daļas apstiprināšanu 

16. Iesnieguma izskatīšana 

17. Par nekustamā īpašuma “Vinbergi”, Bukaišu pagasts, Tērvetes novads, nodošanu 

atsavināšanai 

18. Iesnieguma izskatīšana 

19. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu, nekustamo īpašumu „Tīsiņi”, “Maztīsiņi” 

sadalīšanu, apvienošanu, nosaukuma un lietošanas mērķa piešķiršanu” 

20. Par zemes nodošanu bezatlīdzības lietošanā 

21. Par piemaksu tehniskajam un medicīniskajam personālam izglītības iestādēs 

22. Par mācību īstenošanu klātienē 

 

 

Tērvetes novada pašvaldības izpilddirektora Māra Berlanda 

2021. gada 25. februāra  ziņojums par pašvaldības darbu 

 

*  2. februārī noslēdzās iepirkums Publisko iepirkumu likuma 9. panta kārtībā Nr. TND2021/1 

"Degvielas iegāde Tērvetes novada pašvaldības vajadzībām". Tika saņemts tikai viens 

piedāvājums no SIA"ASTARTE-NAFTA" par kopējo iepirkuma cenu 29 808,00 EUR, 

neieskaitot PVN.  Iepirkumu komisija iesniegto piedāvājumu atzina par atbilstošu iepirkuma 

nolikuma prasībām, kā rezultātā 3. februārī ir noslēgts līgums ar SIA"ASTARTE-NAFTA" 

par 10 000 litru A95 benzīna un 25 000 litru dīzeļdegvielas piegādi Tērvetes novada 

pašvaldības transporta līdzekļu un komunālās tehnikas darbības nodrošināšanai. 

 

*  19. februārī noslēdzās cenu aptauja "Ielu apgaismojuma projektēšana un izbūve Pagasta 

māja - Tilts pār Tērvetes upi, Tērvetes pagastā, saskaņā ar projektēšanas un izbūves 

uzdevumu".  Piedāvājumus iesniedza SIA "Elektromontāžas serviss" par 16 000 EUR, SIA 

"TELMS" par 15 300 EUR, bet SIA "J.E.F." par 12 998,71 EUR, neieskaitot PVN. Projekts 

paredz izbūvēt apgaismojumu jaunbūvējamam bruģētam gājēju celiņam no veikala ELVI līdz 

tiltam pār Tērvetes upi. 

   19. februārī noslēdzās vēl viena cenu aptauja "Tehniskā projekta izstrāde un būvniecība 0,4 

kV kabeļlīnijas un pieslēguma sadalnes izbūve Tērvetes pagastā saskaņā ar projektēšanas un 

izbūves uzdevumu". Piedāvājumus iesniedza visas trīs uzaicinātās kompānijas. SIA "JES" 

piedāvāja projektēt un būvēt par 10 000 EUR, SIA "TELMS" par 10 250 EUR, bet SIA 

"J.E.F." par 7 428,16 EUR, neieskaitot PVN.  

   Šajā sakarā 22. februārī ir parakstīti divi līgumi ar zemāko cenu piedāvājumu iesniedzēju 

SIA "J.E.F." Projektēšana un būvniecība jāpabeidz 5 mēnešu laikā no līgumu parakstīšanas. 

 

*   1. februārī noslēdzies Publisko iepirkumu likuma 9. panta kārtībā izsludinātais iepirkums 

Nr. TND2021/2 "Tērvetes pašvaldības ceļu ikdienas uzturēšanas darbu veikšana". 

Piedāvājums saņemts tikai no viena pretendenta - SIA "Ceļu būvniecības sabiedrības 

"IGATE"" par kopējo iepirkuma cenu 142 932,00 EUR, neieskaitot PVN. Neatbilstības 

iepirkuma nolikuma prasībām netika konstatētas, tādēļ 15. februārī ir parakstīts uzņēmuma 

līgums par darbu izpildi šajā sezonā. 
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  Iepirkuma līguma specifikācija paredz veikt šādus darbus: ceļu seguma atjaunošanu ar 

grants-šķembu maisījumu; ceļu dubultās virsmas apstrādes veikšanu ceļiem Au14, Te02 un 

Te03; bedrīšu aizpildīšanu ar karsto asfaltu, izmantojot nepilno tehnoloģiju un asfalta 

dilumkārtas nofrēzēšana un karstā asfalta izbūve ceļa posmam Au1.  

   

*  10. februārī  noslēdzās cenu aptauja "Telpu remonts Tērvetes sporta hallē saskaņā ar 

tehnisko specifikāciju". Piedāvājumus iesniedza visi trīs uzaicinātie pretendenti - SIA 

"Kurzemes amatnieks A" par 5152,72 EUR, SIA "Skorpions VS" par 4954,57 EUR, bet SIA 

"Limen" par 5502,20 EUR, neieskaitot PVN. Sekojoši noslēgts līgums ar SIA "Skorpions VS" 

par trenažieru zāles, sporta skolotāja kabineta un kāpņu telpas kosmētiskā remonta veikšanu. 

Darbi jāpaveic 30 dienu laikā. 

 

*  23. februārī noslēdzās  iepirkums Nr.TND2021/3 "Tērvetes pašvaldības ceļu planēšanas 

darbu veikšana".  Piedāvājumus iesniedza pieci pretendenti. SIA"ROTAS" par kopējo 

pakalpojuma apjomu 21 760 EUR, VAS "Latvijas autoceļu uzturētājs" par 20 995 EUR, SIA 

"Eco Baltia vide" par 41 803 EUR, SIA "Ceļu Būvnieks" par 26 350 EUR, bet SIA "Ceļu 

būvniecības sabiedrība "IGATE"" par 20 910 EUR, neieskaitot PVN. 

Pieņemts lēmums slēgt līgumu ar zemākās cenas piedāvājuma iesniedzēju SIA "Ceļu 

būvniecības sabiedrība "IGATE"". 

 

*  18. februārī noslēdzās cenu aptauja "Malkas piegāde Tērvetes novada pašvaldībai 240 m
3
 

apjomā". Piedāvājumus iesniedza tikai divi no trim uzaicinātajiem pretendentiem. SIA 

"AKWINGS" piedāvāja piegādāt malku par 7128 EUR, SIA "Makvers" par 6912 EUR, vai 

28,8 EUR/m3, bet SIA "Ošukalns" piedāvājumu neiesniedza. Līgums nosūtīts parakstīšanai 

SIA "Makvers". 

  Malka paredzēta nākošajai apkures sezonai trim Tērvetes pašvaldības katlumājām. Piegāde 

divu mēnešu laikā no līguma noslēgšanas. 

 

*  3. februārī noslēgts projektēšanas pakalpojuma līgums ar SIA "J.E.F." par ielu 

apgaismojuma līnijas izbūvi gar valsts reģionālo autoceļu P-95 "Jelgava-Tērvete-Lietuvas 

robeža 32,63km - 33, 22km, Zelmeņu ciemā, Tērvetes pagastā. Projektēšanas izmaksas 3060 

EUR, neieskaitot PVN, projekts jāiesniedz 4 mēnešu laikā.  

 

*  Cenu aptaujai "Augstkalnes pamatskolas pirmā stāva vestibila remonts saskaņā ar tehnisko 

specifikāciju" piedāvājumus iesniedza SIA "Kurzemes amatnieks A" par 20 384,43 EUR, SIA 

"SkorpionsVS" par 19 951,37 EUR un SIA "Limen" par 20 457,58 EUR, neieskaitot PVN. 

Parakstīts būvdarbu līgums ar zemākās piedāvātās cenas iesniedzēju SIA "Skorpions VS", bet 

darbi atlikti, jo skolā tika atsāktas mācības. 

 

*  4. februārī  cenu aptaujā "Ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācijas ierīkošana 

Augstkalnes pamatskolas internāta ēkā" tika noskaidrots, ka darbus veiks SIA "Mega Sargs" 

par 9985,56 EUR, neieskaitot PVN. SIA"INIGA" iesniedza piedāvājumu par 10 768,40 EUR, 

bet SIA "FAST" par 11 644,13 EUR. Līgums noslēgts 15. februārī, izpildes laiks 65 

kalendārās dienas. Līgums paredz visā internāta ēkā ierīkot jaunu ugunsgrēka atklāšanas un 

trauksmes signalizāciju. 

 

*  16. februārī izsludināti divi iepirkumi Publisko iepirkumu likuma 9. panta kārtībā: 

  Iepirkums Nr.TND2021/4 "Gājēju ceļa pārbūve un būve gar pašvaldības autoceļu Te-2 

posmā no valsts autoceļa P-103 Dobele-Bauska līdz daudzdzīvokļu mājai "Strazdi" noslēgsies 

2. martā.  Saskaņā ar izstrādāto tehnisko projektu pavasarī šajā posmā tiks uzsākta bruģēta 

gājēju celiņa izbūve. 
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   Iepirkums Nr.TND2021/5 "Autoceļa Te-50 Zelmeņi-Krūklēni asfaltbetona seguma 

atjaunošana" noslēdzās 2. martā. Ceļa asfalta kārtas atjaunošanas darbi plānoti saskaņā ar 

izstrādāto tehnisko projekta dokumentāciju. Darbi tiks uzsākti līdz ar atbilstošu laika apstākļu 

iestāšanos. Iepirkuma nolikumā norādītais būvniecības laiks četri mēneši. 

 

*  18. februārī noslēdzās cenu aptauja "Nekavējoties veicamie atjaunošanas darbi "Kaiju" 

tiltam Kroņaucē, Tērvetes pagastā saskaņā ar veikto tilta inspekciju". SIA "Rīgas Tilti" 

iesniedza piedāvājumu par 15 227,90 EUR, SIA "M.A.-TAKA-7" par 15 985,00, bet SIA 

"BALTIJAS BŪVE" par 17 489,05 EUR, neieskaitot  PVN.  Līgums tiks slēgts ar lētākā 

piedāvājuma iesniedzēju SIA "Rīgas Tilti".   Pamatojoties uz SIA "Projekts 3" veiktās 

inspekcijas norādījumiem, tiks novērsti tilta elementu turpmākie bojājumi. Darbi tiks uzsākti 

1. jūnijā un jāpabeidz viena mēneša laikā. 

 

*  20. februārī noslēdzās cenu aptauja "Ielu apgaismojuma projektēšana un izbūve gar 

autoceļu P103 Dobele-Bauska posmā Tilts pār Tērvetes upi- Krasta iela, Tērvetes pagasts 

saskaņā ar projektēšanas un izbūves uzdevumu". SIA "TELMS" iesniedza piedāvājumu par 

17 540,00 EUR, SIA "J.E.F."par 15 705,29 EUR, bet SIA "Elektromontāžas serviss" par    18 

000,00 EUR. Noslēgts līgums ar SIA"J.E.F." Līguma izpilde 5 mēnešu laikā. 

 

 *    Februārī   Komunālo, dzīvokļu jautājumu un parādu piedziņas komisijai iesniegti trīs 

iesniegumi: 

       

- komisija piekrita ar 01.03.2021 pārtraukt dzīvojamās telpas īres līgumu; 

- vienā gadījumā atteica piešķirt dzīvokļa īres tiesības, jo dzīvoklis nav atbrīvots un spēkā 

esošais īres līgums nav pārtraukts; 

- personai tika piedāvāta cita izīrējamā platība sakarā ar to, ka ēka, kurā atrodas personai      

izīrētais dzīvoklis, tiek atsavināta, to pārdodot izsolē. Komisija pieņēma zināšanai šīs 

personas atteikumu īrēt citu dzīvojamo platību. 

- Tiesā iesniegtas četras parādu piedziņas lietas. 

 

 

 

1. paragrāfs 

Par zemes nomas līguma pagarināšanu 

D. Reinika 

 

     Atklāti vārdiski balsojot: PAR – 7 (D. Reinika, I. Vēveris, I. Krūmiņa, A. Bruss,                         

L. Karloviča, A. Miķelsons, Dz. Sirsone), PRET – nav, ATTURAS – nav, Tērvetes novada 

dome NOLEMJ: 

 

     Pieņemt lēmumu Nr. 27 “Par zemes nomas līguma pagarināšanu” 

 

 

 

2. paragrāfs 

Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu, nekustamā īpašuma „Jaunupšas” 

sadalīšanu, nosaukuma un lietošanas mērķa piešķiršanu 

D. Reinika 

 

     Atklāti vārdiski balsojot: PAR – 7 (D. Reinika, I. Vēveris, I. Krūmiņa, A. Bruss, L. 

Karloviča, A. Miķelsons, Dz. Sirsone), PRET – nav, ATTURAS – nav, Tērvetes novada 

dome NOLEMJ: 
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     Pieņemt lēmumu Nr. 28 “Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu, nekustamā īpašuma 

“Jaunupšas” sadalīšanu, nosaukuma un lietošanas mērķa piešķiršanu” 

 

 

 

3. paragrāfs 

Par adreses piešķiršanu 

                                                        D. Reinika 

  
     Atklāti vārdiski balsojot: PAR – 7 (D. Reinika, I. Vēveris, I. Krūmiņa, A. Bruss,                         

L. Karloviča, A. Miķelsons, Dz. Sirsone), PRET – nav, ATTURAS – nav, Tērvetes novada 

dome NOLEMJ: 

 

     Pieņemt lēmumu Nr. 29 “Par adreses piešķiršanu” 

 

 

 

 

4. paragrāfs 

Par Tērvetes novada autoceļu finansēšanai paredzētās mērķdotācijas  

 izlietošanas programmas 2021. gadam apstiprināšanu 

D. Reinika 

 

     Tērvetes novada dome ir izskatījusi iesniegto Tērvetes novada autoceļu finansēšanai 

paredzētās mērķdotācijas  izlietošanas programmas 2021. gadam  projektu. 

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

pamatbudžeta valsts autoceļu fonda programmai piešķirto līdzekļu izlietošanas kārtība” un 

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

pirmās daļas 2. punktu, 2021. gada 18. februāra Finanšu komitejas lēmumu, Tērvetes novada 

dome,  atklāti vārdiski balsojot: PAR – 7 (D. Reinika, I. Vēveris, I. Krūmiņa, A. Bruss, L. 

Karloviča, A. Miķelsons, Dz. Sirsone), PRET - nav, ATTURAS – nav, NOLEMJ: 

 

       Apstiprināt Tērvetes novada autoceļu finansēšanai paredzētās mērķdotācijas izlietošanas 

programmu 2021. gadam (pielikumā). 

 

 

 

5. paragrāfs 

Par saistošo noteikumu Nr. 2 

„Grozījumi Tērvetes novada pašvaldības 2009. gada 17. septembra saistošajos 

noteikumos Nr. 8 “Tērvetes pašvaldības nolikums”” apstiprināšanu 

D. Reinika 

 

 Tērvetes novada domes Finanšu komiteja ir izskatījusi  iesniegto lēmuma projektu “Par 

saistošo noteikumu Nr. 12 „Grozījumi Tērvetes novada pašvaldības 2009. gada 17. septembra 

saistošajos noteikumos Nr. 8 “Tērvetes pašvaldības nolikums”” apstiprināšanu ”.   

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21. panta pirmās daļas 1. un 27. punktu un 24. 

pantu, ievērojot Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas 2021. gada 27. janvāra 

atzinumā Nr. 1-18/826 norādīto, ievērojot  Finanšu komitejas 2021. gada 18. februāra  

lēmumu, Tērvetes novada dome, atklāti vārdiski balsojot:  PAR – 7 (D. Reinika, I. Vēveris, I. 
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Krūmiņa, A. Bruss, L. Karloviča, A. Miķelsons, Dz. Sirsone), PRET – nav, ATTURAS – nav, 

NOLEMJ:  

 

1. Apstiprināt Tērvetes novada pašvaldības saistošos noteikumus Nr. 2  „Grozījumi 

Tērvetes novada pašvaldības 2009. gada 17. septembra saistošajos noteikumos Nr. 8 

“Tērvetes pašvaldības nolikums”” (lēmuma pielikumā).  

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

aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai.  

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

 

 

 

 

6. paragrāfs 

Par līguma slēgšanu par reģiona galvenās bibliotēkas funkciju 

veikšanu un finansēšanu 

D. Reinika 

 

     Atklāti vārdiski balsojot: PAR – 7 (D. Reinika, I. Vēveris, I. Krūmiņa, A. Bruss,                         

L. Karloviča, A. Miķelsons, Dz. Sirsone), PRET – nav, ATTURAS – nav, Tērvetes novada 

dome NOLEMJ: 

 

     Pieņemt lēmumu Nr. 30 “Par līguma slēgšanu par reģiona galvenās bibliotēkas funkciju 

veikšanu un finansēšanu” 

 

 

 

7. paragrāfs 

Par Tērvetes novada domes 2021.  gada  projektu konkursa  

„Mēs - Tērvetes novadam”   nolikuma apstiprināšanu 
D. Reinika 

 

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

2021. gada projektu konkursa „Mēs – Tērvetes novadam” nolikumu.  

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

2021. gada 18. februāra Finanšu komitejas lēmumu, Tērvetes novada dome,  atklāti vārdiski 

balsojot: PAR - 7 (D. Reinika, I. Vēveris, I. Krūmiņa, A. Bruss, L. Karloviča, A. Miķelsons, 

Dz. Sirsone),  PRET - nav, ATTURAS - nav, NOLEMJ: 

  

Apstiprināt Tērvetes novada domes 2021. gada projektu konkursa „Mēs – Tērvetes 

novadam”  nolikumu (pielikumā pie lēmuma). 

 

 

 

8. paragrāfs 

Par līguma slēgšanu ar Dobeles novada pašvaldību 

D. Reinika 

 

 

     Atklāti vārdiski balsojot: PAR – 7 (D. Reinika, I. Vēveris, I. Krūmiņa, A. Bruss,                         

L. Karloviča, A. Miķelsons, Dz. Sirsone), PRET – nav, ATTURAS – nav, Tērvetes novada 

dome NOLEMJ: 
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     Pieņemt lēmumu Nr. 31 “Par līguma slēgšanu ar Dobeles novada pašvaldību” 

 

9. paragrāfs 

Par pašvaldībai piekritīga zemes  īpašuma “Jānaiši”, 

Bukaišu pagasts, nodošanu atsavināšanai 

D. Reinika 

 

Tērvetes novada dome, izskatot Edvīna Šteinerta, personas kods  270253-12220, 

iesniegumu ar ierosinājumu nodot atsavināšanai pašvaldībai piekritīgu zemes īpašumu 

“Jānaiši”, Bukaišu pagasts, Tērvetes novads, kadastra Nr. 4656 006 0538, un konstatējot, ka 

Edvīnam Šteinertam, saskaņā ar Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 4. panta 

ceturtās daļas 8. punktu, ir tiesības ierosināt šī nekustamā īpašuma  nodošanu atsavināšanai un 

minētais īpašums nav ierakstīts zemesgrāmatā, ievērojot Finanšu komitejas 2021. gada 18. 

februāra lēmumu, atklāti vārdiski balsojot: PAR - 7 (D. Reinika, I. Vēveris, I. Krūmiņa, A. 

Bruss, L. Karloviča, A. Miķelsons, Dz. Sirsone), PRET – nav, ATTURAS – nav, NOLEMJ: 

 

1. Konceptuāli piekrist Tērvetes novada pašvaldībai piekritīgā  īpašuma „Jānaiši”,  Bukaišu 

pagasts, Tērvetes novads, nodošanai atsavināšanai. 

2. Uzdot Tērvetes novada Attīstības nodaļas nekustamo īpašumu speciālistei Andrai 

Šafarei veikt visas nepieciešamās darbības Tērvetes novada pašvaldības piekritīgā īpašuma 

“Jānaiši”, Bukaišu pagasts, Tērvetes novads, kadastra Nr. 4656 006 0538, reģistrēšanai 

zemesgrāmatā, novērtēšanai un pārdošanas lēmumprojekta sagatavošanai. 

 

 

 

 

10. paragrāfs 

Par pašvaldībai piederošā dzīvokļa īpašuma “Spīdolas”- 12,  

Augstkalnes pagasts, Tērvetes novads, nodošanu atsavināšanai 

D. Reinika 

 

Tērvetes novada dome, izskatot sagatavoto lēmuma projektu ar ierosinājumu nodot 

atsavināšanai pašvaldībai piekritīgu dzīvokļa īpašumu “Spīdolas”- 12, Augstkalne, 

Augstkalnes pagasts, Tērvetes novads, sastāvošu no dzīvokļa Nr.12, “Spīdolas”, Augstkalnes 

pagasts, Tērvetes novads, un pie dzīvokļa īpašuma piederošām 5770/116630 kopīpašuma 

domājamām daļām no daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas (kadastra apzīmējums 4644 005 0441 

002) un zemes gabala (kadastra apzīmējums 4644 005 0441), un konstatējot, ka minētais 

dzīvokļa īpašums nav nepieciešams pašvaldībai patstāvīgo funkciju izpildei, īpašums nav 

izīrēts un nav ierakstīts zemesgrāmatā uz pašvaldības vārda, ievērojot Finanšu komitejas 

2021. gada 18. februāra lēmumu, atklāti vārdiski balsojot: PAR - 7 (D. Reinika, I. Vēveris, I. 

Krūmiņa, A. Bruss, L. Karloviča, A. Miķelsons, Dz. Sirsone), PRET - nav, ATTURAS - nav, 

NOLEMJ: 

 

1. Konceptuāli piekrist Tērvetes novada pašvaldībai piederošā dzīvokļa īpašuma 

“Spīdolas”- 12,  Augstkalne, Augstkalnes pagasts, Tērvetes novads, nodošanai atsavināšanai. 

2. Uzdot Tērvetes novada Attīstības nodaļas nekustamo īpašumu speciālistei Andrai 

Šafarei veikt visas nepieciešamās darbības dzīvokļa īpašuma “Spīdolas”- 12, Augstkalne, 

Augstkalnes pagasts, Tērvetes novads ,reģistrēšanai zemesgrāmatā uz pašvaldības vārda,  

novērtēšanai un izsoles/pārdošanas lēmumprojekta sagatavošanai. 
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11. paragrāfs 

Iesnieguma izskatīšana 

D. Reinika 

 

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

izpirkt no Tērvetes novada pašvaldības īrēto dzīvokli Nr. 15, „Spīdolas”, Augstkalne, 

Augstkalnes pagasts, Tērvetes novads, konstatēja: 

/Vārds Uzvārds/ uz īres tiesisko attiecību pamata (2013. gada 01. novembra /īres līguma 

numurs/) lieto Tērvetes novada pašvaldībai piederošo dzīvokļa īpašumu „Spīdolas” - 15, 

Augstkalne, Augstkalnes pagasts, Tērvetes novads. 

    Saskaņā ar Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 4. panta noteikumiem, 

atsevišķos gadījumos valsts vai pašvaldības nekustamā īpašuma atsavināšanu var ierosināt 

īrnieks vai viņa ģimenes loceklis, ja viņš vēlas nopirkt dzīvojamo māju, tās domājamo daļu 

vai dzīvokļa īpašumu likuma Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 45. pantā 

noteiktajā kārtībā. 

    Ņemot vērā augstāk norādīto tiesisko reglamentāciju, /Vārds Uzvārds/ ir tiesības ierosināt 

dzīvokļa īpašuma „Spīdolas” - 15, Augstkalne, Augstkalnes pagasts, Tērvetes novads, 

atsavināšanu. 

    Saskaņā 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. 

    Saskaņā 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. 

Ievērojot norādīto un pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21. panta 17. punktu, 

Finanšu komitejas 2021. gada 18. februāra lēmumu,  Tērvetes novada dome, atklāti vārdiski 

balsojot: PAR – 7 (D. Reinika, I. Vēveris, I. Krūmiņa, A. Bruss, L. Karloviča, A. Miķelsons, 

Dz. Sirsone), PRET – nav, ATTURAS -  nav, NOLEMJ: 

 

1. Konceptuāli piekrist Tērvetes novada pašvaldībai piederošā dzīvokļa īpašuma 

„Spīdolas” - 15 ,Augstkalne,  Augstkalnes pagasts, Tērvetes novads, nodošanai atsavināšanai. 

2. Uzdot Tērvetes novada Attīstības nodaļas nekustamo īpašumu speciālistei Andrai 

Šafarei veikt visas nepieciešamās darbības Tērvetes novada pašvaldības dzīvokļa Nr. 15 

„Spīdolas”, Augstkalne, Augstkalnes pagasts, Tērvetes novads, novērtēšanai un atsavināšanas 

lēmumprojekta sagatavošanai. 
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12. paragrāfs 

Iesnieguma izskatīšana 

D. Reinika 

 

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

izpirkt no Tērvetes novada pašvaldības īrēto dzīvokli Nr. 7, „Ruči”, Bukaišu pagasts, Tērvetes 

novads, konstatēja: 

/Vārds Uzvārds/ uz īres tiesisko attiecību pamata (2020. gada 01. novembra /īres līguma 

numurs/) lieto Tērvetes novada pašvaldībai piederošo dzīvokļa īpašumu „Ruči” - 7, Bukaišu 

pagasts, Tērvetes novads. 

    Saskaņā ar Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 4. panta noteikumiem, 

atsevišķos gadījumos valsts vai pašvaldības nekustamā īpašuma atsavināšanu var ierosināt 

īrnieks vai viņa ģimenes loceklis, ja viņš vēlas nopirkt dzīvojamo māju, tās domājamo daļu 

vai dzīvokļa īpašumu likuma Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 45. pantā 

noteiktajā kārtībā. 

    Ņemot vērā augstāk norādīto tiesisko reglamentāciju, /Vārds Uzvārds/ ir tiesības ierosināt 

dzīvokļa īpašuma „Ruči” - 7, Bukaišu pagasts, Tērvetes novads, atsavināšanu. 

    Saskaņā 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. 

    Saskaņā 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. 

Ievērojot norādīto un pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21. panta 17. punktu, 

Finanšu komitejas 2021. gada 18. februāra lēmumu, Tērvetes novada dome, atklāti vārdiski 

balsojot: PAR – 7 (D. Reinika, I. Vēveris, I. Krūmiņa, A. Bruss, L. Karloviča, A. Miķelsons, 

Dz. Sirsone), PRET – nav, ATTURAS -  nav, NOLEMJ: 

 

     1. Konceptuāli piekrist Tērvetes novada pašvaldībai piederošā dzīvokļa īpašuma „Ruči” -7, 

Bukaišu pagasts, Tērvetes novads, nodošanai atsavināšanai. 

2. Uzdot Tērvetes novada Attīstības nodaļas nekustamo īpašumu speciālistei Andrai Šafarei 

veikt visas nepieciešamās darbības Tērvetes novada pašvaldības dzīvokļa Nr. 7 „Ruči”, 

Bukaišu pagasts, Tērvetes novads, novērtēšanai un atsavināšanas lēmumprojekta 

sagatavošanai. 

 

 

 

13. paragrāfs 

Iesnieguma izskatīšana 

D. Reinika 

 

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

izpirkt no Tērvetes novada pašvaldības īrēto dzīvokli Nr. 5, „Ķeri”, Bukaišu pagasts, Tērvetes 

novads, konstatēja: 

/Vārds Uzvārds/ uz īres tiesisko attiecību pamata (2021. gada 04. janvāra /īres līguma 

numurs/) lieto Tērvetes novada pašvaldībai piederošo dzīvokļa īpašumu „Ķeri” - 5, Bukaišu 

pagasts, Tērvetes novads. 

    Saskaņā ar Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 4. panta noteikumiem, 

atsevišķos gadījumos valsts vai pašvaldības nekustamā īpašuma atsavināšanu var ierosināt 

īrnieks vai viņa ģimenes loceklis, ja viņš vēlas nopirkt dzīvojamo māju, tās domājamo daļu 

http://pro.nais.lv/naiser/text.cfm?Ref=0103012002103132796&Req=0103012002103132796&Key=0103011998101432772&Hash=
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vai dzīvokļa īpašumu likuma Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 45. pantā 

noteiktajā kārtībā. 

    Ņemot vērā augstāk norādīto tiesisko reglamentāciju, /Vārds Uzvārds/ ir tiesības ierosināt 

dzīvokļa īpašuma „Ķeri” - 5 , Bukaišu pagasts, Tērvetes novads, atsavināšanu. 

    Saskaņā 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. 

    Saskaņā 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. 

Ievērojot norādīto un pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21. panta 17. punktu, 

Finanšu komitejas 2021. gada 18. februāra lēmumu,  Tērvetes novada dome, atklāti vārdiski 

balsojot: PAR – 7 (D. Reinika, I. Vēveris, I. Krūmiņa, A. Bruss, L. Karloviča, A. Miķelsons, 

Dz. Sirsone), PRET – nav, ATTURAS -  nav, NOLEMJ: 

 

1. Konceptuāli piekrist Tērvetes novada pašvaldībai piederošā dzīvokļa īpašuma  „Ķeri” - 

5,   Bukaišu pagasts, Tērvetes novads, nodošanai atsavināšanai. 

2. Uzdot Tērvetes novada Attīstības nodaļas nekustamo īpašumu speciālistei Andrai 

Šafarei veikt visas nepieciešamās darbības Tērvetes novada pašvaldības dzīvokļa Nr. 5 

„Ķeri”, Bukaišu pagasts, Tērvetes novads, novērtēšanai un atsavināšanas lēmumprojekta 

sagatavošanai. 

 

 

 

 

14. paragrāfs 

Par nekustamā īpašuma “Pašvaldības Pūces” izsoles rezultātu apstiprināšanu 
D. Reinika 

 

     Atklāti vārdiski balsojot: PAR – 7 (D. Reinika, I. Vēveris, I. Krūmiņa, A. Bruss,                         

L. Karloviča, A. Miķelsons, Dz. Sirsone), PRET – nav, ATTURAS – nav, Tērvetes novada 

dome NOLEMJ: 

 

     Pieņemt lēmumu Nr. 32 “Par nekustamā īpašuma “Pašvaldības Pūces” izsoles rezltātu 

apstiprināšanu” 

 

 

 

15. paragrāfs 

Par reorganizācijas plāna konstatējumu  daļas apstiprināšanu 

D. Reinika 

 

     Atklāti vārdiski balsojot: PAR – 7 (D. Reinika, I. Vēveris, I. Krūmiņa, A. Bruss,                         

L. Karloviča, A. Miķelsons, Dz. Sirsone), PRET – nav, ATTURAS – nav, Tērvetes novada 

dome NOLEMJ: 

 

     Pieņemt lēmumu Nr. 33 “Par reorganizācijas plāna konstatējumu daļas apstiprināšanu” 
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16. paragrāfs 

Iesnieguma izskatīšana 
D. Reinika 

 

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

izpirkt no Tērvetes novada pašvaldības īrēto dzīvokli Nr. 5, „Labrenči”, Tērvete, Tērvetes 

pagasts, Tērvetes novads, konstatēja: 

/Vārds Uzvārds/ uz īres tiesisko attiecību pamata (2014. gada 02. janvāra /īres līguma 

numurs/) lieto Tērvetes novada pašvaldībai piederošo dzīvokļa īpašumu „Labrenči” - 5, 

Tērvete, Tērvetes pagasts, Tērvetes novads. 

    Saskaņā ar Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 4. panta noteikumiem, 

atsevišķos gadījumos valsts vai pašvaldības nekustamā īpašuma atsavināšanu var ierosināt 

īrnieks vai viņa ģimenes loceklis, ja viņš vēlas nopirkt dzīvojamo māju, tās domājamo daļu 

vai dzīvokļa īpašumu likuma Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 45. pantā 

noteiktajā kārtībā. 

    Ņemot vērā augstāk norādīto tiesisko reglamentāciju, /Vārds Uzvārds/ ir tiesības ierosināt 

dzīvokļa īpašuma „Labrenči” - 5 , Tērvete, Tērvetes pagasts, Tērvetes novads, atsavināšanu. 

    Saskaņā 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. 

    Saskaņā 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. 

Ievērojot norādīto un pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21. panta 17. punktu, 

Finanšu komitejas 2021. gada 18. februāra lēmumu,  Tērvetes novada dome, atklāti vārdiski 

balsojot: PAR – 7 (D. Reinika, I. Vēveris, I. Krūmiņa, A. Bruss, L. Karloviča, A. Miķelsons, 

Dz. Sirsone), PRET – nav, ATTURAS -  nav, NOLEMJ: 

 

  1. Konceptuāli piekrist Tērvetes novada pašvaldībai piederošā dzīvokļa īpašuma     

„Labrenči” - 5 ,Tērvete,  Tērvetes pagasts, Tērvetes novads, nodošanai atsavināšanai. 

2. Uzdot Tērvetes novada Attīstības nodaļas nekustamo īpašumu speciālistei Andrai 

Šafarei veikt visas nepieciešamās darbības Tērvetes novada pašvaldības dzīvokļa Nr. 5 

„Labrenči”, Tērvete, Tērvetes pagasts, Tērvetes novads, novērtēšanai un atsavināšanas 

lēmumprojekta sagatavošanai. 

 

 

 

17. paragrāfs 

Par nekustamā īpašuma  “Vinbergi”, 

Bukaišu pagasts, Tērvetes novads, nodošanu atsavināšanai 
D. Reinika 

 

Tērvetes novada dome, izskatot iesniegto lēmuma projektu ar ierosinājumu nodot 

atsavināšanai pašvaldībai piederošo nekustamo īpašumu “Vinbergi”, Bukaišu pagasts, 

Tērvetes novads, kadastra Nr. 4656 005 0175, sastāvošs no zemes vienības ar kadastra 

apzīmējumu 4656 005 0169,  0,27 ha kopplatībā , un uz tās atrodošām trīs būvēm ar kadastra 

apzīmējumiem  4656 005 0086 001 ( skola) , 4656 005 0086 005 ( katlu māja) un 4656 005 

0086 0109 darbnīca), un, konstatējot, ka minētais īpašums ir ierakstīts  Bukaišu pagasta 

zemesgrāmatu nodalījumā Nr. 100000610129 uz Tērvetes novada pašvaldības vārda, ir daļēji 

iznomāts (darbnīca) un nav nepieciešams Tērvetes novada pašvaldībai tās patstāvīgo funkciju 

http://pro.nais.lv/naiser/text.cfm?Ref=0103012002103132796&Req=0103012002103132796&Key=0103011998101432772&Hash=
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izpildei, ievērojot Finanšu komitejas 2021. gada 18. februāra lēmumu, atklāti vārdiski 

balsojot: PAR - 7 (D. Reinika, I. Vēveris, I. Krūmiņa, A. Bruss, L. Karloviča, A. Miķelsons, 

Dz. Sirsone), PRET - nav, ATTURAS - nav, NOLEMJ: 

 

1. Konceptuāli piekrist Tērvetes novada pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma 

“Vinbergi”, Bukaišu pagasts, Tērvetes novads, nodošanai atsavināšanai. 

2. Uzdot Tērvetes novada Attīstības nodaļas nekustamo īpašumu speciālistei Andrai 

Šafarei veikt visas nepieciešamās darbības nekustamā īpašuma “Vinbergi”, Bukaišu pagasts, 

Tērvetes novads, kadastra numurs 4656 005 0175, novērtēšanai un izsoles/ pārdošanas 

lēmumprojekta sagatavošanai. 

 

 

 

18. paragrāfs 

Iesnieguma izskatīšana 
D. Reinika 

 

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

izpirkt no Tērvetes novada pašvaldības īrēto dzīvokli Nr. 13, „Labrenči”, Tērvete, Tērvetes 

pagasts, Tērvetes novads, konstatēja: 

/Vārds Uzvārds/ uz īres tiesisko attiecību pamata (2016. gada 01. februāra /īres līguma 

numurs/) lieto Tērvetes novada pašvaldībai piederošo dzīvokļa īpašumu „Labrenči” - 13, 

Tērvete, Tērvetes pagasts, Tērvetes novads. 

    Saskaņā ar Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 4. panta noteikumiem, 

atsevišķos gadījumos valsts vai pašvaldības nekustamā īpašuma atsavināšanu var ierosināt 

īrnieks vai viņa ģimenes loceklis, ja viņš vēlas nopirkt dzīvojamo māju, tās domājamo daļu 

vai dzīvokļa īpašumu likuma Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 45. pantā 

noteiktajā kārtībā. 

    Ņemot vērā augstāk norādīto tiesisko reglamentāciju, /Vārds Uzvārds/ ir tiesības ierosināt 

dzīvokļa īpašuma „Labrenči” - 13 , Tērvete, Tērvetes pagasts, Tērvetes novads, atsavināšanu. 

    Saskaņā 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. 

    Saskaņā 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. 

Ievērojot norādīto un pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21. panta 17. punktu, 

Finanšu komitejas 2021. gada 18. februāra lēmumu,  Tērvetes novada dome, atklāti vārdiski 

balsojot: PAR – 7 (D. Reinika, I. Vēveris, I. Krūmiņa, A. Bruss, L. Karloviča, A. Miķelsons, 

Dz. Sirsone), PRET – nav, ATTURAS -  nav, NOLEMJ: 

 

     1. Konceptuāli piekrist Tērvetes novada pašvaldībai piederošā dzīvokļa īpašuma 

„Labrenči” - 13,Tērvete,  Tērvetes pagasts, Tērvetes novads, nodošanai atsavināšanai. 

     2. Uzdot Tērvetes novada Attīstības nodaļas nekustamo īpašumu speciālistei Andrai 

Šafarei veikt visas nepieciešamās darbības Tērvetes novada pašvaldības dzīvokļa Nr. 13 

„Labrenči”, Tērvete, Tērvetes pagasts, Tērvetes novads, novērtēšanai un atsavināšanas 

lēmumprojekta sagatavošanai. 

 

 

http://pro.nais.lv/naiser/text.cfm?Ref=0103012002103132796&Req=0103012002103132796&Key=0103011998101432772&Hash=
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 19. paragrāfs 

Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu, nekustamo īpašumu „Tīsiņi”, “Maztīsiņi” 

sadalīšanu, apvienošanu, nosaukuma un lietošanas mērķa piešķiršanu” 

D. Reinika 

 

     Atklāti vārdiski balsojot: PAR – 7 (D. Reinika, I. Vēveris, I. Krūmiņa, A. Bruss,                         

L. Karloviča, A. Miķelsons, Dz. Sirsone), PRET – nav, ATTURAS – nav, Tērvetes novada 

dome NOLEMJ: 

 

     Pieņemt lēmumu Nr. 34 “Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu, nekustamo īpašumu 

“Tīsiņi”, “Maztīsiņi” sadalīšanu, apvienošanu, nosaukuma un lietošanas mērķa piešķiršanu” 

 

 

20. paragrāfs 

Par zemes nodošanu bezatlīdzības lietošanā 

D. Reinika 

 

     Atklāti vārdiski balsojot: PAR – 7 (D. Reinika, I. Vēveris, I. Krūmiņa, A. Bruss,                         

L. Karloviča, A. Miķelsons, Dz. Sirsone), PRET – nav, ATTURAS – nav, Tērvetes novada 

dome NOLEMJ: 

 

     Pieņemt lēmumu Nr. 35 “Par zemes nodošanu bezatlīdzības lietošanā” 

 

 

 

 

21. paragrāfs 

Par piemaksu tehniskajam un medicīniskajam personālam izglītības iestādēs 
D. Reinika 

 

  Tērvetes novada dome, izskatot iesniegto lēmuma projektu par piemaksas noteikšanu 

tehniskajam un medicīniskajam personālam Tērvetes novada pašvaldības izglītības iestādēs, 

konstatēja, ka:   

No valsts budžeta līdzekļiem pašvaldībai ir piešķirts finansējums vienreizējām piemaksām 

300 eiro apmērā pirmsskolas izglītības iestāžu pedagogiem un personām, kuras sniedz aukles 

pakalpojumus, par darbu Covid-19 pandēmijas laikā, bet nav piešķirts finansējums pārējam 

izglītības iestāžu tehniskajam un medicīniskajam personālam, par darbu Covid-19 

pandēmijas laikā, lai gan daļa no šī personāla strādā klātienē ar paaugstinātu risku 

saslimšanai ar Covid-19 vīrusu.   

2021. gada 25. janvārī Tērvetes novada dome ir saņēmusi LIZDA vēstuli Nr. 11 “Par 

piemaksu tehniskajam un medicīnas personālam pirmsskolas un speciālajās izglītības 

iestādēs Covid-19 pandēmijas laikā”, kurā LIZDA aicina rast iespēju no pašvaldības budžeta 

līdzekļiem veikt piemaksu pirmsskolas izglītības iestādēs nodarbinātajam tehniskajam un 

medicīniskajam personālam par darbu Covid-19 pandēmijas laikā. 

Vadoties no norādītā, izvērtējot iespējas no pašvaldības budžeta līdzekļiem veikt 

piemaksu pirmsskolas izglītības iestādēs nodarbinātajam tehniskajam un medicīniskajam 

personālam par darbu Covid-19 pandēmijas laikā, pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 

21. panta pirmās daļas 13. un 27. punktu , Tērvetes novada dome, atklāti vārdiski balsojot: 

PAR – 7 (D. Reinika, I. Vēveris, I. Krūmiņa, A. Bruss, L. Karloviča, A. Miķelsons, Dz. 

Sirsone), PRET – nav, ATTURAS -  nav, NOLEMJ: 
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1.  Uzdot Tērvetes  novada izglītības iestāžu vadītājiem, izvērtējot pirmsskolas izglītības 

grupu tehniskā un medicīnas personāla iesaisti darbā  Covid-19 pandēmijas apstākļos, 

atbilstoši vērtējumam noteikt tehniskajam un medicīniskajam personālam par darbu Covid-

19 pandēmijas laikā piemaksas pie darba algas līdz 150 EUR par algas likmi. 

2.  Lēmuma izpildei nepieciešamo finansējumu nodrošināt no pašvaldības budžetā 

plānotajiem finanšu līdzekļiem izglītības iestāžu darbinieku atalgojumam.    

 

 

 

 

22. paragrāfs 

Par mācību īstenošanu klātienē 

D. Reinika 

 

     Atklāti vārdiski balsojot: PAR – 7 (D. Reinika, I. Vēveris, I. Krūmiņa, A. Bruss,                         

L. Karloviča, A. Miķelsons, Dz. Sirsone), PRET – nav, ATTURAS – nav, Tērvetes novada 

dome NOLEMJ: 

 

     Pieņemt lēmumu Nr. 36 “Par mācību īstenošanu klātienē” 

 

 

Sēdi slēdz plkst.  10.45   

Nākošā sēde 2021. gada 25. martā 

 

Domes priekšsēdētāja                                                                                 D. Reinika 

 

 

Protokola parakstīšanas datums 25.02.2021 

 

 

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 
 

 

2021. gada 25. Februārī                                                                                             Nr. 27 

                                                                                                           (protokols Nr. 4, 1. §) 

 

Par zemes nomas līguma pagarināšanu 
 

Tērvetes novada dome, izskatot /Vārds Uzvārds/, /personas kods/, 2021. Gada 20. Janvāra 

iesniegumu par zemes nomas līguma pagarināšanu uz iznomāto neapbūvēto, lauksaimniecībā 

izmantojamo zemes vienības daļu “Pagasta zeme Viesturi”, Tērvetes pagasts, Tērvetes 

novads, /kadastra apzīmējums/, 0,54 ha platībā, kura darbības termiņš beidzas 2021. Gada 01. 

Martā, 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 

pārziņā, 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 pieņemt lēmumu pagarināt nomas līguma 

termiņu (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, zemesgabals tiek izmantots personiskās palīgsaimniecības 

vajadzībām, 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 2021. Gada 18. Februāra 

lēmumu, atklāti vārdiski balsojot: PAR – 7 (D. Reinika, I. Vēveris, I. Krūmiņa, A. Bruss, L. 

Karloviča, A. Miķelsons, Dz. Sirsone), 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 “Pagasta zeme Viesturi”, 

Tērvetes pagasts, Tērvetes novads, /kadastra apzīmējums/, 0,54 ha platībā, nomu, nosakot: 

        1.1. zemes izmantošanas mērķi – personīgā palīgsaimniecība – mazdārziņš; 

        1.2. nomas līguma termiņu – 5 (pieci) gadi sākot no 2021. Gada 01. Marta; 

mailto:tervetesnd@tervetesnd.lv
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        1.3. nomas maksu 0,5 % apmērā no zemes vienības kadastrālās vērtības gadā, bet ne 

mazāk kā 7 euro gadā; 

        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” 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” atbilstošu zemes nomas līgumu un veikt lēmuma izpildes 

kontroli. 

     4. 10 (desmit) darba dienu laikā pēc tam, kad noslēgti un stājušies 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 

 

  

http://www.tervetesnovads.lv/
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LATVIJAS REPUBLIKA 
TĒRVETES NOVADA DOME 

Reģ.Nr.90001465562 

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

e-pasts: tervetesnd@tervetesnd.lv 
 

 

TĒRVETES NOVADA TĒRVETES PAGASTĀ 

 

LĒMUMS 
 

 

2021. gada 25. Februārī                                                                                             Nr. 28 

                                                                                                           (protokols Nr. 4, 2. §) 

 

Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu, nekustamā īpašuma “Jaunupšas” 

sadalīšanu, nosaukuma un lietošanas mērķa piešķiršanu 
 

Tērvetes novada dome ir izskatījusi Tērvetes novada domes Attīstības nodaļas sagatavoto 

lēmuma projektu par izstrādātā zemes ierīcības projekta apstiprināšanu, nekustamā īpašuma 

„Jaunupšas”, Augstkalnes pagasts, Tērvetes novads, /kadastra numurs/, sadalīšanu, 

nosaukuma un lietošanas mērķa piešķiršanu sadalītajiem zemes gabaliem.  

Izskatot iepriekš minēto iesniegumu un izstrādāto zemes ierīcības projektu, Tērvetes 

novada dome konstatēja: 

Nekustamais īpašums „Jaunupšas”, Augstkalnes pagasts, Tērvetes novads, /kadastra 

numurs/, pieder /Vārds Uzvārds/ un sastāv no trīs zemes vienībām  ar /kadastra apzīmējums/ 

(6,5 ha), /kadastra apzīmējums/ (6,9 ha) un /kadastra apzīmējums/ (2,7 ha) ar kopējo platību 

16,1 ha.  

/Vārds Uzvārds/ īpašuma tiesības uz nekustamo īpašumu „Jaunupšas”, Augstkalnes 

pagasts, Tērvetes novads, reģistrētas Augstkalnes pagasta /zemesgrāmatas nodalījuma 

numurs/.  

Nekustamā īpašuma „Jaunupšas” īpašnieks /Vārds Uzvārds/ vēlas sadalīt nekustamā 

īpašuma sastāvā ietilpstošo zemes vienību ar /kadastra apzīmējums/ divās daļās atbilstoši 

izstrādātajam zemes ierīcības projektam. 

    Zemes ierīcības projektu ir izstrādājis SIA „Rūķis” sertificēts zemes ierīkotājs Ainārs 

Gorškovs, sertifikāta sērija CA 0012, atbilstoši normatīvo aktu nosacījumiem.  

Zemes ierīcības projekts paredz sadalīt nekustamā īpašuma „Jaunupšas”, Augstkalnes 

pagasts, Tērvetes novads, zemes vienību ar /kadastra apzīmējums/  divās atsevišķās zemes 

vienībās, Nr. 1 – 1,1 ha platībā un Nr. 2 – 1,6 ha platībā un konkretizē nekustamā īpašuma 

apgrūtinājumus. Zemes ierīcības projektā paredzētie pasākumi atbilst Tērvetes novada 

teritorijas plānojumam.  

   Zemes ierīcības projekts paredz atdalāmajai zemes vienībai Nr. 2 /kadastra apzīmējums/ 

piešķirt jaunu nosaukumu – „Kalna Upšas”, Augstkalnes pagasts, Tērvetes novads, bet zemes 

vienībai Nr. 1 /kadastra apzīmējums/ atstāt iepriekšējo nosaukumu – “Jaunupšas”, 

Augstkalnes pagasts, Tērvetes novads. 

Saskaņā ar LR MK 2016. Gada 05. Augusta noteikumu Nr. 505 „Zemes ierīcības projekta 

izstrādes noteikumi” 28. Punktu, ja pašvaldība zemes ierīcības projektu apstiprina, pašvaldība, 

mailto:tervetesnd@tervetesnd.lv
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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 maiņu. 

    Ņemot vērā augstāk minētos lietas faktiskos apstākļus un šim protokolam pievienoto 

zemes ierīcības projekta lietu (pielikums pie lēmuma) pamatojoties uz Zemes ierīcības likuma 

5., 8. Un 9. Pantu, likuma „Par pašvaldībām” 21. Pantu, LR MK 05.08.2016. noteikumu Nr. 

505 „Zemes ierīcības projekta izstrādes noteikumi” 26. Un 28. Punktu un LR MK 20.06.2006. 

noteikumiem Nr. 496 „Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā 

īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība”, ievērojot Tautsaimniecības un 

attīstības komitejas 2021. Gada 18. Februāra lēmumu, Tērvetes novada dome, atklāti vārdiski 

balsojot: PAR – 7 (D. Reinika, I. Vēveris, I. Krūmiņa, A. Bruss, L. Karloviča, A. Miķelsons, 

Dz. Sirsone), PRET – nav, ATTURAS – nav, NOLEMJ: 

 

     1. Apstiprināt izstrādāto zemes ierīcības projektu (pielikums pie lēmuma), sadalot 

nekustamā īpašuma „Jaunupšas”, Augstkalnes pagasts, Tērvetes novads, zemes vienību ar 

/kadastra apzīmējums/ divās atsevišķās zemes vienībās: Nr. 1, /kadastra apzīmējums/, 1,1 ha 

platībā, un Nr. 2, /kadastra apzīmējums/, 1,6 ha platībā. 

     2. Piešķirt sadalītajam nekustamajam īpašumam „Jaunupšas”, Augstkalnes pagasts, 

Tērvetes novads, sekojošus nosaukumus un lietošanas mērķus: 

        2.1. paliekošajai zemes vienības daļai Nr. 1 ar /kadastra apzīmējums/, kopējā platība 1,1 

ha, atstāt iepriekšējo nosaukumu – „Jaunupšas”, Augstkalnes pagasts, Tērvetes novads, un 

visā tās platībā (1,1 ha) noteikt nekustamā īpašuma lietošanas mērķi – zeme, uz kuras galvenā 

saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība (NĪLM kods 0101);  

        2.2. atdalītajai zemes vienībai Nr. 2 ar /kadastra apzīmējums/, kopējā platība 1,6 ha, 

piešķirt jaunu nosaukumu – „Kalna Upšas”, Augstkalnes pagasts, Tērvetes novads, un visā tās 

platībā (1,6 ha) noteikt nekustamā īpašuma lietošanas mērķi – zeme, uz kuras galvenā 

saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība (NĪLM kods – 0101). 

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

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

 

 

Domes priekšsēdētāja                                                                               D.  Reinika 
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TĒRVETES NOVADA DOME 
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TĒRVETES NOVADA TĒRVETES PAGASTĀ 

 

LĒMUMS 
2021. gada 25. Februārī                                                                                             Nr. 29 

                                                                                                           (protokols Nr. 4, 3. §) 

Par adreses piešķiršanu 
 

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

Tērvetes novada domei piešķirt adresi viņam piederošai ēkai ar /kadastra apzīmējums/, 

konstatēja: 

Saskaņā ar Tērvetes novada būvvaldes izsniegtu būvatļauju, uz /Vārds Uzvārds/  

piederošas zemes vienības ar /kadastra apzīmējums/ (īpašuma tiesības reģistrētas Tērvetes 

pagasta /zemesgrāmatas nodalījuma numurs/), /Vārds Uzvārds/ nodod ekspluatācijā ēku, 

kurai ir piešķirts /kadastra apzīmējums/. 

Minētajai ēkai nav piešķirta adrese. 

/Vārds Uzvārds/ lūdz piešķirt šai ēkai adresi „Brīvdienu māja Silmaļi”, Tērvetes pagasts, 

Tērvetes novads. 

Adrese „Brīvdienu māja Silmaļi” Tērvetes pagastā nav piešķirta citam adresācijas 

objektam. 

Saskaņā ar Ministru kabineta 2015. Gada 8. Decembra noteikumu Nr. 698 „Adresācijas 

noteikumi” (turpmāk tekstā – Noteikumi) 2.8. punkta nosacījumiem, adresācijas objekts ir 

dzīvošanai, saimnieciskai, administratīvai vai publiskai darbībai paredzēta ēka. 

Saskaņā ar Noteikumu 13. Punkta nosacījumiem, ja uz apbūvei paredzētas zemes vienības 

atrodas vairākas funkcionāli nesaistītas ēkas, katrai ēkai un ar to funkcionāli saistītajām ēkām 

piešķir atsevišķu adresi neatkarīgi no tā, vai ēkas ir viena īpašnieka vai vairāku īpašnieku 

īpašumā (valdījumā).  

Pēc minētā ēkai ar /kadastra apzīmējums/ var tikt piešķirta adrese „Brīvdienu māja 

Silmaļi”, Tērvetes pagasts, Tērvetes novads. 

 Ievērojot norādīto un Tērvetes novada domes Tautsaimniecības un attīstības komitejas 

2021. Gada 18. Februāra lēmumu, papildus pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21. 

Pantu, Tērvetes novada dome, atklāti vārdiski balsojot: PAR – 7 (D. Reinika, I. Vēveris, I. 

Krūmiņa, A. Bruss, L. Karloviča, A. Miķelsons, Dz. Sirsone), PRET – nav, ATTURAS – nav, 

NOLEMJ: 

 

     1. Piešķirt ēkai ar /kadastra apzīmējums/  adresi „Brīvdienu māja Silmaļi”, Tērvetes 

pagasts, Tērvetes novads. 

     2. Lēmumu var pārsūdzēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās brīža Administratīvajā 

rajona tiesā Antonijas ielā 6, Rīga, LV-1010 vai Administratīvās rajona tiesas Jelgavas tiesu 

namā Atmodas ielā 19, Jelgava, LV – 3007. 

 

Domes priekšsēdētāja                                                                               D.  Reinika 
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LĒMUMS 
 

 

2021. gada 25. Februārī                                                                                             Nr. 30 

                                                                                                           (protokols Nr. 4, 6. §) 

 

Par līguma slēgšanu par reģiona galvenās bibliotēkas funkciju veikšanu un finansēšanu 
 

  Saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 15. Panta pirmās daļas 5. Punktu viena no 

pašvaldības autonomajām funkcijām ir rūpēties par kultūru un sekmēt tradicionālo kultūras 

vērtību saglabāšanu. 

Likuma „Par pašvaldībām” 15. Panta trešā daļa nosaka, ka no katras autonomās funkcijas 

izrietošu pārvaldes uzdevumu pašvaldība var deleģēt privātpersonai vai citai publiskai 

personai. Pārvaldes uzdevuma deleģēšanas kārtību, veidus un ierobežojumus nosaka Valsts 

pārvaldes likums. Valsts pārvaldes likuma 41. Panta pirmā daļa nosaka, ka publiska persona 

var deleģēt pārvaldes uzdevumus, kuru izpilde ietilpst šīs publiskās personas vai tās iestādes 

kompetencē. 

Saskaņā ar Bibliotēku likuma 12. Panta otro daļu, novadu domes un republikas pilsētas 

dome, savstarpēji vienojoties un ņemot vērā Latvijas Bibliotēku padomes ieteikumus, izvirza 

vienu no attiecīgajā teritorijā esošajām bibliotēkām reģiona galvenās bibliotēkas statusam, 

nosakot tās uzdevumus un nodrošinot tās darbībai nepieciešamos finanšu līdzekļus.  

Reģiona galvenās bibliotēkas statuss ir piešķirts Dobeles novada Centrālai bibliotēkai, kas 

nodrošina likumā noteikto funkciju veikšanu arī Tērvetes novada  četrām bibliotēkām – 

Bukaišu, Tērvetes, Augstkalnes un Bites bibliotēkām. Tā nodrošina sava krājuma, datu bāzu 

un informācijas sistēmu, kā arī citu bibliotēku krājumu pieejamību ikvienam lietotājam, veido 

attiecīgās administratīvās teritorijas bibliotēku krājuma kopkatalogu un nodrošina tā 

pieejamību ikvienai no šīm bibliotēkām, nodrošina attiecīgās administratīvās teritorijas 

bibliotēku krājumu komplektēšanas koordināciju, sniedz konsultatīvu un metodisko palīdzību 

visām attiecīgās administratīvās teritorijas bibliotēkām, popularizē to darbu utt. 

Ņemot vērā augstāk minēto un pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15. Panta pirmās 

daļas 5. Punktu, trešo daļu, Valsts pārvaldes likuma 41. Panta pirmo daļu, Bibliotēku likuma 

12. Panta otro daļu, 17. Pantu, saskaņā ar 2021. Gada 18.  Februāra Finanšu komitejas 

lēmumu, Tērvetes novada dome, atklāti vārdiski balsojot: PAR – 7 (D. Reinika, I. Vēveris, I. 

Krūmiņa, A. Bruss, L. Karloviča, A. Miķelsons, Dz. Sirsone), PRET – nav, ATTURAS – nav,  

NOLEMJ:   

 

     1. Noslēgt līgumu ar Dobeles novada Kultūras un sporta pārvaldi par Dobeles novada 

Centrālās bibliotēkas kā reģiona galvenās bibliotēkas funkciju veikšanu un finansēšanu. 

     2. Līgumu noslēgt  ar darbības termiņu no 2021. Gada 01. Februāra  līdz 2021. Gada  30. 

mailto:tervetesnd@tervetesnd.lv
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Jūnijam. 

     3. Pilnvarot Tērvetes novada pašvaldības izpilddirektoru Māri Berlandu Tērvetes novada 

pašvaldības vārdā parakstīt lēmuma pirmajā punktā minēto līgumu saskaņā ar lēmumam 

pievienoto līguma projektu (lēmuma pielikumā). 

 

Domes priekšsēdētāja                                                                               D.  Reinika 
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LĒMUMS 
 

 

2021. gada 25. Februārī                                                                                             Nr. 31 

                                                                                                           (protokols Nr. 4, 8. §) 

 

Par līguma slēgšanu ar Dobeles novada pašvaldību 
 

  Tērvetes novada dome ir izskatījusi lēmuma projektu par līguma slēgšanu ar Dobeles 

novada pašvaldību par atsevišķu likuma “Par pašvaldībām” 15. Panta pirmās daļas 21. Punktā, 

Izglītības likuma 17. Pantā un Vispārējās izglītības likuma 54. Pantā noteikto Auces novada 

pašvaldības funkciju izglītības jomā izpildes nodošanu Dobeles novada pašvaldības Izglītības 

pārvaldei.  

Izskatot iesniegto lēmumprojektu, Tērvetes novada dome konstatēja: 

Izglītības likuma 17. Panta trešā daļa nosaka, ka novada pašvaldība: 

- 19. Punkts – nodrošina pašvaldības pedagoģiski medicīniskās komisijas darbību un 

pieejamību bērniem ar speciālām vajadzībām; 

- 24. Punkts – organizē pedagogu profesionālās meistarības pilnveidi, koordinē un 

nodrošina metodisko darbu; 

- 27. Punkts – atbalsta izglītojamo piedalīšanos mācību priekšmetu olimpiādēs, konkursos, 

skatēs, projektos un sporta sacensībās. 

Izglītības likuma 18. Panta trešā daļa nosaka, ka novadu pašvaldības var apvienoties vienas 

vai vairāku funkciju īstenošanai izglītības jomā, savstarpēji vienojoties par finansēšanas 

kārtību.  

Vispārējās izglītības likuma 54. Pants nosaka, ka ir Valsts pedagoģiski medicīniskā 

komisija un pašvaldību pedagoģiski medicīniskās komisijas. Valsts pedagoģiski medicīnisko 

komisiju izveido izglītības un zinātnes ministrs. Pašvaldību pedagoģiski medicīniskās 

komisijas izveido pašvaldības. Valsts pedagoģiski medicīniskās komisijas un pašvaldību 

pedagoģiski medicīnisko komisiju kompetenci nosaka Ministru kabinets. 

Likuma „Par pašvaldībām” 21. Panta pirmās daļas 23. Punkts nosaka, ka pašvaldības dome 

lemj par kārtību, kādā izpildāmas šā likuma 15. Pantā minētās funkcijas. 

Ņemot vērā iepriekš minēto un to, ka iepriekš minētās Izglītības likumā un Vispārējās 

izglītības likumā noteiktās Tērvetes novada pašvaldības funkcijas var efektīvāk veikt un 

nodrošināt vienojoties ar Dobeles novada pašvaldību par šo funkciju kopīgu īstenošanu, 

pamatojoties uz iepriekš minētajām tiesību normām, ievērojot Finanšu komitejas 2021. Gada 

18. Februāra lēmumu, Tērvetes novada dome, atklāti vārdiski balsojot: PAR – 7 (D. Reinika, 

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

ATTURAS – nav, NOLEMJ: 

mailto:tervetesnd@tervetesnd.lv
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     1. Slēgt līgumu ar Dobeles novada pašvaldību par šādu pašvaldības funkciju izglītības 

jomā kopīgu īstenošanu līdz 2021. Gada 30. Jūnijam: 

        1.1. nodrošināt pašvaldības pedagoģiski medicīniskās komisijas darbību un pieejamību 

bērniem ar speciālām vajadzībām; 

        1.2. organizēt pedagogu profesionālās meistarības pilnveidi, koordinēt un nodrošināt 

metodisko darbu; 

        1.3. atbalstīt izglītojamo piedalīšanos mācību priekšmetu olimpiādēs, konkursos, skatēs, 

projektos un sporta sacensībās. 

     2. Pilnvarot Tērvetes novada pašvaldības izpilddirektoru Māris Berlandu parakstīt līgumu 

ar Dobeles novada pašvaldības Izglītības pārvaldi par pašvaldības funkciju izglītības jomā 

kopīgu īstenošanu saskaņā ar šī lēmuma un tam pievienotā līguma projekta (lēmuma 

pielikumā) pamatnoteikumiem. 

 

 

Domes priekšsēdētāja                                                                               D.  Reinika 
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TĒRVETES NOVADA TĒRVETES PAGASTĀ 

 

LĒMUMS 
 

 

2021. gada 25. Februārī                                                                                             Nr. 32 

                                                                                                             (protokols Nr. 4, 14. §) 

 

Par nekustamā īpašuma “Pašvaldības Pūces” izsoles rezultātu apstiprināšanu 

   
   Izskatot Tērvetes novada domes izsoles komisijas iesniegto izsoles protokolu un tam 

pievienotos dokumentus par Tērvetes novada pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma 

“Pašvaldības Pūces”, Bukaišu 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. Panta pirmās daļas 17. Un 27. Punktu, ievērojot Finanšu komitejas 2021. 

Gada 18. Februāra lēmumu, Tērvetes novada dome, atklāti vārdiski balsojot: PAR -  7 (D. 

Reinika, I. Vēveris, I. Krūmiņa, A. Bruss, L. Karloviča, A. Miķelsons, Dz. Sirsone), PRET  - 

nav, ATTURAS – nav, NOLEMJ: 

 

  Apstiprināt 2020. Gada 10. Decembrī notikušās izsoles protokolu un Tērvetes novada 

pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma “Pašvaldības Pūces”, Bukaišu pagasts, Tērvetes 

novads, izsoles rezultātu – atsavināt Tērvetes novada pašvaldībai piederošo nekustamo 

īpašumu “Pašvaldības Pūces”, Bukaišu pagasts, Tērvetes novads, /kadastra numurs/, 

/Uzvārds/ zemnieku saimniecībai /Nosaukums/, /reģistrācijas numurs/, par tās nosolīto un 

samaksāto pirkuma maksu 31 800,00 EUR (trīsdesmit viens tūkstotis astoņi simti euro 00 

centi). 

 

 

Domes priekšsēdētāja                                                                               D.  Reinika 
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2021. gada 25. Februārī                                                                                             Nr. 33 

                                                                                                         (protokols Nr. 4, 15. §) 

 

Par reorganizācijas plāna konstatējuma daļas apstiprināšanu 
  

 Tērvetes novada dome, izskatot administratīvi teritoriālās reformas īstenošanas ietvaros 

Tērvetes novada pašvaldības administrācijas sagatavoto reorganizācijas plāna 

konstatējumu/lēmumu daļas, pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21. Panta pirmās 

daļas 27. Punktu un LR MK 2020. Gada 10. Novembra noteikumu Nr. 671 “Pašvaldību 

institūciju, finanšu, mantas, tiesību un saistību pārdales kārtība pēc administratīvo teritoriju 

robežu grozīšanas vai sadalīšanas” 23. Punktu, ievērojot Finanšu komitejas 2021. Gada 18. 

Februāra lēmumu, atklāti vārdiski balsojot: PAR – 7 (D. Reinika, I. Vēveris, I. Krūmiņa, A. 

Bruss, L. Karloviča, A. Miķelsons, Dz. Sirsone), PRET – nav, ATTURAS – nav, NOLEMJ:  

 

1. Apstiprināt Tērvetes novada pašvaldības reorganizācijas plāna konstatējošo daļu 

(pielikumā pie lēmuma). 

2. Piecu darbdienu laikā par pieņemto lēmumu informēt Vides aizsardzības un reģionālās 

attīstības ministriju un iegūstošo – Dobeles novada pašvaldību, kā arī publicēt informāciju 

pašvaldības tīmekļa vietnē www.tervetesnovads.lv. 

 

 

Domes priekšsēdētāja                                                                               D.  Reinika 
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2021. gada 25. Februārī                                                                                             Nr. 34 

                                                                                                         (protokols Nr. 4, 19. §) 

 

Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu, nekustamo īpašumu “Tīsiņi”, “Maztīsiņi” 

sadalīšanu, apvienošanu, nosaukuma un lietošanas mērķa piešķiršanu 
  

Tērvetes novada dome ir izskatījusi Tērvetes novada domes Attīstības nodaļas sagatavoto 

lēmuma projektu par izstrādātā zemes ierīcības projekta apstiprināšanu, nekustamā īpašuma 

„Tīsiņi”, Augstkalnes pagasts, Tērvetes novads, /kadastra numurs/, zemes vienības ar 

/kadastra apzīmējums/ un nekustamā īpašuma “Maztīsiņi”, Augstkalnes pagasts, Tērvetes 

novads, /kadastra numurs/, zemes vienības ar /kadastra apzīmējums/ sadalīšanu, apvienošanu, 

nosaukuma, adreses un lietošanas mērķa piešķiršanu sadalītajiem zemes gabaliem.  

Izskatot lēmuma projektu un izstrādāto zemes ierīcības projektu, Tērvetes novada dome 

konstatēja: 

Nekustamais īpašums „Tīsiņi”, Augstkalnes pagasts, Tērvetes novads, /kadastra numurs/, 

pieder /Uzvārds/ zemnieku saimniecībai /Nosaukums/ un sastāv no vienas  zemes vienības ar 

/kadastra apzīmējums/ (8,7 ha). 

Zemnieku saimniecībai /Nosaukums/ īpašuma tiesības uz nekustamo īpašumu „Tīsiņi”, 

Augstkalnes pagasts, Tērvetes novads, reģistrētas Augstkalnes  pagasta /zemesgrāmatas 

nodalījuma numurs/.   

 Nekustamais īpašums „Maztīsiņi”, Augstkalnes pagasts, Tērvetes novads, /kadastra 

numurs/, pieder /Uzvārds/ zemnieku saimniecībai /Nosaukums/ un sastāv no vienas  zemes 

vienības ar /kadastra apzīmējums/ (1,96 ha). 

Zemnieku saimniecībai /Nosaukums/ īpašuma tiesības uz nekustamo īpašumu „Maztīsiņi”, 

Augstkalnes pagasts, Tērvetes novads, reģistrētas Augstkalnes  pagasta /zemesgrāmatas 

nodalījuma numurs/.    

Nekustamā īpašuma „Tīsiņi” īpašnieks /Uzvārds/ zemnieku saimniecība /Nosaukums/ vēlas 

sadalīt nekustamā īpašuma sastāvā ietilpstošo zemes vienību ar /kadastra apzīmējums/  divās 

daļās atbilstoši izstrādātajam zemes ierīcības projektam un paliekošo zemes vienības daļu 

apvienot ar blakus esošo zemes vienību “Maztīsiņi”, Augstkalnes pagasts, Tērvetes novads, ar 

/kadastra apzīmējums/. 

    Zemes ierīcības projektu ir izstrādājis SIA „Rūķis” sertificēts  zemes ierīkotājs Baiba 

Eglīte, sertifikāta sērija CA 0004, atbilstoši normatīvo aktu nosacījumiem.  

Zemes ierīcības projekts paredz sadalīt nekustamā īpašuma „Tīsiņi”, Augstkalnes pagasts, 

Tērvetes novads, zemes vienību ar /kadastra apzīmējums/ divās atsevišķās zemes vienībās, 
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Nr. 1 – 0,7 ha platībā un Nr. 2 – 8,0 ha platībā. Zemes vienību Nr. 2 (8,0 ha) paredzēts 

apvienot ar blakus esošos zemes vienību “Maztīsiņi”, /kadastra apzīmējums/, 1,96 ha platībā, 

izveidojot zemes vienību 9,96 ha platībā. Zemes ierīcības projekts konkretizē nekustamā 

īpašuma apgrūtinājumus. Zemes ierīcības projektā paredzētie pasākumi atbilst Tērvetes 

novada teritorijas plānojumam.   

   Zemes ierīcības projekts paredz atdalāmajai zemes vienībai Nr. 1 /kadastra apzīmējums/   

piešķirt jaunu nosaukumu – „Madaras”, Augstkalnes pagasts, Tērvetes novads, bet zemes 

vienībai Nr. 2 /kadastra apzīmējums/, apvienojot to ar zemes vienību “Maztīsiņi”, /kadastra 

apzīmējums/, atstāt iepriekšējo nosaukumu un adresi – “Tīsiņi”, Augstkalnes pagasts, Tērvetes 

novads. 

Saskaņā ar LR MK 2016. Gada 05. Augusta noteikumu Nr. 505 „Zemes ierīcības projekta 

izstrādes noteikumi” 28. Punktu, ja pašvaldība zemes ierīcības projektu apstiprina, pašvaldība, 

ja nepieciešams, izdod administratīvo aktu par adreses vai nosaukuma piešķiršanu, ja pēc 

zemes ierīcības darbiem paredzēts izveidot jaunu adresācijas objektu un nekustamā īpašuma 

lietošanas mērķu noteikšanu vai maiņu. 

    Ņemot vērā augstāk minētos lietas faktiskos apstākļus un šim lēmumam pievienoto zemes 

ierīcības projekta lietu (pielikums pie lēmuma) pamatojoties uz Zemes ierīcības likuma 5., 8. 

Un 9. Pantu, likuma „Par pašvaldībām” 21. Pantu, LR MK 05.08.2016. noteikumu Nr. 505 

„Zemes ierīcības projekta izstrādes noteikumi” 26. Un 28. Punktu un LR MK 20.06.2006. 

noteikumiem Nr. 496 „Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā 

īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība”, Tērvetes novada dome, atklāti 

vārdiski balsojot: PAR – 7 (D. Reinika, I. Vēveris, I. Krūmiņa, A. Bruss, L. Karloviča, A. 

Miķelsons, Dz. Sirsone), PRET – nav, ATTURAS – nav, NOLEMJ: 

 

     1. Apstiprināt izstrādāto zemes ierīcības projektu (pielikums pie lēmuma), sadalot 

nekustamā īpašuma „Tīsiņi”, Augstkalnes pagasts, Tērvetes novads, zemes vienību ar 

/kadastra apzīmējums/ divās atsevišķās zemes vienībās: Nr. 1, /kadastra apzīmējums/, 0,7 ha 

platībā, un Nr. 2, /kadastra apzīmējums/, 8,0 ha platībā, pēc sadalīšanas zemes vienību Nr. 2 

apvienojot ar visu zemes vienību “Maztīsiņi”, Augstkalnes pagasts, Tērvetes novads, 

/kadastra apzīmējums/,  izveidojot zemes vienību  Nr.2,   9,96 ha platībā. 

     2. Piešķirt sadalītajam nekustamajam īpašumam „Tīsiņi”, Augstkalnes pagasts, Tērvetes 

novads, un pievienotajam nekustamajam īpašumam „Maztīsiņi”, Augstkalnes pagasts, 

Tērvetes novads, sekojošus nosaukumus un lietošanas mērķus: 

        2.1. zemes vienībai Nr. 2 ar /kadastra apzīmējums/, kopējā platība 9,96 ha, atstāt 

iepriekšējo nosaukumu – „Tīsiņi”,  Augstkalnes pagasts, Tērvetes novads, un visā tās platībā 

(9,96 ha) noteikt nekustamā īpašuma lietošanas mērķi – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā 

darbība ir lauksaimniecība (NĪLM kods 0101).  

        2.2. zemes vienībai Nr. 1 ar /kadastra apzīmējums/, kopējā platība 0,7 ha, piešķirt jaunu 

nosaukumu – „Madaras”, Augstkalnes pagasts, Tērvetes novads, un visā tās platībā (0,7 ha) 

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

lauksaimniecība (NĪLM kods – 0101). 

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

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

 

 

Domes priekšsēdētāja                                                                               D.  Reinika 
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LATVIJAS REPUBLIKA 
TĒRVETES NOVADA DOME 

Reģ.Nr.90001465562 

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

e-pasts: tervetesnd@tervetesnd.lv 
 

 

TĒRVETES NOVADA TĒRVETES PAGASTĀ 

 

LĒMUMS 
 

 

2021. gada 25. Februārī                                                                                             Nr. 35 

                                                                                                         (protokols Nr. 4, 20. §) 

 

Par zemes nodošanu bezatlīdzības lietošanā 
 

Tērvetes novada dome ir izskatījusi izpilddirektora Māra Berlanda ierosinājumu lūgt VAS 

”Latvijas Valsts ceļi” nodot Tērvetes novada domei bezatlīdzības lietošanā zemi gar valsts 

autoceļu P-95 „Jelgava-Tērvete-Lietuvas robeţa (Ţagare)” zemes nodalījuma joslā ceļa 

posmā 32,63 km – 33,22 km sakarā ar to, ka šajā ceļa posmā ir paredzēts izbūvēt ielu 

apgaismojumu. 

Lai nodrošinātu likuma ”Par pašvaldībām” 15. Panta pirmās daļas 2. Punktā noteiktās 

autonomās funkcijas – gādāt par savas administratīvās teritorijas labiekārtošanu (ielu, ceļu 

būvniecību) izpildi, kā arī, lai nodrošinātu iedzīvotāju drošību uz ceļa, Tērvetes novada dome 

plāno 2021. Gadā izbūvēt ielu apgaismojumu Zelmeņu ciemā, Tērvetes pagastā, tai skaitā arī 

gar valsts autoceļu P-95 „Jelgava-Tērvete-Lietuvas robeţa (Ţagare)”  zemes nodalījuma 

joslā ceļa posmā 32,63 km – 33,22 km, zemesgabala kadastra apzīmējums 4688 005 0241. 

Norādītais zemes gabals ar kadastra apzīmējumu 4688 005 0241 atrodas VAS ”Latvijas 

Valsts ceļi” valdījumā. 

     Ņemot vērā iepriekš minēto, ir nepieciešams noslēgt līgumu ar VAS ”Latvijas Valsts ceļi” 

par norādītā zemes gabala daļas, kas nepieciešama ielu apgaismojuma izbūvei, nomu vai 

bezatlīdzības lietošanu. 

     Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanas likuma 5.
1 

pants 

paredz iespēju kapitālsabiedrībai piederošu mantu nodot bezatlīdzības lietošanā pašvaldībai.  

VAS ”Latvijas Valsts ceļi” izskatīs iespēju  nodot bezatlīdzības lietošanā tās īpašumā esošo 

zemi tikai gadījumā, ja būs pieņemts attiecīgs Tērvetes novada domes lēmums. 

     Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanas likuma 5.
1 

panta 

piektā daļa nosaka, ka tiesību subjekts, kuram nodota manta bezatlīdzības lietošanā, nodrošina 

attiecīgās mantas uzturēšanu. 

    Ievērojot un pamatojoties uz augstāk minēto, un papildus uz likuma “Par pašvaldībām” 21. 

Panta pirmās daļas 27. Punktu, Finanšu komitejas  2020. Gada 18. Jūnija lēmumu, Tērvetes 

novada dome, atklāti vārdiski balsojot:  PAR – 7 (D. Reinika, I. Vēveris, I. Krūmiņa, A. 

Bruss, L. Karloviča, A. Miķelsons, Dz. Sirsone), PRET – nav, ATTURAS – nav,  NOLEMJ: 

 

1.  Lūgt VAS ”Latvijas Valsts ceļi” nodot Tērvetes novada domei bezatlīdzības lietošanā 

zemes gabala daļu gar valsts autoceļu P-95 „Jelgava-Tērvete-Lietuvas robeţa (Ţagare)”   
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zemes nodalījuma joslā ceļa posmā 32,63 km – 33,22 km, zemesgabala kadastra apzīmējums 

4688 005 0241.  

2. Uzdot domes priekšsēdētājai Dacei Reinikai noslēgt attiecīgu līgumu. 

3. Līguma darbības laikā nodrošināt bezatlīdzības lietošanā nodotā valsts autoceļa 

nodalījuma joslas uzturēšanu par Tērvetes novada pašvaldības līdzekļiem. 

 

 

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 
 

 

2021. gada 25. Februārī                                                                                             Nr. 36 

                                                                                                         (protokols Nr. 4, 22. §) 

 

Par mācību īstenošanu klātienē 
  

Tērvetes novada dome, izskatot Tērvetes novada domes priekšsēdētājas iesniegto lēmuma 

projektu par mācību īstenošanu  klātienē, konstatēja, ka: 

Atbilstoši Ministru kabineta rīkojumam Nr. 655 “Par ārkārtējās situācijas izsludināšanu”, 

kā arī saskaņā ar Slimību profilakses un kontroles centra tīmekļvietnē trešdien, 2021. Gada 

24. Februārī, publicēto informāciju 14 dienu kumulatīvais saslimstības rādītājs Tērvetes 

novadā atbilst tādam līmenim, lai attiecīgajā kalendāra  nedēļā īstenotu  klātienes mācības 1.– 

4. Klasē.  

Lēmumu par mācību īstenošanu  klātienē pieņem izglītības iestādes dibinātājs. 

Ja izglītības iestādē ir izglītojamie, kuri dzīvo citas pašvaldības teritorijā ar augstākiem 

saslimstības rādītājiem, skolas direktors konsultējas ar izglītojamā vecākiem, izvērtē 

iespējamos riskus un lemj par iespējām mācīties klātienē katrā konkrētā gadījumā atsevišķi.   

Ievērojot norādīto, pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21. Panta pirmās daļas 27. 

Punktu un Ministru kabineta 2020. Gada 6. Novembra rīkojumu Nr. 655 “Par ārkārtējās 

situācijas izsludināšanu”, Tērvetes novada dome,  atklāti vārdiski balsojot: PAR – 7 (D. 

Reinika, I. Vēveris, I. Krūmiņa, A. Bruss, L. Karloviča, A. Miķelsons, Dz. Sirsone), PRET – 

nav, ATTURAS – nav, NOLEMJ:  

 

1. Turpināt no  2021. Gada 1. Marta līdz 2021. Gada 5. Martam īstenot Tērvetes novada 

pašvaldības izglītības iestāžu 1. – 4. Klašu izglītojamo mācības klātienē. 

2. Uzdot Annas Brigaderes pamatskolas un Augstkalnes pamatskolas direktoriem 

nodrošināt noteiktās epidemioloģiskās drošības prasības izglītības iestādēs, kā arī informēt 

attiecīgās izglītības iestādes padomi, izglītojamos un viņu vecākus vai likumiskos pārstāvjus, 

kā arī Izglītības un zinātnes ministriju par mācību īstenošanu  klātienē. 

3. Noteikt, ka gadījumā, ja izglītības iestādē ir skolēni, kuri dzīvo citas pašvaldības 

teritorijā ar augstākiem saslimstības rādītājiem, skolas direktors konsultējas ar izglītojamā 

vecākiem, izvērtē iespējamos riskus un lemj par iespējām mācīties klātienē katrā konkrētā 

gadījumā atsevišķi.   

 

 

Domes priekšsēdētāja                                                                              D.  Reinika 
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APSTIPRINĀTA 

ar Tērvetes novada domes 2021. Gada 25. Februāra  

sēdes lēmumu  (protokols Nr.4, 4. §) 

 

 

Tērvetes novada 

autoceļu finansēšanai paredzētās mērķdotācijas  

 izlietošanas programma 2021. Gadam 

 

 

           *Kopējais autoceļu garums – 140.98 km 

           tai skaitā: 

           Melnais segums – 22.28 km 

           Bruģis (t. sk. bet. Plātnes) – 0.76 km 

           Grants segums – 108.20 km 

           Bez seguma – 9.74 km 

  *Ielas- 0.335 km 

    tai skaitā: 

Grants segums – 0,355 km 

*Finansējums gadā –165 669.00 EUR  

*Atlikums no 2020. Gada – 26 009.93 EUR 

          *Kopējais finansējums 2021. Gadā –  191 678,93 EUR  

 

N.
p.
k. 

Izdevuma veids 

 
Pānotie izdevumi 

 (EUR) 

Piezīmes 

(aprēķini veikti ņemot vērā 2020.gada ceļu ziemas un vasaras ikdienas uzturēšanas darbu aptuvenās 

izmaksa ) 

1. Ceļu uzturēšana ziemā 
9 044,80 

Sniega tīrīšana – 141,335 km x 4gāj.x vidēji  2 reizes sezonā(Janv. Febr. ½ Marts) x 8,00 EUR 

1 033,20 Smilts kaisīšana – 60.00 km. Gāj. X 17.22 EUR 

2. Satiksmes organizācija 695,19 
Ceļa zīmju un stabu iegāde –9. Gb.(vidēji gadā sabojāto un no jauna uzstādāmo zīmju skaits) x 92.25 
EUR 
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1 924,34 Ātrumvaļņu izbūve uz autoceļa Te24  

3. Seguma uzturēšana 

28 832,34 
Ceļu klātnes greiderēšana(visi novada autoceļi ar grants segumu un bez seguma) 424,005 km.gāj. x 4 x 
17.00 EUR 

                   

41720,00 

Asfalta bedrīšu remonts pavasarī–1490 m
2
 x 28.00 EUR 

                 48628,51 
Ceļa seguma mehanizēta atjaunošana vasara rudens periodā ar grants šķembu maisījumu – apm.1280 
m

3 
x 38.00  EUR 

24 400,00 
Autoceļa Au14-80m ;Te02-290m;Te03-240m posmu dubultā virsmas apstrāde (1 m

2
 x 10.00 EUR) 

4. Ceļu kopšana 4 600,00 Mehanizēta zāles pļaušana vidēji – 500 km 2 reizes x  4.60 EUR sezonā ceļu malās 

5 
Autoceļu caurteku, tiltu 
uzturēšana  

18 815,50 Autoceļš Te05-tilta remonts (pirmā kārta) 

11 985,05 Inventarizācijas otrā kārta: autoceļu vērtības noteikšana un datu ievade tiešsaistes kartogrāfiskajā 

 Kopā: 191 678,93  

               

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

darbiem, vai arī kādu no šajā programmā iekļautajiem darbiem, finansējot no pašvaldības budžeta  līdzekļiem 

 
Sastādīja  I.Ručevskis 

 

Domes priekšsēdētāja                                                                     Dace Reinika 
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APSTIPRINĀTI 

Ar Tērvetes novada domes  

2021. gada 25. februāra sēdes lēmumu 

(protokols Nr. 4, 5. §) 

 

Saistošie noteikumi Nr. 2 

 “Grozījumi Tērvetes novada pašvaldības 2009. gada 17. septembra 

saistošajos noteikumos Nr. 8 “Tērvetes pašvaldības nolikums”” 
 

Izdoti pamatojoties uz likuma  

„Par pašvaldībām” 21. panta  

pirmās daļas 1. punktu un 24. pantu  
 

 

Izdarīt Tērvetes novada pašvaldības 2009. gada 17. septembra saistošajos noteikumos Nr. 8 

„Tērvetes pašvaldības nolikums”, turpmāk tekstā - Saistošie noteikumi, šādus grozījumus: 
 

1. Svītrot Saistošo noteikumu 13.6. apakšpunktu. 

 

2. Izteikt Saistošo noteikumu 16.2. apakšpunktu šādā redakcijā: 
 

“16.2. īstenojot pašvaldības centrālās administrācijas vadītāja kompetenci, pieņem darbā un 

atbrīvo no darba pašvaldības centrālās administrācijas darbiniekus;”. 

 

3. Izteikt Saistošo noteikumu 16.3. apakšpunktu šādā redakcijā: 

“16.3. paraksta koplīgumu ar pašvaldības darbiniekiem;”. 

 

 

Domes priekšsēdētāja                                                                              D. Reinika   

 

 

 

 

 

 

  



35 

 

 

 

 Tērvetes novada pašvaldības saistošo noteikumu Nr. 2 

„Grozījumi Tērvetes novada pašvaldības 2009. gada 17. septembra saistošajos 

noteikumos Nr. 8 “Tērvetes pašvaldības nolikums”” 

 

paskaidrojuma raksts 

 
Paskaidrojuma raksta 

sadaļas 

Norādāmā informācija 

1. Projekta 

nepieciešamības 

pamatojums 

Tērvetes novada pašvaldības 2009. gada 17. septembra saistošie 

noteikumi Nr. 8 “Tērvetes pašvaldības nolikums” ir precizējami 

atbilstoši likuma “Par pašvaldībām” regulējumam un Vides 

aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas atzinumam, 

nodalot pašvaldības lēmējvaras funkcijas no izpildvaras 

funkcijām. 

2. Īss projekta satura 

izklāsts 

No saistošajiem noteikumiem tiek izslēgtas domes 

priekšsēdētāja pilnvaras saskaņot izpilddirektora lēmumus par 

administrācijas darbinieku pieņemšanu vai atbrīvošanu no darba, 

kā arī koplīguma saskaņošanu. 

3. Informācija par 

plānoto projekta ietekmi 

uz pašvaldības budžetu 

Nav ietekmes 

 

4. Informācija par 

plānoto projekta ietekmi 

uz sabiedrību 

(mērķgrupām) un 

uzņēmējdarbības vidi 

pašvaldības teritorijā 

 Nav ietekmes 

 

5. Informācija par 

administratīvajām 

procedūrām 

Nav ietekmes  

 

6. Informācija par 

konsultācijām ar 

privātpersonām 

Nav notikušas. 

 

 

Domes priekšsēdētāja                                                                                      D. Reinika    

 

  



36 

 

 

LĪGUMS Nr. ____________ 

par reģiona galvenās bibliotēkas funkciju veikšanu un finansēšanu 

Dobelē 

      2021. gada .... februārī 

Tērvetes novada pašvaldība, reģ. nr. 90001465562, juridiskā adrese: “Zelmeņi”, Tērvete, 

Tērvetes novads, LV-3730, ko saskaņā ar Tērvetes pašvaldības nolikumu pārstāv izpilddirektors 

Māris Berlands (turpmāk tekstā – Pakalpojuma saņēmējs), un  

Dobeles novada Kultūras un sporta pārvalde, reģ. Nr. 90009167361, juridiskā adrese: 

Brīvības iela 15, Dobele, Dobeles novads, LV-3701, ko saskaņā nolikumu pārstāv vadītāja Māra 

Krūmiņa (turpmāk tekstā – Pakalpojuma sniedzējs), no otras puses, abas kopā un katra atsevišķi 

sauktas Puses, noslēdz līgumu (turpmāk – Līgums) par sekojošo: 

 

1. Līguma priekšmets 

1.1. Nodrošināt Dobeles novada Centrālās bibliotēkas, reģ. Nr.90009167361, adrese: 

Brīvības iela 15, Dobele, Dobeles novads, (turpmāk tekstā – Bibliotēka) kā reģiona 

galvenās bibliotēkas funkciju veikšanu un finansēšanu Tērvetes novada 4 (četrās) 

bibliotēkās: Bukaišu, Tērvetes, Augstkalnes un Bites bibliotēkās, turpmāk tekstā - 

Pakalpojums. 

 

2. Bibliotēkas pienākumi un tiesības 

2.1.  Bibliotēkas pienākumi: 

2.1.1. Nodrošināt grāmatu (dāvinājumi un projektu ietvaros iegūtie izdevumi) piegādi no 

Latvijas Nacionālās Bibliotēkas līdz Tērvetes novada bibliotēkām;  

2.1.2. nodrošināt Bibliotēkas krājuma, datu bāzu un informācijas sistēmu, kā arī 

informāciju par citās bibliotēkās pieejamo krājumu ikvienam Tērvetes novada 

iedzīvotājam, atbilstoši Bibliotēkas lietošanas noteikumiem; 

2.1.3. nodrošināt Tērvetes novada bibliotēku krājumu atspoguļošanu Bibliotēkas 

kopkatalogā un Tērvetes novada bibliotēku datu iekļaušanu Bibliotēkas datu bāzēs 

un nodrošināt to pieejamību;  

2.1.4. sniegt Tērvetes novada bibliotēkām konsultatīvo un metodisko palīdzību; 

2.1.5. sistemātiski (vismaz 1 reizi gadā, vai pēc nepieciešamības) veikt Tērvetes novada 

bibliotēku apmeklējumus; 

2.1.6. konsultēt, koordinēt un uzraudzīt korektu datu ievadi bibliotēku informācijas 

sistēmā “Alise” moduļos; 

2.1.7. veikt metodisku palīdzību Tērvetes novada bibliotēku krājuma inventarizācijā; 

2.1.8. koordinēt un konsultēt Tērvetes novada bibliotēkas darbā ar bērniem un jauniešiem; 

2.1.9. uzkrāt, apkopot un analizēt profesionālo un statistisko informāciju par Tērvetes 

novada bibliotēku darbu; 

2.1.10. sniegt bibliogrāfisko uzziņu un informatīvos pakalpojumus Tērvetes novada 

bibliotēkām; 

2.1.11. organizēt Latvijas Nacionālās bibliotēkas, Valsts Kultūrkapitāla fonda, u.c. 

kopprojektu izstrādes; 

2.1.12. nodrošināt informācijas apriti dažādos profesionālos jautājumos; 
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2.1.13. viena mēneša laikā pēc līguma termiņa beigām iesniegt Pakalpojuma saņēmējam 

atskaiti par šajā Līgumā noteikto Bibliotēkas pienākumu izpildi; 

2.1.14. saņemto finansējumu izlietot tikai šī līguma 1.1.punktā paredzētajam mērķim. 

2.2. Bibliotēkas tiesības: 

2.2.1. pieprasīt no Pakalpojuma saņēmēja un Tērvetes novada bibliotēkām nepieciešamo 

informāciju savu funkciju veikšanai; 

2.2.2. iesniegt Pakalpojuma saņēmējam priekšlikumus par Tērvetes novada bibliotēku 

darba uzlabošanu; 

2.2.3. saņemt finansējumu saskaņā ar šī Līguma noteikumiem. 

 

3. Pakalpojuma saņēmēja pienākumi un tiesības 

3.1. Pakalpojuma saņēmēja pienākumi: 

3.1.1. Nodrošināt Bibliotēkai šī līguma 1.1. punktā minētā Pakalpojuma nodrošināšanai 

nepieciešamo finansējumu saskaņā ar 1. pielikumu „Izdevumu tāme un aprēķinu 

metodika”; 

3.1.2. Sniegt Bibliotēkai visu informāciju, kas nepieciešama tās šajā līgumā noteikto 

funkciju veikšanai; 

3.1.3. regulāri veikt maksājumus saskaņā ar Pakalpojuma sniedzēja iesniegtiem rēķiniem 

un šī Līguma noteikumiem; 

3.1.4. nodrošināt Tērvetes novada bibliotēkām finansējumu saskaņā ar Bibliotēkas 

iesniegto un saskaņoto metodiskā darba plānu un izdevumu tāmi; 

3.2. Pakalpojuma saņēmēja tiesības: 

3.2.1. Pieprasīt un saņemt informāciju un atskaiti no Bibliotēkas par šajā Līguma noteikto 

pienākumu veikšanu. 

 

4. Līguma summa un samaksas kārtība 

4.1. Līguma summa par Līguma 1.1.punktā minēto pakalpojumu ir 659.09 (seši simti 

piecdesmit deviņi eiro 9 centi) EUR, tai skaitā EUR 114.39 PVN 21% saskaņā ar 

Līguma 1. pielikumu “Izdevumu tāme un aprēķinu metodika”, kas ir šī līguma 

neatņemama sastāvdaļa. 

4.2. Pakalpojuma saņēmējs maksā par Bibliotēkas sniegto Pakalpojumu vienu reizi mēnesī 

saskaņā ar Pakalpojuma sniedzēja izrakstīto rēķinu. 

 

5. Līguma darbības termiņš 

5.1. Līgums stājas spēkā tā parakstīšanas brīdī un ir spēkā līdz 2021. gada 30. jūnijam. 

Līgumā atrunāto Pakalpojumu veikšana un savstarpējie norēķini veicami no     2021. 

gada 1. februāra līdz 2021. gada 30. jūnijam. 

 

6. Nobeiguma noteikumi 

6.1. Jebkuri papildinājumi un grozījumi šajā Līgumā stājas spēkā, ja tie ir noformēti 

rakstiski un abas Puses ir apstiprinājušas tos ar saviem parakstiem. Šādi grozījumi tiek 

pievienoti Līgumam un kļūst par tā neatņemamu sastāvdaļu. 

6.2. Strīdi, kas radušies šī Līguma izpildes gaitā, risināmi Pusēm vienojoties, bet ja 

vienošanās netiek panākta - tie risināmi Latvijas Republikā spēkā esošo normatīvo aktu 

noteiktā kārtībā. 
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6.3. Līgums sastādīts un parakstīts uz 3 (trīs) lapām divos eksemplāros, kuriem ir vienāds 

juridiskais spēks. Līgumam ir viens pielikums „Izdevumu tāme un aprēķinu metodika”. 

 

Pakalpojuma saņēmējs                                Pakalpojums sniedzējs 

Tērvetes novada pašvaldība   Dobeles novada Kultūras un sporta pārvalde  

Reģ. Nr. 90001465562   reģ. Nr. 90009167361                       

“Zelmeņi”, Tērvete, Tērvetes  

Novads, LV-3730                                        Brīvības iela 15, Dobele, LV-3701 

AS SEB banka, UNLALV2X   AS SEB banka, UNLALV2X 

LV98UNLA0006011130654   LV32UNLA0050014589851  

 

___________________________   __________________________ 

(M. Berlands)     (M. Krūmiņa) 
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1. pielikums  

                                                                                                                                                 

2021. gada ______________   

noslēgtajam Līgumam Nr._____________ 

Par reģiona galvenās bibliotēkas 

 funkciju veikšanu un finansēšanu  

 

Izdevumu tāme un aprēķinu metodika 

par nepieciešamo finansējumu Dobeles novada Centrālajai  bibliotēkai 

reģiona galvenās bibliotēkas funkciju veikšanai  

Tērvetes  novadā 

 

 

N.p.k. Nosaukums Līguma 

Summa 

EUR  

Summa 

EUR mēnesī 

1.  Atalgojums*  367.30 73.46 

2.  DD Sociālās iemaksas 23.59% 86.65 17.33 

3.  Citi izdevumi (degviela EUR 9.79, BIS Alise 

uzturēšana EUR 8.11, amortizācija u.c. 

attiecināmie izdevumi) 

90.75 18.15 

 Kopā  544.70 108.94 

 PVN 21% 114.39 22.88 

 Līguma summa kopā 659.09 131.82 

 

*Aprēķinu metodika 

1. Atalgojums = ( M + A ) : B, kur: 

M – bibliotēku darba metodiķa mēnešalga (bruto)  EUR 

A – BIS Alise administratora mēnešalga (bruto) EUR  

B – bibliotēku skaits reģionā 22 (Tērvetes novads 4, Auces novads 7, Dobeles novads 11) 

 

   

Paraksti: 

 

Pakalpojuma saņēmējs                                                                Pakalpojuma sniedzējs 

 

____________________     _____________________ 

        (M. Berlands)       (M. Krūmiņa) 
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LĪGUMS Nr. __________ 

 

Dobelē,        2021. gada __.februārī 

 

Tērvetes novada dome, reģ. Nr. 90001465562, turpmāk tekstā saukta arī – 

PAŠVALDĪBA, kuras vārdā rīkojas Tērvetes novada pašvaldības izpilddirektors Māris 

Berlands, no vienas puses,  

un 

Dobeles novada Izglītības pārvalde, reģ. Nr. 90009147276, turpmāk tekstā saukta arī 

– PILNVAROTĀ PERSONA, kuras vārdā saskaņā ar pārvaldes nolikumu rīkojas tās vadītāja 

Aija Didrihsone, abas līguma slēdzējas puses kopā un katra atsevišķi turpmāk tekstā sauktas 

arī – Puses un Puse, pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām’’ 10. panta pirmo un otro 

daļu, Izglītības likuma 18. panta trešo daļu un Tērvetes novada domes 2021. gada 25. 

februāra sēdes lēmumu Nr. ___ , noslēdz šo līgumu (turpmāk tekstā – Līgums), vienojoties 

par sekojošo: 

 

1.  Līguma priekšmets 

Puses uz Līgumā atrunātajiem nosacījumiem apvienojas Izglītības likuma 17. panta 

trešās daļas 19., 24. un 27. punktā noteikto pašvaldības funkciju izglītības jomā izpildē. 

 

2.  Pušu tiesības un pienākumi 

2.1. Realizējot Pušu sadarbību, PILNVAROTĀ PERSONA apņemas izpildīt 

sekojošas PAŠVALDĪBAI noteiktās funkcijas izglītības jomā: 

2.1.1. sniegt informāciju un nodrošināt iespēju Tērvetes novada pašvaldības 

izglītības iestāžu izglītojamiem piedalīties Dobeles novada pašvaldības organizētajās 

izglītojamo mācību priekšmetu olimpiādēs, konkursos, skatēs, projektos un sporta 

sacensībās; 

2.1.2. nodrošināt Dobeles novada pašvaldības pedagoģiski medicīniskās komisijas 

darbību un pieejamību Tērvetes novada pašvaldības bērniem; 

2.1.3. organizēt Tērvetes novada pašvaldības vidējās izglītības iestāžu pedagogu 

profesionālās meistarības pilnveidi, koordinēt un nodrošināt metodisko darbu, piedāvājot un 

nodrošinot izglītības iestāžu administrācijas un pedagogu profesionālās meistarības un 

tālākizglītības kursus un seminārus, pieredzes apmaiņu. 

2.2. Puses līguma saistību izpildei apņemas: 

2.2.1. pēc pieprasījuma nodrošināt uzdevumu izpildei nepieciešamo informāciju vai 

dokumentāciju; 

2.2.2. izdarot grozījumus saistošajos noteikumos vai nolikumos par 

PILNVAROTĀS PERSONAS darbību un tās funkcijām, jautājumus par uzdoto pārvaldes 

uzdevuma izpildi risināt vienojoties. 

 

3.  Pušu padotība un atbildība 

3.1.  PAŠVALDĪBA normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā nodrošina uzdoto 

pārvaldes uzdevumu izpildes pilnīgu uzraudzību. 
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3.2.   Puses atbild saskaņā ar spēkā esošajiem  normatīvajiem aktiem pilnā apmērā 

par savu līgumisko saistību izpildi. 

3.3. Ja pārvaldes uzdevumu izpildes kvalitāte neatbilst šī Līguma noteikumiem, 

PAŠVALDĪBAS amatpersona/s sastāda aktu, kurā nosaka,  kādi trūkumi jānovērš un kādos 

termiņos tas jāveic. 

 

4.  Savstarpējo norēķinu un finanšu resursu piešķiršanas, pārskatu sniegšanas 

kārtība 

4.1. PAŠVALDĪBA veic norēķinus par pārvaldes uzdevumu veikšanu atbilstoši Pušu 

iepriekš rakstveidā saskaņotam pārvaldes uzdevumu izpildes finansēšanas plānam, kuru 

Puses saskaņo līdz kārtējā gada 15.novembrim. Norēķini tiek veikti atbilstoši uzdoto 

pārvaldes uzdevumu izpildes plānam sastādītajām un Pušu saskaņotajām izdevumu tāmēm, 

pēc PILNVAROTĀS PERSONAS piestādītajiem rēķiniem, rēķinu apmaksu veicot 10 

(desmit) darba dienu laikā pēc attiecīgā rēķina saņemšanas dienas. 

4.2. Puses vienojas, ka savstarpējie norēķini tiek veikti par periodu,  sākot ar          

2021. gada 1. janvāri,  pēc iepriekš saskaņotām izdevumu tāmēm.  

4.3. PILNVAROTĀS PERONAS darbības finanšu kontrole tiek veikta normatīvajos 

aktos paredzētajā kārtībā, šajā sakarā PAŠVALDĪBAI ir tiesības pieprasīt, bet 

PILNVAROTĀJAI PERSONAI pēc šāda pieprasījuma saņemšanas ir pienākums 

nekavējoties izsniegt PAŠVALDĪBAI visu nepieciešamo finansiālo dokumentāciju un 

informāciju. Gadījumā, ja piešķirtie finanšu līdzekļi pilnībā vai daļā nav izlietoti atbilstoši 

piešķiršanas mērķiem, PILNVAROTĀ PERONA tos nekavējoties pilnībā vai daļā atmaksā 

PAŠVALDĪBAS budžetā. 

 

5.  Līguma darbības termiņš 

5.1. Līgums stājas spēkā ar tā abpusējas parakstīšanas brīdi un ir spēkā līdz 2021. 

gada 30. jūnijam vai līdz uzņemto saistību pilnīgai izpildei. 

5.2. Līguma termiņš var tikt pagarināts pēc abu Pušu rakstveida vienošanās. 

PAŠVALDĪBA var atteikt līgumu pagarināt, ja līguma izpildes gaitā tiek konstatēti 

pārkāpumi un/vai šādu pagarinājumu nepieļauj spēkā esošie normatīvie akti.  

5.3. PAŠVALDĪBA var līgumu uzteikt nekavējoties, rakstiski informējot par to 

PILNVAROTO PERSONU, ja konstatē, ka: 

5.3.1. PILNVAROTĀ PERSONA rupji pārkāpusi Līguma noteikumus; 

5.3.2. pastāv svarīgi iemesli, kas neļauj turpināt līgumsaistības. 

5.4. PILNVAROTĀ PERSONA var uzteikt Līgumu, rakstiski brīdinot par to 

PAŠVALDĪBU vismaz 1 (vienu) mēnesi iepriekš tikai tādā gadījumā, ja PILNVAROTAI 

PERSONAI ir svarīgs iemesls, sedzot PAŠVALDĪBAI visus ar Līguma laušanu saistītos 

zaudējumus. 

 

6.  Strīdu atrisināšana 

Strīdus un nesaskaņas, kas var rasties šī Līguma izpildes gaitā vai saistībā ar šo 

Līgumu, Puses centīsies atrisināt pārrunu ceļā. Ja Puses nevar vienoties, tad domstarpības 

risināmas tiesā saskaņā ar spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem. 
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7.  Nepārvaramas varas apstākļi 

7.1. Puses tiek atbrīvotas no atbildības par daļēju vai pilnīgu šī Līguma saistību 

neizpildīšanu, ja tas saistīts ar nepārvaramas varas apstākļiem. 

7.2. Ar nepārvaramu varu saprot kara darbību, ugunsgrēkus, plūdus, streikus, 

nemierus vai citus apstākļus, kas nav atkarīgi no Pušu gribas, bet rada tiešu ietekmi uz 

līguma nosacījumu izpildi. 

7.3. Ja iestājas 7.2. punktā norādītie apstākļi, cietušajai Pusei 3 (trīs) darba dienu 

laikā no brīža, kad tai ir kļuvis zināms par minētajiem apstākļiem, jāinformē par to otru Pusi. 

Cietušajai Pusei rakstveidā ir jādara zināms par nepārvaramas varas apstākļiem un par to 

ietekmi uz šī Līguma saistību tālāku izpildi. Cietušajai Pusei jādara viss iespējamais, lai 

novērstu līdz minimumam nepārvaramas varas apstākļu turpmākās sekas. 

7.4. Beidzoties nepārvaramas varas apstākļu darbībai, cietušajai Pusei 3 (trīs) darba 

dienu laikā jānosūta otrai Pusei rakstveida paziņojums, kas satur šo apstākļu seku 

novērtējumu attiecībā uz turpmāko līguma saistību izpildīšanu. 

 

8. Pārējie noteikumi 

8.1. PILNVAROTAI PERSONAI nav tiesības ar šo Līgumu uzdotos pienākumus un 

tiesības deleģēt citām personām. 

8.2. Katra Puse apņemas neveikt nekādas darbības, kuras tieši vai netieši var radīt 

zaudējumus otras Puses prestižam un interesēm. 

8.3. Ja kāds no Līguma noteikumiem zaudē juridisko spēku, tad tas neietekmē citus 

Līguma noteikumus. 

8.4. Šis līgums ir sastādīts uz 3 (trīs) lapām 2 (divos) eksemplāros un izsniegts pa 

vienam katrai Pusei, katram no tiem ir vienāds juridiskais spēks. 

8.5. PAŠVALDĪBA un PILNVAROTĀ PERSONA piekrīt visiem šā līguma 

noteikumiem un apstiprina, to parakstot. 

 

Pušu juridiskās adreses, rekvizīti un paraksti: 

 

PAŠVALDĪBA:     

Tērvetes novada dome 

Reģ.Nr. 90001465562 

“Zelmeņi”, Tērvetes pagasts, 

Tērvetes novads, LV-3730 

Norēķinu konts:       

AS SEB Banka 

 kods UNLALV2X   

LV98UNLA0006011130654                                                                                                                                                                                                                                         

 PILNVAROTĀ PERSONA: 

Dobeles novada Izglītības pārvalde 

Reģ.Nr.900009147276 

Brīvības iela 17, Dobele 

Dobeles novads, LV-3701 

Norēķinu konts: 

AS SEB Banka 

Kods UNLALV2X 

LV28UNLA0050014477694 

 

__________________                                            ___________________ 

        M. Berlands     A. Didrihsone 
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APSTIPRINĀTS  

ar Tērvetes novada domes  

2021. gada 25. februāra sēdes lēmumu 

(protokols Nr. 4, 7. §)  

 

TĒRVETES NOVADA DOMES  2021. GADA PROJEKTU KONKURSA 

„MĒS - TĒRVETES NOVADAM”  

NOLIKUMS 

 

 

1. VISPĀRĪGIE NOTEIKUMI 
 

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

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

iedzīvotāju iniciatīvu grupu projektiem. 

1.2. Dome līdzekļus projektiem piešķir konkursa kārtībā. Līdzekļi projektu 

līdzfinansēšanai tiek plānoti Domes kārtējā gada budžetā. 

1.3. Projektu pieteikumus savu mērķprogrammu īstenošanai var iesniegt Tērvetes novadā 

reģistrētas nevalstiskas organizācijas vai iedzīvotāju iniciatīvu grupas, kas darbojas Tērvetes 

novadā. 

1.4. Projektu pieteikumu iesniegšanas termiņš – 2021. gada 9. aprīlis. 

1.5. Paziņojumu par konkursu publicē Tērvetes novada domes informatīvajā izdevumā 

"Laikam Līdzi" un pašvaldības mājas lapā - www.tervetesnovads.lv sadaļas „PROJEKTI” 

apakšsadaļā „Aktuālie projekti un projektu konkursi”. 

 

2. KONKURSA MĒRĶI 
 

2.1. Veicināt iedzīvotāju aktivitāti un līdzdalību viņiem svarīgu jautājumu risināšanā, 

sekmējot viņu dzīves kvalitātes uzlabošanos. 

2.2. Veicināt publiskā sektora attīstību. 

2.3. Veicināt sadarbību starp pašvaldību, iedzīvotāju iniciatīvu grupām un nevalstiskām 

organizācijām. 

2.4. Veicināt jaunu nevalstisko organizāciju rašanos novadā. 

2.5. Atbalstīt sabiedriski nozīmīgu aktivitāšu īstenošanu Tērvetes novadā. 

 

3. FINANSĒJUMA PIEŠĶIRŠANAS NOSACĪJUMI 
 

3.1. Pašvaldība finansējumu piešķir: 

     3.1.1. brīvā laika pavadīšanas dažādošanai un dzīves kvalitātes uzlabošanai (telpu 

aprīkojuma un inventāra iegādei, pasākumu un apmācību organizēšanai); 

     3.1.2. publiskas teritorijas vai publiskā lietošanā nodota nekustamā īpašuma 

labiekārtošanai, kā arī teritorijām, kas uzskatāmas par publiskām teritorijām (parku, 

daudzdzīvokļu māju teritoriju labiekārtošanai).  

3.2. Novada projektu konkursa kopējais finansējums – atbilstoši kalendārajā gadā 

apstiprinātājam Tērvetes novada domes budžetam. 

3.3. Vienam projektam pieprasītā finansējuma apmērs nedrīkst pārsniegt 1000 EUR. 

3.4. Projekta rezultātiem jābūt publiski pieejamiem (brīvi pieejamiem jebkuram Tērvetes 

novada iedzīvotājam). 

3.5. Projekta aktivitātes jāīsteno Tērvetes novadā un projekta rezultātu ieguvējiem jābūt 

Tērvetes novada iedzīvotājiem. 

3.6. Projekta aktivitātes jāīsteno līdz 2021. gada 30. novembrim. 

3.7. Iesniegtais projekts var būt iepriekš atbalstīta projekta turpinājums. 

3.8. Pašvaldības finansējumu nepiešķir: 

     3.8.1. privātīpašuma attīstīšanai, izņemot nolikuma 3.1.2. apakšpunktā noteiktos 

http://www.tervetesnovads.lv/
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gadījumus; 

     3.8.2. nekustamā īpašuma iegādei; 

     3.8.3. ārvalstu braucieniem; 

     3.8.4. pabalstiem un citiem līdzīgiem maksājumiem privātpersonām; 

     3.8.5.nevalstisko organizāciju pamatdarbības nodrošināšanai, administrācijas un 

darbinieku atalgojumam un maksājumiem par komunālajiem pakalpojumiem; 

     3.8.6. īstenotiem pabeigtiem projektiem; 

     3.8.7. politiskiem, militāriem vai reliģiskiem pasākumiem; 

     3.8.8. projektiem, kuru rezultātā īstenošanā tiek gūta peļņa; 

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

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

domes līdzfinansējumu, bet nav izpildījis noteiktās prasības pret domi. 

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

minētajai prioritātei. 

3.11. Visas izmaksas, kas saistītas ar projekta pieteikuma sagatavošanu un iesniegšanu, 

sedz projekta iesniedzējs. 

 

4. PROJEKTA IESNIEGŠANA 

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

noteikumus. 

4.2. Projektu konkursa nolikums un pieteikuma veidlapas ir pieejamas pašvaldības mājas 

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

4.3. Projekta pieteikums sastāv no: 

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

       4.3.2. projekta izmaksu tāmes (2. pielikums)  

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

pasākumu un apmācību organizēšanai; 

       4.3.4.rekomendācijas vēstulēm vai citiem dokumentiem, kurus pretendents uzskata par 

būtiskiem projekta izvērtēšanai. 

4.4. Projekta pieteikuma dokumentus jāiesniedz konkursa nolikuma noteiktajā termiņā – 

līdz 2021. gada 9. aprīlim, ieskaitot, Tērvetes novada domē pie sekretāres, „Zelmeņos”, 

Tērvetes pagastā, Tērvetes novadā, LV-3730, personīgi vai ar pasta sūtījumu, vai elektroniski 

(parakstītu ar drošu elektronisko parakstu). 

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

      4.5.1. projekta iesniedzējs projekta dokumentu oriģinālus (1 eksemplāru) sagatavo 

datorrakstā latviešu valodā uz A4 formāta lapām; 

      4.5.2. projekta pieteikumam jābūt cauršūtam, sanumurētam un parakstītam. 

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

iesniegšanas laiku tiek uzskatīts sūtījuma pasta zīmogs. 

4.6. Projekta pieteikumu, kas sagatavots atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko 

dokumentu noformēšanu (drošs elektroniskais paraksts), nosūta uz Tērvetes novada domes e-

pasta adresi tervetesnd@tervetesnd.lv ne vēlāk kā līdz 9. aprīļa plkst. 14.30. 

4.7. Pretendents ir atbildīgs par sniegto ziņu patiesumu. 

4.8. Projekta pieteikumu pēc tā iesniegšanas nav atļauts grozīt. 

4.9. Iesniegtos dokumentus pašvaldība atpakaļ neizsniedz. 

4.10. Kontaktpersona pašvaldībā projektu iesniegumu sagatavošanas jautājumos: Tērvetes 

novada pašvaldības projektu koordinatore Dace Vācere, mob. tel.22443406, e pasts: 

dace.vacere@tervetesnd.lv. 

 

5. PROJEKTU PIETEIKUMU VĒRTĒŠANAS PAMATKRITĒRIJI 
 

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

http://www.tervetesnovads.lv/
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prioritātei. 

5.2. Projekta īstenošanas gaitā sasniedzamie rezultāti. 

5.3. Piedāvāto ideju oriģinalitāte un ilgtspēja. 

5.4. Pieprasītā finansējuma samērīgums plānotajai aktivitātei. 

5.5. Ja pretendents iesniedzis vairākus projekta pieteikumus, projektu konkursa 

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

kritērijos. 

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

 

                      6. KONKURSA KOMISIJA UN PROJEKTU PIETEIKUMU 

IZVĒRTĒŠANAS KĀRTĪBA 

6.1. Pretendentu iesniegtos dokumentus izvērtē konkursa vērtēšanas komisija, pamatojoties 

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

kritērijiem (5. pielikums). 

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

6.3. Konkursa rezultāti tiek publicēti Tērvetes novada domes informatīvajā izdevumā 

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

 

7. PROJEKTA ĪSTENOŠANA 

7.1. Dome ar nevalstisko organizāciju slēdz līgumu par finansējuma piešķiršanu atbalstītā 

projekta īstenošanai, līgumā nosakot: 

     7.1.1. līgumslēdzēju tiesības un pienākumus; 

     7.1.2. finansēšanas un atskaišu par piešķirto līdzekļu izlietojumu iesniegšanas kārtību 

un termiņus; 

     7.1.3. projekta īstenošanas darbības pārraudzību un kontroli. 

7.2. Iedzīvotāju iniciatīvu grupas atbalstītā projekta īstenošanai finansējums tiek novirzīts 

Tērvetes novada domes iestādei vai struktūrvienībai, kuras jomas projekts ir apstiprināts: 

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

grupas apstiprinātā projekta mērķiem; 

     7.2.2. iestāde vai struktūrvienība pārskatu par projekta īstenošanu iesniedz 

grāmatvedības nodaļā brīvā formā. 

 

8. PROJEKTA DARBĪBAS KONTROLE 

 

8.1. Projekta iesniedzējs – nevalstiskā organizācija pēc aktivitāšu īstenošanas norādījos 

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

finansējuma izlietojuma pārskatu (4. pielikums). 

8.2. Konkursa vērtēšanas komisijai ir tiesības veikt projekta: 

     8.2.1. aktivitāšu norišu pārbaudi projekta īstenošanas laikā; 

        

     8.2.2. finanšu līdzekļu izlietojuma pārbaudi projekta īstenošanas laikā un piecu gadu 

laikā pēc projekta īstenošanas beigām. 

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

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

8.4. Ja projekts netiek īstenots noteiktajā termiņā un atbilstoši iesniegtajam projektam, 

piešķirtais finansējums netiek izlietots paredzētajiem mērķiem, tiek fiksēti finanšu pārkāpumi 

vai projekta īstenotājs nav iesniedzis projekta atskaiti līgumā noteiktajā termiņā, Dome var 

lemt par piešķirtā finansējuma atmaksas kārtību. 

 

Domes priekšsēdētāja                                                                           Dace Reinika 


