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LATVIJAS REPUBLIKA 

TĒRVETES NOVADA DOME 
Reģ.Nr.90001465562 

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

e-pasts: tervetesnd@tervetesnd.lv 
 

 

TĒRVETES NOVADA TĒRVETES PAGASTĀ 

 

ĀRKĀRTAS  SĒDES  PROTOKOLS 

   

08.04.2021.                                                                                                   Nr. 7 

Tērvetes novads, Zelmeņi 

Sēde sasaukta  plkst. 9.00 

Sēde atklāta plkst. 9.00   

      

DARBA KĀRTĪBĀ 

 

1. Par mācību īstenošanu klātienē 

2. Par nekustamā īpašuma “Bumbieres” izsoles rezultātu apstiprināšanu 

3. Par nekustamā īpašuma “Ielejas” izsoles rezultātu apstiprināšanu 

 

Sēdi vada domes priekšsēdētājas vietniece  Madara Darguža  

Sēdi protokolē  lietvede Santa Hibšmane  

 

Sēdē piedalās:  Madara Darguža, Indriķis Vēveris, Ieva Krūmiņa, Linda Karloviča, Ainārs 

Miķelsons, Dzintra Sirsone, Sandris Laizāns, Arvīds Bruss 

 

Sēdē nepiedalās: Dace Reinika – atrodas ikgadējā atvaļinājumā 

 

Sēdē piedalās pašvaldības darbinieki: Domes izpilddirektors Māris Berlands, izglītības darba 

koordinatore Inita Roze, datortīklu administrators Aivars Narvaišs 

 

Domes priekšsēdētājas vietniece aicina apstiprināt darba kārtību ar 3 jautājumiem 

 

Atklāti vārdiski balsojot: PAR – 8 (M. Darguža, I. Vēveris, I. Krūmiņa, L. Karloviča, A. 

Miķelsons, Dz. Sirsone, S. Laizāns, A. Bruss), PRET – nav, ATTURAS – nav, Tērvetes novada 

dome NOLEMJ: 

 

Apstiprināt darba kārtību ar 3 jautājumiem 

 

DARBA KĀRTĪBĀ 

 

1. Par mācību īstenošanu klātienē 

2. Par nekustamā īpašuma “Bumbieres” izsoles rezultātu apstiprināšanu 

3. Par nekustamā īpašuma “Ielejas” izsoles rezultātu apstiprināšanu 
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1. paragrāfs 

Par mācību īstenošanu klātienē 
M. Darguža 

 

     Atklāti vārdiski balsojot: PAR – 8 (M. Darguža, I. Vēveris, I. Krūmiņa, L. Karloviča, A. 

Miķelsons, Dz. Sirsone, S. Laizāns, A. Bruss), PRET – nav, ATTURAS – nav, Tērvetes novada 

dome NOLEMJ: 

 

     Pieņemt lēmumu Nr. 49 “Par mācību īstenošanu klātienē” 

 

 

2. paragrāfs 

Par nekustamā īpašuma “Bumbieres” izsoles rezultātu apstiprināšanu 

M. Darguža 

 

     Atklāti vārdiski balsojot: PAR – 8 (M. Darguža, I. Vēveris, I. Krūmiņa, L. Karloviča, A. 

Miķelsons, Dz. Sirsone, S. Laizāns, A. Bruss), PRET – nav, ATTURAS – nav, Tērvetes novada 

dome NOLEMJ: 

 

     Pieņemt lēmumu Nr. 50 “Par nekustamā īpašuma “Bumbieres” izsoles rezultātu 

apstiprināšanu” 

 

 

3. paragrāfs 

Par nekustamā īpašuma “Ielejas” izsoles rezultātu apstiprināšanu 

M. Darguža 

 

 

     Atklāti vārdiski balsojot: PAR – 8 (M. Darguža, I. Vēveris, I. Krūmiņa, L. Karloviča, A. 

Miķelsons, Dz. Sirsone, S. Laizāns, A. Bruss), PRET – nav, ATTURAS – nav, Tērvetes novada 

dome NOLEMJ: 

 

     Pieņemt lēmumu Nr. 51 “Par nekustamā īpašuma “Ielejas” izsoles rezultātu apstiprināšanu” 

 

 

 

Sēdi slēdz plkst. 9.05 

 

Sēdes vadītāja                                                                            M. Darguža 

 

 

Protokola parakstīšanas datums 08.04.2021. 

 

  

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 8. aprīlī                                                                                            Nr. 49 

                                                                                                            (protokols Nr. 7, 1. §) 

 

Par mācību īstenošanu klātienē 

 

Tērvetes novada dome, izskatot Tērvetes novada domes priekšsēdētājas iesniegto lēmuma 

projektu par mācību uzsākšanu klātienē, konstatēja, ka: 

Atbilstoši Ministru kabineta 2020. gada 9. jūnija noteikumu Nr. 360 „Epidemioloģiskās 

drošības pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai” 32.7 3. apakšpunkta 

nosacījumiem, mācību procesu klātienē 1.– 6. un 12. klasē, kā arī rotācijas kārtībā 7.– 9. un 

10.–11. 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.– 6. un 12. klasē, kā arī rotācijas kārtībā 7.– 9. un 10.–

11. klasē. Atsevišķos gadījumos, ievērojot epidemioloģiskos apstākļus, kas mazina Covid-19 

izplatīšanās riskus, mācību procesu klātienē 1.– 6. un 12. klasē, kā arī rotācijas kārtībā 7.– 9. 

un 10.–11. 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; 

    250 – lemjot par klātienes mācību turpināšanu konkrētajā administratīvajā teritorijā. 

Situācijas izvērtējums tiek balstīts uz vairākiem epidemioloģiskiem kritērijiem, to skaitā uz 

jaunatklāto Covid-19 gadījumu ģeogrāfisko sadalījumu, to sasaisti ar konkrētām iestādēm, 

uzņēmumiem, mājsaimniecībām, pasākumiem u. c., vienlaikus vērtējot to iespējamo ietekmi uz 

izglītības procesa organizāciju. 

Saskaņā ar Slimību profilakses un kontroles centra 2021. gada 8. aprīlī  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, 

Tērvetes novads ietilpst to novadu lokā, kurā var īstenotu klātienes mācības 1.– 6. klasē un 12. 

klasē, kā arī rotācijas kārtībā 7.- 9. un 10.-11. klasē. 
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Atbilstoši Ministru kabineta 2020. gada 9. jūnija noteikumos Nr. 360 "Epidemioloģiskās 

drošības pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai" 32.7 5. apakšpunkta 

nosacījumiem, ja ir iestājušies nepieciešamie priekšnosacījumi mācībām klātienē, izglītības 

iestādes dibinātājs pieņem lēmumu par mācību procesa īstenošanu klātienē konkrētajā izglītības 

iestādē attiecīgajā kalendāra nedēļā un par to informē izglītības iestādes padomi, izglītības 

iestādes izglītojamos un viņu likumiskos pārstāvjus, kā arī Izglītības un zinātnes ministriju. 

Mācību procesa īstenošanu klātienē uzsāk ar nākamās kalendāra nedēļas pirmdienu pēc 

attiecīgā lēmuma pieņemšanas.  

Ievērojot norādīto, ņemot vērā Annas Brigaderes pamatskolas un Augstkalnes pamatskolas 

direktoru viedokļus par mācību uzsākšanu klātienē un izglītības iestāžu spējām ievērot noteiktās 

epidemioloģiskās drošības prasības, un Tērvetes novada pašvaldības izpilddirektora viedokli 

par mācību uzsākšanu klātienē un pašvaldības spējām nodrošināt nepieciešamos 

epidemioloģiskās drošības pasākumus izglītojamo pārvadājumu jomā, pamatojoties uz likuma 

„Par pašvaldībām” 21. panta pirmās daļas 27. punktu un Ministru kabineta 2020. gada 9. jūnija 

noteikumu Nr. 360 "Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības 

ierobežošanai" 32.7 5. apakšpunktu, Tērvetes novada dome, atklāti vārdiski balsojot: PAR – 8 

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

Bruss), PRET – nav,  ATTURAS – nav, NOLEMJ: 

 

     1. No  2021. gada  12. aprīļa  atsākt  klātienes mācības 1.- 6. klasē,  kā arī rotācijas kārtībā 

7.– 9. klasē  Annas Brigaderes pamatskolā  un Augstkalnes pamatskolā  un  turpināt tās īstenot 

arī turpmākajās nedēļās, ja atbilstoši Slimību profilakses un kontroles centra publicētajai 

informācijai, Tērvetes novads ietilps to novadu lokā, kurā var īstenot klātienes mācības šajās 

klašu grupās.   

     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 noteikt 

rotācijas kārtību mācībām klātienē 7.– 9. klasē, 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 12. 

aprīli  iespēju robežās veikt visus nepieciešamos epidemioloģiskās drošības pasākumus, lai 

nodrošinātu izglītojamiem iespēju nokļūt izglītības iestādē veselībai drošā veidā. 

 

 

Domes priekšsēdētājas vietniece                                                          M. Darguža 

 

 

 

 

https://likumi.lv/ta/id/315304-epidemiologiskas-drosibas-pasakumi-covid-19-infekcijas-izplatibas-ierobezosanai
https://likumi.lv/ta/id/315304-epidemiologiskas-drosibas-pasakumi-covid-19-infekcijas-izplatibas-ierobezosanai
https://likumi.lv/ta/id/315304-epidemiologiskas-drosibas-pasakumi-covid-19-infekcijas-izplatibas-ierobezosanai
https://likumi.lv/ta/id/315304-epidemiologiskas-drosibas-pasakumi-covid-19-infekcijas-izplatibas-ierobezosanai
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LATVIJAS REPUBLIKA 

TĒRVETES NOVADA DOME 
Reģ.Nr.90001465562 

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

 

LĒMUMS 
 

2021. gada 8. aprīlī                                                                                            Nr. 50 

                                                                                                              (protokols Nr. 7, 2. §) 

 

Par nekustamā īpašuma “Bumbieres” izsoles rezultātu apstiprināšanu 

 

   Izskatot Tērvetes novada domes izsoles komisijas iesniegto izsoles protokolu un tam 

pievienotos dokumentus par Tērvetes novada pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma 

“Bumbieres”, Augstkalnes 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 -  8 (M. Darguža, I. Vēveris, I. Krūmiņa, L. Karloviča, A. Miķelsons, Dz. Sirsone, 

S. Laizāns, A. Bruss), PRET  - nav, ATTURAS - nav, NOLEMJ: 

 

  Apstiprināt 2021. gada 25. februārī notikušās izsoles protokolu un Tērvetes novada 

pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma “Bumbieres”, Augstkalnes pagasts, Tērvetes novads, 

izsoles rezultātu – atsavināt Tērvetes novada pašvaldībai piederošo nekustamo īpašumu 

“Bumbieres”, Augstkalnes pagasts, Tērvetes novads, /kadastra numurs/, mantas nosolītājam 

/Vārds Uzvārds/, /personas kods/, par tā nosolīto un samaksāto pirkuma maksu 1100,00 EUR 

(viens tūkstotis viens simts eiro 00 centi). 

 

 

Domes priekšsēdētājas vietniece                                                            M. Darguža 
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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 8. aprīlī                                                                                            Nr. 51 

                                                                                                               (protokols Nr. 7, 3. §) 

 

Par nekustamā īpašuma “Ielejas” izsoles rezultātu apstiprināšanu 

 

   Izskatot Tērvetes novada domes izsoles komisijas iesniegto izsoles protokolu un 2021. 

gada 26. martā noslēgto pirkuma līgumu par Tērvetes novada pašvaldībai piederošā nekustamā 

īpašuma “Ielejas”, Bukaišu pagasts, Tērvetes novads, /kadastra numurs/, atsavināšanu, un 

konstatējot, ka: 

1) izsoles procedūra ir veikta atbilstoši normatīvo aktu prasībām; 

2)  par izsoles procedūras veikšanu nav saņemta neviena sūdzība; 

3) izsludinātajā izsoles pieteikšanās termiņā ir saņemts pirmpirkuma tiesību izmantošanas 

pieteikums no personas, kurai ir pirmpirkuma tiesības – /Vārds Uzvārds/, /personas kods/; 

4) izsludinātajā izsoles pieteikšanās termiņā nav pieteicies neviens izsoles dalībnieks, 

kādēļ pirmpirkuma tiesīgajai personai /Vārds Uzvārds/, atbilstoši Publiskas personas mantas 

atsavināšanas likuma 14. panta nosacījumiem, ir piedāvāts iegūt nekustamo īpašumu “Ielejas”, 

Bukaišu pagasts, Tērvetes novads, par izsoles sākumcenu; 

5) /Vārds Uzvārds/ 10 dienu laikā no izsoles rezultāta paziņošanas ir paziņojusi par 

pirmpirkuma tiesību izmantošanu, noslēgusi pirkuma līgumu un viena mēneša laikā no izsoles 

dienas, kā to paredz izsoles noteikumi, ir samaksājusi pirkuma maksu pilnā apmērā,  

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

pašvaldībām 21. pantu, Tērvetes novada dome, atklāti vārdiski balsojot: PAR -  8 (M. Darguža, 

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

- nav, ATTURAS - nav, NOLEMJ: 

 

  Apstiprināt Tērvetes novada pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma “Ielejas”, Bukaišu 

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

nekustamo īpašumu “Ielejas”, Bukaišu pagasts, Tērvetes novads, /kadastra numurs/, 

pirmpirkuma tiesīgajai  /Vārds Uzvārds/, /personas kods/, par cenu 4 800,00 EUR (četri tūkstoši 

astoņi simti eiro 00 centi). 

 

 

Domes priekšsēdētājas vietniece                                                            M. Darguža 

 


