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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  PROJEKTS 

   

25.03.2021                                                                                                    Nr. 6 

Tērvetes novads, Zelmeņi 

Sēde sasaukta  plkst. 10.00 

Sēde atklāta plkst. 10.00 

 

DARBA KĀRTĪBĀ 

 

* Valsts un pašvaldību vienotā klientu apkalpošanas centra  vadītājas ziņojums par 2020. 

gadu (ziņo D. Vācere) 

* Pašvaldības policijas ziņojums par 2020. gadu ( ziņo J. Kozuliņš)  

 *Izpilddirektora ziņojums 

 

1. Par Sabiedrības ar ierobežotu atbildību  "Rehabilitācijas centrs "Tērvete"" valdi 

2. Par kustamas mantas pārņemšanu pašvaldības īpašumā 

3. Iesnieguma izskatīšana 

4. Iesnieguma izskatīšana 

5. Iesnieguma izskatīšana 

6. Par nekustamā īpašuma “Labrenči” - 27 izsoles rezultātu apstiprināšanu 

7. Par nekustamā īpašuma “Sanatorija 5” - 7 izsoles rezultātu apstiprināšanu 

8. Par dalību projektu konkursā 

9. Par autoceļu  saraksta ar uzturēšanas klasēm apstiprināšanu 

 

Sēdi vada domes priekšsēdētāja  Dace Reinika  

Sēdi protokolē  lietvede Santa Hibšmane  

 

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

Dzintra Sirsone, Madara Darguža, Ainārs Miķelsons, Indriķis Vēveris 

 

Sēdē piedalās pašvaldības darbinieki: Domes izpilddirektors Māris Berlands, valsts un 

pašvaldības vienotā klientu apkalpošanas centra vadītāja Dace Vācere, pašvaldības policijas 

priekšnieks Jānis Kozuliņš, datortīklu administrators Aivars Narvaišs 

 

Domes priekšsēdētāja lūdz papildināt darba kārtību ar 8 jautājumiem 

 

10. Par nekustamā īpašuma „Silmači” sadalīšanu, nosaukuma un zemes lietošanas mērķa 

piešķiršanu 
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11. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu, nekustamā īpašuma „Skabargas” 

sadalīšanu, nosaukuma un lietošanas mērķa piešķiršanu  

12.  Par atvaļinājuma piešķiršanu  

13. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu, nekustamo īpašumu „Lielpietiņi”, 

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

14. Par nekustamā īpašuma “Kvietes”, Bukaišu pagasts, Tērvetes novads, otro izsoli 

15. Par mācību īstenošanu klātienē 

16. Par izglītības iestādes nolikuma apstiprināšanu 

17. Par nekustamā īpašuma “Atpūtas” – 15  izsoles rezultātu apstiprināšanu 

 

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

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

novada dome NOLEMJ: 

 

Papildināt darba kārtību ar 8 jautājumiem 

 

10. Par nekustamā īpašuma „Silmači” sadalīšanu, nosaukuma un zemes lietošanas mērķa 

piešķiršanu 

11. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu, nekustamā īpašuma „Skabargas” 

sadalīšanu, nosaukuma un lietošanas mērķa piešķiršanu  

12. Par atvaļinājuma piešķiršanu  

13. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu, nekustamo īpašumu „Lielpietiņi”, 

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

14. Par nekustamā īpašuma “Kvietes”, Bukaišu pagasts, Tērvetes novads, otro izsoli 

15. Par mācību īstenošanu klātienē 

16. Par izglītības iestādes nolikuma apstiprināšanu 

17. Par nekustamā īpašuma “Atpūtas” – 15 izsoles rezultātu apstiprināšanu 

 

Domes priekšsēdētāja aicina balsot par darba kārtību ar 17 jautājumiem 

 

DARBA KĀRTĪBĀ 

 

1. Par Sabiedrības ar ierobežotu atbildību  "Rehabilitācijas centrs "Tērvete"" valdi 

2. Par kustamas mantas pārņemšanu pašvaldības īpašumā 

3. Iesnieguma izskatīšana 

4. Iesnieguma izskatīšana 

5. Iesnieguma izskatīšana 

6. Par nekustamā īpašuma “Labrenči” - 27 izsoles rezultātu apstiprināšanu 

7. Par nekustamā īpašuma “Sanatorija 5” - 7 izsoles rezultātu apstiprināšanu 

8. Par dalību projektu konkursā 

9. Par autoceļu  saraksta ar uzturēšanas klasēm apstiprināšanu 

10. Par nekustamā īpašuma „Silmači” sadalīšanu, nosaukuma un zemes lietošanas mērķa 

piešķiršanu 

11. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu, nekustamā īpašuma „Skabargas” sadalīšanu, 

nosaukuma un lietošanas mērķa piešķiršanu  

12. Par atvaļinājuma piešķiršanu  

13. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu, nekustamo īpašumu „Lielpietiņi”, “Pietiņi” 

sadalīšanu, apvienošanu, nosaukuma un lietošanas mērķa piešķiršanu 

14. Par nekustamā īpašuma “Kvietes”, Bukaišu pagasts, Tērvetes novads, otro izsoli 

15. Par mācību īstenošanu klātienē 

16. Par izglītības iestādes nolikuma apstiprināšanu 

17. Par nekustamā īpašuma “Atpūtas” – 15 izsoles rezultātu apstiprināšanu 
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Atklāti vārdiski balsojot: PAR - 9 (D. Reinika, A. Bruss, S. Laizāns, I. Krūmiņa, L. Karloviča, 

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

novada dome NOLEMJ: 

 

Apstiprināt darba kārtību ar 17 jautājumiem 

 

Tērvetes novada Valsts un pašvaldības vienotā klientu apkalpošanas centra (VPVKAC) 

darbība 2020. gadā (ziņo D. Vācere) 

 

Tērvetes novada Valsts un pašvaldības vienotais klientu apkalpošanas centra adrese: 

„Sprīdītis”, Kroņauce, Tērvetes pagasts, Tērvetes novads. 

 

Mērķi un uzdevumi: valsts un pašvaldības iestāžu pakalpojumu sniegšana tuvāk klientu 

dzīvesvietai. Vairāku valsts iestāžu apvienošana vienā iestādē veikta ar mērķi atvieglot 

līdzšinējo pakalpojumu saņemšanas kārtību, kļūstot tiem pieejamākiem iedzīvotājam. 

VPVKAC darbojas kā starpnieks starp klientu un Valsts iestādēm. 

Klientu apkalpošanas centrā var saņemt konsultācijas par valsts iestāžu e-pakalpojumiem:  

- Valsts ieņēmumu dienests (VID), 

- Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra (VSAA), 

- Nodarbinātības valsts aģentūra (NVA), 

- Uzņēmumu reģistrs (UR), 

- Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde (PMLP), 

- Valsts zemes dienests (VZD), 

- Valsts darba inspekcija (VDI), 

- Lauksaimniecības datu centrs (LDC), 

- Lauku atbalsts dienests (LAD), 

- Būvniecības valsts kontroles birojs (BVKB), 

- Sociālās integrācijas valsts aģentūra (SIVA), 

- Veselības un darbspēju ekspertīzes ārstu valsts komisija (VDEĀK), 

 

Sniedzam arī praktisku palīdzību darbā ar datoru, internetu un eID kartes lietošanu. 

 

VPVKAC sniegto pakalpojumu un konsultāciju skaits 2020. gadā kopā – 1235. 

 

Sniegto pakalpojumu skaits kopā – 161, t.sk.: 

 

Valsts ieņēmumu dienests (140): 

Gada ienākumu deklarācijas pieņemšana - 97 

Pieteikšanās EDS sistēmas lietošanai – 25 

Iesniegums elektroniskās algas nodokļu grāmatiņas saņemšanai – 10 

Iesniegums iedzīvotāju ienākuma nodokļa atvieglojumu reģistrēšanai - 8 

 

Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra (21): 

Apbedīšanas pabalsta piešķiršana vai pārrēķināšana – 4 

Invaliditātes pensijas piešķiršana/pārrēķināšana – 5 

Pabalsta invalīdam, kuram nepieciešama kopšana, piešķiršana – 3 

Slimības pabalsta piešķiršana vai pārrēķināšana – 2 

Nesaņemtā maksājuma izmaksa VSA pakalpojuma saņēmēja nāves gadījumā - 2 

Bezdarbnieka pabalsta piešķiršana vai pārrēķināšana – 1 

Pabalsts mirušā pensijas saņēmēja laulātajam - 1 

Pārmaksāto valsts sociālās apdrošināšanas iemaksu atmaksāšana – 1 
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Personas datu vai izmaksas adreses maiņa - 1 

E-Iesniegums pabalsta piešķiršanai mirušā pensijas saņēmēja laulātajam – 1 

 

 

Sniegto konsultāciju skaits kopā – 1074, t.sk.: 

Pašvaldību pakalpojumi – 426 

Valsts ieņēmumu dienests – 229 

Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra – 52 

Lauku atbalsta dienests – 11 

Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde – 11 

 

Uzņēmumu reģistrs – 10 

Nodarbinātības valsts aģentūra – 6 

Nacionālās veselības dienests - 3 

Valsts zemes dienests - 3 

Valsts reģionālās attīstības aģentūra - 2 

Valsts darba inspekcija - 1 

Iekšlietu ministrijas Valsts policija - 1 

Centrālā vēlēšanu komisija - 1 

Cits (i banka; e pasts, drukāšana, informācijas meklēšana internetā, u.c.) - 318 

 

Tērvetes novada pašvaldības policijas darba pārskats par 2020. gadu  

(ziņo Jānis Kozuliņš) 

 

Tērvetes novada Pašvaldības policija ir Tērvetes novada pašvaldības pakļautības iestāde, kuras 

pamatuzdevumi: 

 1) ir likumpārkāpumu prevencija, sabiedriskās kārtības un drošības nodrošināšana; 

 2) kontrole par to, kā tiek izpildīti Tērvetes novada domes lēmumi un noteikumi;  

 3) savas kompetences ietvaros kārtot administratīvo pārkāpumu lietvedību;   

 4)  sniegt palīdzību Valsts policijai jautājumos, kas saistīti ar sabiedrības drošību un 

noziedzības apkarošanu. 

2020. gadā Pašvaldības policijā strādāja 2 darbinieki: priekšnieks un vecākais inspektors.  

 

* Apkalpojamās teritorijas platība ir 223.81km² ar 3300 iedzīvotājiem, uz vienu amatpersonu -  

1650 iedzīvotāji. 

 

* Katrs jaunais mācību gads, arī 2020. gads, ikvienā skolā sākas ar adaptācijas laiku, kā ietvaros 

tiek organizētas Drošības dienas, kurās skolēni tiek instruēti par drošības noteikumiem skolā, 

uz ceļa, par noteikumiem skolēnu autobusos un pašvaldības administratīvajā teritorijā.  

 

* Kārtības nodrošināšana pasākumu laikā: 

- Sprīdīša vārda dienas svinībās; 

- Novada svētkos; 

- Līgo svētkos; 

- Zemgaļu svētkos 

 

* Jau pēdējos 4 gadus nav konstatēts neviens kūlas dedzināšanas gadījums. 

 

* Par dažādiem pārkāpumiem pēc Latvijas Administratīvā pārkāpumu kodeksa sastādīti 19 

administratīvie pārkāpuma protokoli.  
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* Par Tērvetes novada saistošo noteikumu neievērošanu – 4 administratīvie pārkāpuma 

protokoli. 

 

* Pastiprināta uzmanība tika vērsta uz īpašuma sakopšanu, apsekojot visu Tērvetes novadu, 

izzinot īpašumus un īpašniekus, kuri savlaicīgi nav savus īpašumus sakopuši, brīdinot gan 

mutiski, gan rakstiski. 

Par šādu pārkāpumu ir sastādīti  4 administratīvā   pārkāpuma protokoli pēc Tērvetes novada 

domes saistošajiem noteikumiem Nr. 18 „Nekustamo īpašumu uzturēšanas noteikumi 

Tērvetes novadā”. 

 

* 2020. gadā  

- saņemti:  1) 41 iedzīvotāju iesniegums un sūdzības;  

                  2) 230 izsaukumi uz notikuma vietām.  

- reģistrēti: 17 izteikti aizrādījumi par saistošo noteikumu un Latvijas Administratīvā 

pārkāpuma kodeksa neievērošanu, 

- nogādātas: 5 personas, kuras zaudējušas spēju patstāvīgi pārvietoties,   uz med. iestādi vai 

dzīves vietu . 

Uz Jelgavas pilsētas pašvaldības policijas medicīnisko atskurbtuvi 2020. gadā no Tērvetes 

novada NETIKA nogādāta NEVIENA persona. 

 

* samazinājies nepilngadīgo skaits smēķētāju jomā. Ja 2013. gadā par veselībai kaitīgā 

netikuma piekopšanu protokoli sastādīti trīs nepilngadīgām personām, bet 2014. gadā 15, 

2015. gadā 4, 2016. gadā 12, 2017. gadā 9,2. 2018. gadā 3.2019. gadā 1., bet 2020. gadā 

NEVIENA. 

* samazinājies arī alkoholisko dzērienu un citu apreibinošo vielu lietotāju skaits sabiedriskās 

vietās. Tas varētu būt saistīts ar epidemioloģisko stāvokli valstī. 

 

* samazinājies arī klaiņojošo dzīvnieku skaits. Gan 2019. gan 2020. gadā uz patversmi nav 

nogādāts neviens dzīvnieks. 

 

* Visā novada teritorijā ir uzstādītas videonovērošanas kameras, kas pilda arī apsardzes 

funkcijas. Notiek sadarbība arī Valsts policiju dažādu pārkāpumu fiksēšanai. 

 

* Gada nogalē un šī gada sākumā notika veiksmīga sadarbība ar Valsts policiju un Zemessardzi 

valsts izsludinātajā mājsēdē nedēļas nogalēs. Pārsvarā tika izteikti mutiski brīdinājumi, 

iedzīvotāji pārsvarā devās uz darbu nakts maiņās. Kopumā šis laiks aizritēja mierīgi, cilvēki 

godprātīgi ievēroja noteiktos ierobežojumus. Tikai vienā gadījumā automašīnas pasažieriem, 

kas iebrauca no Lietuvas, nebija aizpildīts apliecinājums. 

  

Tērvetes novada pašvaldības izpilddirektora 

2021. gada 25. marta  ziņojums par pašvaldības darbu 

 

 

*   2. martā noslēdzās iepirkums Nr. TND 2021/4 Publisko iepirkumu likuma 9. panta kārtībā 

"Gājēju ceļa pārbūve un izbūve gar pašvaldības autoceļu Te2 posmā no valsts autoceļa P103 

"Dobele-Bauska" līdz daudzdzīvokļu mājai "Strazdi"".  Iesniegti septiņu pretendentu 

piedāvājumi.  SIA "KULK" piedāvāja veikt būvniecību par 61 445,19 EUR, SIA "Kvinta BCL" 

par 64 110,15 EUR, SIA "LKG Grupa" par 57 923,61 EUR, SIA"MITBAU AC" par 62 073,78 

EUR, SIA "ROTAS" par 57 956,65 EUR, SIA "Uzars bruģēšana" par 71 137,70 EUR, bet SIA 

"Varpet" par 56259,97 EUR, neieskaitot PVN. Izvērtējot iesniegto dokumentāciju,  

pretendentam, kurš iesniedza piedāvājumu ar zemāko cenu netika konstatēti izslēgšanas no 
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dalības iepirkumā apstākļi, tādēļ 17. martā ir  parakstīts  iepirkuma līgums ar SIA "Varpet". 

Darbi jāuzsāk 15. aprīlī un jāpabeidz trīs mēnešu laikā. 

 

*  22. martā izsūtīti uzaicinājumi trim pretendentiem pieteikties cenu aptaujai par 

būvuzraudzības  veikšanu būvobjektam  "Gājēju ceļa pārbūve un izbūve gar pašvaldības 

autoceļu Te2 posmā no valsts autoceļa P103 "Dobele-Bauska" līdz daudzdzīvokļu mājai 

"Strazdi"".  Piedāvājumi iesniedzami līdz 26. martam plkst.11.00. 

 

*  12. martā noslēdzās cenu aptauja "Ielu apgaismojuma izbūve gar autoceļiem V1106 

"Augstkalne-Bēne" un Bu 29 "Āres -Stari", Bukaišu pagasts, Tērvetes novads". Cenu 

piedāvājumus iesniedza visi trīs uzaicinātie pretendenti – SIA "Elektromontāžas serviss" par 22 

068,90 EUR, SIA" J.E.F." par 19 999,96 EUR, bet SIA"TELMS" par 19 873,69 EUR, 

neieskaitot PVN. Sekojoši 16. martā tika parakstīts būvdarbu līgums ar zemākās cenas 

piedāvājuma iesniedzēju SIA "TELMS". Projekts paredz izbūvēt apgaismojumu 

neizgaismotajam gājēju celiņa posmam gar valsts autoceļu "Augstkalne-Bēne", kā arī gar 

pašvaldības autoceļu "Āres-Stari".  Līgumā noteiktais darbu izpildes laiks 3 mēneši. 

 

*  22. martā noslēdzās iepirkums Nr. TND 2021/7  Publisko iepirkumu likuma 9. panta kārtībā 

“Rehabilitācijas centra “Tērvete” ēkas 1. stāva gaiteņa remonta darbu veikšana”. Tika saņemti 

deviņu pretendentu piedāvājumi. Piedāvājumu ar augstāko cenu iesniedza SIA "AVITERM" 

par 40 286,37 EUR, savukārt zemāko cenu piedāvāja SIA "Cascade mining" par  26 376,81 

EUR, neieskaitot PVN. Izvērtējot iesniegto piedāvājumu, netika konstatētas neatbilstības  

iepirkuma nolikuma prasībām, tādēļ  minētajam pretendentam nosūtīts parakstīšanai būvdarbu 

līgums. 

Līguma izpildes laiks 3 mēneši. 

 

*  17. martā izsludināts iepirkums Nr. TND 2021/8  Publisko iepirkumu likuma 9. panta kārtībā 

"Ģeodēziskās uzmērīšanas darbu veikšana", kas paredz veikt izpilduzmērījumus un sagatavot 

uzmērījumu plānus kanalizācijas un ūdensvadu tīkliem novada teritorijā. Darbu apjoma dēļ 

iepirkums ir sadalīts trīs iepirkuma priekšmeta daļās- izpilduzmērījumu veikšana Augstkalnes, 

Bukaišu un Tērvetes pagastu teritorijās, tādēļ pretendentiem ir iespēja pieteikties uz katru 

iepirkuma daļu atsevišķi. Darbu izpildes laiks 3 mēneši. Pretendentiem piedāvājumi jāiesniedz 

līdz 29. martam. 

 

 

*   9. martā noslēdzās iepirkums Nr. TND 2021/6  Publisko iepirkumu likuma 9. panta kārtībā 

"Elektroenerģijas piegāde Tērvetes pašvaldības vajadzībām". No iesniegtajiem sešu 

pretendentu piedāvājumiem - SIA "AJ Power", SIA "Enefit", SIA "INTER RAO Latvija", AS 

"Latvenergo", SIA "Imlitex Latvija" un SIA "Senergo". Piedāvājumu ar viszemāko iepirkuma 

cenu iesniedza līdzšinējais elektroenerģijas piegādātājs SIA "Senergo" par 29 673,90 EUR, 

neieskaitot PVN. Pārbaudot pretendenta iesniegtās dokumentācijas atbilstību iepirkuma 

nolikuma prasībām, SIA "Senergo" netika konstatēti izslēgšanas no dalības iepirkumā apstākļi, 

kā rezultātā pretendents atzīts par iepirkuma uzvarētāju. Šajā sakarā ar minēto pretendentu  9. 

martā ir parakstīts iepirkuma līgums uz vienu gadu, sākot ar 01.04.2021.  

 

*  2. martā noslēdzās cenu aptauja "Kanalizācijas tīklu izbūve pašvaldības daudzdzīvokļu ēkā 

"Kļaviņas", Bukaišu pagasts, Tērvetes novads". Pretendenti iesniedza šādus piedāvājumus: 

SIA"TAIGERS" par 9102,17 EUR, SIA "Skorpions VS" par 8242,38 EUR,  bet SIA "Kurzemes 

amatnieks A" par  9185,39 EUR, neieskaitot PVN. Noslēgts līgums ar SIA "Skorpions VS" par 

iekšējo kanalizācijas tīklu izbūvi , divu tualešu telpu izbūvi kā arī kanalizācijas tīklu 

pievienošanu pie centrālās kanalizācijas sistēmas. Darbi jāpabeidz divu mēnešu laikā. 
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* 25. februārī notika  Tērvetes novada pašvaldības nekustamā īpašuma "Bumbieres", 

Augstkalnes pagastā, sastāvoša no vienas zemes vienības ar platību 0,37 ha un objekta nosacīto 

sākuma cenu  1050 EUR atkārtota izsole. Izsolei bija reģistrējies tikai viens dalībnieks, tādēļ 

objekts tika nosolīts par vienu soli virs sākuma cenas, t.i. 1 100 EUR. 

 

*   2. martā  noslēdzās iepirkums Nr. TND 2021/5, Publisko iepirkumu likuma 9. panta kārtībā 

"Autoceļa Te 50 "Zelmeņi-Krūklēni" asfaltbetona seguma atjaunošana". Piedāvājumus 

iesniedza pieci pretendenti- SIA "AB-rent" par 169 887,39 EUR, SIA "Ceļu būvniecības 

sabiedrība "IGATE"" par 154 679,67 EUR, SIA"DSM Meistari" par 174 962,90 EUR, SIA 

"STRABAG" par 157 211,25 EUR, bet SIA "Vianova" par 164 859,14 EUR, neieskaitot PVN. 

  Tā kā zemākās cenas piedāvājuma iesniedzējam SIA "Ceļu būvniecības sabiedrība "IGATE"" 

piedāvājumā netika konstatētas neatbilstības iepirkuma nolikuma prasībām, 4. martā ir 

parakstīts būvdarbu līgums, kas paredz asfaltbetona seguma izbūvi Zelmeņu ciematā autoceļam 

Te 50 saskaņā ar SIA "Rūķis AG" izstrādāto tehnisko projektu. Būvdarbus paredzēts uzsākt 15. 

aprīlī un pabeigt četru mēnešu laikā. 

 

*  Šajā sakarā 22. martā trim pretendentiem izsūtīti uzaicinājumi piedalīties cenu aptaujā par 

būvuzraudzības veikšanu  būvobjektā "Autoceļa Te 50 "Zelmeņi-Krūklēni" asfaltbetona 

seguma atjaunošana". Pieteikšanās līdz 26. martam. 

 

*  11. martā notika četras Tērvetes novada pašvaldības nekustamo īpašumu izsoles. 

   Izsolei nekustamam īpašumam "Sanatorija 5"-7, Tērvetes pagastā, sastāvoša no vienas istabas 

dzīvokļa ar kopējo platību 22 m2, ar objekta nosacīto sākuma cenu 400 EUR bija reģistrējies 

viens dalībnieks, tādēļ objekts tika nosolīts par vienu soli virs sākuma cenas, t.i. 430 EUR. 

   Savukārt pašvaldības nekustamais īpašums  "Labrenči" 27, Tērvetes pagastā, sastāvošs no 

divu istabu dzīvokļa ar kopējo platību 48,3 m2 un nosacīto sākuma cenu 6 900 EUR tika nosolīts 

par 11 900 EUR. Izsolei bija reģistrējušies trīs dalībnieki. 

   Izsolei uz nekustamo īpašumu "Atpūtas"-15, Tērvetes pagasts, sastāvoša no trīsistabu 

dzīvokļa ar kopējo platību 71 m2 un nosacīto sākuma cenu 2 200 EUR bija pieteikušies divi 

izsoles dalībnieki. Izsoles rezultātā dzīvoklis tika nosolīts par 3 100 EUR. 

   Izsole  pašvaldības nekustamam īpašumam "Kvietes", Bukaišu pagastā, sastāvošam no vienas 

zemes vienības ar platību 1,186 ha un uz tās atrodošas daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas un 

vienas saimniecības ēkas ar nosacīto sākuma cenu 5 800 EUR noslēdzās bez rezultātiem, jo 

vienīgais reģistrētais izsoles dalībnieks uz izsoli neieradās. 

 

*  23. martā tika saņemti divi piedāvājumi cenu aptaujai - "Bērnu sporta laukumu ar gumijotu 

segumu izveide Tērvetes novadā". SIA "Go Play" iesniedza piedāvājumu par 9995,00  EUR, 

bet SIA "Fixman" par 10 699,40, neieskaitot  PVN. Sekojoši ir nosūtīts parakstīšanai 

pakalpojuma līgums  zemākās cenas piedāvājuma iesniedzējam SIA "Go Play".  

  Paredzēts ieklāt četrus gumijotus mini basketbola laukumus bērniem:     

1)Kroņauces stadionā gumijotu plākšņu laukumu 50 m2 platībā; 

2) Kroņauces stadionā pie pludmales volejbola laukumiem  gumijas mulčas drošības 

aizsargjoslu 50m2 platībā;  

3)  "Labrenču" mājas pagalmā un "Zelmeņu" sporta laukumā izbūvēt katrā vietā vienu 25 m2 

gumijotās mulčas bērnu basketbola  laukumu, 

4)  Sanatorijas ciemata bērnu laukumā izbūvēt vienu 20 m2 gumijotās mulčas mini laukumu. 

Līgumsaistības jāizpilda divu mēnešu laikā no līguma parakstīšanas. 

 

*    Marta mēnesī Komunālo, dzīvokļu jautājumu un parādu piedziņas komisijai tika iesniegti 

četri iesniegumi. 
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     -  Komisija piekrita piešķirt citas izīrējamās platības divām ģimenēm, kurām līdzšinējā 

izīrētā platība atrodas atsavināšanai nodotā pašvaldības īpašumā.   Noslēgta vienošanās par 

iepriekšējās dzīvesvietas telpu atbrīvošanu līdz 15. maijam. 

     - Personai atteica izīrēt atbrīvotu dzīvojamo platību,  jo tiks ierosināts domei izskatīt 

jautājumu par šī dzīvokļa nodošanu atsavināšanai, to pārdodot izsolē. 

-  Piekrita personai pārjaunot īres līgumu ar 23. martu. 

-  Trūcīgai personai tika piedāvāts izīrēt dzīvojamo platību. 

 

 
 

1. paragrāfs 

Par Sabiedrības ar ierobežotu atbildību  

"Rehabilitācijas centrs "Tērvete"" valdi 
D. Reinika 

 

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

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

Tērvetes novada dome NOLEMJ: 

   

     Pieņemt lēmumu Nr. 38 “Par Sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Rehabilitācijas centrs 

“Tērvete”” valdi” 

 

 

2. paragrāfs 

Par kustamas mantas pārņemšanu pašvaldības īpašumā  

D. Reinika 

 

   Tērvetes novada dome ir izskatījusi biedrības “Skaties tālāk”, reģistrācijas numurs 

40008115768, 2021. gada 16. februāra iesniegumu, ar kuru biedrība piedāvā pašvaldībai 

pārņemt bez atlīdzības šādu kustamo mantu: 

 

Nr. p. k. Nosaukums Skaits Vērtība 

1. Sols ar atzveltni (1 gab. Lidoņi, 1 gab. Stari) 2 0,00 

2. Smilšu kaste (Lidoņi) 1 0,00 

3. Nojume ar galdu, 2 soli (Lidoņi) 1 0,00 

4. Līdzsvara šūpoles (Lidoņi) 1 0,00 

5. Šūpoles (Stari) 1 0,00 

6. Līdzsvara baļķis (1 gab. Lidoņi, 1 gab. Stari) 2 0,00 

7. Vingrošanas komplekss (Lidoņi) 1 0,00 

 

       Izskatot minēto iesniegumu, dome konstatē, ka norādītā manta ir nepieciešama Tērvetes 

novada  Bukaišu pagasta pārvaldei tās funkciju īstenošanai, kamdēļ manta būtu pārņemama 

pašvaldības īpašumā. Kustamā manta ir  izvietota bērnu rotaļu laukumā pie ēkas “Lidoņi” un 

daudzdzīvokļu māju  teritorijā pie mājas “Stari”.   

       Likuma ”Par pašvaldībām” 14. panta pirmās daļas 2. punkts nosaka, ka, pildot savas 

funkcijas, pašvaldībām likumā noteiktajā kārtībā ir tiesības iegūt un atsavināt kustamo un 

nekustamo mantu, privatizēt pašvaldību īpašuma objektus, slēgt darījumus, kā arī veikt citas 

privāttiesiska rakstura darbības.  

     Ievērojot norādīto un pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 14. panta pirmās daļas 2. 

punktu, 15. panta pirmās daļas 6. punktu, 21. panta pirmās daļas 19. un 27. punktu, saskaņā ar 

2021. gada 18. marta  Finanšu komitejas lēmumu, Tērvetes novada dome, atklāti vārdiski  
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balsojot: PAR -  9 (D. Reinika, A. Bruss, S. Laizāns, I. Krūmiņa, L. Karloviča, Dz. Sirsone, M. 

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

 

1. Pārņemt bez atlīdzības Tērvetes novada pašvaldības īpašumā šādu biedrības “Skaties 

tālāk”, reģistrācijas numurs 40008115768,  kustamo mantu: 

 

Nr. p. k. Nosaukums Skaits Vērtība 

1. Sols ar atzveltni (1 gab. Lidoņi, 1 gab. Stari) 2 0,00 

2. Smilšu kaste (Lidoņi) 1 0,00 

3. Nojume ar galdu, 2 soli (Lidoņi) 1 0,00 

4. Līdzsvara šūpoles (Lidoņi) 1 0,00 

5. Šūpoles (Stari) 1 0,00 

6. Līdzsvara baļķis (1 gab. Lidoņi, 1 gab. Stari) 2 0,00 

7. Vingrošanas komplekss (Lidoņi) 1 0,00 

 

2. Nodot lēmuma 1. punktā minēto kustamo mantu turējumā Tērvetes novada Bukaišu 

pagasta pārvaldei tās funkciju nodrošināšanai. 

 

 

 

3. paragrāfs 

Iesnieguma izskatīšana 
D. Reinika 

 

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

izpirkt no Tērvetes novada pašvaldības īrēto dzīvokli Nr. 8, „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” - 8, 

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” - 8 , 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. marta lēmumu, Tērvetes novada dome, atklāti vārdiski 

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

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

 

 1. Konceptuāli piekrist Tērvetes novada pašvaldībai piederošā dzīvokļa īpašuma       

„Labrenči” - 8 ,Tērvete,  Tērvetes pagasts, Tērvetes novads, nodošanai atsavināšanai. 

http://pro.nais.lv/naiser/text.cfm?Ref=0103012002103132796&Req=0103012002103132796&Key=0103011998101432772&Hash=
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2. Uzdot Tērvetes novada Attīstības nodaļas nekustamo īpašumu speciālistei Andrai Šafarei 

veikt visas nepieciešamās darbības Tērvetes novada pašvaldības dzīvokļa Nr. 8 „Labrenči”, 

Tērvete, Tērvetes pagasts, Tērvetes novads, novērtēšanai un atsavināšanas lēmumprojekta 

sagatavošanai. 

 

 

 

 

4. paragrāfs 

Iesnieguma izskatīšana 
D. Reinika 

 

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

izpirkt no Tērvetes novada pašvaldības īrēto dzīvokli “Mirdzas” dz. 3, Bukaišu 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 „Mirdzas” - 3, 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 „Mirdzas” - 3, 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. marta lēmumu,  Tērvetes novada dome, atklāti vārdiski 

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

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

 

 1. Konceptuāli piekrist Tērvetes novada pašvaldībai piederošā dzīvokļa īpašuma         

„Mirdzas” - 3, 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  „Mirdzas” - 3,  

Bukaišu  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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5. paragrāfs 

Iesnieguma izskatīšana 
D. Reinika 

 

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

izpirkt no Tērvetes novada pašvaldības īrēto dzīvokli “Pakalni” dz.4, Tērvetes pagasts, Tērvetes 

novads, konstatēja: 

/Vārds Uzvārds/ uz īres tiesisko attiecību pamata (2021. gada 2. marta  /īres līguma numurs/) 

lieto Tērvetes novada pašvaldībai piederošo dzīvokļa īpašumu “Pakalni” dz. 4, 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 “Pakalni” dz. 4, 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, 

ievērojot Finanšu komitejas 2021. gada 18. marta lēmumu,  Tērvetes novada dome, atklāti 

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

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

 

 1. Konceptuāli piekrist Tērvetes novada pašvaldībai piederošā dzīvokļa īpašuma         

“Pakalni” dz. 4, Tērvetes pagasts, Tērvetes novads, nodošanai atsavināšanai. 

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

veikt visas nepieciešamās darbības Tērvetes novada pašvaldības “Pakalni” dz. 4, Tērvetes 

pagasts, Tērvetes novads, novērtēšanai un atsavināšanas lēmumprojekta sagatavošanai. 

 

 

 

 

6. paragrāfs 

Par nekustamā īpašuma “Labrenči” - 27 izsoles rezultātu apstiprināšanu 

D. Reinika 

 

 

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

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

Tērvetes novada dome NOLEMJ: 

   

     Pieņemt lēmumu Nr. 39 “Par nekustamā īpašuma “Labrenči” - 27 izsoles rezultātu 

apstiprināšanu” 

 

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

Par nekustamā īpašuma “Sanatorija 5” - 7 izsoles rezultātu apstiprināšanu 

D. Reinika 

 

 

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

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

Tērvetes novada dome NOLEMJ: 

   

     Pieņemt lēmumu Nr. 40 “Par nekustamā īpašuma “Sanatorija 5” - 7 izsoles rezultātu 

apstiprināšanu” 

 

8. paragrāfs 

Par dalību projektu konkursā 
D. Reinika 

 

 

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

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

Tērvetes novada dome NOLEMJ: 

   

     Pieņemt lēmumu Nr. 41 “Par dalību projektu konkursā” 

 

 

 

9. paragrāfs 

Par autoceļu  saraksta ar uzturēšanas klasēm apstiprināšanu   

D. Reinika 

 

 

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

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

Tērvetes novada dome NOLEMJ: 

   

     Pieņemt lēmumu Nr. 42 “Par autoceļu saraksta ar uzturēšanas klasēm apstiprināšanu” 

 

 

 

10. paragrāfs 

Par nekustamā īpašuma „Silmači” sadalīšanu, nosaukuma un zemes lietošanas mērķa 

piešķiršanu 

D. Reinika 

 

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

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

Tērvetes novada dome NOLEMJ: 

   

     Pieņemt lēmumu Nr. 43 “Par nekustamā īpašuma “Silmači” sadalīšanu, nosaukuma un 

zemes lietošanas mērķa piešķiršanu” 
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11. paragrāfs 

Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu, nekustamā īpašuma „Skabargas” 

sadalīšanu, nosaukuma un lietošanas mērķa piešķiršanu 

D. Reinika 

      

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

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

Tērvetes novada dome NOLEMJ: 

   

     Pieņemt lēmumu Nr. 44 “Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu, nekustamā īpašuma 

“Skabargas” sadalīšanu, nosaukuma un lietošanas mērķa piešķiršanu” 

 

 

12. paragrāfs 

Par atvaļinājuma piešķiršanu 
D. Reinika 

 

    Tērvetes novada dome ir izskatījusi domes priekšsēdētājas Daces Reinikas iesniegumu par 

atvaļinājuma piešķiršanu.  

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

149. pantu, Tērvetes novada pašvaldības 2013. gada 28. marta nolikumu ”Tērvetes novada 

domes un to izveidoto iestāžu amatpersonu un darbinieku atlīdzības nolikums”, Tērvetes 

novada dome,  atklāti vārdiski balsojot: PAR - 8 (A. Bruss, S. Laizāns, I. Krūmiņa, L. 

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

Dacei Reinikai saskaņā ar likumu „Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu 

darbībā” balsošanā nepiedaloties, NOLEMJ: 

 

    Piešķirt Tērvetes novada domes priekšsēdētājai Dacei Reinikai  apmaksātu atvaļinājumu no 

2021. gada 7. aprīļa   līdz 2021 . gada 19. aprīlim. 

 

 

 

13. paragrāfs 

Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu, nekustamo īpašumu „Lielpietiņi”, “Pietiņi” 

sadalīšanu, apvienošanu, nosaukuma un lietošanas mērķa piešķiršanu 

D. Reinika 

 

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

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

Tērvetes novada dome NOLEMJ: 

   

     Pieņemt lēmumu Nr. 45 “Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu, nekustamo īpašumu 

“Lielpietiņi”, “Pietiņi” sadalīšanu, apvienošanu, nosaukuma un lietošanas mērķa piešķiršanu” 
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               14. paragrāfs 

Par nekustamā īpašuma “Kvietes”, Bukaišu pagasts, Tērvetes novads, otro izsoli 

D. Reinika 

 

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

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

Tērvetes novada dome NOLEMJ: 

   

     Pieņemt lēmumu Nr. 46 “Par nekustamā īpašuma “Kvietes”, Bukaišu pagasts, Tērvetes 

novads, otro izsoli” 

 

 

15. paragrāfs 

Par mācību īstenošanu klātienē 
D. Reinika 

 

 

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

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

Tērvetes novada dome NOLEMJ: 

   

     Pieņemt lēmumu Nr. 47 “Par mācību īstenošanu klātienē” 

 

 

 

 

16. paragrāfs 

Par izglītības iestādes nolikuma apstiprināšanu 

D. Reinika  

 

2021. gada 4. martā Izglītības un zinātnes ministrija ar  rīkojumu Nr.1-2e/21/90 "Par 

paraugnolikumu apstiprināšanu" apstiprināja jaunus izglītības iestāžu paraugnolikumus. 

Izvērtējot 2014. gada 17. jūlijā Tērvetes novada domes sēdē  apstiprinātā  Annas Brigaderes 

pamatskolas nolikuma  atbilstību Izglītības un zinātnes ministrijas apstiprinātajam vispārējās 

izglītības iestādes paraugnolikumam, konstatējams, ka spēkā esošajā nolikumā veicami būtiski 

grozījumi, tādēļ ir apstiprināms jauns Annas Brigaderes pamatskolas nolikums. 

Saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām”  21. panta 8. punktu un 41. panta pirmās daļas 2. 

punktu, Izglītības likuma 22. panta pirmo daļu, Tērvetes novada dome,  atklāti vārdiski balsojot: 

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

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

 

     Apstiprināt Annas  Brigaderes  pamatskolas nolikumu (pielikumā). 
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17. paragrāfs 

Par nekustamā īpašuma “Atpūtas” – 15 izsoles rezultātu apstiprināšanu 

   D. Reinika 

 

 

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

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

Tērvetes novada dome NOLEMJ: 

   

     Pieņemt lēmumu Nr. 48 “Par nekustamā īpašuma “Atpūtas” - 15 izsoles rezultātu 

apstiprināšanu” 

 

 

Sēdi slēdz plkst. 11.25 

Nākošā sēde 2021. gada 29. aprīlī 

 

Domes priekšsēdētāja                                                                               D. Reinika 

 

 

Protokola parakstīšanas datums 25.03.2021 

 

 

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. martā                                                                                            Nr. 38 

                                                                                                             (protokols Nr. 6, 1. §) 

 

Par Sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Rehabilitācijas centrs “Tērvete”” valdi 
 

Tērvetes novada dome, izskatot iesniegto lēmuma projektu par kandidatūru izvirzīšanu 

Sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Rehabilitācijas centrs "Tērvete"" valdes locekļu amatiem, 

konstatēja, ka: 

Saskaņā ar Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likumu, 

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Rehabilitācijas centrs "Tērvete"" (turpmāk – Sabiedrība) ir 

publiska kapitālsabiedrība, kurā Tērvetes novada pašvaldībai pieder 100 % kapitāla daļas.  

Ņemot vērā to, ka beidzas Sabiedrības valdes locekļu Valda Grīnvalda un Ļubovas Butleres  

pilnvaru termiņi, kā arī nolūkā nodrošināt efektīvu Sabiedrības pārvaldību, ievērojot Publiskas 

personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 37. pantā noteikto, Tērvetes 

novada domes Finanšu komitejā ir veikta Sabiedrības valdes locekļu Valda Grīnvalda un 

Ļubovas Butleres  iepriekšējā pilnvaru termiņā paveiktā un nākotnes redzējuma izvērtēšana.  

Finanšu komiteja, izvērtējot Sabiedrības valdes locekļu Valda Grīnvalda un Ļubovas 

Butleres iepriekšējā pilnvaru termiņā paveikto un nākotnes redzējumu izvērtēšana, apzinot 

vīzijas un paustos mērķis attiecībā uz Sabiedrības saimnieciskās darbības vadības jautājumu 

risināšanu un attīstību, kā arī ņemot vērā to, ka Sabiedrības valdes locekļi Valdis Grīnvalds un 

Ļubova Butlere ir iesnieguši iesniegumus, kuros izteikta piekrišana ievēlēšanai Sabiedrības 

valdes locekļu amatos un ietverti apliecinājumi, ka nepastāv normatīvajos aktos noteikto 

šķēršļu iepriekš minēto amatu ieņemšanai, ir ieteikusi domei izvirzīt Valda Grīnvalda un 

Ļubovas Butleres kandidatūras atkārtotai ievēlēšanai Sabiedrības valdes locekļu amatos uz 

nākamo pilnvaru termiņu. 

Vadoties no norādītā un pamatojoties uz Komerclikuma 224. panta otro daļu, trešo daļu, 

Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 37. panta astoto daļu,  

66. panta pirmās daļas 3. punktu un 79. panta otro daļu, likuma „Par pašvaldībām” 21. panta 

pirmās daļas 9. punktu un 23. punktu, ievērojot Finanšu komitejas 2021. gada 18. marta 

lēmumu, atklāti vārdiski balsojot: PAR - 8 (D. Reinika, A. Bruss, S. Laizāns, I. Krūmiņa, L. 

Karloviča, M. Darguža, A. Miķelsons, I. Vēveris), PRET - nav, ATTURAS - nav, Dzintrai 

Sirsonei balsojumā nepiedaloties, Tērvetes novada dome NOLEMJ: 

 

1. Izvirzīt līdzšinējā Sabiedrības valdes priekšsēdētāja Valda Grīnvalda kandidatūru 

atkārtotai ievēlēšanai Sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Rehabilitācijas centrs "Tērvete"" 

valdes priekšsēdētāja amatā uz nākamo pilnvaru termiņu – 5 (pieciem) gadiem.  
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2. Izvirzīt līdzšinējās Sabiedrības valdes locekles Ļubovas Butleres kandidatūru atkārtotai 

ievēlēšanai Sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Rehabilitācijas centrs "Tērvete"" valdes 

locekļa amatā uz nākamo pilnvaru termiņu – 5 (pieciem) gadiem.   

3. Uzdot Sabiedrības kapitāla daļu turētāja pārstāvim Sabiedrības dalībnieku sapulcē ievēlēt 

Valdi Grīnvaldu Sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Rehabilitācijas centrs "Tērvete"" valdes 

priekšsēdētāja amatā uz nākamo pilnvaru termiņu – 5 (pieciem) gadiem.  

  4. Uzdot Sabiedrības kapitāla daļu turētāja pārstāvim Sabiedrības dalībnieku sapulcē ievēlēt 

Ļubovu Butleri Sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Rehabilitācijas centrs "Tērvete"" valdes 

locekļa amatā uz nākamo pilnvaru termiņu – 5 (pieciem) gadiem.   

5. Uzdot Sabiedrības kapitāla daļu turētāja pārstāvim Sabiedrības vārdā noslēgt 

pilnvarojuma līgumus atbilstoši šī lēmuma nosacījumiem. 

 

 

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. martā                                                                                            Nr. 39 

                                                                                                             (protokols Nr. 6, 6. §) 

 

Par nekustamā īpašuma “Labrenči” – 27  izsoles rezultātu apstiprināšanu 
 

   Izskatot Tērvetes novada domes izsoles komisijas iesniegto izsoles protokolu un tam 

pievienotos dokumentus par Tērvetes novada pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma 

“Labrenči” - 27, Tērvete, Tērvetes pagasts, Tērvetes novads, /kadastra numurs/, sastāvoša no 

divu istabu dzīvokļa ar kopējo platību 48,3 m2 un pie dzīvokļa īpašuma piederošām kopīpašuma 

469/35171 domājamām daļām no daudzdzīvokļu mājas un zemes gabala, 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. marta lēmumu, Tērvetes novada dome, atklāti vārdiski balsojot: PAR -  9 (D. Reinika, A. 

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

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

 

Apstiprināt 2021. gada 11. martā notikušās izsoles protokolu un Tērvetes novada pašvaldībai 

piederošā nekustamā īpašuma “Labrenči” - 27, Tērvete, Tērvetes pagasts, Tērvetes novads, 

izsoles rezultātu – atsavināt Tērvetes novada pašvaldībai piederošo nekustamo īpašumu 

“Labrenči” - 27, Tērvete, Tērvetes pagasts, Tērvetes novads, /kadastra numurs/, mantas 

nosolītājam /Vārds Uzvārds/, /personas kods/, par tās nosolīto un samaksāto pirkuma maksu 

11 900,00 EUR (vienpadsmit tūkstoši deviņi simti euro 00 centi). 

 

 

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. martā                                                                                            Nr. 40 

                                                                                                             (protokols Nr. 6, 7. §) 

 

Par nekustamā īpašuma “Sanatorija 5” – 7  izsoles rezultātu apstiprināšanu 
 

   Izskatot Tērvetes novada domes izsoles komisijas iesniegto izsoles protokolu un tam 

pievienotos dokumentus par Tērvetes novada pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma 

“Sanatorija 5” - 7, Tērvete, Tērvetes pagasts, Tērvetes novads, /kadastra numurs/, sastāvoša no 

vienas istabas dzīvokļa 22 m² platībā, ar pie dzīvokļa īpašuma piederošo kopīpašuma 220/4788 

domājamo daļu no daudzdzīvokļu mājas, /kadastra apzīmējums/, būves, /kadastra apzīmējums/, 

un zemes gabala, /kadastra apzīmējums/, 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. marta lēmumu, Tērvetes novada dome, 

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

Dz. Sirsone, M. Darguža, A. Miķelsons, I. Vēveris), PRET  - nav, ATTURAS - nav, NOLEMJ: 

 

      Apstiprināt 2021. gada 11. martā notikušās izsoles protokolu un Tērvetes novada 

pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma “Sanatorija 5” - 7, Tērvete, Tērvetes pagasts, 

Tērvetes novads, izsoles rezultātu – atsavināt Tērvetes novada pašvaldībai piederošo nekustamo 

īpašumu “Sanatorija 5” - 7, Tērvete, Tērvetes pagasts, Tērvetes novads, /kadastra numurs/, 

mantas nosolītājam /Vārds Uzvārds/, /personas kods/, par tās nosolīto un samaksāto pirkuma 

maksu 430,00 EUR (četri simti trīsdesmit euro 00 centi). 

 

 

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. martā                                                                                            Nr. 41 

                                                                                                       (protokols Nr. 6, 8. §) 

 

Par dalību projektu konkursā 
 

Tērvetes novada dome ir izskatījusi projektu koordinatores Daces Vāceres iesniegumu ar 

priekšlikumu Tērvetes novada pašvaldības piedalīties Zemgales plānošanas reģiona 

izsludinātajā kultūras projektu konkursā “Latvijas valsts mežu un valsts Kultūrkapitāla fonda 

atbalstītā Zemgales kultūras programma 2021” un iesniegt projekta pieteikumu „Mežmuižas 

pils ieejas durvju un vējtvera restaurācijas izpēte”. Projekta kopējās plānotās izmaksas 2601,50 

EUR (divi tūkstoši seši simti viens eiro 50 centi). 

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21. pantu, ievērojot Tērvetes novada domes 

Finanšu komitejas 2021. gada 18. marta lēmumu,   atklāti vārdiski balsojot: PAR – 9 (D. 

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

Miķelsons, I. Vēveris), PRET –  nav, ATTURAS – nav, Tērvetes novada dome NOLEMJ: 

 

1. Piedalīties Zemgales plānošanas reģiona izsludinātajā kultūras projektu konkursā 

“Latvijas valsts mežu un valsts Kultūrkapitāla fonda atbalstītā Zemgales kultūras 

programma 2021” un iesniegt projekta pieteikumu „Mežmuižas pils ieejas durvju un vējtvera 

restaurācijas izpēte”.  

2. Apstiprināt projekta kopējās izmaksas 2601,50 EUR (divi tūkstoši seši simti viens eiro 

50 centi).  

3. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot izpilddirektoram M. Berlandam. 

 

 

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. martā                                                                                            Nr. 42 

                                                                                                                (protokols Nr. 6, 9. §) 

 

Par autoceļu saraksta ar uzturēšanas klasēm apstiprināšanu 
 

Tērvetes novada dome, izskatot Tērvetes novada domes Finanšu komitejas iesniegto lēmuma 

projektu par sagatavotā autoceļu saraksta ar uzturēšanas klasēm, ko sagatavojis Tērvetes novada 

domes atbildīgais speciālists par pašvaldības autoceļiem, apstiprināšanu, konstatēja, ka: 

2021. gada 16. aprīlī stājas spēkā Ministru kabineta 2021. gada 07. janvāra noteikumi Nr. 26 

“Noteikumi par valsts un pašvaldību autoceļu ikdienas uzturēšanas prasībām un to izpildes 

kontroli”, kas aizstāj līdz šim laikam spēkā esošos Ministru kabineta 2010. gada 9. marta 

noteikumus Nr. 224 “Noteikumi par valsts un pašvaldību autoceļu ikdienas uzturēšanas 

prasībām un to izpildes kontroli”. 

Līdz ar norādīto Ministru kabineta 2021. gada 07. janvāra noteikumu Nr. 26 “Noteikumi par 

valsts un pašvaldību autoceļu ikdienas uzturēšanas prasībām un to izpildes kontroli” spēkā 

stāšanos, mainās arī atsevišķu autoceļu uzturēšanas klases. 

Norādītā iemesla dēļ ir nepieciešams arī aktualizēt un pārskatīt ar Tērvetes novada domes 

lēmumu apstiprinātos Tērvetes novada pašvaldības autoceļu sarakstus ar autoceļu uzturēšanas 

klasēm. 

Vadoties no norādītā, pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21. panta pirmās daļas 27. 

punktu, Ministru kabineta 2010. gada 9. marta noteikumiem Nr. 224 “Noteikumi par valsts un 

pašvaldību autoceļu ikdienas uzturēšanas prasībām un to izpildes kontroli” un ievērojot 

Ministru kabineta 2021. gada 07. janvāra noteikumus Nr. 26 “Noteikumi par valsts un 

pašvaldību autoceļu ikdienas uzturēšanas prasībām un to izpildes kontroli”, Finanšu komitejas 

2021. gada 18. marta lēmumu, Tērvetes novada dome, atklāti vārdiski balsojot: PAR -  9 (D. 

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

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

    

    1. Apstiprināt Tērvetes novada pašvaldības autoceļu sarakstus ar autoceļu uzturēšanas 

klasēm (lēmuma pielikumā), nosakot, ka uzturēšanas klases ziemas sezonai (no 16. oktobra līdz 

15. aprīlim) un vasaras sezonai (no 16. aprīļa līdz 15. oktobrim) netiek mainītas.  

   2. Atzīt par spēku zaudējušu Tērvetes novada domes 2015. gada 20. augusta sēdes lēmumu 

(protokols Nr. 13, 1. §)  “Par autoceļu saraksta ar uzturēšanas klasēm apstiprināšanu”. 
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   3. Informāciju par apstiprinātajām autoceļu uzturēšanas klasēm publicēt pašvaldības tīmekļa 

vietnē www.tervetesnovads.lv. 

   4. Lēmuma izpildi uzdot veikt Tērvetes novada domes atbildīgajam speciālistam par 

pašvaldības autoceļiem.  

   5. Lēmuma izpildes kontroli uzdot veikt Tērvetes novada pašvaldības izpilddirektoram. 

   6. Noteikt, ka lēmums stājas spēkā ar 2021. gada 16. aprīlī. 

 

 

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. martā                                                                                            Nr. 43 

                                                                                                     (protokols Nr. 6, 10. §) 

 

Par nekustamā īpašuma “Silmači” sadalīšanu, nosaukuma un zemes lietošanas mērķa 

piešķiršanu 

 

Tērvetes novada dome ir izskatījusi /Vārds Uzvārds/, /personas kods/, iesniegumu par zemes 

īpašuma „Silmači”, Augstkalnes pagasts, Tērvetes novads, sadalīšanu, nosaukuma un zemes 

lietošanas mērķa piešķiršanu. 

Izskatot augstāk minēto ierosinājumu, Tērvetes novada dome konstatēja: 

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

pieder /Vārds Uzvārds/ un sastāv no divām zemes vienībām ar /kadastra apzīmējums/  (3,6 ha 

platībā) un /kadastra apzīmējums/  (0,32 ha platībā), ar to kopējo platību 3,92 ha. /Vārds 

Uzvārds/ īpašuma tiesības uz nekustamo īpašumu „Silmači”, Augstkalnes pagasts, Tērvetes 

novads, reģistrētas Augstkalnes pagasta /zemesgrāmatas nodalījuma numurs/. 

Savā iesniegumā /Vārds Uzvārds/ norāda, ka vēlas no tam piederošā zemes īpašuma 

„Silmači”, Augstkalnes  pagasts, Tērvetes novads, atdalīt visu zemes vienību ar /kadastra 

apzīmējums/,  3,6 ha kopplatībā, piešķirt tai  jaunu nosaukumu un zemes lietošanas mērķi. 

Ņemot vērā minētos lietas faktiskos apstākļus ir konstatējams, ka vadoties no Zemes 

ierīcības likuma 8. panta nosacījumiem, zemes ierīcības projekta izstrāde visas zemes vienības 

ar /kadastra apzīmējums/ atdalīšanai no nekustamā īpašuma „Silmači” nav nepieciešama. 

Ievērojot norādīto un pamatojoties uz Nekustamā īpašuma valsts kadastra likumu, Zemes 

ierīcības likumu, likuma „Par pašvaldībām” 21. pantu un LR MK 20.06.2006. noteikumiem Nr. 

496 „Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas 

mērķu noteikšanas un maiņas kārtība”, atklāti vārdiski balsojot: PAR - 9 (D. Reinika, A. Bruss, 

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

- nav, ATTURAS - nav, Tērvetes novada dome NOLEMJ: 

 

 1. Atdalīt no nekustamā īpašuma „Silmači”, Augstkalnes pagasts, Tērvetes novads, 

/kadastra numurs/, visu zemes vienību ar /kadastra apzīmējums/, 3,6 ha platībā. 

 2. No nekustamā īpašuma „Silmači”, Augstkalnes pagasts, Tērvetes novads, /kadastra 

numurs/, atdalāmajai zemes vienībai ar /kadastra apzīmējums/, piešķirt jaunu adresi un 

nosaukumu – „Silmacīši”, Augstkalnes  pagasts, Tērvetes novads, un visā tās platībā (3,6 ha) 

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

lauksaimniecība (NĪLM kods – 0101). 
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 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. martā                                                                                            Nr. 44 

                                                                                                    (protokols Nr. 6, 11. §) 

 

Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu, nekustamā īpašuma “Skabargas” 

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 

„Skabargas”, Augstkalnes pagasts, Tērvetes novads, /kadastra numurs/, sadalīšanu, nosaukuma 

un lietošanas mērķa piešķiršanu sadalītajiem zemes gabaliem.  

Izskatot augstāk minēto iesniegumu un izstrādāto zemes ierīcības projektu, Tērvetes novada 

dome konstatēja: 

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

numurs/, pieder /Vārds Uzvārds/ un sastāv no vienas  zemes vienības ar kopējo platību 7,0 ha.  

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

Tērvetes novads, reģistrētas Augstkalnes  pagasta /zemesgrāmatas nodalījuma numurs/.    

Nekustamā īpašuma „Skabargas” īpašnieks 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 AG” sertificēts  zemes ierīkotājs Baiba 

Eglīte, sertifikāta sērija BA Nr.106, atbilstoši normatīvo aktu nosacījumiem.  

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

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

vienībās, Nr. 1 – 0,6 ha platībā un Nr.2 – 6,4 ha platībā, izveidojot divus īpašumus 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 – „Skabardzēni”, Augstkalnes pagasts, Tērvetes novads, bet zemes 

vienībai Nr. 1 /kadastra apzīmējums/ atstāt iepriekšējo nosaukumu un adresi – “Skabargas”, 

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 protokolam pievienoto zemes 

ierīcības projekta lietu (pielikums pie lēmuma) pamatojoties uz Zemes ierīcības likuma 5., 8. 
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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 -  9 (D. Reinika, A. Bruss, S. Laizāns, I. Krūmiņa, L. Karloviča, Dz. 

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

 

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

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

/kadastra apzīmējums/ divās atsevišķās zemes vienībās: Nr. 1, /kadastra apzīmējums/, 0,6 ha 

platībā  un Nr. 2, /kadastra apzīmējums/,  6,4 ha platībā. 

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

Tērvetes novads, sekojošus nosaukumus, adreses, un lietošanas mērķus: 

    2.1. paliekošajai zemes vienībai  Nr. 1 ar /kadastra apzīmējums/, kopējā platība 0,6 ha, 

atstāt iepriekšējo nosaukumu un adresi – „Skabargas”,  Augstkalnes pagasts, Tērvetes novads, 

un visā tās platībā (0,6 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 6,4 ha, 

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

platībā (6,4 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. martā                                                                                            Nr. 45 

                                                                                                     (protokols Nr. 6, 13. §) 

 

Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu, nekustamo īpašumu “Lielpietiņi”, “Pietiņi” 

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 

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

/kadastra apzīmējums/ un nekustamā īpašuma “Pietiņi”, 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 „Lielpietiņi”, Augstkalnes pagasts, Tērvetes novads, /kadastra 

numurs/, pieder /Vārds Uzvārds/ un /Vārds Uzvārds/ un sastāv no divām   zemes vienībām ar 

/kadastra apzīmējums/ (58,1 ha) un /kadastra apzīmējums/ (9,8 ha) ar to kopīgo platību 67,9 

ha. 

/Vārds Uzvārds/ un /Vārds Uzvārds/  īpašuma tiesības uz nekustamo īpašumu „Lielpietiņi”, 

Augstkalnes pagasts, Tērvetes novads, reģistrētas Augstkalnes  pagasta /zemesgrāmatas 

nodalījuma numurs/.   

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

pieder /Vārds Uzvārds/ un sastāv no vienas  zemes vienības ar /kadastra apzīmējums/  (1,90 

ha). 

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

Tērvetes novads, reģistrētas Augstkalnes  pagasta /zemesgrāmatas nodalījuma numurs/.    

Nekustamā īpašuma „Lielpietiņi” īpašnieki /Vārds Uzvārds/ un  /Vārds Uzvārds/ vēlas 

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

daļās atbilstoši izstrādātajam zemes ierīcības projektam un atdalīto zemes vienības daļu 

apvienot ar blakus esošo zemes vienību “Pietiņi”, 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 „Lielpietiņi”, Augstkalnes 

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

vienībās – 33,95 ha platībā un 24,15 ha platībā. Zemes vienību 24,15 ha platībā paredzēts 

apvienot ar blakus esošos zemes vienību “Pietiņi”, /kadastra apzīmējums/, 1,90 ha platībā, 
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izveidojot zemes vienību Nr. 1 - 26,05 ha platībā. Zemes ierīcības projekts konkretizē 

nekustamā īpašuma apgrūtinājumus. Zemes ierīcības projektā paredzētie pasākumi atbilst 

Tērvetes novada teritorijas plānojumam.   

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

atstāt iepriekšējo nosaukumu „Lielpietiņi”, Augstkalnes pagasts, Tērvetes novads, bet zemes 

vienībai Nr. 1 /kadastra apzīmējums/ atstāj iepriekšējo nosaukumu “Pietiņi”, 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 - 9 (D. Reinika, A. Bruss, S. Laizāns, I. Krūmiņa, L. Karloviča, Dz. 

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

 

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

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

/kadastra apzīmējums/ divos atsevišķos zemes gabalos 33,95 ha platībā un 24,15 ha platībā, pēc 

sadalīšanas zemes gabalu 24,15 ha platībā apvienojot ar zemes vienību “Pietiņi”, Augstkalnes 

pagasts, Tērvetes novads, /kadastra apzīmējums/, izveidojot zemes vienību 26,05 ha platībā. 

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

Tērvetes novads, un apvienotajam nekustamajam īpašumam „Pietiņi”, Augstkalnes pagasts, 

Tērvetes novads, sekojošus nosaukumus un lietošanas mērķus: 

2.1. zemes vienībai ar /kadastra apzīmējums/, kopējā platība 33,95 ha, atstāt iepriekšējo 

nosaukumu „Lielpietiņi”,  Augstkalnes pagasts, Tērvetes novads, un visā tās platībā (33,95 ha) 

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

lauksaimniecība (NĪLM kods 0101);  

2.2. zemes vienībai ar /kadastra apzīmējums/, kopējā platība 26,05 ha, atstāt iepriekšējo 

nosaukumu „Pietiņi”, Augstkalnes pagasts, Tērvetes novads, un visā tās platībā (26,05 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 TĒRVETES PAGASTĀ 

 

LĒMUMS 
 

2021. gada 25. martā                                                                                 Nr. 46 

                                                                                                    (protokols Nr. 6, 14. §) 

 

Par nekustamā īpašuma “Kvietes”, Bukaišu pagasts, Tērvetes novads, otro izsoli 

 

Tērvetes novada dome ir izskatījusi Attīstības nodaļas iesniegto lēmuma projektu par 

Tērvetes novada pašvaldībai piederošā nekustamo īpašumu “Kvietes”, Bukaišu pagasts, 

Tērvetes novads, kadastra numurs 4656 003 0053, pirmās izsoles atzīšanu par nenotikušu un 

otrās izsoles rīkošanu. 

Izskatot minēto ierosinājumu, Tērvetes novada dome konstatēja: 

Saskaņā ar Tērvetes novada domes 2021. gada 28. janvāra sēdes lēmumu Nr. 19 „Par 

nekustamā īpašuma “Kvietes”, Bukaišu pagasts, Tērvetes novads, atsavināšanu”, Tērvetes 

novada dome ir nolēmusi nodot atsavināšanai nekustamo īpašumu “Kvietes”, Bukaišu pagasts, 

Tērvetes novads, kadastra numurs 4656 003 0053, pārdodot to pirmā atklātā mutiskā izsolē ar 

augšupejošu soli ar apstiprināto izsoles nosacīto sākumcenu 5800 EUR apmērā.  

Izsoles sludinājumā noteiktajā termiņā netika reģistrēts neviens izsoles dalībnieks. 

Saskaņā ar Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 31. panta pirmo daļu, ja neviens 

pircējs nav pārsolījis izsoles sākumcenu vai arī nosolītājs nav samaksājis nosolīto cenu, izsole 

ar augšupejošu soli atzīstama par nenotikušu. 

     Saskaņā ar Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 32. panta pirmās daļas 1. 

punktu, ja nekustamā īpašuma pirmajā izsolē neviens nav pārsolījis izsoles sākumcenu, var rīkot 

otro izsoli ar augšupejošu soli, kurā institūcija, kas organizē nekustamā īpašuma atsavināšanu, 

var pazemināt izsoles sākumcenu ne vairāk kā par 20 procentiem. 

Ņemot vērā iepriekš norādītos lietas faktiskos apstākļus un papildus pamatojoties uz 

Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 4., 5., 8., 9., 10. un 11. pantu, likuma „Par 

pašvaldībām” 21. panta pirmās daļas 27. punktu un LR Ministru kabineta 01.02.2011. 

noteikumiem Nr. 109 “Kārtība, kādā atsavināma publiskas personas manta”, atklāti vārdiski 

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

Darguža, A. Miķelsons, I. Vēveris), PRET – nav, ATTURAS – nav, Tērvetes novada dome 

NOLEMJ: 

 

     1. Atzīt par nenotikušu nekustamā īpašuma „Kvietes”, Bukaišu pagasts, Tērvetes novads, 

kadastra numurs  4656 003 0053, pirmo izsoli. 
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     2. Rīkot otro mutisko izsoli ar augšupejošu soli Tērvetes novada pašvaldībai piederošajam 

nekustamajam īpašumam „Kvietes”, Bukaišu pagasts, Tērvetes novads, kadastra numurs  4656 

003 0053, kas sastāv no vienas apbūvētas zemes vienības ar kopējo platību 1,186 ha, kadastra 

apzīmējums 4656 003 0053 0053, un uz tās atrodošajām ēkām - dzīvojamās ēkas, kadastra 

apzīmējums 4656 003 0053 001, un saimniecības ēkas, kadastra apzīmējums 4656 003 0053 

002. 

     3. Apstiprināt nekustamā īpašuma „Kvietes”, Bukaišu pagasts, Tērvetes novads, izsoles 

noteikumus (lēmuma pielikumā), nosakot otrās izsoles nosacīto sākumcenu 4700 EUR (četri 

tūkstoši septiņi simti eiro) apmērā. 

     4. Apstiprināt nekustamā īpašuma „Kvietes”, Bukaišu pagasts, Tērvetes novads, izsoles 

komisiju šādā sastāvā:  

1) izsoles komisijas priekšsēdētājs – Tērvetes novada pašvaldības izpilddirektors Māris 

Berlands; 

2) izsoles komisijas locekļi –  

  Tērvetes novada domes jurists Ivars Gorskis, 

  Tērvetes novada domes ekonomiste Sandra Latiša.  

     5. Publicēt sludinājumu par Tērvetes novada pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma 

„Kvietes”, Bukaišu pagasts, Tērvetes novads, otro izsoli Tērvetes novada pašvaldības tīmekļa 

vietnē www.tervetesnovads.lv, oficiālajā izdevumā „Latvijas Vēstnesis” un pēc iespējas 

pašvaldības informatīvajā izdevumā „Laikam līdzi”. 

 

 

Domes priekšsēdētāja                                                                                  D.  Reinika 
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2021. gada 25. martā                                                                                     Nr. 47 

                                                                                                    (protokols Nr. 6, 15. §) 

 

Par mācību īstenošanu klātienē 

 

    Tērvetes novada dome, izskatot Tērvetes novada domes priekšsēdētājas iesniegto lēmuma 

projektu par mācību uzsākšanu klātienē, konstatēja, ka: 

   Atbilstoši Ministru kabineta 06.11.2020. rīkojuma Nr. 655 “Par ārkārtējās situācijas 

izsludināšanu” 5.13.2.1 apakšpunkta nosacījumiem, mācību procesu klātienē 1.– 4. klasē var 

īstenot, nodrošinot epidemioloģiskās drošības prasības un veicot izglītības iestādē klātienē 

nodarbināto iknedēļas testēšanu, ja kārtējās kalendāra nedēļas otrdienā 14 dienu kumulatīvais 

Covid-19 gadījumu skaits uz 100 000 iedzīvotāju konkrētās pilsētas vai novada administratīvajā 

teritorijā, kurā atrodas izglītības iestāde, nepārsniedz 200 un epidemioloģiskie apstākļi liecina 

par drošāku situāciju administratīvajā teritorijā. Slimību profilakses un kontroles centrs reizi 

nedēļā ceturtdienās publicē oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis" to pilsētu un novadu 

sarakstu, kuros atbilstoši Slimību profilakses un kontroles centra tīmekļvietnē trešdienā 

publicētajai informācijai 14 dienu kumulatīvais saslimstības rādītājs atbilst tādam līmenim, lai 

īstenotu klātienes mācības 1.– 4. klasē. Atsevišķos gadījumos, ievērojot epidemioloģiskos 

apstākļus, kas mazina Covid-19 izplatīšanās riskus, mācību procesu klātienē 1.– 4. klasē var 

organizēt arī tad, ja 14 dienu kumulatīvais Covid-19 gadījumu skaits uz 100 000 iedzīvotāju 

pārsniedz 200, bet ne vairāk kā 220 – lemjot par klātienes mācību atsākšanu konkrētajā 

administratīvajā teritorijā, ne vairāk kā  250 – lemjot par klātienes mācību turpināšanu 

konkrētajā administratīvajā teritorijā. Situācijas izvērtējums tiek balstīts uz vairākiem 

epidemioloģiskiem kritērijiem, to skaitā jaunatklāto Covid-19 gadījumu ģeogrāfiskais 

sadalījums, to sasaiste ar konkrētām iestādēm, uzņēmumiem, mājsaimniecībām, pasākumiem 

u. c., vienlaikus vērtējot tos saistībā ar iespējamu ietekmi uz izglītības procesa organizāciju. 

   Saskaņā ar   Slimību profilakses un kontroles centra 2021. gada 25. martā  oficiālajā 

izdevumā "Latvijas Vēstnesis" publicēto to pilsētu un novadu sarakstu, kuros atbilstoši Slimību 

profilakses un kontroles centra tīmekļvietnē trešdienā publicētajai informācijai 14 dienu 

kumulatīvais saslimstības rādītājs atbilst tādam līmenim, lai īstenotu klātienes mācības 1.– 4. 

klasē, Tērvetes novads ietilpst to novadu lokā, kurā var īstenot   klātienes mācības 1.– 4. klasē. 

Lēmumu par mācību īstenošanu  klātienē pieņem izglītības iestādes dibinātājs. 

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 – 9 (D. Reinika, A. Bruss, 

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

– nav,  ATTURAS – nav, NOLEMJ: 
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     1. No  2021. gada  29 . marta turpināt  klātienes mācības 1. - 4. klasei  Annas Brigaderes 

pamatskolā  un Augstkalnes pamatskolā  un  turpināt tās īstenot arī turpmākajās nedēļās, 

ja atbilstoši Slimību profilakses un kontroles centra oficiālajā izdevumā "Latvijas 

Vēstnesis" publicētajam to pilsētu un novadu sarakstam, kuros atbilstoši Slimību profilakses 

un kontroles centra tīmekļvietnē trešdienā publicētajai informācijai 14 dienu kumulatīvais 

saslimstības rādītājs atbilst tādam līmenim, lai īstenotu klātienes mācības 1. – 4. klasē,  

Tērvetes novads ietilps to novadu lokā, kurā var īstenot  klātienes mācības 1. – 4. klasē. 

     2.  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.   

     3. 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 par mācību 

uzsākšanu klātienē. 

     4. Uzdot Tērvetes novada domes izglītības darba koordinatorei Initai Rozei informēt 

Izglītības un zinātnes ministriju par mācību turpināšanu  klātienē Annas Brigaderes pamatskolā 

un Augstkalnes pamatskolā. 

     5. Uzdot Tērvetes novada pašvaldības izpilddirektoram Mārim Berlandam ar 2021. gada 29. 

martu iespēju robežās veikt visus nepieciešamos epidemioloģiskās drošības pasākumus, lai 

nodrošinātu izglītojamiem iespēju nokļūt izglītības iestādē veselībai drošā veidā. 

 

 

Domes priekšsēdētāja                                                                                  D.  Reinika 
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LĒMUMS 
 

2021. gada 25. martā                                                                                            Nr. 48 

                                                                                                     (protokols Nr. 6, 17. §) 

 

Par nekustamā īpašuma “Atpūtas” – 15  izsoles rezultātu apstiprināšanu 

 

       Izskatot Tērvetes novada domes izsoles komisijas iesniegto izsoles protokolu un tam 

pievienotos dokumentus par Tērvetes novada pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma 

“Atpūtas” - 15, Tērvetes pagasts, Tērvetes novads, /kadastra numurs/, atsavināšanu un 

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

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

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

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

pašvaldībām” 21. panta pirmās daļas 17. un 27. punktu, Tērvetes novada dome, atklāti vārdiski 

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

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

 

      Apstiprināt 2021. gada 11. martā notikušās izsoles protokolu un Tērvetes novada 

pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma “Atpūtas” - 15, Tērvetes pagasts, Tērvetes novads, 

/kadastra numurs/, izsoles rezultātu – atsavināt Tērvetes novada pašvaldībai piederošo 

nekustamo īpašumu “Atpūtas” - 15, Tērvetes pagasts, Tērvetes novads, /kadastra numurs/, 

sastāvošu no trīsistabu dzīvokļa ar kopējo platību 71 m2 un pie dzīvokļa īpašuma piederošām 

kopīpašuma 7100/96120 domājamām daļām no daudzdzīvokļu mājas un zemes gabala mantas 

nosolītājam Sabiedrībai ar ierobežotu atbildību /Nosaukums/, /reģistrācijas numurs/, par tās 

nosolīto un samaksāto pirkuma maksu 3100,00 EUR (trīs tūkstoši viens simts eiro 00 centi). 

 

 

Domes priekšsēdētāja                                                                                  D.  Reinika 
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APSTIPRINĀTS  

ar Tērvetes novada domes  

2021. gada 25. marta sēdes lēmumu 

(protokols Nr. 6, 9. §)  

 
 

Tērvetes novada pašvaldība  
(autoceļu īpašnieks) 

   

Augstkalnes pagasta autoceļu saraksts 

ar uzturēšanas klasēm 
 

Au01 Šalkas-Lapsas-Klinti- Stūri 

0,00 

4,03 

4,57 

4,86 

4,96 

4,03 

4,57 

4,86 

4,96 

5,01 

4,03 

0,54 

0,29 

0,10 

0,05 

grants 

grants 

melnais 

melnais 

melnais 

  D 

Au02 Līvānu iela 0,00 0,27 0,27 melnais   D 

Au03 Jelgavas šoseja-Klinti 0,00 0,37 0,37 grants   D 

Au04 Jelgavas šoseja-Anseļi 0,00 0,44 0,44 grants   D 

Au05 Jelgavas šoseja-Kairēni 0,00 0,08 0,08 melnais   D 

Au06 Puriņi-Pagasta padome 

0,00 

0,07 

0,13 

0,77 

0,07 

0,13 

0,77 

0,85 

0,07 

0,06 

0,64 

0,08 

grants 

grants 

melnais 

melnais 

  

D 

Au07 Lakstīgalas-Rauši 0,00 0,23 0,23 melnais   C 

Au08 Smilgas -Puķulejas 0,00 0,11 0,11 grants   D 

Au09 Svētes ceļš-Cielaviņas 
0,00 

0,37 

0,37 

0,40 

0,37 

0,03 

grants 

bez seguma 

  
D 

Au10 
Vārpas-Beķeri-Kauliņi-Svētes 

šoseja 

0,00 

0,22 

0,40 

1,00 

0,22 

0,40 

1,00 

1,38 

0,22 

0,18 

0,60 

0,38 

melnais 

bez seguma 

bez seguma 

bez segums 

  D 

Au11 
Baloži-Bērziņi-Zvaigznes-

Svētes šoseja 

0,00 

1,48 

1,74 

1,48 

1,74 

3,05 

1,49 

0,26 

1,31 

grants 

grants 

grants 
  D 

Au12 
Svētes ceļš-Mazspiņņi-

Jaunzemji-Tīsiņi 

0,00 

1,90 

1,98 

2,26 

1,90 

1,98 

2,26 

3,11 

1,90 

0,08 

0,28 

0,85 

grants 

grants 

grants 

grants 

  D 

Au13 Mazspiņņi-Lielapiņņi 0,00 0,29 0,29 grants   D 

Au14 
Dobeles šoseja-Dauzas-

Dzeguzēni 
0,00 

2,92 

2,92 

5,13 

2,92 

2,21 

grants 

grants 
  D 

Au15 
Bauskas šoseja-Likteņi-

Zaļenieku pagasts 
0,00 0,86 0,86 grants   D 

Au16 Dauzas-Grunduļi 0,00 0,22 0,22 grants   D 

Au17 Svētes ceļš-Mazberķene 0,00 1,03 1,03 grants   D 

Au18 Svētes ceļš-Putni 
0,00 

0,28 

0,28 

0,76 

0,28 

0,48 

grants 

grants 
  D 

Ceļa 

Nr. 

 

 

Autoceļa nosaukums 

Adrese (km) Svarīgākie autoceļu un tiltu parametri 

Autoceļu 

uzturēša-

nas klase no līdz 

autoceļa tiltu 

garu

ms 

(km) 

seguma veids 
skai

ts 

garu

ms 

(m) 
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Au19 
Klāvi-Kaijēni-Sinepes-

Svētesšoseja 

0,00 

1,25 

1,78 

1,25 

1,78 

3,00 

1,25 

0,53 

1,22 

grants 

grants 

grants 

  D 

Au20 Dzeguzēni-Kirši-Kaijēni 0,00 0,38 0,38 grants   D 

Au21 
Augstkalne-Ķepenes-Klāvi-

Vilces pagasts 

0,00 

4,65 

4,60 

7,49 

4,59 

2,84 

grants 

grants 
1 14 D 

Au22 Suteņu ceļš 0,00 0,53 0,53 grants   D 

Au23 Lielmaikaišu ceļš 0,00 0,35 0,35 grants   D 

Au24 Ķepenes-Višķi-Graši 0,00 1,24 1,24 grants   D 

Au25 Lielmaikaiši-Ausekļi 0,00 0,57 0,57 bez seguma   D 

Au26 Svētes ceļš-Piduļi 0,00 0,68 0,68 grants 1 16 D 

Au27 Ainavas-Liepas 0,00 0,52 0,52 grants   D 

Au28 Svētes ceļš-Rubenīšu ferma 
0,00 

0,37 

0,37 

0,57 

0,35 

0,20 

grants 

cits segums 
1 24 D 

Au29 Stūri-Internāts-A/S”Arta-F” 
0,00 

0,12 

0,21 

0,12 

0,21 

0,27 

0,12 

0,09 

0,06 

melnais 

grants 

grants 

   

Au30 Ceriņu tilts- Rubeņi-Kukaiņi 0,00 0,78 0,78 grants   D 

Au31 Svētes ceļš- Jelgavas šoseja 0,00 0,13 0,13 melnais   D 

Au32 Jelgavas šoseja- Ziedoņi 
0,00 

0,16 

0,50 

0,16 

0,50 

0,72 

0,16 

0,34 

0,22 

melnais 

grants 

bez seguma 

  D 

Au33 Lidlauks-Ķimikāliju noliktava 
0,00 

0,20 

0,20 

0,26 

0,20 

0,06 

melnais 

bez seguma 
  D 

Au34 Jelgavas šoseja-kalte-Cīruļi 
0,00 

0,15 

0,15 

0,30 

0,15 

0,15 

melnais 

bez seguma 
  D 

Au35 
Bēnes ceļš-Zilgmes-Jelgavas 

šoseja 
0,00 0,25 0,25 grants   D 

Au36 Nameji-Mediņi 0,25 0,35 0,10 grants   D 

Au37 Bēnes ceļš- Gaiļu kapi 0,00 0,13 0,13 grants   D 

Au38 Jelgavas šoseja-Cepļi-Pluģi 0,00 0,72 0,72 grants   D 

Au39 Jelgavas šoseja-Miglēni-Ratiņi 
0,00 

0,50 

0,50 

0,98 

0,50 

0,48 

grants 

grants 
  D 

Au40 
Jelgavas šoseja-Priedulāji-lopu 

kapsēta 
0,00 0,16 0,16 grants   D 

Au41 
Bukaišu ceļš-Mežinieki-

Kalniņi 
0,00 1,18 1,18 grants   D 

 
 

Tērvetes pagasta autoceļu saraksts 

ar uzturēšanas klasēm 

Te01 Līdumi-Pasts 0,00 0,68 0,68 melnais   D 

Te02 Šalkas-Jauntišas 

0,00 

0,20 

0,29 

0,39 

0,20 

0,29 

0,39 

0,61 

0,20 

0,09 

0,10 

0,22 

melnais 

bez seguma 

grants 

grants 

  D 

Te03 Žiguļi-Skabarži 

0,00 

0,20 

0,34 

0,20 

0,34 

0,44 

0,20 

0,14 

0,10 

melnais 

grants 

grants 

  D 

Te04 Aldari-Attīrīšanas ietaises 

0,00 

0,03 

0,08 

0,03 

0,08 

0,34 

0,03 

0,05 

0,26 

melnais 

grants 

grants 

  D 

Te05 Kroņauce-Ružas 0,00 4,43 4,43 melnais 1 18 D 

Te06 Jaunās darbnīcas-Auces šoseja 0,00 1,62 1,62 melnais 1 18 D 

Ceļa 

Nr. 

 

 

Autoceļa nosaukums 

Adrese (km) Svarīgākie autoceļu un tiltu parametri 

Autoceļu 

uzturēša-

nas klase 

 

no līdz 

autoceļa tiltu 

garu

ms 

(km) 

seguma veids 
skai

ts 

garu

ms 

(m) 
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Te07 Dambīši-Kaijas 

0,00 

0,84 

1,84 

1,99 

0,84 

1,84 

1,99 

2,46 

0,84 

1,00 

0,15 

0,47 

gants 

grants 

grants 

grants 

  D 

Te08 Zīles-Meirēni-Bušas 

0,00 

0,42 

1,17 

0,42 

1,17 

1,71 

0,42 

0,75 

0,54 

bruģis 

grants  

bez seguma 

  D 

Te09 Īkšķīši-Mālzemnieki 1,47 3,22 1,75 grants   D 

Te10 Anšķini-Mālzemnieki 

0,00 

1,42 

1,72 

2,95 

1,42 

1,70 

2,95 

3,21 

1,42 

0,28 

1,23 

0,26 

grants 

grants 

grants 

melnais 

1 18 D 

Te11 Jaunās darbnīcas-Mazšķindeļi 0,00 1,32 1,32 melnais   D 

Te12 Tišas-Tišu ferma 0,00 0,38 0,38 melnais   D 

Te13 Dobeles šoseja- bērnudārzs 0,00 0,09 0,09 bruģis   D 

Te14 Auces šoseja-Annenieki 0,00 0,05 0,05 melnais   D 

Te15 
Vecās darbnīcas-Kliņgeru 

krustojums 
0,00 2,42 2,42 melnais   D 

Te16 Lāmiņas-Lieljūgaiņi 0,00 0,44 0,44 melnais   D 

Te17 
Klinģeru krustojumss-Tērces-

Dobeles šoseja 

0,00 

1,60 

1,80 

1,60 

1,80 

2,01 

1,60 

0,20 

0,21 

grants 

melnais 

melnais 

  D 

Te18 Tērces-Mazkalniņas 0,00 0,45 0,45 melnais   D 

Te19 Dobeles šoseja-Indrāni 0,00 1,02 1,02 grants   D 

Te20 Kliņģeru krustojumss-Kliņģeri 0,00 0,64 0,64 melnais   D 

Te21 
Klinģeru krustojums-Penkules 

ceļš 

0,00 

0,03 

0,03 

2,50 

0,03 

2,47 

melnais 

grants 
  D 

Te22 
Jelgavas šoseja-Tērvetes 

ūdenskrātuve 
0,00 1,03 1,03 grants   D 

Te23 
Jelgavas šoseja-Rehabilitācijas 

centrs 

0,00 

0,22 

0,22 

0,68 

0,22 

0,46 

melnais 

melnais 
  D 

Te24 
Dobeles šoseja-Liesmiņas-

Jelgavas šoseja 
0,00 0,67 0,67 melnais   D 

Te25 

 

Sanatoriju ceļš 
       Pievedceļš ap dzīvojamām mājām 

0,00 

0,04 

0,00 

0,04 

0,19 

0,21 

0,04 

0,19 

0,21 

melnais 

grants 

melnais 

  D 

Te26 Runči-Klētnieki-Ilgvari 

0,00 

0,36 

0,52 

0,61 

0,36 

0,52 

0,61 

0,75 

0,36 

0,16 

0,09 

0,14 

melnais 

melnais 

grants 

bez seguma 

  D 

Te27 Labrenču ceļš 
0,00 

0,82 

0,82 

1,33 

0,82 

0,25 

melnais 

bruģis 
  D 

Te28 Penkules ceļš-Tērvetes skola 

0,000,

29 

0,55 

0,29 

0,55 

0,73 

0,29 

0,26 

0,18 

melnais  

 melnais  

grants 

  D 

Te29 Krastiņi-Dumpji-Upītes 0,00 4,49 4,49 grants   D 

Te30 Klajlauki-Čakši 0,20 0,49 0,29 grants   D 

Te31 
Gravenieki- Pīlādži-Jelgavas 

šoseja 

0,00 

0,26 

2,56 

0,26 

2,56 

3,22 

0,26 

2,29 

0,66 

grants 

grants 

 melnais 

1 12 D 

Te32 Silmači-Dāmnieku DUS 
0,00 

0,25 

0,25 

0,30 

0,25 

0,30 

melnais 

grants 
  D 

Te33 Pīlādži-Attīrīšanas iekārtas 0,00 0,51 0,51 bez seguma   D 

Te34 Zelmeņi-Krūklēni 
0,00 

0,76 

0,76 

0,89 

0,76 

0,13 

melnais 

grants 
  D 

Te35 Jelgavas šoseja-Avotiņi 0,00 0,09 0,09 grants   D 

Te36 Jelgavas šoseja-Atvari 0,00 0,08 0,08 grants   D 

Te37 Jelgavas šoseja-Vīksnas 0,00 0,19 0,19 grants   D 

Te38 Krūklēni-Vecstēguļi-Dzimtas 0,00 1,63 1,63 grants   D 

Te39 Apguldes ceļš-Gundegas 
0,00 

0,76 

0,76 

4,40 

0,76 

3,64 

grants  

grants 
  D 
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Te40 Rūķi-Galabētas-Sniķeres ceļš 
0,00 

0,80 

0,80 

2,18 

0,80 

1,38 

grants 

grants 
  D 

Te41 Penkules ceļš-Strautnieki-Rūķi 
0,00 

0,71 

0,712,

62 

0,71 

1,91 

grants 

grants 
  D 

Te42 Pumpuri-Strautnieki 0,00 0,45 0,45 grants   D 

Te43 
Apguldes ceļš-Mazdēles- 

Krievaiņi 
0,00 2,59 2,59 grants   D 

Te44 
Klūnu darbnīcas-Attīrīšanas 

iekārtas 
0,00 0,57 0,57 grants   D 

Te45 
Lakstīgalas-Gaisma-Dūņu 

Trīņi 

0,00 

1,28 

1,48 

1,90 

1,28 

1,48 

1,90 

3,40 

1,28 

0,20 

0,42 

1,50 

grants 

melnais 

grants 

bez seguma 

  D 

 

Bukaišu pagasta autoceļu saraksts 

ar uzturēšanas klasēm 

Bu01 Stūrīši - Mednieki 0,00 5,78 5,78 grants 1 10 D 

Bu02 Gundegas-Medne 0,00 1,09 1,09 grants   D 

Bu03 Rociņas-Bebri 
0,00 

0,97 
0,97 

1,36 

0,97 

0,39 

grants 

grants 

  
D 

Bu04 Sniķeres ceļš-Mazbērtulaiši 0,00 0,29 0,29 grants   D 

Bu05 Sniķeres ceļš-Kvietes 0,00 0,27 0,27 grants   D 

Bu06 Bukaišu parks-Mednieki 
0,00 

1,17 

1,17 

3,38 

1,17 

2,21 

grants 

grants 
  D 

Bu07 Zaļumi-Ruči 0,00 0,72 0,72 grants   D 

Bu08 Griezes- Jaunannaiši 
0,00 

0,58 
0,58 

2,93 

0,58 

2,35 

gants 

grants 
  D 

Bu09 Bukaiši-Griezes-Ērgļi 0,00 2,68 2,68 grants   D 

Bu10 Griezes-Trušu kapi 0,00 0,54 0,54 grants   D 

Bu11 Apguldes ceļš-Priežu kapi 0,00 0,08 0,08 grants   D 

Bu12 Aizpuri-Tētītes 

0,00 

0,54 

0,93 

1,17 

0,54 

0,93 

1,17 

3,19 

0,54 

0,39 

0,24 

2,02 

grants 

grants 

grants 

bez seguma 

  D 

Bu13 
Bēnes ceļš- Attīrīšanas 

iekārtas 
0,00 0,11 0,11 grants   D 

Bu14 Vaivariņi-Šalkas 0,00 0,19 0,19 melnais   D 

Bu15 Lapiņas-Paegļi 
0,00 

0,13 
0,13 

0,16 

0,13 

0,03 

melnais 

bez seguma 
  D 

Bu16 Taigas-Rozītes 0,00 0,14 0,14 melnais   D 

Bu17 Āres-Stari 0,00 0,25 0,25 melnais   D 

Bu18 Pasts-Ezeriņi 
0,00 

0,15 

0,15 

0,85 

0,15 

0,70 

melnais 

grants 
  D 

Bu19 Stallēni-Ūdenstornis 0,00 0,08 0,08 grants   D 

Bu20 Rijas-Mirdzas 0,00 0,20 0,20 grants   D 

Bu21 Ogaiņi-Lazdas-Čakstes 0,00 1,92 1,92 grants   D 

Bu22 Zirņi-Smilģi 0,00 3,03 3,03 grants   D 

Bu23 Ukru ceļš-Druķi 0,00 0,36 0,36 bez seguma   D 

Bu24 Ukru ceļš-Ataugas 
0,00 

0,79 
0,79 

2,36 

0,79 

1,57 

grants 

bez seguma 
  D 

Bu25 Grāveri-Mežaiņi 0,00 2,43 2,43 grants   D 

 

Domes priekšsēdētāja                                                                               Dace Reinika 

Ceļa 

Nr. 

 

 

Autoceļa nosaukums 

Adrese (km) Svarīgākie autoceļu un tiltu parametri 

Autoceļu 

uzturēša-

nas klase no līdz 

autoceļa tiltu 
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ms 

(km) 
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skai

ts 
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ms 
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APSTIPRINĀTI 

ar Tērvetes novada domes 

2021. gada 25. marta sēdes 

lēmumu Nr. 46 (prot. Nr. 6, 14. §) 

 

 

Tērvetes novada pašvaldības nekustamā īpašuma 

„Kvietes”, Bukaišu pagasts, Tērvetes novads, 

IZSOLES NOTEIKUMI 

 

1.Vispārīgie noteikumi 

 

1.1. Izsoles noteikumi (turpmāk tekstā - Noteikumi) sastādīti atbilstoši Publiskas personas 

mantas atsavināšanas likuma prasībām, kā arī atbilstoši citu normatīvo aktu, kas reglamentē valsts 

un pašvaldības mantas atsavināšanas veikšanu, prasībām. 

1.2. Noteikumi nosaka Tērvetes novada pašvaldības nekustamā īpašuma „Kvietes”, Bukaišu 

pagasts, Tērvetes novads, izsoles kārtību, to dalībnieku tiesības, pienākumus un atbildību, ciktāl to 

neregulē LR spēkā esošie normatīvie akti. 

1.3. Nekustamā īpašuma atsavināšanas veids – otrā atklātā mutiskā izsole ar augšupejošu 

soli. 

1.4. Izsoles norises vieta un laiks – Tērvetes novada pašvaldības administrācijas ēkā, 

„Zelmeņi”, Zelmeņi, Tērvetes pagasts, Tērvetes novads, 2021. gada 13. maijā plkst. 13.30. 

1.5. Izsolē var piedalīties jebkura rīcībspējīga fiziska vai juridiska persona, kas Noteikumu 

noteiktajā kārtībā ir reģistrējusies kā izsoles dalībnieks. 

 

2. Informācija par izsoles priekšmetu 

 

2.1. Izsoles priekšmets – nekustamais īpašums „Kvietes”, Bukaišu pagasts, Tērvetes novads, 

kadastra numurs 4656 003 0053, sastāvošs no vienas zemes vienības ar kadastra apzīmējumu  4656 

003 0053, platība 1,186 ha, un ēkām (dzīvojamās ēkas, kadastra apzīmējums 4656 003 0053 001, 

un saimniecības ēkas, kadastra apzīmējums 4656 003 0053 002). Izsoles priekšmets nav apgrūtināts 

ar īres tiesībām. 

2.2. Maksāšanas līdzekļi un to proporcijas –100 % eiro. 

2.3. Nosacītā sākumcena – 4700 EUR (četri tūkstoši septiņi simti eiro). 

2.4. Samaksas termiņi un kārtība – pilnā apmērā viena mēneša laikā no izsoles dienas.  

 

3. Izsoles dalībnieku reģistrācijas kārtība 

 

3.1. Izsoles dalībnieku reģistrācija, izdarot attiecīgu ierakstu izsoles dalībnieku sarakstā 

notiek Tērvetes novada pašvaldības domē, kas atrodas „Zelmeņi”, Zelmeņi, Tērvetes pagasts, 

Tērvetes novadā, ēkas 2. stāvā, darba laikā no 2021. gada 12. aprīļa līdz 2021. gada 12. maija 

plkst. 12.00. 

3.2. Reģistrējoties izsoles dalībnieku sarakstā, izsoles dalībnieka pretendentam ir: 

        3.2.1. jāiesniedz: 

      1) Juridiskai personai, arī personālsabiedrībai: 

 Iesniegums par pieteikšanos izsolei; 

 attiecīgās pārvaldes institūcijas lēmums par nekustamā īpašuma iegādi, ja tāds 

nepieciešams; 

 attiecīgās institūcijas pilnvarojums, ja personu pārstāv pārstāvis, kura pārstāvības 

tiesības nav reģistrētas Uzņēmumu reģistrā.  
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 ja publiskajās datubāzēs nevar iegūt informāciju par attiecīgo juridisko personu vai 

personālsabiedrību, izsoles komisija ir tiesīga papildus pieprasīt no juridiskās personas vai 

personālsabiedrības valsts reģistra iestādes izziņu par attiecīgo juridisko personu vai 

personālsabiedrību (izziņa ir derīga, ja tā izsniegta ne agrāk par sešām nedēļām no izsoles dienas) 

un apliecinātu spēkā esošu statūtu (līguma) norakstu vai izrakstu par pārvaldes institūciju 

(amatpersonu) kompetences apjomu. 

     2) Fiziskai personai: 

 Iesniegums par pieteikšanos izsolei; 

 pilnvarojums, ja attiecīgās personas vārdā rīkojas pilnvarots pārstāvis. 

       3.2.2. jāuzrāda: 

     1) Juridiskai personai: 

 kvīts par iemaksāto izsoles nodrošinājumu 10 % (desmit procentu) apmērā no 

nekustamā īpašuma izsoles nosacītās sākumcenas. 

     2) Fiziskai personai: 

 personu apliecinošs dokuments; 

 kvīts par iemaksāto izsoles nodrošinājumu 10 % (desmit procentu) apmērā no 

nekustamā īpašuma izsoles nosacītās sākumcenas. 

3.2. Izsoles drošības nauda ir iemaksājama Tērvetes novada pašvaldības, reģistrācijas 

Nr.90001465562, norēķinu kontos: 

AS SEB banka, UNLALV2X, konta Nr.LV98UNLA0006011130654; 

AS Swedbank, HABALV22, konta Nr.LV55HABA0551020477861; 

ar norādi - izsoles nodrošinājums „Kvietes”. 

 

4. Izsoles norises procedūra 

 

4.1. Telpā, kurā notiek izsole, tiek pielaisti tikai izsoles dalībnieki. Par citu personu 

pielaišanu izsoles vietā izlemj izsoles komisijas priekšsēdētājs. 

4.2. Izsoles darbu vada un kārtību tajā, ciktāl to neregulē spēkā esošie normatīvie akti un 

Noteikumi, nosaka izsoles komisijas priekšsēdētājs. Nepakļaušanās izsoles komisijas priekšsēdētāja 

rīkojumiem var būt par iemeslu izsoles pārtraukšanai. 

4.3. Pirms izsoles sākšanās izsoles dalībnieki parakstās par iepazīšanos ar Noteikumiem. 

4.4. Izsoles dalībnieku vairāksolīšana notiek izsoles dalībnieku reģistrācijas saraksta kārtībā. 

4.5. Izsoles solis ir noteikts 100 EUR apmērā. 

4.6. Izsoles vadītājs, izsoles dalībnieku reģistrācijas saraksta kārtībā, izsauc katru izsoles 

dalībnieku un izsoles dalībnieku reģistrācijas sarakstā atzīmē tā piedāvāto cenu. Cenas atzīmēšana 

ir jāturpina, kamēr izsoles dalībnieks to paaugstina. 

4.7. Atsakoties no tālākās solīšanas, katram izsoles dalībniekam ar savu parakstu izsoles 

dalībnieku reģistrācijas sarakstā jāapstiprina sava pēdējā solītā cena. 

4.8. Par izsoles uzvarētāju (nosolītāju) tiek noteikta persona, kura ir nosolījusi visaugstāko 

cenu. 

4.9. Izsoles uzvarētājam viena mēneša laikā no izsoles dienas jāveic piedāvātās summas, 

atrēķinot naudā iemaksāto nodrošinājumu, nomaksu. 

4.10. Izsoles uzvarētājam 30 (trīsdesmit) dienu laikā no izsoles rezultātu apstiprināšanas 

dienas ir jāparaksta pirkuma līgums.  

4.11. Nokavējot Noteikumos noteikto samaksas termiņu, atsakoties no nosolītā nekustamā 

īpašuma izpirkšanas vai līguma parakstīšanas, izsoles uzvarētājs zaudē iemaksāto drošības naudu 

un tiesības uz nosolītā īpašuma izpirkšanu. 

4.12. Izsoles dalībniekiem, kuri nekustamā īpašuma izpirkšanas tiesības nav nosolījuši, 

iemaksātā drošības nauda tiek atmaksāta 7 (septiņu) dienu laikā no izsoles norises dienas. 
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5. Izsoles dalībnieku tiesības un pienākumi 

 

5.1. Izsoles dalībniekam rūpīgi jāiepazīstas ar Noteikumos ietvertajiem norādījumiem un 

jāievēro Noteikumos ietvertās prasības. 

5.2. Katrs izsoles dalībnieks, parakstoties par iepazīšanos ar Noteikumiem, apņemas ievērot 

visus Noteikumos minētos nosacījumus un akceptē tā noteikumus. 

5.3. Izsolē starp tās dalībniekiem aizliegta vienošanās, kas varētu iespaidot izsoles rezultātus 

un gaitu. 

 

Ar izsoles noteikumiem iepazinos ______________________________________ 

   

Ar izsoles noteikumiem iepazinos ______________________________________ 

 

 

Domes priekšsēdētāja                                                                                     D. Reinika 

 

 

 

APSTIPRINĀTS 

        Tērvetes novada domes 

 2021. gada 25. marta  sēdē  

(prot. Nr. 6, 16. §) 

 

 

ANNAS BRIGADERES PAMATSKOLAS 

NOLIKUMS 

 
Izdots saskaņā ar  

Izglītības likuma 22. panta pirmo un otro daļu, 

Vispārējās izglītības likuma  8. un 9. pantu 

 

 

I. Vispārīgie jautājumi 

 

1. Annas Brigaderes pamatskola (turpmāk – iestāde) ir Tērvetes novada domes (turpmāk 

– dibinātājs) dibināta vispārējās izglītības iestāde. 

 

2. Iestādes darbības tiesiskais pamats ir Izglītības likums, Vispārējās izglītības likums, 

citi normatīvie akti, kā arī iestādes dibinātāja izdotie tiesību akti un šis nolikums. 

 

3. Iestāde ir pastarpinātās pārvaldes iestāde. Iestādei ir savs zīmogs un simbolika.  

 

4. Iestādes juridiskā adrese: ,,Annas Brigaderes skola”, Kroņauce, Tērvetes pagasts, 

Tērvetes novads, LV3730. 

 

5. Dibinātāja juridiskā adrese: ,,Zelmeņi”, Tērvetes pagasts, Tērvetes novads, LV3730. 

 

6. Iestādes izglītības programmu īstenošanas vietas adreses norādītas Valsts izglītības 

informācijas sistēmā Ministru kabineta noteiktajā kārtībā.  
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II. Iestādes darbības mērķis, pamatvirziens un uzdevumi 

 

7. Iestādes darbības mērķis ir veidot izglītības vidi, organizēt un īstenot mācību un 

audzināšanas procesu, lai nodrošinātu valsts pirmsskolas izglītības vadlīnijās, izglītojamo 

audzināšanas vadlīnijās, valsts pamatizglītības standartā  noteikto mērķu sasniegšanu. 

 

8. Iestādes darbības pamatvirziens ir izglītojoša un audzinoša darbība. 

 

9. Iestādes uzdevumi ir šādi: 

9.1. īstenot izglītības programmas, veikt mācību un audzināšanas darbu, izvēlēties 

izglītošanas darba metodes un formas; 

9.2. nodrošināt izglītojamo ar iespējām apgūt zināšanas un prasmes, kas ir nepiecie-

šamas personiskai izaugsmei un attīstībai, pilsoniskai līdzdalībai, nodarbinātībai, sociālajai 

integrācijai un izglītības turpināšanai; 

9.3. izkopt izglītojamā prasmi patstāvīgi mācīties un pilnveidoties, nodrošinot 

izglītojamo karjeras vadības prasmju apguvi un attīstīšanu, kas ietver savu interešu, spēju un 

iespēju apzināšanos tālākās izglītības un profesionālās karjeras virziena izvēlei, vienlaikus 

motivējot mūžizglītībai; 

9.4. veicināt izglītojamā pilnveidošanos par garīgi, emocionāli un fiziski attīstītu 

personību un izkopt veselīga dzīvesveida paradumus; 

9.5. sekmēt izglītojamā sociāli aktīvu un atbildīgu attieksmi pret sevi, ģimeni, 

sabiedrību, vidi un valsti, saglabājot un attīstot savu valodu, etnisko un kultūras savdabību. 

Pilnveidot izpratni par Latvijas Republikas Satversmē un citos tiesību aktos ietvertajiem 

cilvēktiesību pamatprincipiem un audzināt krietnus, godprātīgus, atbildīgus cilvēkus – Latvijas 

patriotus; 

9.6. sadarboties ar izglītojamā vecākiem vai personu, kas realizē aizgādību (turpmāk – 

vecāki), lai nodrošinātu izglītības ieguvi; 

9.7. nodrošināt izglītības programmas īstenošanā un izglītības satura apguvē 

nepieciešamos mācību līdzekļus, tai skaitā elektroniskajā vidē;  

9.8. racionāli un efektīvi izmantot izglītībai atvēlētos finanšu resursus; 

9.9. aizpildīt un iesniegt oficiālās statistikas veidlapu (atbilstoši normatīvajos aktos par 

oficiālās statistikas veidlapu paraugiem izglītības jomā noteiktajam), aktualizēt Izglītības 

iestāžu reģistrā norādāmo informāciju atbilstoši Ministru kabineta noteikumiem par Valsts 

izglītības informācijas sistēmas saturu, uzturēšanas un aktualizācijas kārtību, kā arī nodrošināt 

pašnovērtējuma ziņojuma aktualizāciju un tā pieejamību iestādes vai dibinātāja tīmekļvietnē; 

9.10. pildīt citus normatīvajos aktos paredzētos izglītības iestādes uzdevumus. 

 

III. Iestādē īstenojamās izglītības programmas 

 

10. Iestāde īsteno pirmsskolas izglītības programmu un vispārējās pamatizglītības 

programmu. 

 

11. Iestāde var īstenot interešu izglītības programmas atbilstoši ārējos normatīvajos 

aktos noteiktajam. 

 

IV. Izglītības procesa organizācija 

 

12. Izglītības procesa organizāciju iestādē nosaka Izglītības likums, Vispārējās izglītības 

likums, citi ārējie normatīvie akti, šis nolikums, iestādes Darba kārtības noteikumi, Iekšējās 
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kārtības noteikumi un citi iestādes iekšējie normatīvie akti, kā arī citi iestādes vadītāja (turpmāk 

– iestādes direktors) izdotie tiesību akti un lēmumi. 

 

13. Pirmsskolas izglītības programmās izglītojamo uzņemšanas kārtību iestādē nosaka 

dibinātājs normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā. Pirmsskolas izglītības programmu apgūst 

izglītojamie no 1,5 gadu līdz septiņu gadu vecumam. Atkarībā no veselības stāvokļa un 

psiholoģiskās sagatavotības pirmsskolas izglītības programmas apguvi atbilstoši Vispārējās 

izglītības likumā noteiktajam var pagarināt par vienu gadu saskaņā ar ģimenes ārsta atzinumu. 

 

14. Izglītojamo uzņemšana, pārcelšana  nākamajā klasē un atskaitīšana no iestādes 

vispārējās pamatizglītības programmā notiek Ministru kabineta noteiktajā kārtībā.  

 

15. Mācību ilgumu, īstenojot vispārējās pamatizglītības programmu, nosaka Vispārējās 

izglītības likums. Mācību gada sākuma un beigu datumu, kā arī izglītojamo brīvdienas nosaka 

Ministru kabinets. Mācību darba organizācijas pamatforma ir mācību stunda. Iestādes direktors 

ir tiesīgs noteikt citas mācību organizācijas formas un to ilgumu, nepārsniedzot Vispārējās 

izglītības likumā noteikto mācību stundu slodzi nedēļā un mācību stundu skaitu dienā. Mācību 

stundu slodzes sadalījumu pa dienām atspoguļo mācību priekšmetu stundu plāns ar kopējo 

mācību stundu skaitu mācību priekšmetā.  

 

16. Iestāde patstāvīgi izstrādā izglītojamo mācību sasniegumu vērtēšanas kārtību, 

ievērojot valsts izglītības standartā minētos vērtēšanas pamatprincipus. 

 

17. Iestādē ir pagarinātās dienas grupas, kuras darbojas saskaņā ar iestādes 

izstrādātajiem iekšējiem normatīvajiem aktiem. 

 

 

V. Izglītojamo tiesības un pienākumi  

 

18. Izglītojamo tiesības un pienākumi ir noteikti Izglītības likumā, Bērnu tiesību 

aizsardzības likumā, citos ārējos normatīvajos aktos un iestādes iekšējos normatīvajos 

aktos. 

 

19. Izglītojamais ir atbildīgs par savu rīcību iestādē atbilstoši normatīvajos aktos 

noteiktajam. 

 

VI. Pedagogu un citu darbinieku tiesības un pienākumi 

 

20. Iestādi vada iestādes direktors. Iestādes direktora tiesības un pienākumi ir noteikti 

Izglītības likumā, Vispārējās izglītības likumā, Bērnu tiesību aizsardzības likumā, Fizisko 

personu datu apstrādes likumā  un citos normatīvajos aktos. Iestādes direktora tiesības un 

pienākumus precizē darba līgums un amata apraksts. 

 

21. Iestādes pedagogus un citus darbiniekus darbā pieņem un atbrīvo iestādes direktors 

normatīvajos aktos noteiktā kārtībā. Iestādes direktors ir tiesīgs deleģēt pedagogiem un citiem 

iestādes darbiniekiem konkrētu uzdevumu veikšanu. 

 

22. Iestādes pedagogu tiesības un pienākumi ir noteikti Izglītības likumā, Bērnu tiesību 

aizsardzības likumā, Fizisko personu datu apstrādes likumā, Darba likumā un citos 

normatīvajos aktos. Pedagoga tiesības un pienākumus precizē darba līgums un amata apraksts. 
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23. Iestādes citu darbinieku tiesības un pienākumi ir noteikti Darba likumā, Bērnu 

tiesību aizsardzības likumā un citos normatīvajos aktos. Iestādes citu darbinieku tiesības un 

pienākumus precizē darba līgums un amata apraksts. 

 

VII. Iestādes pašpārvaldes izveidošanas kārtība un kompetence 

 

24. Iestādes direktors sadarbībā ar dibinātāju nosaka iestādes organizatorisko 

struktūru, tai skaitā nodrošinot iestādes padomes izveidošanu un darbību.  

 

25. Iestādes padomes kompetenci nosaka Izglītības likums. 

 

26. Lai risinātu jautājumus, kas saistīti ar izglītojamo interesēm iestādē un  līdzdarbotos  

iestādes darba organizēšanā un mācību procesa pilnveidē, iestādes padome ir tiesīga veidot 

interešu grupas un institūcijas, tajās iesaistot iestādes izglītojamos un viņu vecākus. Minēto 

institūciju un interešu grupu darbību nosaka iestādes padomes apstiprināts reglaments. 

 

27. Izglītības programmās noteikto prasību īstenošanas kvalitātes nodrošināšanai, 

mācību priekšmetu pedagogi tiek apvienoti metodiskajās komisijās. Sākumskolas, pamatskolas 

un klašu audzinātāju metodiskās komisijas darbojas saskaņā ar šo nolikumu un iestādes 

iekšējiem normatīvajiem aktiem, to darbu koordinē iestādes direktors, iestādes direktora 

vietnieks. 

 

VIII. Iestādes pedagoģiskās padomes izveidošanas kārtība un kompetence 

 

28. Iestādes pedagoģiskās padomes (turpmāk – pedagoģiskā padome) izveidošanas 

kārtību, darbību un kompetenci nosaka Vispārējās izglītības likums un citi normatīvie akti.  

 

29. Pedagoģisko padomi vada iestādes direktors. 

 

IX. Iestādes iekšējo normatīvo aktu pieņemšanas kārtība un  

iestāde vai pārvaldes amatpersona, kurai privātpersona, iesniedzot attiecīgu iesniegumu, 

var apstrīdēt iestādes izdotu  

administratīvo aktu vai faktisko rīcību 

 

30. Iestāde saskaņā ar Izglītības likumā, Vispārējās izglītības likumā un citos 

normatīvajos aktos, kā arī iestādes nolikumā noteikto patstāvīgi izstrādā un izdod iestādes 

iekšējos normatīvos aktus. 

 

31. Iestādes izdotu administratīvo aktu vai faktisko rīcību privātpersona var apstrīdēt, 

iesniedzot attiecīgu iesniegumu Tērvetes novada domei-  ,,Zelmeņi”, Tērvetes pagasts, Tērvetes 

novads, LV3730  vai sūtot uz e pasta adresi:  tervetesnd@tervetesnd.lv 

 

X. Iestādes saimnieciskā darbība 

 

32. Iestāde ir patstāvīga finanšu, saimnieciskajā un citā darbībā saskaņā ar Izglītības 

likumā un citos normatīvajos aktos, kā arī iestādes nolikumā noteikto. 

 

33. Atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajam iestādes direktors, saskaņojot ar 

dibinātāju, ir tiesīgs slēgt ar juridiskām un fiziskām personām līgumus par dažādu iestādei 

nepieciešamo darbu veikšanu un citiem pakalpojumiem (piemēram, ēdināšanas pakalpojumi, 

telpu noma), ja tas netraucē izglītības programmu īstenošanai. 

 

http://likumi.lv/doc.php?id=50759
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XI. Iestādes finansēšanas avoti un kārtība 

 

34. Iestādes finansēšanas avotus un kārtību nosaka Izglītības likums, Vispārējās 

izglītības likums un citi normatīvie akti. 

 

35. Finanšu līdzekļu izmantošanas kārtību, ievērojot ārējos normatīvajos aktos noteikto, 

nosaka iestādes direktors, saskaņojot ar dibinātāju. 

 

XII. Iestādes reorganizācijas un likvidācijas kārtība 

 

36. Iestādi reorganizē vai likvidē dibinātājs normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā, 

paziņojot par to Ministru kabineta noteiktai institūcijai, kas kārto Izglītības iestāžu reģistru. 

 

37. Iestāde par tās likvidāciju vai reorganizāciju attiecīgās institūcijas, tai skaitā 

Ministru kabineta noteiktu institūciju, kas kārto Izglītības iestāžu reģistru, un personas informē 

ne vēlāk kā sešus mēnešus iepriekš (objektīvu apstākļu dēļ – ne vēlāk kā trīs mēnešus iepriekš). 

 

XIII. Iestādes nolikuma un tā grozījumu pieņemšanas kārtība 

 

38. Iestāde, pamatojoties uz Izglītības likumu un Vispārējās izglītības likumu, izstrādā 

iestādes nolikumu. Iestādes nolikumu apstiprina dibinātājs. 

 

39. Grozījumus iestādes nolikumā var izdarīt pēc iestādes dibinātāja iniciatīvas, iestādes 

direktora, iestādes padomes vai pedagoģiskās padomes priekšlikuma. Grozījumus nolikumā 

apstiprina iestādes dibinātājs. 

 

40. Iestādes nolikumu un grozījumus nolikumā iestāde aktualizē Valsts izglītības 

informācijas sistēmā normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.  

 

XIV. Citi būtiski noteikumi, kas nav pretrunā ar normatīvajiem aktiem 

 

41. Saskaņā ar normatīvajos aktos un dibinātāja noteikto kārtību iestāde veic dokumentu 

un arhīvu pārvaldību, tostarp veicot fizisko personu datu apstrādi saskaņā ar Eiropas Parlamenta 

un Padomes 2016. gada 27. aprīļa regulu (ES) 2016/679 par fizisku personu aizsardzību 

attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ direktīvu 95/46/EK 

(Vispārīgā datu aizsardzības regula) un Fizisko personu datu apstrādes likumu. 

 

42. Iestāde savā darbībā nodrošina izglītības jomu reglamentējošajos normatīvajos aktos 

noteikto mērķu sasniegšanu, vienlaikus nodrošinot izglītojamo tiesību un interešu ievērošanu 

un aizsardzību. 

 

          43.    Atzīt par spēku zaudējušu  Tērvetes novada domes 2014. gada 17. jūlija sēdē 

apstiprināto  Annas Brigaderes pamatskolas nolikumu             (prot. Nr.11, 11.§) 

 

 

Domes priekšsēdētāja                                                                      D. Reinika 

 

                                                                                      

 


