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1. pielikums 

Ministru kabineta 

2020. gada 10. novembra 

 Tērvetes novada pašvaldība noteikumiem Nr. 671   

Reorganizācijas plāna konstatējumu  daļa  

Nr. 

p. 

k. 

Konstatējumu daļa 

institūcijas 

veids (iestāde, 

struktūrvienība, 

kapitālsabiedrīb

a, cits) 

nosaukums, 

reģistrācijas 

numurs, atrašanās 

vieta (adrese) 

kompetence un darbības teritorija 

finansējuma apjoms 

(euro) un pašvaldības 

budžeta avots 2021.gadā 

esību pamatojošie 

grāmatvedības 

attaisnojuma 

dokumenti 

cita būtiska 

informācija (piem., 

ietekme uz 

institūcijas darbību 

un tās 

darbiniekiem, 

ietekmes sekas) 

1 2 3 4 5 6 

1. 

Iestāde  Tērvetes novada 

dome, reģ. Nr. 

90001465562, 

“Zelmeņi”, 

Zelmeņi, 

Tērvetes pag., 

Tērvetes nov., 

LV-3730 

 Kā  pašvaldības centrālā 

administrācija nodrošina novada 

domes  pieņemto  lēmumu  izpildi,  kā  

arī  darba  organizatorisko  un  

tehnisko  apkalpošanu. 

 321 348  

no vispārējiem 

ieņēmumiem 

2009. gada 17. 

septembra Tērvetes 

novada domes saistošie 

noteikumi Nr.8              

”Tērvetes pašvaldības 

nolikums”  

  

2. 

Iestāde  Augstkalnes 

pamatskola,  

reģ. Nr. 

40900000224, 

“Ezerpils”, 

Augstkalne, 

Augstkalnes pag., 

Tērvetes nov., 

LV-3709 

 Īsteno pirmsskolas, vispārējās 

pamatizglītības un interešu izglītības 

programmas 

 453 477 pašvaldības 

finansējums; 

156 865 valsts 

finansējums - 

mērķdotācija 

2009. gada 17. 

septembra Tērvetes 

novada domes saistošie 

noteikumi Nr.8              

”Tērvetes pašvaldības 

nolikums”  
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3. 

Iestāde  Annas 

Brigaderes 

pamatskola,  

reģ. Nr.  
 40900000205, 

“Annas 

Brigaderes 

skola”, Kroņauce, 

Tērvetes pag., 

Tērvetes nov., 

LV-3730 
 

 Īsteno pirmsskolas, vispārējās 

pamatizglītības un interešu izglītības 

programmas 

403 215 pašvaldības 

finansējums; 

179 416 valsts 

finansējums- 

mērķdotācija 

2009. gada 17. 

septembra Tērvetes 

novada domes saistošie 

noteikumi Nr.8              

”Tērvetes pašvaldības 

nolikums”  

  

4. 

Iestāde  Augstkalnes 

bibliotēka, 

 reģ. Nr.  

 

40900008073, 

“Zvaniņi”, 

Augstkalne, 

Augstkalnes pag., 

Tērvetes nov., LV-

3709  
 

 Veic iespieddarbu, elektronisko 

izdevumu, rokrakstu un citu 

dokumentu uzkrāšanu, sistematizēšanu, 

kataloģizēšanu, bibliografēšanu un 

saglabāšanu, kā arī nodrošina tajā 

esošās informācijas publisku 

pieejamību un tās izmantošanu. 

 16 221 pašvaldības 

finansējums no 

vispārējiem 

ieņēmumiem 

2009. gada 17. 

septembra Tērvetes 

novada domes saistošie 

noteikumi Nr.8              

”Tērvetes pašvaldības 

nolikums”  

  

5. 

Iestāde Bites bibliotēka, 

reģ. Nr. 

40900008069, 

“Ābeles”-1, 

Kroņauce, 

Tērvetes pag., 

Tērvetes nov., 

LV-3730 

Veic iespieddarbu, elektronisko 

izdevumu, rokrakstu un citu 

dokumentu uzkrāšanu, sistematizēšanu, 

kataloģizēšanu, bibliografēšanu un 

saglabāšanu, kā arī nodrošina tajā 

esošās informācijas publisku 

pieejamību un tās izmantošanu. 

17 526 pašvaldības 

finansējums no 

vispārējiem 

ieņēmumiem 

2009. gada 17. 

septembra Tērvetes 

novada domes saistošie 

noteikumi Nr.8              

”Tērvetes pašvaldības 

nolikums”  
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6. 

Iestāde Bukaišu 

bibliotēka,  

reģ.Nr.40900008

228, 

“Rotas”, Bukaiši, 

Bukaišu pag., 

Tērvetes nov., 

LV-3714 

 

Veic iespieddarbu, elektronisko 

izdevumu, rokrakstu un citu 

dokumentu uzkrāšanu, sistematizēšanu, 

kataloģizēšanu, bibliografēšanu un 

saglabāšanu, kā arī nodrošina tajā 

esošās informācijas publisku 

pieejamību un tās izmantošanu. 

15 559 pašvaldības 

finansējums no 

vispārējiem 

ieņēmumiem 

2009. gada 17. 

septembra Tērvetes 

novada domes saistošie 

noteikumi Nr.8              

”Tērvetes pašvaldības 

nolikums”  

 

7. 

Iestāde Tērvetes 

bibliotēka, reģ. 

Nr. 

40900008088, 

“Zelmeņi”, 

Zelmeņi, 

Tērvetes pag., 

Tērvetes nov., 

LV-3730 

Veic iespieddarbu, elektronisko 

izdevumu, rokrakstu un citu 

dokumentu uzkrāšanu, sistematizēšanu, 

kataloģizēšanu, bibliografēšanu un 

saglabāšanu, kā arī nodrošina tajā 

esošās informācijas publisku 

pieejamību un tās izmantošanu. 

15641 pašvaldības 

finansējums no 

vispārējiem 

ieņēmumiem 

2009. gada 17. 

septembra Tērvetes 

novada domes saistošie 

noteikumi Nr.8              

”Tērvetes pašvaldības 

nolikums”  

 

8. 

Iestāde Tērvetes novada 

kultūras nams, 

reģ. Nr. 

40900008232, 

“Zelmeņi”, 

Zelmeņi, 

Tērvetes pag., 

Tērvetes nov., 

LV-3730 

 

 

Nodrošina kultūras vērtību radīšanu, 

izplatīšanu un saglabāšanu. 

 

 

152 318 pašvaldības 

finansējums no 

vispārējiem 

ieņēmumiem 

2009. gada 17. 

septembra Tērvetes 

novada domes saistošie 

noteikumi Nr.8              

”Tērvetes pašvaldības 

nolikums”  
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9. 

Iestāde Tērvetes novada 

bāriņtiesa, reģ. 

Nr. 

40900008092, 

“Zelmeņi”, 

Zelmeņi, 

Tērvetes pag., 

Tērvetes nov., 

LV-3730 

Nodrošina bērna vai aizgādnībā esošas 

personas tiesību un tiesisko interešu 

aizsardzību. 

 

 

 

55 074 pašvaldības 

finansējums no 

vispārējiem 

ieņēmumiem 

2009. gada 17. 

septembra Tērvetes 

novada domes saistošie 

noteikumi Nr.8              

”Tērvetes pašvaldības 

nolikums”  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10. 

Iestāde Tērvetes novada 

sociālais dienests, 

Reģ. Nr. 

40900008247, 

“Zelmeņi”, 

Zelmeņi, 

Tērvetes pag., 

Tērvetes nov., 

LV-3730 

 

Nodrošina iedzīvotāju sociālo 

vajadzību profesionālu izvērtēšanu un 

kvalitatīvu sociālo pakalpojumu un 

sociālās palīdzības sniegšanu 

 

 

119 563 dienesta 

uzturēšanai pašvaldības 

finansējums no 

vispārējiem 

ieņēmumiem un 74 970 

sociālai nodrošināšanai  

2009. gada 17. 

septembra Tērvetes 

novada domes saistošie 

noteikumi Nr.8              

”Tērvetes pašvaldības 

nolikums”  

 

11. 

Iestāde Sociālās aprūpes 

centrs “Tērvete”, 

reģ. Nr. 

90000028404, 

“Mežmalieši”, 

Tērvetes pag., 

Tērvetes nov. 

Nodrošina pašvaldības kompetencē 

esošus sociālās aprūpes, sociālās 

rehabilitācijas un citus pakalpojumus 

2 338 899 iestādes 

uzturēšanai no 

pašvaldību transferta un 

maksas pakalpojumu 

ieņēmumiem, 

mērķdotācijas 

2009. gada 17. 

septembra Tērvetes 

novada domes saistošie 

noteikumi Nr.8              

”Tērvetes pašvaldības 

nolikums”  
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12. 

Iestāde Tērvetes novada 

pašvaldības 

policija 

Reģ. Nr. 

40900008251, 

“Zelmeņi”, 

Zelmeņi, 

Tērvetes pag., 

Tērvetes nov., 

LV-3730 

 

Uztur sabiedrisko kārtību Tērvetes 

novada administratīvajā teritorijā. 

55 084 

pašvaldības finansējums 

no vispārējiem 

ieņēmumiem 

2009. gada 17. 

septembra Tērvetes 

novada domes saistošie 

noteikumi Nr.8              

”Tērvetes pašvaldības 

nolikums”  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13. 

Iestāde Vēlēšanu 

komisija, 

Reģ. Nr. 

90009369044, 

“Zelmeņi”, 

Zelmeņi, 

Tērvetes pag., 

Tērvetes nov., 

LV-3730 

Nodrošina vēlēšanu norisi 8 457 pašvaldības 

finansējums no 

vispārējiem pašvaldības 

ieņēmumiem 

2009. gada 17. 

septembra Tērvetes 

novada domes saistošie 

noteikumi Nr.8              

”Tērvetes pašvaldības 

nolikums”  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14.  

Tērvetes 

novada domes 

(pašvaldības 

administrācijas) 

struktūrvienība  

Augstkalnes 

pagasta pārvalde, 

„Virsaiši”, 

Augstkalne, 

Augstkalnes 

pagasts, Tērvetes 

novads, LV-3709 

Augstkalnes pagasta teritorijā fiziskām 

un juridiskām personām nodrošina 

sniegto pakalpojumu pieejamību. 

84 241 pašvaldības 

finansējums no 

vispārējiem 

ieņēmumiem 

2009. gada 17. 

septembra Tērvetes 

novada domes saistošie 

noteikumi Nr.8              

”Tērvetes pašvaldības 

nolikums”  
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15. 

Tērvetes 

novada domes 

(pašvaldības 

administrācijas) 

struktūrvienība  

Bukaišu pagasta 

pārvalde, 

„Rotas”, Bukaišu 

pagasts, Tērvetes 

novads, LV-3714 

Bukaišu  pagasta teritorijā fiziskām un 

juridiskām personām nodrošina 

pašvaldības sniegto pakalpojumu 

pieejamību 

40 240 

pašvaldības finansējums 

no vispārējiem 

ieņēmumiem 

2009. gada 17. 

septembra Tērvetes 

novada domes saistošie 

noteikumi Nr.8              

”Tērvetes pašvaldības 

nolikums”  

 

 

 

 

 

 

 

16. 

Tērvetes 

novada domes 

(pašvaldības 

administrācijas) 

struktūrvienība  

Komunālā 

dienesta nodaļa, 

“Zelmeņi”, 

Zelmeņi, 

Tērvetes pagasts, 

Tērvetes novads, 

LV 3730 

Organizē iedzīvotājiem komunālos 

pakalpojumus, 

gādā  par pašvaldības administratīvās 

teritorijas labiekārtošanu un sanitāro 

tīrību  

1 421 368 no dienesta 

sniegtiem maksas 

pakalpojumu un daļēji 

vispārējiem 

ieņēmumiem 

2009. gada 17. 

septembra Tērvetes 

novada domes saistošie 

noteikumi Nr.8              

”Tērvetes pašvaldības 

nolikums”  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

17. 

Tērvetes 

novada domes 

(pašvaldības 

administrācijas) 

struktūrvienība  

Būvvalde 

 “Zelmeņi”, 

Zelmeņi, 

Tērvetes pag., 

Tērvetes nov., 

LV-3730 

 

Veic pašvaldības  kompetencē  esošās  

funkcijas būvniecības jomā 

14 898 pašvaldības 

finansējums no 

vispārējiem 

ieņēmumiem 

2009. gada 17. 

septembra Tērvetes 

novada domes saistošie 

noteikumi Nr.8              

”Tērvetes pašvaldības 

nolikums”  

 

18. 

Tērvetes 

novada domes 

(pašvaldības 

administrācijas) 

struktūrvienība  

Dzimtsarakstu 

nodaļa 

 “Zelmeņi”, 

Zelmeņi, 

Tērvetes pag., 

Tērvetes nov., 

LV-3730 

 

Nodrošina Tērvetes novada pašvaldībai 

deleģēto funkciju izpildi civilstāvokļa 

aktu reģistrācijā 

Nav atsevišķi izdalīts 

finansējums. 

2009. gada 17. 

septembra Tērvetes 

novada domes saistošie 

noteikumi Nr.8              

”Tērvetes pašvaldības 

nolikums”  
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19. 

Tērvetes 

novada domes 

(pašvaldības 

administrācijas) 

struktūrvienība  

Ugunsdzēsības 

dienests, 

„Jaunzelmeņi”, 

Tērvetes pagasts, 

Tērvetes novads, 

LV-3714 

Veic ugunsdzēsības un glābšanas 

darbus Tērvetes novadā un pēc Valsts 

ugunsdzēsības un glābšanas dienesta 

izsaukuma saņemšanas veic 

ugunsdzēsības un glābšanas darbus 

ārpus novada teritorijas 

23 159 pašvaldības 

finansējums no 

vispārējiem 

ieņēmumiem 

2009. gada 

17.septembra Tērvetes 

novada domes saistošie 

noteikumi Nr.8              

”Tērvetes pašvaldības 

nolikums”  

 

 

 

 

 

 

 

 

20. 

Tērvetes 

novada domes 

(pašvaldības 

administrācijas) 

struktūrvienība  

Attīstības nodaļa 

“Zelmeņi”, 

Zelmeņi, 

Tērvetes pag., 

Tērvetes nov., 

LV-3730 

 

Vada novada attīstības plānošanas 

dokumentu izstrādi; organizē un 

sagatavo investīciju projektu 

pieteikumus finanšu institūcijām; vada 

un koordinē apstiprināto projektu 

ieviešanu;  administrē un nodrošina 

domei piederošā un piekrītošā 

nekustamā īpašuma racionālu un 

lietderīgu izmantošanu, sekmē 

pašvaldības teritorijas attīstību, 

veicinot līdzsvarotu un ilgspējīgu 

domes darbību tās attīstības plānošanā 

un realizācijā, nosaka  un realizē 

domes mērķus un uzdevumus 

komunikācijas, tūrisma un ārējo sakaru 

jomās, nodrošina efektīvu domes 

iekšējo un ārējo komunikāciju, tūrisma 

veicināšanas stratēģiju un ārējo sakaru 

politiku, kā arī aktivitāšu plānu 

kārtējam kalendāram gadam, nodrošina 

domes oficiālā viedokļa paušanu un 

informācijas izplatīšanu medijos, 

sniedz informāciju tūrisma jomā, 

organizē ar tūrismu saistītus projektus, 

nodrošina saikni ar sadraudzības 

pašvaldībām un uztur informācijas 

apriti pašvaldības mājas lapā. 

87 257 pašvaldības 

finansējums no 

vispārējiem 

ieņēmumiem 

2009. gada 17. 

septembra Tērvetes 

novada domes saistošie 

noteikumi Nr.8              

”Tērvetes pašvaldības 

nolikums”  
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21. 

Tērvetes 

novada domes 

(pašvaldības 

administrācijas) 

struktūrvienība  

Tērvetes pagasta 

pārvalde, 

„Sprīdītis”, 

Kroņauce, 

Tērvetes pagasts, 

Tērvetes novads, 

LV-3730. 

Tērvetes  pagasta teritorijā fiziskām un 

juridiskām personām nodrošina 

pašvaldības sniegto pakalpojumu 

pieejamību 

44 955 pašvaldības 

finansējums no 

vispārējiem 

ieņēmumiem 

2009. gada 17. 

septembra Tērvetes 

novada domes saistošie 

noteikumi Nr.8              

”Tērvetes pašvaldības 

nolikums”  

 

 

 

 

 

 

 

22. 

Tērvetes 

novada domes 

(pašvaldības 

administrācijas) 

struktūrvienība  

Sporta nodaļa, 

„Annas  

Brigaderes  

skola”,  

Kroņauce,  

Tērvetes  pagasts, 

Tērvetes novads, 

LV-3714 

Organizē, vada, plāno, koordinē sporta 

darbu Tērvetes novadā 

 

 

155 748 pašvaldības 

finansējums no 

vispārējiem 

ieņēmumiem 

2009. gada 17. 

septembra Tērvetes 

novada domes saistošie 

noteikumi Nr.8              

”Tērvetes pašvaldības 

nolikums”  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

23. 

Kapitālsabiedrī

ba 

SIA 

“Rehabilitācijas 

centrs 

“Tērvete””, reģ. 

Nr. 40003275352 

SIA RC 

"Tērvete", 

Tērvetes pagasts, 

Tērvetes novads, 

LV-3730 

Nodrošina sekundārās  ambulatorās 

veselības aprūpes pakalpojumus dienas 

stacionāra programmā. 

Nav plānoti budžeta 

līdzekļi 

15.03.2017. gada 

AKTS par valsts 

sabiedrības ar 

ierobežotu atbildību 

“Rehabilitācijas centrs 

“Tērvete” valsts 

kapitāla daļu nodošanu 

un pieņemšanu 

Tērvetes novada 

pašvaldības īpašumā 

 

       

  Apstiprināts ar  Tērvetes novada domes    2021. gada 25. februāra  lēmumu 

Domes priekšsēdētājs  Dace Reinika         
 

(vārds, uzvārds)   (paraksts*)    

 


