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LATVIJAS REPUBLIKA 

TĒRVETES NOVADA DOME 
Reģ.Nr.90001465562 

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

e-pasts: tervetesnd@tervetesnd.lv 
 

 

TĒRVETES NOVADA TĒRVETES PAGASTĀ 

 

 SĒDES  PROTOKOLS 

 

27. 05. 2021                                                                                                   Nr. 10 

Tērvetes novads, Zelmeņi 

Sēde sasaukta  plkst. 9.30 

Sēde atklāta plkst. 9.30  

 

 

DARBA KĀRTĪBĀ 

 

* Izpilddirektora ziņojums 

 

1. Par zemes nomas līguma noslēgšanu 

2. Par zemes nomas līguma noslēgšanu 

3. Par zemes nomas līguma noslēgšanu 

4. Par kustamas mantas pārņemšanu pašvaldības īpašumā  

5. Par Tērvetes novada pašvaldības 2020. gada finanšu pārskata apstiprināšanu 

6. Par iesnieguma izskatīšanu 

7. Par  Tērvetes novada pašvaldības investīciju plāna 2018.-2024. gadam precizēšanu 

8. Par nekustamā īpašuma „Veldres” atsavināšanu 

9. Par dzīvokļa īpašuma “Pakalni“ - 4 atsavināšanu 

10. Par nekustamā īpašuma „Mazmaikaiši” atsavināšanu 

11. Par nekustamā īpašuma „Akotiņi” atsavināšanu 

12. Iesnieguma izskatīšana 

13. Iesnieguma izskatīšana 

14. Par izglītības iestādes nolikuma apstiprināšanu 

15. Par dalību Viduslatvijas atkritumu apsaimniekošanas reģiona Zemgales zonas atkritumu   

apsaimniekošanas plāna izstrādē 

16. Par   Imanta Ziedoņa fonda  “Viegli” iesnieguma izskatīšanu 

17. Par saistošo  noteikumu  Nr. 3  „Grozījumi Tērvetes novada domes   2021. gada   28. janvāra 

saistošajos noteikumos Nr. 1 „Tērvetes novada pašvaldības budžets 2021. gadam”” 

apstiprināšanu 

18. Par lēmuma atcelšanu 

19. Par autoceļu  saraksta ar uzturēšanas klasēm apstiprināšanu   

20. Par iesnieguma izskatīšanu 

21. Par iesnieguma izskatīšanu  
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Sēdi vada domes priekšsēdētāja  Dace Reinika  

Sēdi protokolē   lietvede Santa Hibšmane 

 

Sēdē piedalās: Dace Reinika, Madara Darguža, Ieva Krūmiņa, Linda Karloviča, Ainārs 

Miķelsons, Dzintra Sirsone, Sandris Laizāns, Arvīds Bruss, Indriķis Vēveris 

 

Sēdē piedalās pašvaldības darbinieki: Domes izpilddirektors Māris Berlands, datortīklu 

administrators Aivars Narvaišs 

 

Domes priekšsēdētāja aicina apstiprināt darba kārtību ar 21 jautājumu 

 

Atklāti vārdiski balsojot: PAR – 9 (D. Reinika, M. Darguža, I. Krūmiņa, L. Karloviča, A. 

Miķelsons, Dz. Sirsone, S. Laizāns, A. Bruss, I. Vēveris), PRET – nav, ATTURAS – nav, 

Tērvetes novada dome NOLEMJ: 

 

Apstiprināt darba kārtību ar 21 jautājumu 

 

 

Tērvetes novada domes izpilddirektora Māra Berlanda 

2021. gada 27. maija ziņojums par pašvaldības darbu 

 

*   Izvērtējot iepirkuma Nr.TND2021/9 Publisko iepirkumu likuma 9. panta kārtībā 

"Funkcionālo gultu un matraču piegāde SAC "Tērvete"" iesniegto dokumentāciju,  

pretendentam, kurš iesniedza piedāvājumu ar zemāko cenu netika konstatēti izslēgšanas no 

dalības iepirkumā apstākļi, tādēļ  ir  parakstīts  iepirkuma līgums ar SIA "Kid-Man Latvija" par 

iepirkuma cenu 12 865,60 EUR, neieskaitot PVN. Iepirkums paredz iegādāt 20 jaunas, 

elektroniski  regulējamas klientu funkcionālās gultas, 15 elektriskos pretizgulējumu matračus 

un 30 matračus izgulējumu profilaksei. 

 

*   21. maijā izsludināts iepirkums Nr.TND2021/12 Publisko iepirkumu likuma 9. panta kārtībā 

"Autoceļa Te01"Līdumi-Pasts" asfaltbetona seguma atjaunošana saskaņā ar tehnisko 

specifikāciju", kas paredz 680 m garā posmā ceļam gar Kroņauces stadionu atjaunot asfalta 

segumu. Pretendentiem piedāvājumi jāiesniedz līdz 1. jūnijam.  

 

*  13. maijā noslēdzās cenu aptauja "Ieejas durvju un vējtvera restaurācijas izpētes 

dokumentācijas izstrāde ēkai "Mežmuižas pils", Augstkalnes pagasts". 

Piedāvājumus iesniedza SIA "Arhitektes Ināras Caunītes  birojs"  par 2150,00 EUR un SIA 

"Koka darbnīca" par 3350,00 EUR, neieskaitot PVN. Sekojoši 17. maijā tika parakstīts līgums 

ar zemākās cenas piedāvājuma iesniedzēju SIA "Arhitektes Ināras Caunītes  birojs". 

Izpildītājam restaurācijai nepieciešamo dokumentāciju jāiesniedz 4 mēnešu laikā.   

 

* 13. maijā noslēdzās vēl viena cenu aptauja "Piecu basketbola grozu ar staba polsteri piegāde 

un uzstādīšana Tērvetes novadā saskaņā ar tehniskajām prasībām". Saņemti piedāvājumi no 

SIA "Go Play" par kopējo summu 3790,00 EUR, un no SIA "FIXMAN" par 4410,00 EUR, 

neieskaitot PVN.  

19. maijā parakstīts SIA "Go Play" piegādes līgums, kas paredz līdz 20. jūnijam piegādāt un 

uzstādīt:  2 grozu konstrukcijas bērniem Kroņauces stadionā, 1 - Zelmeņu stadionā, 1 - Tērvetē 

sanatorijas ciematā un 1 - Augstkalnes pamatskolas pagalmā. 

 

*  13. maijā noslēdzās cenu aptauja "Divu malkas šķūņu izbūve pie ēkas Sanatorija - 2", 

Tērvetes pagasts, Tērvetes novads". Pretendenti iesniedza šādus piedāvājumus: SIA "Limen" 

par 20 395,99 EUR, SIA "Skorpions VS" par 19 994,02 EUR,  bet SIA "Kurzemes amatnieks 



3 

 

A" par  21 327,67 EUR, neieskaitot PVN. Noslēgts līgums ar pretendentu, kurš iesniedza 

zemākās cenas piedāvājumu - SIA "Skorpions VS" . Darbi jāpabeidz divu mēnešu laikā. 

 

*  Izsole  Tērvetes novada pašvaldības nekustam īpašumam "Kvietes", Bukaišu pagastā, 

sastāvoša no vienas zemes vienības ar platību 1,186 ha, dzīvojamās ēkas un saimniecības ēkas,  

ar nosacīto sākuma cenu 4700 EUR beidzās bez rezultātiem, jo izsolei nebija reģistrējies 

neviens dalībnieks. 

 

*  Savukārt nedzīvojamo telpu nomas izsolei Tērvetes novada domei piederošajā nekustamajā 

ēkā "Vecskola", Bukaišu pagastā, 77,8 m2 platībā bija reģistrējies viens dalībnieks, tādēļ objekta 

nosacītās nomas maksas apmērs mēnesī palika nemainīgs , t.i. 10,89 EUR vienā mēnesī. 

 

* Maija mēnesī pabeigta būvniecība šādos objektos: 

 "Ielu apgaismojuma izbūve gar autoceļiem V1106 "Augstkalne-Bēne" un Bu 29 "Āres -Stari", 

Bukaišu pagasts, Tērvetes novads". Darbus veica SIA "TELMS".  

 "Autoceļa Te50 "Zelmeņi-Krūklēni" asfaltbetona seguma atjaunošana". Darbus veica SIA 

"Ceļu būvniecības sabiedrība "IGATE"". 

    Izbūvēta arī ielu apgaismojuma līnija Kroņaucē ceļu krustojumā P103 "Dobele-Bauska" un 

Te2. Darbu izpildītājs SIA "J.E.F.". 

 

   Saskaņā ar noslēgto līgumu par pašvaldības autoceļu ikdienas uzturēšanas darbu veikšanu, 

šonedēļ ir uzsākti asfalta segumu labošanas darbi. 

  Jūnija pirmajā pusē plānots pabeigt projekta Kroņauces stadiona pārbūves 3. kārtu. Jūnija 

mēnesī plānots stadionā veikt arī citus ar projektu nesaistītus uzlabojumus. 

   Latvijas - Lietuvas projekta ietvaros turpinās Tērvetes viduslaiku pilsdrupu restaurācijas un 

konservācijas darbi. 

   Uzsākta  objekta  "Gājēju ceļa pārbūve un izbūve gar pašvaldības autoceļu Te2 posmā no 

valsts autoceļa P103 "Dobele-Bauska" līdz daudzdzīvokļu mājai "Strazdi"" būvniecība.  

   Pie ēkas  Sanatorija-2 nojaukto malkas šķūnīšu vietā tiek būvēti 8 jauni. 

 

 

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

pieci iesniegumi. 

    

-  Vienā gadījumā komisija piekrita pārtraukt īres līgumu. 

-  Divām personām piekrita izīrēt dzīvojamo platību. 

-  Sniedza pilngadību sasniegušam bērnam palīdzību dzīvokļa jautājuma risināšanā, piešķirot 

izīrējamo platību. 

- Atļāva pašvaldībai piederošā dzīvoklī piedeklarēt personu. 

 

 

1. paragrāfs 

Par zemes nomas līguma noslēgšanu 

                                                        D. Reinika 

 

     Atklāti vārdiski balsojot: PAR – 9 (D. Reinika, M. Darguža, I. Krūmiņa, L. Karloviča, A. 

Miķelsons, Dz. Sirsone, S. Laizāns, A. Bruss, I. Vēveris), PRET – nav, ATTURAS – nav, 

Tērvetes novada dome NOLEMJ: 

 

     Pieņemt lēmumu Nr. 74 “Par zemes nomas līguma noslēgšanu” 
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2. paragrāfs 

Par zemes nomas līguma noslēgšanu 

                                                        D. Reinika 

 

     Atklāti vārdiski balsojot: PAR – 9 (D. Reinika, M. Darguža, I. Krūmiņa, L. Karloviča, A. 

Miķelsons, Dz. Sirsone, S. Laizāns, A. Bruss, I. Vēveris), PRET – nav, ATTURAS – nav, 

Tērvetes novada dome NOLEMJ: 

 

     Pieņemt lēmumu Nr. 75 “Par zemes nomas līguma noslēgšanu” 

 

 

3. paragrāfs 

Par zemes nomas līguma noslēgšanu 

                                                        D. Reinika 

 

     Atklāti vārdiski balsojot: PAR – 9 (D. Reinika, M. Darguža, I. Krūmiņa, L. Karloviča, A. 

Miķelsons, Dz. Sirsone, S. Laizāns, A. Bruss, I. Vēveris), PRET – nav, ATTURAS – nav, 

Tērvetes novada dome NOLEMJ: 

 

     Pieņemt lēmumu Nr. 76 “Par zemes nomas līguma noslēgšanu” 

 

 

4. paragrāfs 

Par kustamas mantas pārņemšanu pašvaldības īpašumā  

D. Reinika 

 

   Tērvetes novada dome ir izskatījusi Finanšu komitejas iesniegto lēmuma projektu attiecībā 

uz biedrības “Tērvetnieki”, reģistrācijas numurs 40008161201, 2021. gada 8. maija  

iesniegumu, ar kuru biedrība piedāvā pašvaldībai pārņemt bez atlīdzības šādu kustamo mantu: 

 

 

Nr.p.k. Nosaukums Daudzums 

(gab.) 

Summa, 

EUR 

1.  Sieviešu koncerttērpa svārki 

(pārliekami) 
 

24 

 

0,00 

2.  Sieviešu koncerttērpa žaketes 24 0,00 

3.  Sieviešu koncerttērpa kurpes (pāros) 22  

0,00 

4.  Sieviešu koncerttērpa brošas 21 0,00 

5.  Vīriešu koncerttērpa krekli 6  

0,00 

6.  Vīriešu koncerttērpa bikses 8 0,00 

7.  Vīriešu koncerttērpa žaketes 8  

0,00 

8.  Vīriešu koncerttērpa kakla lakatiņi 8 0,00 

9.  Vīriešu koncerttērpa kurpes (pāros) 8 0,00 
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       Izskatot minēto iesniegumu, dome konstatē, ka norādītā manta ir nepieciešama Tērvetes 

novada  kultūras namam  tā  funkciju īstenošanai, kamdēļ manta būtu pārņemama pašvaldības 

īpašumā. 

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

2021. gada 20. maija Finanšu komitejas sēdes lēmumu, Tērvetes novada dome, atklāti vārdiski  

balsojot: PAR - 9 (D. Reinika, M. Darguža, I. Krūmiņa, L. Karloviča, A. Miķelsons, Dz. 

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

 

 

1. Pārņemt bez atlīdzības Tērvetes novada pašvaldības īpašumā šādu biedrības 

“Tērvetnieki”, reģistrācijas numurs 40008161201,  kustamo mantu: 

 

Nr.p.k. Nosaukums Daudzums 

(gab.) 

Summa, 

EUR 

1.  Sieviešu koncerttērpa svārki 

(pārliekami) 
 

24 

 

0,00 

2.  Sieviešu koncerttērpa žaketes 24 0,00 

3.  Sieviešu koncerttērpa kurpes (pāros) 22  

0,00 

4.  Sieviešu koncerttērpa brošas 21 0,00 

5.  Vīriešu koncerttērpa krekli 6  

0,00 

6.  Vīriešu koncerttērpa bikses 8 0,00 

7.  Vīriešu koncerttērpa žaketes 8  

0,00 

8.  Vīriešu koncerttērpa kakla lakatiņi 8 0,00 

9.  Vīriešu koncerttērpa kurpes (pāros) 8 0,00 

 
 

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

namam  tā funkciju nodrošināšanai. 

 

 

 

 

 

5. paragrāfs 

         Par Tērvetes novada pašvaldības 2020. gada finanšu pārskata apstiprināšanu 

D. Reinika 

 

  Tērvetes novada dome, izskatot Tērvetes novada pašvaldības 2020. gada finanšu pārskata 

dokumentāciju, pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21. panta pirmās daļas 2. punktu, 

likuma “Par budžetu un finanšu vadību” 30. panta trešo daļu un Ministru kabineta 2018. gada 

19. jūnija noteikumiem Nr. 344 “Gada pārskata sagatavošanas kārtība”, ievērojot Finanšu 

komitejas 2021.  gada 20. maija sēdes lēmumu, atklāti vārdiski balsojot: PAR - 9 (D. Reinika, 
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M. Darguža, I. Krūmiņa, L. Karloviča, A. Miķelsons, Dz. Sirsone, S. Laizāns, A. Bruss, I. 

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

 

     1. Apstiprināt Tērvetes novada pašvaldības 2020. gada finanšu un budžeta izpildes pārskatu 

pēc naudas plūsmas principa, tai skaitā: 

         1.1. par pamatbudžeta izpildi: 

               1.1.1. ieņēmumi 7 017 411  euro; 

               1.1.2. izdevumi 6 443 548 euro; 

               1.1.3. finansēšana: 

                        1.1.3.1. saņemtais aizņēmums 0 euro; 

                        1.1.3.2. aizņēmumu atmaksa 140 202 euro; 

          

         1.2. par ziedojumu un dāvinājumu ieņēmumiem un izdevumiem: 

               1.2.1. ieņēmumi 640 euro; 

               1.2.2. izdevumi 1 168 euro;   

 

         1.3. Kopsavilkuma bilance uz 31.12.2020. -  13 509 048 euro. 

         1.4. Budžetu izpildes rezultāts 1 248 009 euro. 

     2. Apstiprināt vadības ziņojumu par Tērvetes  novada pašvaldības 2020. gada finanšu un 

budžeta izpildes pārskatu (pielikumā). 

     3. Noteikt, ka ar Tērvetes  novada pašvaldības 2020. gada finanšu un budžeta izpildes 

pārskatu pilnā apjomā var iepazīties Valsts Kases mājas lapā www.kase.gov.lv 

 

 

6. paragrāfs 

Par iesnieguma izskatīšanu 

D. Reinika 

 

     Tērvetes novada dome ir izskatījusi  Augstkalnes pamatskolas direktores iesniegumu, kurā 

direktore norāda, ka 2021. gada 28. aprīlī Augstkalnes pamatskola saņēma bērnu vecāku 

iesniegumu ar lūgumu pirmsskolas grupā „Zvaniņi” atvērt bērnu pieskatīšanas grupu no 1,5 gadu 

vecuma, lai vecāki varētu atgriezties darba apritē pēc bērnu kopšanas atvaļinājuma.  

Izvērtējot telpu piemērotību atbilstoši 2013. gada 17. septembra Ministru kabineta noteikumiem 

Nr. 890 „Higiēnas prasības bērnu uzraudzības pakalpojuma sniedzējiem un izglītības iestādēm, 

kas īsteno pirmsskolas izglītības programmu”, tika konstatēts, ka, ja  6-gadīgo bērnu grupu 

pārvieto no pirmsskolas grupas „Zvaniņi” telpām uz „Skolas internāta” telpām, kas ir piemērotas 

pirmsskolas bērnu izglītības apguvei, tad var nodrošināt jaunas grupiņas atvēršanu. 

     Ievērojot norādīto un pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21. pantu, Finanšu 

komitejas 2021. gada 20. maija lēmumu, Tērvetes novada dome,  atklāti vārdiski balsojot: PAR 

– 9 (D. Reinika, M. Darguža, I. Krūmiņa, L. Karloviča, A. Miķelsons, Dz. Sirsone, S. Laizāns, 

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

 

     Ar 2021. gada 1. septembri Augstkalnes pamatskolā atvērt jaunu  pirmsskolas izglītības 

grupu  bērniem no 1,5- 3  gadu vecumam.  

 

 

 

http://www.kase.gov.lv/
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                                                                     7. paragrāfs 

Par  Tērvetes novada pašvaldības investīciju plāna 2018.-2024. gadam precizēšanu 

                                                                      D. Reinika 

  

     Tērvetes novada dome ir izskatījusi   iesniegto lēmuma projektu „Par  Tērvetes novada 

pašvaldības  investīciju plāna  2018.-2024. gadam precizēšanu”.   

      Investīciju plāns papildināts ar   234  punktu  “Pašvaldības ceļa Te 01 virsmas atjaunošana”  

un 235 punktu  “Pašvaldības ceļa  Te 05  virsmas atjaunošana”. 

      Pamatojoties uz Teritorijas attīstības plānošanas likuma  12. un 22. pantu, Ministru kabineta 

2014. gada 14. oktobra noteikumiem Nr. 711 „Noteikumi par pašvaldību teritorijas attīstības 

plānošanas dokumentiem”, ievērojot Finanšu komitejas 2021. gada 20. maija lēmumu, Tērvetes 

novada dome, atklāti vārdiski balsojot: PAR – 9 (D. Reinika, M. Darguža, I. Krūmiņa, L. 

Karloviča, A. Miķelsons, Dz. Sirsone, S. Laizāns, A. Bruss, I. Vēveris), PRET – nav, 

ATTURAS – nav, NOLEMJ: 

        
    Apstiprināt   precizēto Tērvetes novada pašvaldības investīciju plānu 2018.-2024. gadam    

(pielikumā). 

 

 

 

8. paragrāfs 

Par nekustamā īpašuma „Veldres” atsavināšanu 

D. Reinika 

 

     Atklāti vārdiski balsojot: PAR – 9 (D. Reinika, M. Darguža, I. Krūmiņa, L. Karloviča, A. 

Miķelsons, Dz. Sirsone, S. Laizāns, A. Bruss, I. Vēveris), PRET – nav, ATTURAS – nav, 

Tērvetes novada dome NOLEMJ: 

 

     Pieņemt lēmumu Nr. 77 “Par nekustamā īpašuma “Veldres” atsavināšanu” 

 

 

 

 

9. paragrāfs 

Par dzīvokļa īpašuma “Pakalni“ - 4 atsavināšanu 

D. Reinika 

 

     Atklāti vārdiski balsojot: PAR – 9 (D. Reinika, M. Darguža, I. Krūmiņa, L. Karloviča, A. 

Miķelsons, Dz. Sirsone, S. Laizāns, A. Bruss, I. Vēveris), PRET – nav, ATTURAS – nav, 

Tērvetes novada dome NOLEMJ: 

 

     Pieņemt lēmumu Nr. 78 “Par nekustamā īpašuma “Pakalni” - 4 atsavināšanu” 
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10. paragrāfs 

Par nekustamā īpašuma „Mazmaikaiši” atsavināšanu 

D. Reinika 

 

     Atklāti vārdiski balsojot: PAR – 9 (D. Reinika, M. Darguža, I. Krūmiņa, L. Karloviča, A. 

Miķelsons, Dz. Sirsone, S. Laizāns, A. Bruss, I. Vēveris), PRET – nav, ATTURAS – nav, 

Tērvetes novada dome NOLEMJ: 

 

     Pieņemt lēmumu Nr. 79 “Par nekustamā īpašuma “Mazmaikaiši” atsavināšanu” 

 

 

 

11. paragrāfs 

Par nekustamā īpašuma „Akotiņi” atsavināšanu 

D. Reinika 

 

     Atklāti vārdiski balsojot: PAR – 9 (D. Reinika, M. Darguža, I. Krūmiņa, L. Karloviča, A. 

Miķelsons, Dz. Sirsone, S. Laizāns, A. Bruss, I. Vēveris), PRET – nav, ATTURAS – nav, 

Tērvetes novada dome NOLEMJ: 

 

     Pieņemt lēmumu Nr. 80 “Par nekustamā īpašuma “Akotiņi” atsavināšanu” 

 

 

 

 

12. paragrāfs 

Iesnieguma izskatīšana 

D. Reinika 

 

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

izpirkt no Tērvetes novada pašvaldības īrēto dzīvokli Nr. 3, „Ķeri”, Bukaišu pagasts, Tērvetes 

novads, konstatēja: 

/Vārds Uzvārds/ uz īres tiesisko attiecību pamata (2012. gada 01. marta /īres līguma numurs/) 

lieto Tērvetes novada pašvaldībai piederošo dzīvokļa īpašumu „Ķeri” - 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 „Ķeri” - 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. 

http://pro.nais.lv/naiser/text.cfm?Ref=0103012002103132796&Req=0103012002103132796&Key=0103011998101432772&Hash=
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Ievērojot norādīto un pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21. panta 17. punktu, 

Finanšu komitejas 2021. gada 20. maija lēmumu,  Tērvetes novada dome, atklāti vārdiski 

balsojot: PAR – 9 (D. Reinika, M. Darguža, I. Krūmiņa, L. Karloviča, A. Miķelsons, Dz. 

Sirsone, S. Laizāns, A. Bruss, I. Vēveris), PRET – nav, ATTURAS -  nav, NOLEMJ: 

 

1. Konceptuāli piekrist Tērvetes novada pašvaldībai piederošā dzīvokļa īpašuma „Ķeri” – 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 Nr. 3 „Ķeri”, Bukaišu 

pagasts, Tērvetes novads, novērtēšanai un atsavināšanas lēmumprojekta sagatavošanai. 

 

 

 

13. paragrāfs 

Iesnieguma izskatīšana 

D. Reinika 

 

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

izpirkt no Tērvetes novada pašvaldības īrēto dzīvokli Nr. 2, „Ķeri”, Bukaišu pagasts, Tērvetes 

novads, konstatēja: 

/Vārds Uzvārds/ uz īres tiesisko attiecību pamata (2012. gada 01. marta /īres līguma numurs/) 

lieto Tērvetes novada pašvaldībai piederošo dzīvokļa īpašumu „Ķeri” - 2, 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 „Ķeri” - 2, 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 komitejas2021. gada 20. maija lēmumu,  Tērvetes novada dome, atklāti vārdiski 

balsojot: PAR – 9 (D. Reinika, M. Darguža, I. Krūmiņa, L. Karloviča, A. Miķelsons, Dz. 

Sirsone, S. Laizāns, A. Bruss, I. Vēveris), PRET – nav, ATTURAS -  nav, NOLEMJ: 

 

1. Konceptuāli piekrist Tērvetes novada pašvaldībai piederošā dzīvokļa īpašuma „Ķeri” – 2, 

Bukaišu pagasts, Tērvetes novads, nodošanai atsavināšanai. 

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

veikt visas nepieciešamās darbības Tērvetes novada pašvaldības dzīvokļa Nr. 2 „Ķeri”, Bukaišu 

pagasts, Tērvetes novads, novērtēšanai un atsavināšanas lēmumprojekta sagatavošanai. 
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14. 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. 

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

punktu, Izglītības likuma 22. panta pirmo daļu, ievērojot Finanšu komitejas 2021. gada 20. maija 

lēmumu, Tērvetes novada dome,  atklāti vārdiski balsojot: PAR - 9 (D. Reinika, M. Darguža, I. 

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

nav,  ATTURAS - nav, NOLEMJ: 

 

     Apstiprināt Augstkalnes   pamatskolas nolikumu (pielikumā). 

 

 

 

 

15. paragrāfs 

Par dalību Viduslatvijas atkritumu apsaimniekošanas reģiona Zemgales zonas 

atkritumu apsaimniekošanas plāna izstrādē 

D. Reinika 

 

     Atklāti vārdiski balsojot: PAR – 9 (D. Reinika, M. Darguža, I. Krūmiņa, L. Karloviča, A. 

Miķelsons, Dz. Sirsone, S. Laizāns, A. Bruss, I. Vēveris), PRET – nav, ATTURAS – nav, 

Tērvetes novada dome NOLEMJ: 

 

     Pieņemt lēmumu Nr. 81 “Par dalību Viduslatvijas atkritumu apsaimniekošanas reģiona 

Zemgales zonas atkritumu apsaimniekošanas plāna izstrādē” 

 

 

16. paragrāfs 

Par   Imanta Ziedoņa fonda  “Viegli” iesnieguma izskatīšanu 

D. Reinika 

      

     Atklāti vārdiski balsojot: PAR – 9 (D. Reinika, M. Darguža, I. Krūmiņa, L. Karloviča, A. 

Miķelsons, Dz. Sirsone, S. Laizāns, A. Bruss, I. Vēveris), PRET – nav, ATTURAS – nav, 

Tērvetes novada dome NOLEMJ: 

 

     Pieņemt lēmumu Nr. 82 “Par Imanta Ziedoņa fonda “Viegli” iesnieguma izskatīšanu” 

 

 

 

17. paragrāfs 

Par saistošo  noteikumu  Nr. 3 „Grozījumi Tērvetes novada domes 2021. gada                      

28. janvāra saistošajos noteikumos Nr. 1 „Tērvetes novada pašvaldības budžets                

2021. gadam”” apstiprināšanu 

D. Reinika 

 

Tērvetes novada dome  ir izskatījusi  iesniegto lēmuma projektu “Par saistošo  noteikumu  

Nr. 3 „Grozījumi Tērvetes novada domes 2021. gada   28. janvāra saistošajos noteikumos Nr. 

1 „Tērvetes novada pašvaldības budžets      2021. gadam”” apstiprināšanu”. 
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  Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām 21. punktu, 2021. gada  27. maija Finanšu 

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

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

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

 

Apstiprināt saistošos noteikumus Nr. 3  „Grozījumi Tērvetes novada domes 2021. gada                

28. janvāra saistošajos noteikumos Nr. 1 „Tērvetes novada pašvaldības budžets 2021. 

gadam”” (pielikumā).     

 

 

 

          18. paragrāfs 

Par lēmuma atcelšanu 
D. Reinika 

      

    Atklāti vārdiski balsojot: PAR – 9 (D. Reinika, M. Darguža, I. Krūmiņa, L. Karloviča, A. 

Miķelsons, Dz. Sirsone, S. Laizāns, A. Bruss, I. Vēveris), PRET – nav, ATTURAS – nav, 

Tērvetes novada dome NOLEMJ: 

 

     Pieņemt lēmumu Nr. 83 “Par lēmuma atcelšanu” 

 

 

19. paragrāfs 

Par autoceļu  saraksta ar uzturēšanas klasēm apstiprināšanu   

D. Reinika 

 

 

    Atklāti vārdiski balsojot: PAR – 9 (D. Reinika, M. Darguža, I. Krūmiņa, L. Karloviča, A. 

Miķelsons, Dz. Sirsone, S. Laizāns, A. Bruss, I. Vēveris), PRET – nav, ATTURAS – nav, 

Tērvetes novada dome NOLEMJ: 

 

     Pieņemt lēmumu Nr. 84“Par autoceļu saraksta ar uzturēšanas klasēm apstiprināšanu” 

 

 

 

 

20. paragrāfs 

Par iesnieguma izskatīšanu 

D. Reinika 

 

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

izpirkt no Tērvetes novada pašvaldības īrēto dzīvokli Nr. 71, „Labrenči”, Tērvetes  pagasts, 

Tērvetes novads, konstatēja: 

/Vārds Uzvārds/  uz īres tiesisko attiecību pamata (2014. gada 01. janvāra  īres līgums Nr. 

356/121) lieto Tērvetes novada pašvaldībai piederošo dzīvokļa īpašumu „Labrenči” dz. 71, 

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

dzīvokļa īpašuma „Labrenči” dz.  71, 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, 2021. 

gada 27. maija Finanšu komitejas lēmumu, Tērvetes novada dome, atklāti vārdiski balsojot: 

PAR – 9 (D. Reinika, M. Darguža, I. Krūmiņa, L. Karloviča, A. Miķelsons, Dz. Sirsone, S. 

Laizāns, A. Bruss, I. Vēveris), PRET – nav, ATTURAS -  nav, NOLEMJ: 

 

1. Konceptuāli piekrist Tērvetes novada pašvaldībai piederošā dzīvokļa īpašuma    

„Labrenči”  dz. 71, Tērvetes  pagasts, Tērvetes novads, nodošanai atsavināšanai. 

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

veikt visas nepieciešamās darbības Tērvetes novada pašvaldības dzīvokļa „Labrenči”  dz. 71, 

Tērvetes  pagasts, Tērvetes novads, novērtēšanai un atsavināšanas lēmumprojekta 

sagatavošanai. 

 

 

 

 

21. paragrāfs 

Par iesnieguma izskatīšanu 

D. Reinika 

 

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

Miķelsons, Dz. Sirsone, S. Laizāns, I. Vēveris), PRET – nav, ATTURAS – nav, Arvīdam 

Brusam balsojumā nepiedaloties,Tērvetes novada dome NOLEMJ: 

 

     Pieņemt lēmumu Nr. 85  

 

 

Sēdi slēdz plkst. 10.15 

 

 

Domes priekšsēdētāja                                                                                       D. Reinika 

 

 

Protokola parakstīšanas datums 31.05.2021 

 

 

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 27. maijā                                                                                            Nr. 74 

                                                                                                          (protokols Nr. 10, 1. §) 

 

Par zemes nomas līguma noslēgšanu 

 

   Tērvetes novada dome, izskatot /Vārds Uzvārds/, /personas kods/, 2021. gada 28. aprīļa 

iesniegumu ar lūgumu Tērvetes novada pašvaldībai iznomāt personiskās palīgsaimniecības 

vajadzībām zemes vienības daļu 0,02 ha platībā pašvaldībai piekritīgajā zemes īpašumā 

“Bukaišu centrs”, Bukaišu pagastā, konstatēja:  

Tērvetes novada pašvaldībai piekritīgajā zemes īpašumā “Bukaišu centrs”, Bukaišu  pagasts, 

Tērvetes novads, /kadastra apzīmējums/, ir neiznomāta, Tērvetes novada  pašvaldībai piekritīga 

zemes vienības daļa 0,02 ha platībā (turpmāk tekstā - zemes gabals).  

Atbilstoši LR MK 2018. gada 19. jūnija noteikumu Nr. 350 “Publiskas personas zemes 

nomas un apbūves tiesības noteikumi” (turpmāk tekstā – Noteikumi) 33. un 35. punktam, 

informācija par iznomājamo zemes gabalu zemes īpašumā “Bukaišu centrs”, Bukaišu pagasts, 

Tērvetes novads, tika publicēta pašvaldības tīmekļa vietnē www.tervetesnovads.lv. Pēc 

informācijas publicēšanas tīmekļa vietnē pieteicās tikai viens potenciālais zemes gabala 

nomnieks – /Vārds Uzvārds/, līdz ar to, atbilstoši Noteikumu 29.2. apakšpunktam un 32. 

punktam nav nepieciešams rīkot zemes gabala nomas tiesību izsoli. 

 Saskaņā ar Noteikumu 30.2. un 31. punktu, un Tērvetes novada pašvaldības 2019. gada 11. 

janvāra saistošo noteikumu Nr. 1 “Tērvetes novada pašvaldībai piekrītošo un piederošo 

neapbūvētu zemesgabalu nomas maksas noteikšanas kārtība” 3. punktu, nomas maksa par 

zemes gabala nomu ir nosakāma 0,5 % no zemesgabala kadastrālās vērtības gadā, bet ne mazāk 

kā 7 euro gadā, neskaitot PVN. 

Pēc minētā un papildus pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21. panta pirmās daļas 

27. punktu, LR MK 2018. gada 19. jūnija noteikumu Nr. 350 “Publiskas personas zemes nomas 

un apbūves tiesības noteikumi” 28. punktu, ievērojot Tautsaimniecības un attīstības komitejas 

2021. gada 20. maija lēmumu, Tērvetes novada dome,  atklāti vārdiski balsojot: PAR – 9 (D. 

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

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

 

     1. Slēgt zemes nomas līgumu ar /Vārds Uzvārds/, /personas kods/, par Tērvetes novada 

pašvaldībai piekritīgās neiznomātās zemes vienības daļu “Bukaišu centrs”, Bukaišu pagasts, 

Tērvetes novads, /kadastra apzīmējums/, 0,02 ha platībā, nomu, nosakot: 

         1.1. zemes izmantošanas mērķi – personiskās palīgsaimniecības vajadzībām; 

         1.2. nomas līguma termiņš - 5 (pieci) gadi sākot no 2021. gada 1. jūnija; 

http://www.tervetesnovads.lv/
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         1.3. nomas maksu 0,5 % apmērā no zemes vienības kadastrālās vērtības gadā, bet ne 

mazāk kā 7 euro gadā, neieskaitot PVN; 

         1.4. Nomnieks papildus nomas maksai maksā PVN un nekustamā īpašuma nodokli. 

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

veikt lēmumam un Ministru kabineta 19.06.2018. noteikumiem Nr. 350 „Publiskas personas 

zemes nomas un apbūves tiesības noteikumi” atbilstoša zemes nomas līgumu projektu 

sagatavošanu. 

     3. Pilnvarot Tērvetes novada pašvaldības izpilddirektoru Māri Berlandu noslēgt lēmumam 

un Ministru kabineta 19.06.2018. noteikumiem Nr. 350 „Publiskas personas zemes nomas un 

apbūves tiesības noteikumi” atbilstošu zemes nomas līgumu un veikt lēmuma izpildes kontroli. 

     4. 10 (desmit) darba dienu laikā pēc tam, kad noslēgts un stājies spēkā zemes nomas līgums, 

publicēt informāciju par noslēgto zemes nomas līgumu Tērvetes novada pašvaldības tīmekļa 

vietnē www.tervetesnovads.lv. 

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

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

 

 

Domes priekšsēdētāja                                                                                     D.  Reinika 

 

  

http://www.tervetesnovads.lv/
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LATVIJAS REPUBLIKA 

TĒRVETES NOVADA DOME 
Reģ.Nr.90001465562 

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

e-pasts: tervetesnd@tervetesnd.lv 
 

 

TĒRVETES NOVADA TĒRVETES PAGASTĀ 

 

LĒMUMS 
 

2021. gada 27. maijā                                                                                            Nr. 75 

                                                                                                          (protokols Nr. 10, 2. §) 

 

Par zemes nomas līguma noslēgšanu 

    

Tērvetes novada dome, izskatot /Vārds Uzvārds/, /personas kods/, 2021. gada 22. aprīļa 

iesniegumu ar lūgumu Tērvetes novada pašvaldībai iznomāt personiskās palīgsaimniecības 

vajadzībām zemes vienības daļu 0,08 ha platībā pašvaldībai piekritīgajā zemes īpašumā 

“Bukaišu centrs”, Bukaišu pagastā, konstatēja:   

Tērvetes novada pašvaldībai piekritīgajā zemes īpašumā “Bukaišu centrs”, Bukaišu pagasts, 

Tērvetes novads, /kadastra apzīmējums/, ir neiznomāta, Tērvetes novada pašvaldībai piekritīga 

zemes vienības daļa 0,08 ha platībā (turpmāk tekstā - zemes gabals).  

Atbilstoši LR MK 2018. gada 19. jūnija noteikumu Nr. 350 “Publiskas personas zemes 

nomas un apbūves tiesības noteikumi” (turpmāk tekstā – Noteikumi) 33. un 35. punktam, 

informācija par iznomājamo zemes gabalu zemes īpašumā “Bukaišu centrs”, Bukaišu pagasts, 

Tērvetes novads, tika publicēta pašvaldības tīmekļa vietnē www.tervetesnovads.lv. Pēc 

informācijas publicēšanas tīmekļa vietnē pieteicās tikai viens potenciālais zemes gabala 

nomnieks – /Vārds Uzvārds/, līdz ar to, atbilstoši Noteikumu 29.2. apakšpunktam un 32. 

punktam nav nepieciešams rīkot zemes gabala nomas tiesību izsoli. 

 Saskaņā ar Noteikumu 30.2. un 31. punktu, un Tērvetes novada pašvaldības 2019. gada 11. 

janvāra saistošo noteikumu Nr. 1 “Tērvetes novada pašvaldībai piekrītošo un piederošo 

neapbūvētu zemesgabalu nomas maksas noteikšanas kārtība” 3. punktu, nomas maksa par 

zemes gabala nomu ir nosakāma 0,5 % no zemesgabala kadastrālās vērtības gadā, bet ne mazāk 

kā 7 euro gadā, neskaitot PVN. 

Pēc minētā un papildus pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21. panta pirmās daļas 

27. punktu, LR MK 2018. gada 19. jūnija noteikumu Nr. 350 “Publiskas personas zemes nomas 

un apbūves tiesības noteikumi” 28. punktu, ievērojot Tautsaimniecības un attīstības komitejas 

2021. gada 20. maija lēmumu,Tērvetes novada dome, atklāti vārdiski balsojot:   PAR – 9 (D. 

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

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

 

     1. Slēgt zemes nomas līgumu ar /Vārds Uzvārds/, /personas kods/, par Tērvetes novada 

pašvaldībai piekritīgās neiznomātās zemes vienības daļas “Bukaišu centrs”, Bukaišu pagasts, 

Tērvetes novads, /kadastra apzīmējums/, 0,08 ha platībā, nomu, nosakot: 

         1.1. zemes izmantošanas mērķi – personiskās palīgsaimniecības vajadzībām; 

         1.2. nomas līguma termiņš - 5 (pieci) gadi sākot no 2021. gada 1. jūnija; 

http://www.tervetesnovads.lv/
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         1.3. nomas maksu 0,5 % apmērā no zemes vienības kadastrālās vērtības gadā, bet ne 

mazāk kā 7 euro gadā, neieskaitot PVN;  

         1.4. Nomnieks papildus nomas maksai maksā PVN un nekustamā īpašuma nodokli. 

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

veikt lēmumam un Ministru kabineta 19.06.2018. noteikumiem Nr. 350 „Publiskas personas 

zemes nomas un apbūves tiesības noteikumi” atbilstoša zemes nomas līgumu projektu 

sagatavošanu. 

     3. Pilnvarot Tērvetes novada pašvaldības izpilddirektoru Māri Berlandu noslēgt lēmumam 

un Ministru kabineta 19.06.2018. noteikumiem Nr. 350 „Publiskas personas zemes nomas un 

apbūves tiesības noteikumi” atbilstošu zemes nomas līgumu un veikt lēmuma izpildes kontroli. 

     4. 10 (desmit) darba dienu laikā pēc tam, kad noslēgts un stājies spēkā zemes nomas līgums, 

publicēt informāciju par noslēgto zemes nomas līgumu Tērvetes novada pašvaldības tīmekļa 

vietnē www.tervetesnovads.lv. 

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

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

 

 

Domes priekšsēdētāja                                                                                     D.  Reinika 

 

  

http://www.tervetesnovads.lv/
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LATVIJAS REPUBLIKA 

TĒRVETES NOVADA DOME 
Reģ.Nr.90001465562 

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

e-pasts: tervetesnd@tervetesnd.lv 
 

 

TĒRVETES NOVADA TĒRVETES PAGASTĀ 

 

LĒMUMS 
 

2021. gada 27. maijā                                                                                            Nr. 76 

                                                                                                        (protokols Nr. 10, 3. §) 

 

Par zemes nomas līguma noslēgšanu 

    

Tērvetes novada dome, izskatot /Vārds Uzvārds/, /personas kods/, 2021. gada 05. maija 

iesniegumu ar lūgumu Tērvetes novada pašvaldībai iznomāt personiskās palīgsaimniecības 

vajadzībām zemes vienības daļu 0,05 ha platībā pašvaldībai piederošajā zemes īpašumā “SIA 

RC Tērvete”, Tērvetes pagastā, konstatēja:  

Tērvetes novada pašvaldībai piederošajā zemes īpašumā “SIA RC Tērvete”, Tērvetes 

pagasts, Tērvetes novads, kadastra apzīmējums 4688 003 0249, ir neiznomāta, Tērvetes novada  

pašvaldībai piekritīga zemes vienības daļa 0,05 ha platībā (turpmāk tekstā - zemes gabals).  

Atbilstoši LR MK 2018. gada 19. jūnija noteikumu Nr. 350 “Publiskas personas zemes 

nomas un apbūves tiesības noteikumi” (turpmāk tekstā – Noteikumi) 33. un 35. punktam, 

informācija par iznomājamo zemes gabalu zemes īpašumā “SIA RC Tērvete”, Tērvetes pagasts, 

Tērvetes novads, tika publicēta pašvaldības tīmekļa vietnē www.tervetesnovads.lv. Pēc 

informācijas publicēšanas tīmekļa vietnē pieteicās tikai viens potenciālais zemes gabala 

nomnieks – /Vārds Uzvārds/, līdz ar to, atbilstoši Noteikumu 29.2. apakšpunktam un 32. 

punktam nav nepieciešams rīkot zemes gabala nomas tiesību izsoli. 

 Saskaņā ar Noteikumu 30.2. un 31. punktu, un Tērvetes novada pašvaldības 2019. gada 11. 

janvāra saistošo noteikumu Nr. 1 “Tērvetes novada pašvaldībai piekrītošo un piederošo 

neapbūvētu zemesgabalu nomas maksas noteikšanas kārtība” 3. punktu, nomas maksa par 

zemes gabala nomu ir nosakāma 0,5 % no zemesgabala kadastrālās vērtības gadā, bet ne mazāk 

kā 7 euro gadā, neskaitot PVN. 

Pēc minētā un papildus pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21. panta pirmās daļas 

27. punktu, LR MK 2018. gada 19. jūnija noteikumu Nr. 350 “Publiskas personas zemes nomas 

un apbūves tiesības noteikumi” 28. punktu, ievērojot Tautsaimniecības un attīstības komitejas 

2021. gada 20. maija sēdes lēmumu, Tērvetes novada dome,  atklāti vārdiski balsojot: PAR – 9 

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

Bruss, I. Vēveris), PRET – nav, ATTURAS – nav, NOLEMJ: 

 

     1. Slēgt zemes nomas līgumu ar /Vārds Uzvārds/, /personas kods/, par Tērvetes novada 

pašvaldībai piekritīgās neiznomātās zemes vienības daļu “SIA RC Tērvete”, Tērvetes pagasts, 

Tērvetes novads, kadastra apzīmējums 4688 003 0249, 0,05 ha platībā, nomu, nosakot: 

         1.1. zemes izmantošanas mērķi – personiskās palīgsaimniecības vajadzībām; 

http://www.tervetesnovads.lv/
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         1.2. nomas līguma termiņš - 5 (pieci) gadi sākot no 2021. gada 1. jūnija; 

         1.3. nomas maksu 0,5 % apmērā no zemes vienības kadastrālās vērtības gadā, bet ne 

mazāk kā 7 euro gadā, neieskaitot PVN; 

         1.4. Nomnieks papildus nomas maksai maksā PVN un nekustamā īpašuma nodokli. 

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

veikt lēmumam un Ministru kabineta 19.06.2018. noteikumiem Nr. 350 „Publiskas personas 

zemes nomas un apbūves tiesības noteikumi” atbilstoša zemes nomas līgumu projektu 

sagatavošanu. 

     3. Pilnvarot Tērvetes novada pašvaldības izpilddirektoru Māri Berlandu noslēgt lēmumam 

un Ministru kabineta 19.06.2018. noteikumiem Nr. 350 „Publiskas personas zemes nomas un 

apbūves tiesības noteikumi” atbilstošu zemes nomas līgumu un veikt lēmuma izpildes kontroli. 

     4. 10 (desmit) darba dienu laikā pēc tam, kad noslēgts un stājies spēkā zemes nomas līgums, 

publicēt informāciju par noslēgto zemes nomas līgumu Tērvetes novada pašvaldības tīmekļa 

vietnē www.tervetesnovads.lv. 

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

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

 

 

Domes priekšsēdētāja                                                                                     D.  Reinika 
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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 27. maijā                                                                                            Nr. 77 

                                                                                                           (protokols Nr. 10,8. §) 

 

Par nekustamā īpašuma “Veldres” atsavināšanu 

    

Tērvetes novada dome ir izskatījusi Tērvetes novada domes Finanšu komitejas iesniegto 

lēmuma projektu par Tērvetes novada pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma „Veldres”, 

Tērvetes pagasts, Tērvetes novads, /kadastra numurs/, atsavināšanu. 

Izskatot iesniegto lēmuma projektu, Tērvetes novada dome konstatēja: 

Tērvetes novada pašvaldībai ir nostiprinātas īpašuma tiesības uz nekustamo īpašumu 

„Veldres”, Tērvetes pagasts, Tērvetes novads, sastāvošu no vienas zemes vienības ar /kadastra 

apzīmējums/ ar kopīgo platību 3,5 ha, par ko Tērvetes pagasta zemesgrāmatā atvērts 

/nodalījuma numurs/ un izsniegta Zemesgrāmatu apliecība. 

Pašreiz nekustamais īpašums „Veldres”, Tērvetes pagasts, Tērvetes novads, saskaņā ar 

noslēgto zemes nomas līgumu, ir nodots nomas lietošanā /Vārds Uzvārds/, /personas kods/. 

Uz zemes vienības „Veldres”, Tērvetes pagasts, Tērvetes novads, ar /kadastra apzīmējums/, 

atrodas /Vārds Uzvārds/ piederošs, Tērvetes pagasta /zemesgrāmatas nodalījuma numurs/ 

reģistrēts, ēku (būvju) nekustamais īpašums „Veldres”, Tērvetes  pagasts, Tērvetes novads, 

/kadastra numurs/, kas sastāv no četrām ēkām ar /kadastra apzīmējums/, /kadastra 

apzīmējums/, /kadastra apzīmējums/ un /kadastra apzīmējums/. 

2020. gada 12. novembrī Tērvetes novada dome ir saņēmusi /Vārds Uzvārds/ ierosinājumu 

atsavināt Tērvetes novada pašvaldībai piederošo nekustamo īpašumu „Veldres”, Tērvetes 

pagasts, Tērvetes novads, izsakot vēlmi nopirkt šo nekustamo īpašumu. 

Saskaņā Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 4. panta ceturtās daļas 4. punkta 

noteikumiem, pašvaldības nekustamā īpašuma atsavināšanu var ierosināt zemesgrāmatā 

ierakstītas ēkas (būves) īpašnieks, ja viņš vēlas nopirkt zemesgabalu uz kura atrodas ēka (būve). 

Vadoties no augstāk minētajiem apstākļiem /Vārds Uzvārds/  ir tiesības ierosināt nekustamā 

īpašuma „Veldres”, Tērvetes pagasts, Tērvetes novads, atsavināšanu. 

 Ņemot vērā apstākli, ka minētais zemesgabals nav nepieciešams pašvaldības pastāvīgo 

funkciju izpildei, lai lietderīgāk rīkotos ar pašvaldības nekustamo īpašumu, kā visizdevīgākā 

pašvaldības rīcība ir atzīstama augstāk minētā nekustamā īpašuma atsavināšana.  

Saskaņā ar Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 37. panta pirmās daļas 4. 

punktu, pārdot valsts vai pašvaldības mantu par brīvu cenu var, ja nekustamo īpašumu iegūst 

šā likuma 4. panta ceturtajā daļā minētā persona. Šajā gadījumā pārdošanas cena ir vienāda ar 

nosacīto cenu, ko nosaka atbilstoši Standartizācijas likumā paredzētajā kārtībā apstiprinātajiem 

Latvijas īpašuma vērtēšanas standartiem. 

http://pro.nais.lv/naiser/text.cfm?Ref=0103012002103132796&Req=0103012002103132796&Key=0103011998101432772&Hash=
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Saskaņā ar augstāk minētā zemes gabala 2021. gada 06. maija veikto tirgus novērtējumu, ko 

atbilstoši Standartizācijas likumā paredzētajā kārtībā apstiprinātajiem Latvijas īpašuma 

vērtēšanas standartiem veicis SIA “INTERBALTIJA” vērtēšanas servisa  sertificēts nekustamo 

īpašumu vērtētājs Arnis Zeilis, profesionālās kvalifikācijas sertifikāts Nr. 23, nekustamā 

īpašuma „Veldres”, Tērvetes pagasts, Tērvetes novads, /kadastra numurs/, tirgus vērtība ir 

noteikta 21 900,00 EUR (divdesmit viens tūkstotis deviņi simti euro 00 centi) apmērā.  

Saskaņā Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma Pārejas noteikumu 11. punktu, līdz 

brīdim, kad spēku zaudē Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas 

sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likums, atsavināmā apbūvētā zemesgabala nosacītā cena 

nedrīkst būt zemāka par zemāko no šādām vērtībām: attiecīgā zemesgabala kadastrālo vērtību 

vai attiecīgā zemesgabala kadastrālo vērtību 2007. gada 31. decembrī. 

Saskaņā ar  LR Valsts zemes dienesta Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas 

sistēmā norādītiem datiem nekustamā īpašuma „Veldres”, Tērvetes pagasts, Tērvetes novads, 

aktuālā kadastrālā vērtība 2021. gadā ir 9488,00 EUR (deviņi tūkstoši četri simti astoņdesmit 

astoņi eiro 00 centi). 

Saskaņā ar  LR Valsts zemes dienesta Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas 

sistēmas datiem,  nekustamā īpašuma „Veldres”, Tērvetes pagasts, Tērvetes novads, kadastrālā 

vērtība uz 2007. gada 31. decembri nav nosakāma. 

Ievērojot minēto nekustamais īpašums „Veldres”, Tērvetes pagasts, Tērvetes novads, 

atsavināms par cenu 21 900,00 EUR (divdesmit viens tūkstotis deviņi simti euro 00 centi) 

apmērā. 

Ņemot vērā iepriekš norādīto un pamatojoties uz Publiskas personas mantas 

atsavināšanas likuma 4., 5., 8., 9, 10., 11. un 37. pantiem, Pārejas noteikumi 11. punktu, likuma 

“Par pašvaldībām” 21. panta pirmās daļas 17. punktu un LR Ministru kabineta 01.02.2011. 

noteikumiem Nr. 109 „Kārtība, kādā atsavināma publiskas personas manta”, ievērojot Finanšu 

komitejas 2021. gada 20. maija lēmumu, atklāti vārdiski balsojot: PAR - 9 (D. Reinika, M. 

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

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

 

1. Nodot atsavināšanai Tērvetes novada pašvaldībai piederošo nekustamo īpašumu 

„Veldres”, Tērvetes pagasts, Tērvetes novads, /kadastra numurs/, pārdodot to par nosacīto cenu 

21 900,00 EUR (divdesmit viens tūkstotis deviņi simti euro 00 centi) /Vārds Uzvārds/, 

/personas kods/. 

2. 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 27. maijā                                                                                            Nr. 78 

                                                                                                      (protokols Nr. 10, 9. §) 

 

Par nekustamā īpašuma “Pakalni” - 4 atsavināšanu 

    

       Tērvetes novada dome ir izskatījusi Finanšu komitejas iesniegto lēmuma projektu attiecībā 

uz /Vārds Uzvārds/2021. gada 05. marta iesniegumu ar ierosinājumu pārdot viņai Tērvetes 

novada pašvaldībai piederošo dzīvokļa īpašumu “Pakalni” - 4, Tērvetes pagasts, Tērvetes 

novads.   

        Izskatot iesniegto lēmuma projektu, Tērvetes novada dome konstatēja: 

        /Vārds Uzvārds/ uz īres tiesisko attiecību pamata lieto Tērvetes novada pašvaldībai 

piederošo dzīvokļa īpašumu Nr. 4 “Pakalni”, Tērvetes pagasts, Tērvetes novads, sastāvošu no 

divu istabu dzīvokļa ar kopējo platību 39,2 m2, un pie dzīvokļa īpašuma piederošo kopīpašuma 

domājamo daļu 3920/33320 no daudzdzīvokļu mājas (kadastra apzīmējums 4688 004 0088 

001), un  zemes gabala (kadastra apzīmējums 4688 004 0088). 

Tērvetes novada pašvaldības īpašuma tiesības uz dzīvokļa īpašumu “Pakalni” - 4, Tērvetes 

pagasts, Tērvetes novads, ir nostiprinātas Tērvetes pagasta zemesgrāmatas nodalījumā Nr. 

100000606930-4. 

        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 Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 45. pantā noteiktajā kārtībā. 

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

dzīvokļa īpašuma Nr. 4, “Pakalni”, Tērvetes pagasts, Tērvetes novads, atsavināšanu. 

        Saskaņā ar Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 45. panta trešās daļas 

noteikumiem, atsavinot valsts vai pašvaldības īpašumā esošu viendzīvokļa māju vai dzīvokļa 

īpašumu, par kuru lietošanu likumā "Par dzīvojamo telpu īri" noteiktajā kārtībā ir noslēgts 

dzīvojamās telpas īres līgums, to vispirms rakstveidā piedāvā pirkt īrniekam un viņa ģimenes 

locekļiem.  

        Saskaņā ar Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 45. panta ceturtās daļas 

noteikumiem, īrnieks vai viņa ģimenes locekļi var pirkt īrēto viendzīvokļa māju vai dzīvokļa 

īpašumu, ja:   

             1) īrnieks un viņa ģimenes locekļi ir noslēguši notariāli apliecinātu vienošanos par to, 

kurš vai kuri no viņiem iegūs īpašumā īrēto viendzīvokļa māju vai dzīvokļa īpašumu;            

             2) tiesā nav celta prasība par īres līguma izbeigšanu. 

        Dzīvoklī nav iemitināti citi pilngadīgi /Vārds Uzvārds/ģimenes locekļi.              

http://pro.nais.lv/naiser/text.cfm?Ref=0103012002103132796&Req=0103012002103132796&Key=0127011993021632769&Hash=
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        Pret  /Vārds Uzvārds/nav celta prasība par īres līguma izbeigšanu.         

        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 . 

        Dzīvokļa īpašuma Nr. 4, “Pakalni”, Tērvetes pagasts, Tērvetes novads, tirgus cena, 

saskaņā ar veikto tirgus novērtējumu, ko veicis Ober Haus vērtēšanas servisa  sertificēts 

nekustamo īpašumu vērtētājs Artūrs Lezdiņš, profesionālās kvalifikācijas sertifikāts Nr. 146, ir 

noteikta 2000,00 EUR (divi  tūkstoši eiro 00 centi) apmērā, bet aktuālā kadastrālā vērtība ir 

1701,00 EUR (viens tūkstotis septiņi simti  viens eiro 00 centi) apmērā. 

        Ņemot vērā augstāk minētos lietas faktiskos apstākļus un pamatojoties uz Publiskas 

personas mantas atsavināšanas likuma 1. pantu, 4. panta ceturto daļu, 5., 8., 37. un 45. pantu 

likuma “Par pašvaldībām” 21. panta pirmās daļas 17. punktu, ievērojot Finanšu komitejas 2021. 

gada 20. maija lēmumu, Tērvetes novada dome, atklāti vārdiski balsojot: PAR 9 (D. Reinika, 

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

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

 

1. Nodot atsavināšanai Tērvetes novada pašvaldībai piederošo nekustamo īpašumu – dzīvokļa 

īpašumu Nr. 4, “Pakalni”, Tērvetes pagasts, Tērvetes novads, pārdodot to par cenu 2000,00 

EUR (divi tūkstoši eiro 00 centi) /Vārds Uzvārds/, /personas kods/. 

 2. Noteikt, ka šis lēmums zaudē spēku, ja /Vārds Uzvārds/līdz 2021. gada 29. jūnijam nav 

veikusi pirkuma maksas nomaksu vai noslēgusi pirkuma līgumu ar Tērvetes novada 

pašvaldību saskaņā ar šī lēmuma 1. punkta noteikumiem. 

 

 

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 27. maijā                                                                                            Nr. 79 

                                                                                                        (protokols Nr. 10, 10. §) 

 

Par nekustamā īpašuma “Mazmaikaiši” atsavināšanu 

    

Tērvetes novada dome ir izskatījusi Tērvetes novada domes Finanšu komitejas iesniegto 

lēmuma projektu par Tērvetes novada pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma 

„Mazmaikaiši”, Augstkalnes pagasts, Tērvetes novads, /kadastra numurs/, atsavināšanu. 

Izskatot augstāk minēto lēmuma projektu, Tērvetes novada dome konstatēja: 

Saskaņā ar Zemgales rajona tiesas zemesgrāmatu nodaļas tiesneša lēmumu, Tērvetes novada 

pašvaldībai ir nostiprinātas īpašuma tiesības uz nekustamo īpašumu „Mazmaikaiši”, 

Augstkalnes pagasts, Tērvetes novads, sastāvoša no vienas zemes vienības ar /kadastra 

apzīmējums/ ar kopīgo platību 3,98 ha, par ko Augstkalnes pagasta zemesgrāmatā atvērts 

/nodalījuma numurs/ un izsniegta Zemesgrāmatu apliecība. 

Pašreiz nekustamais īpašums „Mazmaikaiši”, Augstkalnes pagasts, Tērvetes novads, 

saskaņā ar noslēgto zemes nomas līgumu, ir nodots nomas lietošanā /Vārds Uzvārds/, /personas 

kods/. 

Uz zemes vienības „Mazmaikaiši”, Augstkalnes pagasts, Tērvetes novads, ar /kadastra 

apzīmējums/, atrodas /Vārds Uzvārds/ piederošs, Augstkalnes pagasta /zemesgrāmatas 

nodalījuma numurs/ reģistrēts, ēku (būvju) nekustamais īpašums „Mazmaikaiši”, Augstkalnes  

pagasts, Tērvetes novads, /kadastra numurs/, kas sastāv no vienas ēkas ar /kadastra 

apzīmējums/. 

2020. gada 02. novembrī Tērvetes novada dome ir saņēmusi /Vārds Uzvārds/ ierosinājumu 

atsavināt Tērvetes novada pašvaldībai piederošo nekustamo īpašumu „Mazmaikaiši”, 

Augstkalnes pagasts, Tērvetes novads, izsakot vēlmi nopirkt šo nekustamo īpašumu. 

Saskaņā Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 4. panta ceturtās daļas 4. punkta 

noteikumiem, pašvaldības nekustamā īpašuma atsavināšanu var ierosināt zemesgrāmatā 

ierakstītas ēkas (būves) īpašnieks, ja viņš vēlas nopirkt zemesgabalu uz kura atrodas ēka (būve). 

Vadoties no augstāk minētajiem apstākļiem /Vārds Uzvārds/  ir tiesības ierosināt nekustamā 

īpašuma „Mazmaikaiši”, Augstkalnes pagasts, Tērvetes novads, atsavināšanu. 

 Ņemot vērā apstākli, ka norādītā zemes vienība nav nepieciešama pašvaldības pastāvīgo 

funkciju izpildei, lai lietderīgāk rīkotos ar pašvaldības nekustamo īpašumu, kā visizdevīgākā 

pašvaldības rīcība ir atzīstama šis zemes vienības atsavināšana.  

Saskaņā ar Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 37. panta pirmās daļas 4. 

punktu, pārdot valsts vai pašvaldības mantu par brīvu cenu var, ja nekustamo īpašumu iegūst 

šā likuma 4. panta ceturtajā daļā minētā persona. Šajā gadījumā pārdošanas cena ir vienāda ar 



24 

 

nosacīto cenu, ko nosaka atbilstoši Standartizācijas likumā paredzētajā kārtībā apstiprinātajiem 

Latvijas īpašuma vērtēšanas standartiem. 

Saskaņā ar 2021. gada 05. maijā veikto nekustamā īpašuma „Mazmaikaiši”, Augstkalnes 

pagasts, Tērvetes novads, tirgus novērtējumu, ko atbilstoši Standartizācijas likumā paredzētajā 

kārtībā apstiprinātajiem Latvijas īpašuma vērtēšanas standartiem veicis SIA 

“INTERBALTIJA” vērtēšanas servisa  sertificēts nekustamo īpašumu vērtētājs Arnis Zeilis, 

profesionālās kvalifikācijas sertifikāts Nr. 23, nekustamā īpašuma „Mazmaikaiši”, Augstkalnes 

pagasts, Tērvetes novads, kadastra numurs 4644 005 0187, tirgus vērtība ir noteikta 23 000,00 

EUR (divdesmit trīs tūkstoši eiro 00 centi) apmērā.  

Saskaņā Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma Pārejas noteikumu 11. punktu, līdz 

brīdim, kad spēku zaudē Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas 

sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likums, atsavināmā apbūvētā zemesgabala nosacītā cena 

nedrīkst būt zemāka par zemāko no šādām vērtībām: attiecīgā zemesgabala kadastrālo vērtību 

vai attiecīgā zemesgabala kadastrālo vērtību 2007. gada 31. decembrī. 

Saskaņā ar  LR Valsts zemes dienesta Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas 

sistēmā norādītiem datiem nekustamā īpašuma „Mazmaikaiši”, Augstkalnes pagasts, Tērvetes 

novads, aktuālā kadastrālā vērtība 2021. gadā ir 8865,00 EUR (astoņi tūkstoši astoņi simti 

sešdesmit pieci eiro 00 centi). 

Saskaņā ar  LR Valsts zemes dienesta Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas 

sistēmas datiem,  nekustamā īpašuma „Mazmaikaiši”, Augstkalnes pagasts, Tērvetes novads, 

kadastrālā vērtība uz 2007. gada 31. decembri nav nosakāma. 

Ievērojot minēto nekustamais īpašums „Mazmaikaiši”, Augstkalnes pagasts, Tērvetes 

novads, atsavināms par cenu 23 000,00 EUR (divdesmit trīs tūkstoši eiro 00 centi) apmērā. 

Ņemot vērā iepriekš norādīto un pamatojoties uz Publiskas personas mantas atsavināšanas 

likuma 4., 5., 8., 9., 10., 11. un 37. pantiem, Pārejas noteikumi 11. punktu, likuma “Par 

pašvaldībām” 21. panta pirmās daļas 17. punktu un LR Ministru kabineta 01.02.2011. 

noteikumiem Nr. 109 „Kārtība, kādā atsavināma publiskas personas manta”, ievērojot Finanšu 

komitejas 2021. gada 20. maija lēmumu, atklāti vārdiski balsojot: PAR - 9 (D. Reinika, M. 

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

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

 

     1. Nodot atsavināšanai Tērvetes novada pašvaldībai piederošo nekustamo īpašumu 

„Mazmaikaiši”, Augstkalnes pagasts, Tērvetes novads, /kadastra numurs/, pārdodot to par 

nosacīto cenu 23 000,00 EUR (divdesmit trīs tūkstoši eiro 00 centi) /Vārds Uzvārds/, /personas 

kods/. 

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

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

 

 

 

Domes priekšsēdētāja                                                                                     D.  Reinika 

 

 

 

  

http://pro.nais.lv/naiser/text.cfm?Ref=0103012002103132796&Req=0103012002103132796&Key=0103011998101432772&Hash=
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http://pro.nais.lv/naiser/text.cfm?Ref=0103012002103132796&Req=0103012002103132796&Key=0103012005061632779&Hash=
http://pro.nais.lv/naiser/text.cfm?Ref=0103012002103132796&Req=0103012002103132796&Key=0103012005061632779&Hash=
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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 27. maijā                                                                                            Nr. 80 

                                                                                                     (protokols Nr. 10, 11. §) 

 

Par nekustamā īpašuma “Akotiņi” atsavināšanu 

    

Tērvetes novada dome ir izskatījusi Tērvetes novada domes Finanšu komitejas iesniegto 

lēmuma projektu par Tērvetes novada pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma „Akotiņi”, 

Bukaišu pagasts, Tērvetes novads, kadastra numurs 4656 005 0178, atsavināšanu. 

Izskatot iesniegto lēmuma projektu, Tērvetes novada dome konstatēja: 

Saskaņā ar Zemgales rajona tiesas zemesgrāmatu nodaļas tiesneša lēmumu, Tērvetes novada 

pašvaldībai ir nostiprinātas īpašuma tiesības uz nekustamo īpašumu „Akotiņi”, Bukaišu 

pagasts, Tērvetes novads, sastāvošs no vienas zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 4656 005 

0178 ar kopīgo platību 0,21 ha, par ko Bukaišu pagasta zemesgrāmatā atvērts nodalījums Nr. 

100000610122 un izsniegta Zemesgrāmatu apliecība. 

Pašreiz nekustamais īpašums „Akotiņi”, Bukaišu pagasts, Tērvetes novads, saskaņā ar 

noslēgto zemes nomas līgumu, ir nodots nomas lietošanā SIA “HANSA UNI”, reģistrācijas  

numurs  48503014789. 

Uz zemes vienības „Akotiņi”, Bukaišu pagasts, Tērvetes novads, ar kadastra apzīmējumu 

4656 005 0178, atrodas SIA “HANSA UNI” piederošs, Bukaišu pagasta zemesgrāmatas 

nodalījumā Nr. 100000523214 reģistrēts, ēku (būvju) nekustamais īpašums „Akotiņi”, Bukaišu  

pagasts, Tērvetes novads, kadastra numurs 4656 505 0001, kas sastāv no vienas ēkas ar kadastra 

apzīmējumu 4656 005 0086 016. 

2021. gada maijā Tērvetes novada dome ir saņēmusi SIA “HANSA UNI” ierosinājumu 

atsavināt Tērvetes novada pašvaldībai piederošo nekustamo īpašumu „Akotiņi”, Bukaišu 

pagasts, Tērvetes novads, izsakot vēlmi nopirkt šo nekustamo īpašumu. 

Saskaņā Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 4. panta ceturtās daļas 4. punkta 

noteikumiem, pašvaldības nekustamā īpašuma atsavināšanu var ierosināt zemesgrāmatā 

ierakstītas ēkas (būves) īpašnieks, ja viņš vēlas nopirkt zemesgabalu,  uz kura atrodas ēka 

(būve). 

Vadoties no augstāk minētajiem apstākļiem SIA “HANSA UNI” ir tiesības ierosināt 

nekustamā īpašuma „Akotiņi”, Bukaišu pagasts, Tērvetes novads, atsavināšanu. 

 Ņemot vērā apstākli, ka minētais zemesgabals nav nepieciešams pašvaldības pastāvīgo 

funkciju izpildei, lai lietderīgāk rīkotos ar pašvaldības nekustamo īpašumu, kā visizdevīgākā 

pašvaldības rīcība ir atzīstama augstāk minētā nekustamā īpašuma atsavināšana.  

Saskaņā ar Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 37. panta pirmās daļas 4. 

punktu, pārdot valsts vai pašvaldības mantu par brīvu cenu var, ja nekustamo īpašumu iegūst 

šā likuma 4. panta ceturtajā daļā minētā persona. Šajā gadījumā pārdošanas cena ir vienāda ar 
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nosacīto cenu, ko nosaka atbilstoši Standartizācijas likumā paredzētajā kārtībā apstiprinātajiem 

Latvijas īpašuma vērtēšanas standartiem. 

Saskaņā ar augstāk minētā zemes gabala 2021. gada 06. maija veikto tirgus novērtējumu, ko 

atbilstoši Standartizācijas likumā paredzētajā kārtībā apstiprinātajiem Latvijas īpašuma 

vērtēšanas standartiem veicis SIA “INTERBALTIJA” vērtēšanas servisa  sertificēts nekustamo 

īpašumu vērtētājs Arnis Zeilis, profesionālās kvalifikācijas sertifikāts Nr. 23, nekustamā 

īpašuma „Akotiņi”, Bukaišu pagasts, Tērvetes novads, kadastra numurs 4656 005 0178, tirgus 

vērtība ir noteikta 1 000,00 EUR (viens tūkstotis eiro 00 centi) apmērā.  

Saskaņā Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma Pārejas noteikumu 11. punktu, līdz 

brīdim, kad spēku zaudē Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas 

sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likums, atsavināmā apbūvētā zemesgabala nosacītā cena 

nedrīkst būt zemāka par zemāko no šādām vērtībām: attiecīgā zemesgabala kadastrālo vērtību 

vai attiecīgā zemesgabala kadastrālo vērtību 2007. gada 31. decembrī. 

Saskaņā ar  LR Valsts zemes dienesta Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas 

sistēmā norādītiem datiem nekustamā īpašuma „Akotiņi”, Bukaišu pagasts, Tērvetes novads, 

aktuālā kadastrālā vērtība 2021. gadā ir 417,00 EUR (četri simti septiņpadsmit eiro 00 centi). 

Saskaņā ar  LR Valsts zemes dienesta Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas 

sistēmas datiem,  nekustamā īpašuma „Akotiņi”, Bukaišu pagasts, Tērvetes novads, kadastrālā 

vērtība uz 2007. gada 31. decembri nav nosakāma. 

Ievērojot minēto nekustamais īpašums „Akotiņi”, Bukaišu pagasts, Tērvetes novads, 

atsavināms par cenu 1 000,00 EUR (viens tūkstotis eiro 00 centi) apmērā. 

Ņemot vērā iepriekš norādīto un pamatojoties uz Publiskas personas mantas 

atsavināšanas likuma 4., 5., 8., 9., 10., 11. un 37. pantiem, Pārejas noteikumi 11. punktu, likuma 

“Par pašvaldībām” 21. panta pirmās daļas 17. punktu un LR Ministru kabineta 01.02.2011. 

noteikumiem Nr. 109 „Kārtība, kādā atsavināma publiskas personas manta”, ievērojot Finanšu 

komitejas 2021. gada 20. maija lēmumu, atklāti vārdiski balsojot: PAR - 9 (D. Reinika, M. 

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

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

 

     1. Nodot atsavināšanai Tērvetes novada pašvaldībai piederošo nekustamo īpašumu 

„Akotiņi”, Bukaišu pagasts, Tērvetes novads, kadastra numurs 4656 005 0178, pārdodot to par 

nosacīto cenu 1 000,00 EUR (viens tūkstotis eiro 00 centi) SIA “HANSA UNI”, reģistrācijas 

numurs  48503014789. 

 2. 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 27. maijā                                                                                            Nr. 81 

                                                                                                        (protokols Nr. 10, 15. §) 

 

Par dalību Viduslatvijas atkritumu apsaimniekošanas reģiona Zemgales zonas  

atkritumu apsaimniekošanas plāna izstrādē 

    

Tērvetes novada dome, izskatot iesniegto lēmuma projektu par Tērvetes novada pašvaldības 

dalību Viduslatvijas atkritumu apsaimniekošanas reģiona Zemgales zonas atkritumu 

apsaimniekošanas plāna izstrādē, konstatēja, ka: 

Ar Ministru kabineta 2021. gada 22. janvāra rīkojumu Nr. 45 “Par Atkritumu 

apsaimniekošanas valsts plānu 2021.-2028. gadam” tika apstiprināts Atkritumu 

apsaimniekošanas valsts plāns 2021.-2028. gadam (turpmāk – Plāns). 

Saskaņā ar Atkritumu apsaimniekošanas likuma 10. panta trešo daļu un Plāna 4.5. daļas 

sadaļu “Reģionālie atkritumu apsaimniekošanas centri” atkritumu apsaimniekošanas reģionos 

(turpmāk - AAR) ietilpstošajām pašvaldībām līdz 2022. gada 30. decembrim jāizstrādā un 

jāapstiprina reģionālie atkritumu apsaimniekošanas plāni. Plānu izstrādes gaitā pašvaldībām 

jāizvērtē, kā tās AAR ietvaros īstenos atkritumu apsaimniekošanu un sasniegs normatīvajos 

aktos par atkritumu apsaimniekošanu noteiktos mērķus. 

Izstrādājot reģionālo atkritumu apsaimniekošanas plānu, tajā jānorāda AAR sadalījumu 

zonās atkarībā no sadzīves atkritumu apglabāšanas poligonu (turpmāk - SAP) skaita un to, kuras 

pašvaldības ietilpst attiecīgajā zonā, un uz kuru sadzīves atkritumu poligonu tās turpmāk vedīs 

nešķirotos atkritumus. 

Tā kā Viduslatvijas AAR turpinās darboties divi SAP – “Getliņi” un “Brakšķi”, sadalot 

Viduslatvijas AAR Rīgas zonā un Zemgales zonā, Tērvetes novada pašvaldības administrācija 

ir izvērtējusi abu poligonu noteikto maksu par sadzīves atkritumu apglabāšanu, attālumu no 

Tērvetes novada līdz katram no poligoniem, ceļā pavadāmo laiku, kā arī izmaksu starpību, lai 

veiktu izvēli. Izvērtējot iepriekš minēto, Tērvetes novada pašvaldības administrācija ir 

secinājusi, ka saimnieciski izdevīgāka ir sadzīves atkritumu apglabāšana SAP “Brakšķi”.   

Vadoties no norādītā, pamatojoties uz Atkritumu apsaimniekošanas likuma 10. panta trešo 

daļu, Pārejas noteikumu 49. punktu, likuma “Par pašvaldībām”21. panta pirmās daļas 27. 

punktu un Ministru kabineta 2021. gada 22. janvāra rīkojumu Nr. 45 “Par Atkritumu 

apsaimniekošanas valsts plānu 2021.-2028. gadam”,  ievērojot Finanšu komitejas 2021. gada 

20. maija lēmumu, Tērvetes novada dome, atklāti vārdiski balsojot: PAR - 9 (D. Reinika, M. 

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

PRET - nav, ATTURAS - nav, NOLEMJ: 
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  Piedalīties reģionālā atkritumu apsaimniekošanas plāna izstrādē, iekļaujoties Atkritumu 

apsaimniekošanas valsts plānā 2021.-2028. gadam noteiktajā Viduslatvijas atkritumu 

apsaimniekošanas reģiona Zemgales zonā, un atbalstīt reģionālā atkritumu apsaimniekošanas 

centra uz sadzīves atkritumu apglabāšanas poligona “Brakšķi” bāzes izveidi. 

 

 

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 27. maijā                                                                                            Nr. 82 

                                                                                                     (protokols Nr. 10, 16. §) 

 

Par Imanta Ziedoņa fonda “Viegli” iesnieguma izskatīšanu 

    

    Tērvetes  novada domē 2021. gada   19. aprīlī  ir  saņemts Imanta Ziedoņa fonda “Viegli” 

iesniegums “Par vēlmi rīkot kultūrvēsturiskās izpētes ekspedīciju Tērvetes novadā”.     

    Vēstulē norādīts, ka  Imanta Ziedoņa fonds “Viegli” kalpo dzejniekam tuvajai misijai 

“Latvija ir brīnumskaista zeme, bet skaistajam ir jāpalīdz parādīties.” Jau 11 gadu garumā fonds 

strādā, lai atrastu un izceltu nozīmīgus cilvēkus Latvijā, kas apliecina Imantam Ziedonim 

svarīgās vērtības: izcilība, stāja, savpatība, degsme, veiksme un sūtība. Šādu cilvēku esamība 

vēsturē un šodien ir pamats mūsu valsts garīgajai stājai un attīstībai. Īpaši aktuāli tas ir šobrīd, 

kad valsts gatavojas jaunai administratīvi teritoriālajai reformai. Saprotams, ka novadi 

jāapvieno, lai tie veidotos lielāki un stiprāki, bet nevar nepiekrist Valsts prezidenta Egila Levita 

teiktajam, ka “Šī reforma ir pārāk rupji tēsta.” Bieži vien ekonomisku iemeslu dēļ par upuri tiek 

likta kultūra un tās vēsturiskais mantojums. Tieši tāpēc fonds “Viegli” šogad turpina pirms gada 

uzsāktās ekspedīcijas, lai iemūžinātu īpašus cilvēkus, vietas un notikumus Latvijā un apkopotu 

tos īpašā “Radiožurnāla” formātā. Fonda radošā komanda, ko veido meistarīgi rakstnieki 

(TomsTreibergs,Svens Kuzmins, Laima Kota, Ēriks Hānbergs) un citu radošo jomu pārstāvji, 

ekspedīciju ceļā atklāj bieži vien plašākam cilvēku lokam nezināmus personāžus un notikumus, 

kas kalpo par iedvesmu citiem.Tie tiek pārveidoti savdabīgos stāstos un caur dažādiem 

audiovizuāliem formātiem nodoti sabiedrībai. Šogad vēlamies īpašu uzmanību pievērst tiem 

novadiem, kas pēc ATR vairs nebūs atzīmēti novadu kartē. Esam pārliecināti, ka 

Tērvetesnovads glabā sevī spilgtus cilvēkus,  par kuriem ir nepieciešams pastāstīt plašāk. 

Piedāvājam 2021. gada vasarā organizēt 2-3 dienu ekspedīciju jūsunovadā, kuras laikā radošā 

komanda iepazīsies un intervēs iepriekš apzinātus cilvēkus, novada bibliotēkā rīkos diskusiju 

ar vietējiem iedzīvotājiem par novada vēsturi un vērtībām, kā rezultātā radīs 2-3 stāstus par 

Tērvetes novadu.  Stāsti tiks atspoguļoti rakstu, fotogrāfijas un video formātā. Tie tiks publicēti 

fonda jaunradītajā stāstu platformā, sociālajos tīklos un nodoti glabāšanā Imanta Ziedoņa 

muzeja arhīvā. Ekspedīcijas izmaksas ir 2000 EUR. Izdevumus sastāda autoru atalgojums, 

ekspedīcijas tehniskās un organizatoriskās izmaksas. 

    Ievērojot augstāk minēto un pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21. pantu, Finanšu 

komitejas 2021. gada 20. maija un 27. maija lēmumu,  atklāti vārdiski  balsojot: PAR – 9 (D. 

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

Bruss, I. Vēveris), PRET – nav, ATTURAS – nav,  NOLEMJ:  
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     1. Piešķirt Imanta Ziedoņa fondam “Viegli”, reģistrācijas Nr. 40008157047,   finansējumu 

Euro 1000 apmērā  kultūrvēsturiskās ekspedījas rīkošanai Tērvetes novadā, kā rezultātā tiks 

radīti divi  stāsti par Tērvetes novadu.   

     2. Finansējuma izmaksu veikt no Tērvetes pašvaldības budžetā paredzētajiem  līdzekļiem 

struktūrvienībā “Finansējums  biedrībām”.  

     3. Noslēgt līgumu ar Imanta Ziedoņa fondu  “Viegli”, reģistrācijas Nr. 40008157047,   par 

finanšu līdzekļu mērķtiecīgu izlietošanu saskaņā ar lēmuma 1. punktā noteikto finanšu līdzekļu 

izlietošanas mērķi. 

 

 

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 27. maijā                                                                                            Nr. 83 

                                                                                                         (protokols Nr. 10, 18. §) 

 

Par lēmuma atcelšanu 

    

Tērvetes novada dome, izskatot iesniegto lēmuma projektu par Tērvetes novada domes 2021. 

gada 13. maija sēdes lēmuma „Par mācību īstenošanu  klātienē” atcelšanu un  Tērvetes novada 

domes priekšsēdētājas 2021. gada 16. maija rīkojuma “Par izglītības programmu apguvi 

attālināti” apstiprināšanu, konstatēja, ka: 

2021. gada 13. maijā Tērvetes novada dome pieņēma lēmumu „Par mācību uzsākšanu 

klātienē”, saskaņā ar kuru nolēma ar 2021. gada 17. maiju uzsākt pašvaldības izglītības iestādēs 

mācības klātienē. 

Izvērtējot epidemioloģisko situāciju Tērvetes novada administratīvajā teritorijā pēc 2021. 

gada 13. maija domes sēdē nolemtā, Tērvetes novada domes priekšsēdētāja ir konstatējusi, ka 

ir būtiski pasliktinājusies epidemioloģiskā situācija novada teritorijā uz 2021. gada 16. maiju - 

kumulatīvais Covid 19 gadījumu skaits uz 100 000 iedzīvotājiem ir strauji pieaudzis līdz 545, 

tādēļ pie šāda saslimstības rādītāja mācības klātienē pašvaldības izglītības iestādēs ar 2021. 

gada 17. maiju nevar  uzsākt. Vadoties no norādītā, Tērvetes novada domes priekšsēdētāja 

2021. gada 16. maijā izdevusi rīkojumu “Par izglītības programmu apguvi attālināti”, saskaņā 

ar kuru ir uzdevusi izglītības iestāžu vadītājiem ar 2021. gada 17. maiju neuzsākt pašvaldības 

izglītības iestādēs mācības klātienē, turpinot nodrošināt izglītības programmu apguvi attālināti.  

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

punktu, Ministru kabineta 2020. gada 9. jūnija noteikumiem Nr. 360 "Epidemioloģiskās 

drošības pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai", Finanšu komitejas 2021. gada 

27. maija lēmumu, Tērvetes novada dome, atklāti vārdiski balsojot: PAR – 9 (D. Reinika, M. 

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

PRET – nav, ATTURAS – nav, NOLEMJ: 

 

1. Atcelt Tērvetes novada domes 2021. gada 13. maija lēmumu „Par mācību īstenošanu  

klātienē” (protokols Nr.9, 1 §). 

2. Apstiprināt   Tērvetes novada domes priekšsēdētājas 2021. gada 16. maija rīkojumu     

“Par izglītības programmu apguvi attālināti”. 

 

 

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 27. maijā                                                                                            Nr. 84 

                                                                                                      (protokols Nr. 10, 19. §) 

 

Par autoceļu saraksta ar uzturēšanas klasēm apstiprināšanu 

    

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

projektu par pašvaldības autoceļu saraksta ar uzturēšanas klasēm apstiprināšanu, izvērtējot 

sagatavotos aktualizētos un pārskatītos pašvaldības autoceļu sarakstus ar autoceļu uzturēšanas 

klasēm, 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”, 2021. gada 27. maija Finanšu komitejas 

lēmumu, Tērvetes novada dome, atklāti vārdiski balsojot: PAR -  9 (D. Reinika, M. Darguža, I. 

Krūmiņa, L. Karloviča, A. Miķelsons, Dz. Sirsone, S. Laizāns, A. Bruss, 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. Informāciju par apstiprinātajām autoceļu uzturēšanas klasēm publicēt pašvaldības tīmekļa 

vietnē www.tervetesnovads.lv. 

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

pašvaldības autoceļiem.  

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

   5. Atzīt par spēku zaudējušu 2021. gada 25. martā Tērvetes novada domes lēmumu Nr. 42 

”Par autoceļu  saraksta ar uzturēšanas klasēm apstiprināšanu”( protokols Nr. 6, 9. §). 

 

 

Domes priekšsēdētāja                                                                             D.  Reinika 

 

 

 

 

http://www.tervetesnovads.lv/
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APSTIPRINĀTS 

        Tērvetes novada domes 

 2021. gada 27. maija   sēdē  

(prot. Nr. 10, 14. §) 

 

 

Augstkalnes pamatskolas 
 

NOLIKUMS 

Izdots saskaņā ar  

Izglītības likuma 22. panta pirmo daļu, 

Vispārējās izglītības likuma 8. un 9. pantu 

 

 

 

I. Vispārīgie jautājumi 

 

1. Augstkalnes pamatskola (turpmāk – iestāde) ir Tērvetes novada pašvaldības dibināta 

izglītības iestāde vispārējās pamatizglītības programmu īstenošanai. 

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, tai ir savs zīmogs un simbolika.  

4. Iestādes juridiskā adrese: „Ezerpils” Augstkalnes pagasts, Tērvetes novads, LV-3709.  

5. Dibinātāja juridiskā adrese: ,,Zelmeņi”, Tērvetes pagasts, Tērvetes novads, LV-3730. 

6. Iestādes izglītības programmu īstenošanas vietas adreses norādītas Valsts izglītības 

informācijas sistēmā Ministru kabineta noteiktajā kārtībā. 

 

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 darbība un audzinoša darbība. 

9. Iestādes uzdevumi ir: 

9.1. īstenot izglītības programmas, veikt mācību darbu, izvēlēties izglītošanas darba 

metodes un formas; 

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

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; 
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9.6. sadarboties ar izglītojamo vecākiem vai personu, kas realizē aizgādību, 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 

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 un vispārējās vidējās izglītības programmās notiek Ministru 

kabineta noteiktajā kārtībā.  

15. Mācību ilgumu, īstenojot vispārējās pamatizglītības un vispārējās vidējās izglītības 

programmas, 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. 
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V. Izglītojamo tiesības un pienākumi 

 

18. Izglītojamā tiesības, pienākumi un atbildība noteikta Izglītības likumā, Bērnu tiesību 

aizsardzības likumā, citos ārējos normatīvajos aktus 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. 

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. Metodiskās komisijas darbojas 

saskaņā ar šo nolikumu un iestādes iekšējiem normatīvajiem aktiem, to darbu koordinē 

iestādes directors un  iestādes direktora vietnieks. 
 

 

VIII. Iestādes pedagoģiskās padomes izveidošanas kārtība un kompetence 

 

28. Iestādes pedagoģiskās padomes izveidošanas kārtību, darbību un kompetenci nosaka 

Vispārējās izglītības likums un citi normatīvie akti. 

29. Pedagoģisko padomi vada iestādes direktors. 
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IX. Iestādes iekšējo normatīvo aktu pieņemšanas kārtība un iestāde, 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. 

 

 

 

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, 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.  

 

 

http://www.likumi.lv/doc.php?id=50759
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XIV. Citi būtiski noteikumi saskaņā ar Vispārējās izglītības likumu, Izglītības likumu 

un citiem 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. 

 

XV. Noslēguma jautājumi 

 

43. Atzīt par spēku zaudējušu Tērvetes novada domes 2020. gada 30. jūlija sēdē 

apstiprināto  Augstkalnes pamatskolas nolikumu (prot. Nr.13, 8.§). 
 

 

Domes priekšsēdētāja                                                    D. Reinika 
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APSTIPRINĀTS  

ar Tērvetes novada domes  

2021. gada 27. maija  sēdes lēmumu 

(protokols Nr. 10, 19. §) 

 

 

Tērvetes novada pašvaldība  
(autoceļu, ielu 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 bez seguma   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 

1,48 

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 bez seguma   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 

4,59 

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 

0,35 

0,35 

0,55 

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 

  D 

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 

                                                                          Kopā (km)   44.82 
 

 
 

 

 

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 

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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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 

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 

0,15 

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 

1,08 

0,82 

1,33 

0,82 

0,25 

melnais 

bruģis 
  D 

Te28 Penkules ceļš-Tērvetes skola 

0,00 

0,29 

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 bez seguma   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 

0,05 

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 



41 

 

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 

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 

0,71 

2,62 

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 

                                                                  Kopā (km)   61.77 
 

 

 

 

                                                              Tērvetes pagasta ielu saraksts 

 

ar uzturēšanas klasēm 
 

1 Krasta iela 0,000 0,170 0,170 grants   D 

2 Priežu iela 0,000 0,065 0,065 grants   D 

3 Tērvetes iela 0,000 0,100 0,100 grants   D 

                                                                   Kopā (km)   0,335 
 

 

 

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 

Ceļa 

Nr. 

 

 

Ielas 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) 

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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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 grants   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 

                                                                  Kopā (km)   34,39 

 

 

 

Domes priekšsēdētāja                                                                                       Dace Reinika 
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APSTIPRINĀTI 

ar Tērvetes novada domes 

2021.gada 27.maija sēdes lēmumu 

(protokols Nr. 10, 17. §) 

 

 

    Saistošie noteikumi Nr. 3 

Grozījumi Tērvetes novada domes 2021.gada 28.janvāra saistošajos noteikumos Nr.1 

„Tērvetes novada pašvaldības budžets 2021.gadam” 

 

Izdoti saskaņā ar  

likuma „Par pašvaldībām” 21.panta 2.punktu 

un likumu „Par pašvaldību budžetiem” 

 

 

Izdarīt Tērvetes novada domes 2021.gada 28.janvāra saistošajos noteikumos Nr.1 

„Tērvetes novada pašvaldības budžets 2021.gadam” šādus grozījumus: 

 

1. Izteikt saistošo noteikumu 1. punktu šādā redakcijā: 

„1.Noteikt Tērvetes novada pašvaldības pamatbudžeta plānotos ieņēmumus 5 446 230 euro 

apmērā”. 

2. Izteikt saistošo noteikumu 1. pielikumu jaunā redakcijā (1. pielikums). 

 

3. Izteikt saistošo noteikumu 2. punktu šādā redakcijā: 

„2.Noteikt Tērvetes novada pašvaldības pamatbudžeta plānotos izdevumus 7 406 826 euro 

apmērā.” 

4. Izteikt saistošo noteikumu 2. pielikumu jaunā redakcijā (2. pielikums). 

 

 

 

Domes priekšsēdētāja                  D. Reinika 
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1.pielikums 
Saistošiem noteikumiem Nr.3 

“Grozījumi Tērvetes novada domes  

2021. gada 28.janvāra saistošajos noteikumos  

Nr.1 „Tērvetes novada pašvaldības budžets 2021.gadam” 

 

PAMATBUDŽETA IEŅĒMUMU TĀME 2021. gadam 

 

Rādītāju nosaukumi 

Budžeta 

kategoriju 

kodi 

Apstiprināts 

2021. 

gadam uz 

28.01.2021 

Grozījumi 

(+/-) 

Precizēts 

2021. 

gadam 

EUR EUR EUR 

I IEŅĒMUMI - kopā   5416230,00 30000,00 5446230,00 

1 2 3 4 5 

IENĀKUMA NODOKĻI 1.0.0.0. 1717581,00 0,00 1717581,00 

  Ieņēmumi no iedzīvotāju ienākuma nodokļa   1.1.0.0. 1717581,00 0,00 1717581,00 

    Iedzīvotāju ienākuma nodoklis     1.1.1.0. 1717581,00 0,00 1717581,00 

ĪPAŠUMA NODOKĻI 4.0.0.0. 510336,00 0,00 510336,00 

  Nekustamā īpašuma nodoklis   4.1.0.0. 510336,00 0,00 510336,00 

    Nekustamā īpašuma nodoklis par zemi     4.1.1.0. 509896,00 0,00 509896,00 

    Nekustamā īpašuma nodoklis par ēkām     4.1.2.0. 110,00 0,00 110,00 

    Nekustamā īpašuma nodoklis par mājokļiem     4.1.3.0. 330,00 0,00 330,00 

NODOKĻI PAR PAKALPOJUMIEM UN 

PRECĒM 5.0.0.0. 6000,00 0,00 6000,00 

  Nodokļi un maksājumi par tiesībām lietot 

atsevišķas preces   5.5.0.0. 6000,00 0,00 6000,00 

    Dabas resursu nodoklis     5.5.3.0. 6000,00 0,00 6000,00 

IEŅĒMUMI NO UZŅĒMĒJDARBĪBAS UN 

ĪPAŠUMA 8.0.0.0. 3000,00 0,00 3000,00 

  Procentu ieņēmumi par depozītiem, kontu 

atlikumiem, valsts parāda vērtspapīriem un 

atlikto maksājumu   8.6.0.0. 3000,00 0,00 3000,00 

    Procentu ieņēmumi par atlikto maksājumu no 

vēl nesamaksātās pirkuma maksas daļas     8.6.4.0. 3000,00 0,00 3000,00 

VALSTS (PAŠVALDĪBU) NODEVAS UN 

KANCELEJAS NODEVAS 9.0.0.0. 1410,00 0,00 1410,00 

  Valsts nodevas, kuras ieskaita pašvaldību 

budžetā   9.4.0.0. 750,00 0,00 750,00 

    Valsts nodeva par apliecinājumiem un citu 

funkciju pildīšanu bāriņtiesās     9.4.2.0. 600,00 0,00 600,00 

    Valsts nodevas par laulības reģistrāciju, 

civilstāvokļa akta reģistra ieraksta aktualizēšanu 

vai atjaunošanu un atkārtotas civilstāvokļa aktu 

reģistrācijas apliecības izsniegšanu     9.4.5.0. 100,00 0,00 100,00 

    Pārējās valsts nodevas, kuras ieskaita 

pašvaldību budžetā     9.4.9.0. 50,00 0,00 50,00 

  Pašvaldību nodevas   9.5.0.0. 660,00 0,00 660,00 

    Pašvaldības nodeva par domes izstrādāto 

oficiālo dokumentu un apliecinātu to kopiju 

saņemšanu     9.5.1.1. 40,00 0,00 40,00 

    Pašvaldības nodeva par tirdzniecību publiskās 

vietās     9.5.1.4. 300,00 0,00 300,00 
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    Pašvaldības nodeva par būvatļaujas 

saņemšanu     9.5.2.1. 120,00 0,00 120,00 

    Pārējās nodevas, ko uzliek pašvaldības     9.5.2.9. 200,00 0,00 200,00 

NAUDAS SODI UN SANKCIJAS 10.0.0.0. 1612,00 0,00 1612,00 

  Naudas sodi   10.1.0.0. 1612,00 0,00 1612,00 

    Naudas sodi, ko uzliek pašvaldības 

    

10.1.4.0. 1612,00 0,00 1612,00 

PĀRĒJIE NENODOKĻU IEŅĒMUMI 12.0.0.0. 1737,00 0,00 1737,00 

  Dažādi nenodokļu ieņēmumi   12.3.0.0. 1737,00 0,00 1737,00 

    Citi dažādi nenodokļu ieņēmumi 

    

12.3.9.0. 1737,00 0,00 1737,00 

Ieņēmumi no valsts (pašvaldību) īpašuma 

iznomāšanas, pārdošanas un no nodokļu 

pamatparāda kapitalizācijas 13.0.0.0. 110400,00 0,00 110400,00 

  Ieņēmumi no ēku un būvju īpašuma 

pārdošanas   13.1.0.0. 43800,00 0,00 43800,00 

  Ieņēmumi no zemes, meža īpašuma 

pārdošanas   13.2.0.0. 66400,00 0,00 66400,00 

    Ieņēmumi no zemes īpašuma pārdošanas 

    

13.2.1.0. 66400,00 0,00 66400,00 

  Ieņēmumi no valsts un pašvaldību kustamā 

īpašuma un mantas realizācijas   13.4.0.0. 200,00 0,00 200,00 

No valsts budžeta daļēji finansēto atvasināto 

publisko personu un budžeta nefinansēto 

iestāžu transferti 17.0.0.0. 1900,00 0,00 1900,00 

  Pašvaldību saņemtie transferti no valsts 

budžeta daļēji finansētām atvasinātām 

publiskām personām un no budžeta 

nefinansētām iestādēm   17.2.0.0. 1900,00 0,00 1900,00 

Valsts budžeta transferti 18.0.0.0. 1008914,00 0,00 1008914,00 

  Pašvaldību saņemtie transferti no valsts 

budžeta   18.6.0.0. 1008914,00 0,00 1008914,00 

    Pašvaldību saņemtie valsts budžeta transferti 

    

18.6.2.0. 541277,00 0,00 541277,00 

    Pašvaldību no valsts budžeta iestādēm 

saņemtie transferti Eiropas Savienības politiku 

instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu 

palīdzības līdzfinansētajiem projektiem 

(pasākumiem) 

    

18.6.3.0. 1240,00 0,00 1240,00 

    Pašvaldību budžetā saņemtā dotācija no 

pašvaldību finanšu izlīdzināšanas fonda 

    

18.6.4.0. 466397,00 0,00 466397,00 

Pašvaldību budžetu transferti 19.0.0.0. 830000,00 0,00 830000,00 

  Pašvaldību saņemtie transferti no citām 

pašvaldībām   19.2.0.0. 830000,00 0,00 830000,00 

Iestādes ieņēmumi 21.0.0.0. 1223340,00 30000,00 1253340,00 

  Ieņēmumi no iestāžu sniegtajiem maksas 

pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi   21.3.0.0. 1223340,00 30000,00 1253340,00 

    Ieņēmumi par dokumentu izsniegšanu un 

kancelejas pakalpojumiem 

    

21.3.7.0. 290,00 0,00 290,00 

    Ieņēmumi par nomu un īri 

    

21.3.8.0. 39000,00 0,00 39000,00 

    Ieņēmumi par pārējiem sniegtajiem maksas 

pakalpojumiem 

    

21.3.9.0. 1184050,00 30000,00 1214050,00 
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2.pielikums 
Saistošiem noteikumiem Nr.3 

“Grozījumi Tērvetes novada domes  

2021. gada 28.janvāra saistošajos noteikumos  

Nr.1 „Tērvetes novada pašvaldības budžets 2021.gadam” 

 

PAMATBUDŽETA IZDEVUMU TĀME 2021. gadam  
  

II IZDEVUMI - kopā   7376826,00 30000,00 7406826,00 

1 2 3 4 5 

Atlīdzība 1000 3220488,00 -944,00 3219544,00 

  Atalgojums   1100 2493749,00 -738,00 2493011,00 

    Mēnešalga     1110 2325249,00 -188,00 2325061,00 

    Piemaksas, prēmijas un naudas balvas     1140 157654,00 -550,00 157104,00 

    Atalgojums fiziskajām personām uz tiesiskās 

attiecības regulējošu dokumentu pamata     1150 4966,00 0,00 4966,00 

    Darba devēja piešķirtie labumi un maksājumi     1170 5880,00 0,00 5880,00 

  Darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas 

obligātās iemaksas, pabalsti un 

kompensācijas   1200 726739,00 -206,00 726533,00 

    Darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas 

obligātās iemaksas     1210 611111,00 -206,00 610905,00 

    Darba devēja pabalsti, kompensācijas un citi 

maksājumi     1220 115628,00 0,00 115628,00 

Preces un pakalpojumi 2000 2484144,00 

-

120039,00 2364105,00 

  Mācību, darba un dienesta komandējumi, 

darba braucieni   2100 4073,00 -360,00 3713,00 

    Iekšzemes mācību, darba un dienesta 

komandējumi, darba braucieni     2110 1904,00 -360,00 1544,00 

    Ārvalstu mācību, darba un dienesta 

komandējumi, darba braucieni     2120 2169,00 0,00 2169,00 

  Pakalpojumi   2200 1245373,00 

-

126928,00 1118445,00 

    Izdevumi par sakaru pakalpojumiem     2210 16343,00 -2900,00 13443,00 

    Izdevumi par komunālajiem pakalpojumiem     2220 282551,00 0,00 282551,00 

    Iestādes administratīvie izdevumi un ar 

iestādes darbības nodrošināšanu     2230 164096,00 -3107,00 160989,00 

    Remontdarbi un iestāžu uzturēšanas 

pakalpojumi (izņemot kapitālo remontu)     2240 720753,00 -86301,00 634452,00 

    Informācijas tehnoloģiju pakalpojumi     2250 11820,00 5380,00 17200,00 

    Īre un noma     2260 4290,00 0,00 4290,00 

    Citi pakalpojumi     2270 40520,00 -40000,00 520,00 

    Maksājumi par parāda apkalpošanu un 

komisijas maksas par izmantotajiem 

atvasinātajiem finanšu instrumentiem     2280 5000,00 0,00 5000,00 

  Krājumi, materiāli, energoresursi, preces, 

biroja preces un inventārs, kurus neuzskaita 

kodā 5000   2300 1102080,00 7249,00 1109329,00 

    Izdevumi par precēm iestādes darbības 

nodrošināšanai     2310 116760,00 7258,00 124018,00 
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    Kurināmais un enerģētiskie materiāli     2320 160279,00 0,00 160279,00 

    Zāles, ķimikālijas, laboratorijas preces, 

medicīniskās ierīces, medicīniskie instrumenti, 

laboratorijas dzīvnieki un to uzturēšana     2340 31970,00 0,00 31970,00 

    Kārtējā remonta un iestāžu uzturēšanas 

materiāli     2350 106721,00 -8,00 106713,00 

    Valsts un pašvaldību aprūpē un apgādē esošo 

personu uzturēšana     2360 672692,00 -1,00 672691,00 

    Mācību līdzekļi un materiāli     2370 11618,00 0,00 11618,00 

    Pārējās preces     2390 2040,00 0,00 2040,00 

  Izdevumi periodikas iegādei   2400 3993,00 0,00 3993,00 

  Budžeta iestāžu nodokļu, nodevu un 

sankciju maksājumi   2500 128625,00 0,00 128625,00 

    Budžeta iestāžu nodokļu un nodevu 

maksājumi     2510 128625,00 0,00 128625,00 

Subsīdijas un dotācijas 3000 10000,00 -4306,00 5694,00 

  Subsīdijas un dotācijas komersantiem, 

biedrībām un nodibinājumiem   3200 10000,00 -4306,00 5694,00 

    Valsts un pašvaldību budžeta dotācija 

komersantiem, biedrībām, nodibinājumiem un 

fiziskām personām     3260 10000,00 -4306,00 5694,00 

Pamatkapitāla veidošana 5000 1360409,00 116832,00 1477241,00 

  Nemateriālie ieguldījumi   5100 400,00 0,00 400,00 

    Pārējie nemateriālie ieguldījumi     5130 400,00 0,00 400,00 

  Pamatlīdzekļi   5200 1360009,00 116832,00 1476841,00 

    Zeme un būves     5210 4200,00 0,00 4200,00 

    Tehnoloģiskās iekārtas un mašīnas     5220 9850,00 0,00 9850,00 

    Pārējie pamatlīdzekļi     5230 203705,00 34512,00 238217,00 

    Pamatlīdzekļu izveidošana un nepabeigtā 

būvniecība     5240 509326,00 2320,00 511646,00 

    Kapitālais remonts un rekonstrukcija     5250 632928,00 80000,00 712928,00 

Sociālie pabalsti 6000 183145,00 30000,00 213145,00 

  Pensijas un sociālie pabalsti naudā   6200 150870,00 30000,00 180870,00 

    Valsts un pašvaldību nodarbinātības pabalsti 

naudā     6240 7200,00 0,00 7200,00 

    Pašvaldību sociālā palīdzība iedzīvotājiem 

naudā     6250 23570,00 0,00 23570,00 

    Pabalsts garantētā minimālā ienākumu līmeņa 

nodrošināšanai naudā     6260 8700,00 0,00 8700,00 

    Dzīvokļa pabalsts naudā     6270 11100,00 0,00 11100,00 

    Valsts un pašvaldību budžeta maksājumi     6290 100300,00 30000,00 130300,00 

  Sociālie pabalsti natūrā   6300 3020,00 0,00 3020,00 

    Pašvaldību sociālā palīdzība iedzīvotājiem 

natūrā     6320 1320,00 0,00 1320,00 

    Dzīvokļa pabalsts natūrā     6360 1700,00 0,00 1700,00 

  Pārējie klasifikācijā neminētie maksājumi 

iedzīvotājiem natūrā un kompensācijas   6400 29255,00 0,00 29255,00 

    Pašvaldības pirktie sociālie pakalpojumi 

iedzīvotājiem     6410 1980,00 0,00 1980,00 

    Naudas balvas, izdevumi pašvaldību 

brīvprātīgo iniciatīvu izpildei natūrā un naudā     6420 27275,00 0,00 27275,00 
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Transferti, uzturēšanas izdevumu transferti, 

pašu resursu maksājumi, starptautiskā 

sadarbība 7000 118640,00 8457,00 127097,00 

  Pašvaldību transferti un uzturēšanas 

izdevumu transferti   7200 118640,00 8457,00 127097,00 

    Pašvaldību transferti citām pašvaldībām     7210 117000,00 8457,00 125457,00 

    Pašvaldību uzturēšanas izdevumu transferti uz 

valsts budžetu     7240 640,00 0,00 640,00 

    Pašvaldību uzturēšanas izdevumu transferti 

valsts budžeta daļēji finansētām atvasinātajām 

publiskajām personām, budžeta nefinansētām 

iestādēm     7270 1000,00 0,00 1000,00 

 

 

  

 

PASKAIDROJUMA RAKSTS 

 

Tērvetes novada pašvaldības 2021. gada 27. maija saistošajiem noteikumiem Nr. 3 

 

„Grozījumi Tērvetes novada domes 2021. gada 28. janvāra saistošajos noteikumos Nr. 1 

„Tērvetes novada pašvaldības budžets 2021. gadam”” 

 

 

Pamatojoties uz Tērvetes novada pašvaldības (turpmāk - Pašvaldība) budžeta izpildes 

analīzi uz 2021. gada 27. maiju Pašvaldības 2021. gada budžeta grozījumos apkopoti sekojoši 

grozījumu priekšlikumi: 

 precizēti Pašvaldības plānotie ieņēmumi; 

 precizēti izdevumi pamatbudžetā atbilstoši funkcionālajām un ekonomiskajām 

kategorijām. 

 

1. Pamatbudžets 

 

1.1. Ieņēmumi 

 

Ieņēmumu prognoze kopumā palielināta par 30 000 euro. 

 

Tabula nr.1.1.  Pašvaldības ieņēmumu izmaiņas 2021. gada 27.maija grozījumos 

Rādītāju nosaukumi 

Budžeta 

kategoriju 

kodi 

Apstiprināts 

2021. 

gadam uz 

29.01 

Grozījumi 

(+/-) 

Precizētais 

2021. gada 

budžets 

EUR EUR EUR 

I IEŅĒMUMI - kopā   5416230,00 30000,00 5446230,00 

  01 SAC Tērvete   1858000,00 30000,00 1888000,00 

    Iestādes ieņēmumi 21.0.0.0. 1057400,00 30000,00 1087400,00 

      Ieņēmumi no iestāžu sniegtajiem 

maksas pakalpojumiem un citi pašu 

ieņēmumi   21.3.0.0. 1057400,00 30000,00 1087400,00 

        Ieņēmumi par pārējiem sniegtajiem 

maksas pakalpojumiem 

    

21.3.9.0. 1052400,00 30000,00 1082400,00 

          Maksa par personu uzturēšanos 

sociālās aprūpes iestādēs 

      

21.3.9.1. 1034400,00 30000,00 1064400,00 



49 

 

 

 

1.2. Izdevumi 

 

Budžeta izdevumu daļā precizēti izdevumi un Pašvaldības finansējums pa 

funkcionālajām kategorijām un ekonomiskās klasifikācijas kodiem, kopumā izdevumus 

palielinot par 30 000 euro. Izdevumu finansēšana paredzēta ar papildus saņemtajiem 

ieņēmumiem.  

 

Tabula nr.1.2.  Pašvaldības izdevumu izmaiņas 2021. gada 27. maija grozījumos 

Rādītāju nosaukumi 

Budžeta 

kategoriju 

kodi 

Apstiprināts 

2021. 

gadam uz 

29.01 

Grozījumi 

(+/-) 

Precizētais 

2021. gada 

budžets 

EUR EUR EUR 

II IZDEVUMI - kopā   7376826,00 30000,00 7406826,00 

  01 SAC Tērvete   2338899,00 30000,00 2368899,00 

    Sociālie pabalsti 6000 100000,00 30000,00 130000,00 

      Pensijas un sociālie pabalsti naudā   6200 100000,00 30000,00 130000,00 

        Valsts un pašvaldību budžeta 

maksājumi     6290 100000,00 30000,00 130000,00 

          Ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās 

rehabilitācijas institūciju veiktie maksājumi 

klientiem personiskiem izdevumiem no 

normatīvajos aktos noteiktajiem klientu 

ienākumiem, kas izmaksāti no valsts 

budžeta līdzekļiem       6296 100000,00 30000,00 130000,00 

  1 Administrācija   321348,00 573,00 321921,00 

    Preces un pakalpojumi 2000 68040,00 573,00 68613,00 

      Pakalpojumi   2200 45840,00 573,00 46413,00 

        Iestādes administratīvie izdevumi un ar 

iestādes darbības nodrošināšanu     2230 31240,00 573,00 31813,00 

          Auditoru, tulku pakalpojumi, 

izdevumi par iestāžu pasūtītajiem 

pētījumiem       2232 21700,00 573,00 22273,00 

  18 Sports   155748,00 12093,00 167841,00 

    Pamatkapitāla veidošana 5000 41280,00 12093,00 53373,00 

      Pamatlīdzekļi   5200 41280,00 12093,00 53373,00 

        Pārējie pamatlīdzekļi     5230 41280,00 12093,00 53373,00 

          Pārējie iepriekš neklasificētie 

pamatlīdzekļi       5239 41280,00 12093,00 53373,00 

  28 Līdzekļi neparedz.g.   40000,00 -40000,00 0,00 

    Preces un pakalpojumi 2000 40000,00 -40000,00 0,00 

      Pakalpojumi   2200 40000,00 -40000,00 0,00 

        Citi pakalpojumi     2270 40000,00 -40000,00 0,00 

          Pašvaldību līdzekļi neparedzētiem 

gadījumiem       2275 40000,00 -40000,00 0,00 

  30 Labiekārtošana   971285,00 -20233,00 951052,00 

    Preces un pakalpojumi 2000 307967,00 -88527,00 219440,00 

      Pakalpojumi   2200 276217,00 -89694,00 186523,00 
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        Remontdarbi un iestāžu uzturēšanas 

pakalpojumi (izņemot kapitālo remontu)     2240 255507,00 -89694,00 165813,00 

          Autoceļu un ielu pārvaldīšana un 

uzturēšana       2246 200000,00 -89694,00 110306,00 

      Krājumi, materiāli, energoresursi, 

preces, biroja preces un inventārs, kurus 

neuzskaita kodā 5000   2300 27340,00 1167,00 28507,00 

        Izdevumi par precēm iestādes darbības 

nodrošināšanai     2310 160,00 1167,00 1327,00 

          Inventārs       2312 160,00 1167,00 1327,00 

    Pamatkapitāla veidošana 5000 357728,00 68294,00 426022,00 

      Pamatlīdzekļi   5200 357728,00 68294,00 426022,00 

        Pārējie pamatlīdzekļi     5230 3500,00 1019,00 4519,00 

          Pārējie iepriekš neklasificētie 

pamatlīdzekļi       5239 3500,00 1019,00 4519,00 

        Pamatlīdzekļu izveidošana un 

nepabeigtā būvniecība     5240 155228,00 -12725,00 142503,00 

        Kapitālais remonts un rekonstrukcija     5250 198500,00 80000,00 278500,00 

  37 Ielu apgaismojums   196453,00 15045,00 211498,00 

    Pamatkapitāla veidošana 5000 168290,00 15045,00 183335,00 

      Pamatlīdzekļi   5200 168290,00 15045,00 183335,00 

        Pamatlīdzekļu izveidošana un 

nepabeigtā būvniecība     5240 168290,00 15045,00 183335,00 

  39 Pašvaldības policija   55084,00 5380,00 60464,00 

    Preces un pakalpojumi 2000 19821,00 5380,00 25201,00 

      Pakalpojumi   2200 14091,00 5380,00 19471,00 

        Informācijas tehnoloģiju pakalpojumi     2250 0,00 5380,00 5380,00 

          Informācijas sistēmas uzturēšana       2251 0,00 5380,00 5380,00 

  46 Tērvetes pagasta pārvalde   44955,00 2000,00 46955,00 

    Preces un pakalpojumi 2000 5582,00 2000,00 7582,00 

      Pakalpojumi   2200 3522,00 2000,00 5522,00 

        Remontdarbi un iestāžu uzturēšanas 

pakalpojumi (izņemot kapitālo remontu)     2240 500,00 2000,00 2500,00 

          Iekārtas, inventāra un aparatūras 

remonts, tehniskā apkalpošana       2243 500,00 2000,00 2500,00 

  78 Kroņauces stadiona pārbūve   67640,00 13253,00 80893,00 

    Preces un pakalpojumi 2000 0,00 13253,00 13253,00 

      Pakalpojumi   2200 0,00 13253,00 13253,00 

        Remontdarbi un iestāžu uzturēšanas 

pakalpojumi (izņemot kapitālo remontu)     2240 0,00 13253,00 13253,00 

          Pārējie remontdarbu un iestāžu 

uzturēšanas pakalpojumi       2249 0,00 13253,00 13253,00 

  8 Augstkalnes v-skola   453477,00 11889,00 465366,00 

    Atlīdzība 1000 244221,00 6729,00 250950,00 

      Atalgojums   1100 191534,00 5445,00 196979,00 

        Mēnešalga     1110 185463,00 5445,00 190908,00 

          Pārējo darbinieku mēnešalga (darba 

alga)       1119 139977,00 1710,00 141687,00 

          Pārējo darbinieku mēnešalga - 

pedagogiem       11191 45486,00 3735,00 49221,00 
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      Darba devēja valsts sociālās 

apdrošināšanas obligātās iemaksas, pabalsti 

un kompensācijas   1200 52687,00 1284,00 53971,00 

        Darba devēja valsts sociālās 

apdrošināšanas obligātās iemaksas     1210 46616,00 1284,00 47900,00 

    Preces un pakalpojumi 2000 172546,00 -10740,00 161806,00 

      Pakalpojumi   2200 81704,00 -15400,00 66304,00 

        Izdevumi par sakaru pakalpojumiem     2210 3000,00 -2900,00 100,00 

        Iestādes administratīvie izdevumi un ar 

iestādes darbības nodrošināšanu     2230 4530,00 500,00 5030,00 

          Auditoru, tulku pakalpojumi, 

izdevumi par iestāžu pasūtītajiem 

pētījumiem       2232 230,00 500,00 730,00 

        Remontdarbi un iestāžu uzturēšanas 

pakalpojumi (izņemot kapitālo remontu)     2240 53030,00 -13000,00 40030,00 

          Pārējie remontdarbu un iestāžu 

uzturēšanas pakalpojumi       2249 14990,00 -13000,00 1990,00 

      Krājumi, materiāli, energoresursi, 

preces, biroja preces un inventārs, kurus 

neuzskaita kodā 5000   2300 79712,00 4660,00 84372,00 

        Izdevumi par precēm iestādes darbības 

nodrošināšanai     2310 17762,00 4660,00 22422,00 

          Inventārs       2312 13712,00 4660,00 18372,00 

    Pamatkapitāla veidošana 5000 36710,00 15900,00 52610,00 

      Pamatlīdzekļi   5200 36710,00 15900,00 52610,00 

        Pārējie pamatlīdzekļi     5230 18510,00 15900,00 34410,00 

          Datortehnika, sakaru un cita biroja 

tehnika       5238 10000,00 2900,00 12900,00 

          Pārējie iepriekš neklasificētie 

pamatlīdzekļi       5239 8110,00 13000,00 21110,00 

 

Izdevumi palielināti SAC „Tērvete” par EUR 30 000 normatīvajos aktos noteikto maksājumu 

veikšanai 

No struktūrvienības Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem papildu finansējums (40 000 EUR) 

piešķirts:  

 EUR 10 839,00 papildu finansējums Augstkalnes pamatskolai jaunas grupiņas 

atvēršanai  PIG „Zvaniņi”- atalgojums, inventārs; 

 EUR 500,00 projekta “Mežmuižas pils ieejas durvju un vējtvera restaurācijas izpēte”  

realizēšanai; 

 EUR 550,00 mauriņa pļavēja iegādei Augstkalnes pamatskolai; 

 EUR 573,00 Civilās aizsardzības plāna izstrādei; 

 EUR 5380,00 videonovērošanas programmatūras sistēmas uzlabošanai novadā; 

 EUR 22 000,00  papildu finansējums autoceļa Te50 „Zelmeņi – Krūklēni” melnā 

seguma atjaunošanai; 

 EUR 158,00 inventāra iegādei Bukaišu komunālam dienestam. 
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Veikta izdevumu pārdale starp struktūrvienībām: 

 EUR 13 253,00 Kroņauces stadiona pārbūvei (EUR 7000,00 basketbola laukuma 

konstrukciju nomaiņa; EUR 6253,00 stadiona žoga nomaiņa); 

 EUR 2 000,00 bērnu rotaļu laukuma Kroņaucē, “Tišas”, konstrukciju atjaunošanai; 

 EUR 15 045,00 papildu finasējums ielu apgaismojuma izbūvei: gar valsts autoceļu P-

103 Dobele-Bauska posmā Tilts pār Tērvetes upi - Krasta iela, Tērvetes pagastā; gar 

valsts vietējās nozīmes autoceļu V1056 Svēte-Augstkalne Dzeguzēnu ciemā, 

Augstkalnes pagastā; gar valsts autoceļu P-103 Dobele-Bauska posmā Pagasta māja-

Tilts pār Tērvetes upi un gar valsts autoceļu P-95 Jelgava – Tērvete - Lietuvas robeža 

32,63 km - 33,22 km, Zelmeņu ciemā, Tērvetes pagastā; 

 EUR 12 093,00 papildu finansējums asfalta seguma izbūvei Kroņauces stadionā. 

 

Struktūrvienībā „Labiekārtošana” veikta izdevumu pārdale starp ekonomiskās klasifikācijas 

kodiem: 

 EUR 2 028,00 inventāra iegādei Bukaišu komunālam dienestam (trimmeris, krūmu 

šķēres, mauriņa pļāvējs); 

 EUR 8 000,00 papildu finansējums asfalta seguma atjaunošanai autoceļam                       

Au-1, Augstkalnes pagastā; 

 EUR  50 000,00 autoceļa Te-1, Kroņaucē, asfaltseguma atjaunošanai; 

 EUR 4 200,00 papildu finansējums malkas šķūnīšu izbūvei pie dz. mājas     

"Sanatorija" 2. 

 

 

Domes priekšsēdētāja                                 D. Reinika 
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Tērvetes novada pašvaldības Investīciju plāns 2018.-2024. gadam 
 

Apstiprināts Tērvetes novada domes 27.12.2018. sēdē (protokols Nr.20, 11. §), 

                                                   ar precizējumu 08.07.2019. domes sēdē (protokols Nr.11, 2.§) 

                                                       ar precizējumiem 23.12.2019.domes sēdē ( protokols Nr. 21,1.§), 

                                                      ar precizējumiem 27.01.2020. domes sēdē   ( protokols Nr.2,1.§), 

                                                            ar precizējumiem 24.09.2020. domes sēdē ( protokols Nr. 16, 29.§), 

                                                      ar precizējumiem 30.12.2020.  domes sēdē (protokols Nr.22., 26.§), 

                                                        ar precizējumiem  27.05.2021   domes sēdē (protokols Nr. 10, 7.§) 

 

 

4.1.tabula. Investīciju plāns 

Nr. 
Projekta 

nosaukums 

Atbilstība 

vidēja 

termiņa 

prioritātēm 

Papildinātība 

ar citiem 

projektiem 

Indikatīvās 

projekta 

izmaksas 

(EUR) 

Finanšu 

avots 

Projekta 

ieviešanas 

laiks 

Projekta plānotie darbības rezultāti un to 

rezultatīvie rādītāji 
Partneri 

IP: Apmierināti iedzīvotāji sakārtotā vidē 

VP1: Iedzīvotājiem pieejami kvalitatīvi un droši dzīves vides pakalpojumi 

RV1.1: Kvalitatīvu izglītības pakalpojumu nodrošināšana 

1 

Izglītības iestāžu 

mācību kabinetu 

materiāli tehniskās 

bāzes pilnveidošana 

VP1 2, 17 

10 000 

 

 

 

 

2600 

PB 

2018 – 2024 

 

 

 

 

2020 

Uzstādīta interaktīvā tāfele PIG "Sprīdītis", 

pilnveidotas pedagogu darba vietas un 

izglītojamo mācību vietas, 

 A. Brigaderes pamatskolā uzlabotas mācību 

vietas datorklasē; 

 

A. Brigaderes pamatskolā iegādāts interaktīvais 

panelis 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 
Izglītības iestāžu 

telpu remonti 
VP1 1, 17 

 

 

100 000 

 

 

 

PB 

 

 

2018 – 2024 

 

 

 

 

Augstkalnes vidusskolā  izremontēti kokapstrādes 

un metālapstrādes kabineti, pirmsskolas grupu 

telpas, sākumskolas klases, atjaunotas iekštelpu 
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3000 

 

 

18 200 

 

3 000 

 

 

 

19 300 

 

5 000 

 

70 000 

 

2020-2021 

 

 

 

2020 

 

2020 

 

 

2021 

 

2021 

 

2021-2023 

kāpnes,  izremontēti mūzikas kabineti abās 

skolās. 

 

Ierīkota ventilācijas sistēma Annas Brigaderes 

pamatskolā  un PIG "Sprīdītis"; 

 

A. Brigaderes skolas 1.korpusa 1.stāva foajē 

atjaunošana; 

Augstkalnes vidusskolas pirmsskolas grupas 

“Zvaniņi” palīgtelpu kosmētiskais remonts 

 

Augstkalnes pamatskolas ēkas vestibila sienu un 

griestu kosmētiskais remonts 

Augstkalnes pamatskolas ēkas vestibila 

vēsturiskā izpēte un interjera projekta izstrāde 

Augstkalnes pamatskolas  ēkas vestibila interjera 

atjaunošana 

3 

Rotaļu laukumu 

pilnveide izglītības 

iestādēs 

VP1 24 

5000 

 

5000 

 

 

2000 

PB 

2018 – 2019 

 

2020 

 

 

2020 

Pilnveidoti rotaļu laukumi PIG "Sprīdītis"  un 

"Zvaniņi" 

Augstkalnes vidusskolas sākumskolas posma 

bērniem 

A.Brigaderes pamatskolas pirmsskolas grupai āra 

rotaļu elementi 

 

RV1.2: Kultūras, brīvā laika un sporta pasākumu daudzveidība, pieejamība un atpazīstamība 

4 

Sporta aktivitāšu 

laukuma izveidošana 

Sanatorijas ciemā 

Tērvetes pagastā 

  20 000 PB 2019-2020 
Veikta izpēte un izveidots sporta laukums 150 m2 

apjomā 

 

 

 

 

 

 

5 

Zelmeņu sporta 

laukuma 

pilnveidošana 

Tērvetes pagastā 

VP1  15 000 PB 2019-2024 Pilnveidots sporta laukums  

6 
Kroņauces stadiona 

skrejceļa atjaunošana 
VP1  125 000 PB 2018 - 2020 

Veikti stadiona uzlabošanas darbi, pilnībā atjaunots 

stadiona apļa skrejceļš ~200 m garumā 
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6 1  

Kroņauces sporta 

halles attīstība un 

modernizācija 

VP1  

4 000 

1 600 

1 700 

4 500 

PB 2020 

Sporta halles foajē kosmētiskais remonts, 

 laukumu līniju atjaunošana sporta zālē; 

kondicionieru uzstādīšana; 

inventāra un aprīkojuma iegāde. 

 

6 2  
Kroņauces stadiona 

labiekārtošana 
VP1  180 000 PB 2020 

Stadiona nožogojuma atjaunošana, teritorijas 

labiekārtošana, treneru moduļu ēkas un WC 

uzstādīšana 

 

7 

Multifunkcionāla 

laukuma izveide 

Augstkalnē sporta un 

veselības 

veicināšanai 

VP1  122 500 PB 2018 Izveidots multifunkcionāls sporta laukums  

8 

Multifunkcionāla 

laukuma izveide 

Bukaišos brīvdabas 

kultūras pasākumu 

rīkošanai 

VP1  10 000 PB 2018 - 2024 
Izveidots multifunkcionāls sporta laukums 325 m2 

apjomā 
 

9 
Veselības takas 

izveide Svētes ielejā 

Augstkalnē 

VP1  8 000 PB 2019-2024 Veikta izpēte un Izveidota veselības taka  

91 Gājēju tilta izbūve  

Augstkalnē 
VP1  10 000 

Leader, 

PB 
2019-2024 

Izbūvēts gājēju tilts pār Svētes upi  uz rakstnieka- 

novadnieka  Roberta Sēļa taku  
 

10 

Tērvetes novada 

kultūras nama 

modernizācija 

VP1 35 

28 000 

 

 

35000 

 

PB 

2018 -2020 

 

 

 

2020 

 

Tērvetes kultūras nama vestibila atjaunošana; 

 

Izremontēts kultūras nama foajē 

 

11 

Skatuves un 

brīvdabas pasākumu 

apgaismojuma 

materiāli tehniskā 

aprīkojuma 

atjaunošana 

VP1  

5 000 

 

 

8 000 

PB 

2018 – 2024 

 

 

2020 

Iegādāta apgaismojuma tehnika 

 

 

Tērvetes kultūras namā- Skatuves lampu nomaiņa uz 

LED apgaismojumu 
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12 

Bukaišu SDK 

"Vārpa" tautastērpu 

iegāde 

VP1  
10 100 

 

1 300 

PB, 

Leader 

PB 

2019 

 

2020 

Iegādāti un pilnībā nokomplektēti 10 tautas tērpi 

 

Papildināti tautas tērpi 

 

RV1.3: Sociālo pakalpojumu nodrošināšana un drošības pasākumu īstenošana 

13 

Sabiedriskās 

drošības 

pakalpojumu 

pieejamības un 

efektivitātes 

uzlabošana 

pārrobežu reģionos 

Latvijā un Lietuvā 

VP1  110 000 

Interreg 

Latvija-

Lietuva, 

PB 

2018 
Iegādāta 1 aprīkota automašīna ugunsdzēsības 

pakalpojuma sniegšanai 
 

14 
Ugunsdzēsēju depo 

pārbūve 
VP1  100 000 PB 2018 - 2020 Pārbūvēta depo ēka  

15 
Videonovērošanas 

sistēmu uzstādīšana  
VP1  

8 000 

2 300 

1 000 

PB 

2018 

2020 

2020 

Uzstādītas 8 videoiekārtas:  Augstkalnes ciemā; 

pie A. Brigaderes pamatskolas; 

pie Augstkalnes pakalpojumu centra 

 

16 

SAC Tērvete 

infrastruktūras 

attīstība 

VP1  

 

55 000 

35 000 

20 000 

10 000 

5 000 

 

 

254 000 

 

PB 

2020 

 

2020 - 2022 

 

 

 

 

 

2018 – 2024 

 

SAC ēkas lodžiju pastiprināšana; 

Veļas mazgātavas remonts; 

Iekārtu un aprīkojuma iegāde; 

Ēkas pamatu apmales izbūve; 

Videonovērošanas kameras 

Atjaunots ziemas dārzs, izveidota relaksācijas istaba 

klientiem,  ierīkota fizisko aktivitāšu telpa, 

pilnveidota materiāli tehniskā bāze. Lēmums par 

projekta īstenošanu tiek pieņemts pēc Tehniski 

ekonomiskā pamatojuma izstrādes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VP2: Iedzīvotāju dzīves videi un uzņēmējdarbībai attīstīta infrastruktūra 

RV2.1: Inženiertehniskās un IT infrastruktūras attīstība un modernizācija 

17 

Ūdensapgādes 

sistēmas un apkures 

cauruļvadu nomaiņa 

Augstkalnes 

vidusskolā 

VP2 1 50 000 PB 2018 -2019 
Sagatavota tehniskā dokumentācija, nomainīti 

ūdensapgādes sistēmas un apkures cauruļvadi 
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171 

Ūdensvada 

atjaunošana 

Kroņauces ciemā 

Lieljūgaiņu trasē 

VP2  8 000 PB 2020 
Nomainīti ūdensapgādes cauruļvadi Kroņauces 

ciema Lieljūgaiņu ūdensvada trasē 
 

18 

Notekūdeņu un 

attīrīšanas iekārtu 

rekonstrukcija 

Sanatorijas ciematā 

VP2  50 000 PB 2019 - 2024 
Veikta tehniskā izpēte, sagatavota tehniskā 

dokumentācija, izbūvētas  jaunas NAI   
 

19 

 

 

Notekūdeņu un 

attīrīšanas iekārtu 

rekonstrukcija 

Zelmeņos 

VP2  40 000 

 
PB 2018 - 2020 

Izbūvētas modernas  NAI, novērsts vides 

piesārņojums  

 

 

191 

Kanalizācijas trases 

izbūve Zelmeņu 

ciemā 

VP2  30000 PB 2021 
Sagatavota tehniskā dokumentācija, izbūvēts jauns 

kanalizācijas trases posms Zelmeņos 
 

20 

SAC Tērvete 

iekšējās 

ūdenssaimniecības 

sistēmas atjaunošana 

 

 

VP2  

 

178 000 

5 000 

13 000 

53 000 

40 000 

 

PB 

2019  

2020 – 2022 

 

 

 

 

 

Tehniskās dokumentācijas sagatavošana. 

 Atjaunoti iekšējie ūdensapgādes tīkli,  

Lietus ūdens kanalizācijas pārbūve; 

Sūknētavas siltināšana; 

Iekārtas un aprīkojums ( katls, ģenerators, sūknis ) 

Iekšējo stāvvadu nomaiņa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RV2.2: Pieejamas un drošas transporta infrastruktūras attīstība un publiskās ārtelpas labiekārtošana 

21 

Atbalsts 

uzņēmējdarbības 

attīstībai Tērvetes 

novadā (SAM 

3.3.1.0) 

VP2  210 000 ERAF 2018 - 2019 Asfaltētas 2 ielas (Te36 un Te38)  Kroņauces ciemā 
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22 

Gājēju ceļa 

atjaunošana un 

stāvlaukuma pārbūve 

pie Tērvetes kapiem 

VP2  38 050 
ELFLA, 

PB 
2018 

Atjaunots gājēju ceļš un pārbūvēts stāvlaukums 

Tērvetes kapiem 
 

23 

Pašvaldības ceļu Te 

67 “Dūņu Trīņi- 

Lakstīgalas” un Bu  

1 “Stūrīši- 

Mednieki” pārbūve 

VP2  350 000 
ELFLA, 

PB 
2018 - 2019 

Pārbūvēti pašvaldības autoceļi Te67 “Dūņu Trīņi- 

Lakstīgalas” (1,275 km) un Bu1 “Stūrīši- Mednieki” 

(2, 2 km) 

 

231 

Pašvaldības ceļa 

Te12 seguma 

uzlabošana 

VP2  25000  PB 2020-2021 
Izbūvēts dubultās virsmas ceļa segums 500 m posmā 

Kroņauces ciemā uz pašvaldības ceļa Te12 
 

232 

Pašvaldības ceļa 

Te50 posma virsmas 

atjaunošana 

VP2  
150000 

 
 PB 2020-2021 

Atjaunots asfalta ceļa segums 1,4 km posmā 

Zelmeņu ciemā uz pašvaldības ceļa Te50 
 

233 

Pašvaldības ceļa Au1 

posma virsmas 

atjaunošana 

VP2  30000 PB 2021-2022 

Atjaunots asfalta ceļa segums 412m posmā 

Augstkalnes ciemā uz pašvaldības ceļa Au1  (no PIG 

"Zvaniņš" līdz Augstkalnes vsk.) 

 

 

 

 

234 

Pašvaldības ceļa  

Te 01 virsmas 

atjaunošana 

VP2  50000 PB 2021-2022 

Atjaunots asfalta ceļa segums 680 m posmā 

Kroņauces ciemā uz pašvaldības ceļa Te 01  

(Līdumi- Pasts) gar Kroņauces stadionu līdz mājai 

“Līdumi” . 

 

235 

Pašvaldības ceļa  

Te 05  virsmas 

atjaunošana  

VP2  70000 PB 2021-2022 

Atjaunots asfalta ceļa segums 800 m posmā 

Kroņauces ciemā uz pašvaldības ceļa Te 05  

(Kroņauce-Ružas)   

 

24 

Piebraucamā ceļa pie 

PIG “Sprīdītis” 

izbūve un bruģēšana 

VP2 3 60 000 PB 2018 
Izbūvēts jauns piebraucamais ceļš no P103 pie PI 

”Sprīdītis” (89 m), Kroņaucē 
 

241 

PIG “Sprīdītis” un 

PIG “Zvaniņi” 

teritorijas 

nožogojuma 

atjaunošana 

VP2  
3 500 

3 500 
PB 2020 

Pabeigta  PIG “Sprīdītis” un PIG “Zvaniņi” 

teritorijas nožogojuma atjaunošana 
 

25 
Tilta remonts 

Bukaišos 
VP2  12 000 PB 2018 Veikts 1 tilta remonts  

251 

Tilta pār Auces upi 

pie “Kaijām” 

tehniskā apsekošana  

VP2  18000 PB 2020 
Veikta tilta tehniskā apsekošana, veikti neatliekamie 

atjaunošanas darbi 
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252 

Tilta pār Svētes upi 

Augstkalnē ( uz 

Au3) tehniskā 

apsekošana  

VP2  1210 PB 2020 
Veikta tilta tehniskā apsekošana Augstkalnē uz 

pašvaldības ceļa Au3 
 

26 

Gājēju celiņa izveide 

Bukaišu pagastā, 

Bukaišos 

VP2  57 000 PB 2018 - 2024 
Izveidots gājēju ceļš 330 m garumā (no ciemata līdz 

veikalam) 
 

27 

Gājēju celiņa izveide 

Tērvetes pagastā, 

Tērvetē 

VP2  40 000 PB 2018 - 2020 
Izveidots gājēju celiņš 300 m garumā no Tērvetes 

kapiem līdz “Pagasta ēkai” 
 

271 

Apgaismota gājēju 

celiņa izveide 

Tērvetes pagastā, 

Tērvetē gar P103 

līdz upei 

VP2  50 000 PB 2021 - 2022 

Tehniskais projekts  

Izveidots apgaismots gājēju celiņš 200 m garumā gar 

P103 no “Pagasta ēkas” līdz Tērvetes upei 

 

 

 

 

 

 

 

272 Ielas apgaismojuma 

izveide Tērvetes 

pagastā, Tērvetē gar 

P103  no Krasta ielas 

līdz Tērvetes upes 

tiltam  

VP2  25 000 PB 2021-2023  

Tehniskais projekts 

Izveidots ielas apgaismojums  gar P103  no Krasta 

ielas līdz Tērvetes upes tiltam 

 

28 
Gājēju celiņa izveide 

Augstkalnes pagastā 
VP2  28 000 PB 2018 -2024 

Izveidots gājēju ceļš 360 m garumā no PIG 

"Zvaniņš" līdz Augstkalnes vsk. 

 

 

 

 

 

29 

Automašīnu 

stāvlaukuma izbūve 

pie daudzdzīvokļu 

mājas “Labrenči”, 

Tērvetes pagastā 

VP2  6 000 PB 2018 Izveidots laukums  350 m2 platībā  

291
 

Gājēju celiņa 

bruģēšana un 

grantēta laukuma 

atjaunošana pie 

VP2  10 000 PB 2020-2021 

Veikta  gājēju celiņa  bruģēšana un grantēta laukuma 

atjaunošana pie Tērvetes novada administrācijas 

ēkas īpašumā "Jaunzelmeņi". 
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Tērvetes novada 

administrācijas ēkas 

īpašumā 

"Jaunzelmeņi". 

 

 

 

 

 

 

 

 

30 

Gājēju celiņa 

atjaunošana un jauna 

posma izbūve 

Kroņaucē 

VP2  80 500 PB 2020-2021 

Veikta  gājēju celiņa  atjaunošana un jauna posma 

izbūve līdz daudzdzīvokļu mājām “Lāči”, “Strazdi”, 

“Lāčplēši” Kroņaucē; ielu apgaismojuma 

papildināšana autobusu pieturas izgaismošanai uz 

P103 

 

 

301 

Ielu apgaismojuma 

izbūve Te2 un P103 

krustojumā 

Kroņaucē 

VP2  5000 PB 2021 
Izbūvēts ielas apgaismojums pie autobusu pieturas 

Kroņaucē Te2 un P103 krustojumā 
 

302 

Ielu apgaismojuma 

projektēšana gar 

valsts reģionālo 

autoceļu T95 posmā 

no administratīvās 

ēkas “Zelmeņi” līdz 

privātmāju apbūves 

teritorijai  

VP2  4000 2021  Tehniskais projekts  

31 

Augstkalnes 

vidusskolas fasādes 

izgaismošana 

VP2  25 000 PB 2020 - 2024 Veikta Augstkalnes ēkas fasādes izgaismošana  

32 
Bukaišu muižas 

parka labiekārtošana 
VP2  5000 PB 2020 - 2024 Pilnībā labiekārtots parks, veikti stādījumi  

321 Pašvaldības ceļa Te 

8 posma pārbūve 
VP2  133 867 

ELFLA, 

PB 
2019-2020 

Pārbūvēts pašvaldības ceļa Te8 “Mālzemnieki- 

Īkšķīši “posms Tērvetes pagastā ( 766 m ) 
 

322 

Ielu apgaismojuma 

atjaunošana 

Augstkalnē 

VP2  

24 000 

 

 

PB 2019 - 2021 

Atjaunot ielu apgaismojuma tīklus, stabus un lampas 

Augstkalnē – gar valsts vietējo autoceļu V-1056 līdz 

krustojumam ar Au 1 un gar pašvaldības ceļu Au1 

posmā gar gājēju celiņu. Projektēšana un būvdarbi. 
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323 

Ielu apgaismojuma 

izbūve uz RC 

“Tērvete” 

VP2  

22000 

 

 

PB 2020-2021 
Izbūvēts ielu apgaismojums piebraucamam ceļam uz 

RC “Tērvete”  - pašvaldības ceļš Te37 
 

324 Ielu apgaismojuma 

izbūve Bukaišu 

ciemā 

VP2  
30 000 

 
PB 2021 

Izbūvēts ielu apgaismojums pašvaldības ceļam 

Bu29 250 m posmā 

Papildināts ielu apgaismojums gar V1106 Bukaišu 

ciemā 120 m  

 

 

 

 

 

 

 

 

RV2.3: Sabiedrisko ēku un mājokļu modernizācija 

33 

PIG "Zvaniņi" 

fasādes un jumta 

siltināšana 

VP2  
115 000 

 

235 000 

PB 

2020 – 2021 

 

2022 - 2024 

Sagatavota tehniskā dokumentācija, veikti jumta 

siltināšanas darbi; 

Ēkas fasādes siltināšana 

 

34 

Tērvetes novada 

kultūras nama 

administrācijas ēkas 

"Zelmeņi" 

siltināšana 

VP2 10 186 000 PB 2018 Pilnībā veikti ēkas ārsienas siltināšanas darbi  

35 
SAC Tērvete ēkas 

siltināšana 
VP2  1 000 000 PB 2020 - 2024 

Sagatavota tehniskā dokumentācija, veikta ēku sienu 

un jumtu siltināšana. Lēmums par projekta 

īstenošanu tiek pieņemts pēc Tehniski ekonomiskā 

pamatojuma izstrādes 

 

36 

Bērnu rotaļu 

laukumu izveide un 

pilnveide ciemos 

VP2  30 000 PB 2018 - 2024 Pilnveidoti  esošie  bērnu rotaļu laukumi (regulāri)  

37 

Pašvaldības 

dzīvojamā fonda 

atjaunošana 

VP2  7 000 PB 2018 - 2024 

Bukaišu internāta telpas pielāgotas dzīvojamām 

telpām  

371 

Pašvaldības 

dzīvojamā fonda 

palīgēku atjaunošana   

VP2  20 000  PB 2020-2021 

Veikta 2 malkas šķūņu izbūve pie daudzdzīvokļu 

mājas Sanatorija2 Tērvetē   
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372 

Kanalizācijas tīklu 

pieslēguma izbūve 

“Kļaviņās”, Bukaišu 

pagastā 

VP2  11 000 PB 2021 

Izbūvēts kanalizācijas tīklu pieslēgums “Kļaviņās”, 

Bukaišu pagastā  

VP3:  Uzņēmējdarbības veicināšana un atbalsts 

RV3.1:  Tūrisma attīstība 

38 

Gājēju celiņš no 

dabas parka 

stāvlaukuma līdz 

Tērvetes estrādei 

VP3  245000 PB 2019 -2020 Izbūvēts gājēju celiņš  

39 
Tērvetes pilskalna un 

vides labiekārtošana 
VP3  6 000 

4 000 
PB 

2019 

 

2020 

Izbūvētas koka kāpnes Tērvetes pilskalnā 

Atjaunots gājēju koka tilts pār Tērvetes upi pie 

Tērvetes pilskalna 

 

40 

Tērvetes vides 

tūrisma attīstības 

veicināšana, Tērvetes 

pilsdrupu izpēte un 

konservācija 

VP1, VP3  221 000 

Lat.- Lit 

program

ma/PB 

2018 - 2024 
Veikta pilsdrupu konservācija un labiekārtota 

apkārtne 
 

41 
Pālēnu muižas 

labiekārtošana 
VP3  14 000 PB, ES 2018 - 2024 

Veikta teritorijas izpēte, izstrādāta tehniskā 

dokumentācija 
NVO 

42 
Pālenu dzimtas 

kapličas restaurācija 
VP3  70  000 ES, PB 2018 - 2024 Pilnībā rekonstruēta kapličas ēka  

43 

Novadnieku 

piemiņas vietu 

sakopšana 

VP3  7220 
PB, 

Leader 
2018 Sakopta Helmaņa kapa vieta NVO 

RV3.2: Atbalsts mājražošanas attīstībai 

         

RV.3.3: Atbalsts medicīniskās rehabilitācijas un sociālo pakalpojumu attīstībai 

44 

RC “Tērvete” ūdens 

procedūru nodaļas 

atjaunošana 

VP3 46 71 000 PB, RC 2018 Atjaunota ūdens procedūru nodaļa  

45 
RC ēkas fasādes 

atjaunošana 
VP3  200 000 PB, RC 2020 - 2024 Pilnībā veikta fasādes krāsošana 
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Domes priekšsēdētāja                                                                                                                                                    Dace Reinika                                                                                                                                                                                                   

 

46 

RC„Tērvete” 

apkures sistēmas 

rekonstrukcija 

VP3 44 500 000 PB, RC 2018 - 2024 
Sagatavota tehniskā dokumentācija, pilnībā 

rekonstruēta apkures sistēma 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

47 

RC„Tērvete” 

ūdensdziedniecības 

un dūņu parafīna - 

ozokerīta nodaļu 

rekonstrukcija 

VP3 46 250 000 PB, RC 2018 - 2019 

 

Rekonstruētas 2 telpas 

 

 

 

 

 

 

48 
Sajūtu takas izveide 

RC„Tērvete” 2. kārta 
VB3  20 000 PB, RC 2018 Izveidota taka  

RV3.4: Efektīva publiskā  pārvalde radošai un  atvērtai sabiedrībai 

         


