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APSTIPRINĀTI 

Ar Tērvetes novada domes 

2018. gada 22. februāra sēdes 

lēmumu (prot. Nr.3, 10.§)  

 

NOTEIKUMI 

Kārtība, kādā Tērvetes novada domē tiek organizēta 

 autobusa un mikroautobusu izmantošana un maksas pakalpojumu sniegšana 

 

Izdoti saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām"  

41.panta pirmās daļas 2. punktu 

 

 

1. Noteikumi “Kārtība, kādā Tērvetes novada domē tiek organizēta autobusa un 

mikroautobusu izmantošana un maksas pakalpojumu sniegšana” (turpmāk tekstā – Noteikumi) 

nosaka Tērvetes novada domes rīcībā esošā autobusa un mikroautobusu izmantošanas un 

maksas pakalpojumu sniegšanas kārtību. 

2. Tērvetes novada domē autobusa un mikroautobusu izmantošanas un pakalpojumu 

sniegšanas organizāciju veic un par to izmantošanas uzskaiti ir atbildīgs Tērvetes novada 

pašvaldības izpilddirektors, kura darbību uzrauga Tērvetes novada domes priekšsēdētājs. 

3. Tērvetes novada domes autobuss un mikroautobusi  atbilstoši Tērvetes novada 

pašvaldības izpilddirektora norīkojumiem  var tikt izmantoti:  

3.1. Tērvetes novada domes iestāžu un struktūrvienību organizētajos braucienos 

pašvaldības autonomo funkciju izpildei; 

3.2. Tērvetes novada izglītības iestāžu izglītojošo ekskursiju organizēšanai mācību 

perioda laikā, ar nosacījumu, ka autobuss vai mikroautobuss piepildīts: 

3.2.1. Augstkalnes vidusskolai - 7 ekskursijas; 

3.2.2. Annas Brigaderes pamatskolai - 6 ekskursijas. 

3.3. Tērvetes un Bukaišu pagastā dzīvojošo pensionāru ekskursiju 

organizēšanai  veselīga dzīvesveida nodrošināšanai, kultūras redzesloka paplašināšanai un 

izglītības veicināšanai -  1 ekskursija viena kalendārā gada laikā, ar nosacījumu, ka autobuss vai 

mikroautobuss tiek piepildīts;   

3.4. Augstkalnes pagastā dzīvojošo pensionāru ekskursiju organizēšanai veselīga 

dzīvesveida nodrošināšanai, kultūras redzesloka paplašināšanai un izglītības veicināšanai - 1 

ekskursija  viena kalendārā gada laikā, ar nosacījumu, ka autobuss vai mikroautobuss tiek 

piepildīts. 



3.5. Tērvetes novadā dzīvojošo represēto personu ekskursiju organizēšanai veselīga 

dzīvesveida nodrošināšanai, kultūras redzesloka paplašināšanai un izglītības veicināšanai 1 

ekskursija viena kalendārā gada laikā; 

3.6. Tērvetes novada teritorijā dzīvojošiem zemessargiem Latvijas Republikas 

Zemessardzes rīkoto pasākumu apmeklēšanai;  

3.7. Tērvetes pašvaldības Ģimenes atbalsta centra “Bērnu pasaule” bērnu izglītojošo 

ekskursiju organizēšanai - 1 ekskursija viena kalendārā gada laikā;  

3.8. Tērvetes pašvaldības Bukaišu bērnu pieskatīšanas istabas “Saule”  bērnu 

izglītojošo ekskursiju organizēšanai - 1 ekskursija viena kalendārā gada laikā, ar nosacījumu, 

ka autobuss vai mikroautobuss tiek piepildīts; 

3.9. Tērvetes novada izglītības iestāžu audzēkņu,  kuri ieguvušas godalgotas vietas 

olimpiādēs, konkursos, skatēs, kā arī sporta laureātiem izglītojošo ekskursiju organizēšanai - 1 

ekskursija viena kalendārā gadā; 

3.10. Tērvetes novada pašvaldības sociālās aprūpes centrā „Tērvete”: 

iemitināto Tērvetes novadā iedzīvotāju ekskursiju organizēšanai  veselīga dzīvesveida 

nodrošināšanai, kultūras redzesloka paplašināšanai un izglītības veicināšanai – 1 ekskursija  

viena kalendārā  gada laikā; 

3.11. Tērvetes novada pašvaldības Tērvetes pagasta pašdarbības kolektīvos iesaistīto 

personu ekskursiju organizēšanai veselīga dzīvesveida nodrošināšanai, kultūras redzesloka 

paplašināšanai un izglītības veicināšanai  - 3 ekskursijas  viena kalendārā gada laikā, ar 

nosacījumu, ka autobuss vai mikroautobuss tiek piepildīts; 

3.12. Tērvetes novada pašvaldības Augstkalnes un Bukaišu pagasta pašdarbības 

kolektīvos iesaistīto personu ekskursiju organizēšanai veselīga dzīvesveida nodrošināšanai, 

kultūras redzesloka paplašināšanai un izglītības veicināšanai  - 1 ekskursija viena kalendārā 

gada laikā, ar nosacījumu, ka autobuss vai mikroautobuss tiek piepildīts; 

3.13. Maksa pakalpojumu sniegšanai saskaņā ar Noteikumu nosacījumiem. 

4. Visas Noteikumu 3.3. – 3.12.apakšpunktos minētās ekskursijas var būt tikai vienas 

dienas ekskursijas, nepārsniedzot kopējo vienas ekskursijas nobraukto kilometru attālumu - 400 

km.  

5. Autobusa un mikroautobusu izmantošanas maksas pakalpojumu sniegšanai nosacījumi: 

5.1. Autobusa un mikroautobusu maksas pakalpojumi var tikt sniegti Tērvetes 

novada teritorijā dzīvojošajām fiziskām personām un atrodošajām juridiskajām personām, 

ievērojot šādus priekšnoteikumus: 

5.1.1. autobusu vai mikroautobusu nav nepieciešams izmantot Noteikumu 

3.punkta apakšpunktos atrunāto braucienu nodrošināšanai; 

5.1.2. pakalpojums ir nepieciešams šīm personām nozīmīgu pasākumu 

(piemēram, kāzas, bēres, ievērojamas dzīves un darba jubilejas, nozīmīgi pasākumi) 

organizēšanai vai citos Tērvetes novada pašvaldības izpilddirektora akceptētajos gadījumos. 

5.2. Lai saņemtu autobusa vai mikroautobusu maksas pakalpojumu, persona vismaz 

3 dienas pirms plānotās pakalpojuma saņemšanas dienas iesniedz Tērvetes novada pašvaldības 

izpilddirektoram iesniegumu par autotransporta pakalpojuma piešķiršanu, kurā norāda 

autotransporta izmantošanas laiku, maršrutu, mērķi un apliecinājumu, ka apmaksāt Tērvetes 

novada pašvaldības sniegtos autotransporta maksas pakalpojumus atbilstoši Tērvetes novada 

domes izrakstītajiem rēķiniem. 

5.3. Pēc iesnieguma saņemšanas Tērvetes novada pašvaldības  izpilddirektors izvērtē 

autotransporta pakalpojumu sniegšanas iespējamību atbilstoši Noteikumu 5.1.1.apakšpunktam, 

autotransporta izmantošanas mērķa atbilstību Noteikumu 5.1.2.apakšpunktam un pieņem 

lēmumu par autotransporta maksas pakalpojumu sniegšanu vai par atteikumu sniegt 

autotransporta pakalpojumu. 



5.4. Ne vēlāk kā 5 darba dienu laikā pēc pakalpojuma izmantošanas  Tērvetes novada 

pašvaldības izpilddirektors sastāda un Tērvetes novada domes Grāmatvedības nodaļā iesniedz 

Aprēķinu par autobusu vai mikroautobusa maksas pakalpojumu (Noteikumu pielikumā), 

izmantojot faktisko autotransporta izmantošanas laiku un maršrutu, pēc kā saņemšanas Tērvetes 

novada domes Grāmatvedības nodaļa nekavējoties izraksta un nosūta vai nodod personai gala 

rēķinu par pakalpojuma izmantošanu, norādot rēķina apmaksas termiņu ne vēlāk kā 10 (desmit) 

dienu laikā no rēķina izrakstīšanas dienas. 

6.  Ar Noteikumu spēkā stāšanās dienu spēku zaudē Tērvetes novada domes 2014. gada 18. 

decembra noteikumi  “Kārtība, kādā Tērvetes novada domē tiek organizēta autobusu un 

mikroautobusu izmantošana un maksas  pakalpojuma sniegšana”. 

 

 

 

 

Pielikums  

2018. gada  22. februāra noteikumiem  
„Kārtība, kādā Tērvetes novada domē 

tiek organizēta autobusa  un mikroautobusu izmantošana un 

maksas pakalpojuma sniegšana” 

 

Aprēķins par autobusu un mikroautobusu maksas pakalpojumu 

 

Transportlīdzeklis ______________________________________________________ 

Pakalpojuma izmantotājs_________________________________________________  

Reģistra Nr. vai personas kods ____________________________________________ 

Datums ______________________________________________________________  

Maršruts _____________________________________________________________ 

Nobrauktie km ________________________________________________________  

Stundas ______________________________________________________________  

 

 

Paraksts ___________________________  

 

 

Domes priekšsēdētāja                                                                      D. Reinika 

 
 

 

 

 


