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APSTIPRINĀTI 

Ar Tērvetes novada domes 

2014. gada  18.decembra sēdes 

lēmumu (prot.Nr.18, 16 §),  

ar grozījumiem 2015. gada 24. septembra sēdē 

(protokols Nr.14, 15§), 

ar grozījumiem 2017. gada 31. augusta sēdē  

(protokols Nr.15,  18 . §) 

 

 

NOTEIKUMI 

Kārtība, kādā Tērvetes novada domē tiek organizēta 

 autobusu un mikroautobusu izmantošana un maksas  pakalpojuma sniegšana 

 

 

Izdots saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām"  

41.panta pirmās daļas 2. punktu 

 

 

 

1. Par autobusu un mikroautobusa izmantošanu un pakalpojumu sniegšanas 

organizāciju un uzskaiti atbildīgs Tērvetes novada domes izpilddirektors. 

 

2.   Bez samaksas autobusi tiek izmantoti:  

         2.1. Tērvetes novada domes iestāžu un struktūrvienību organizētajos braucienos 

pašvaldības autonomo funkciju izpildei; 

  2.2. Tērvetes novada izglītības iestāžu mācību ekskursiju organizēšanai vienā 

mācību gadā / ar nosacījumu, ka autobuss tiek piepildīts : 

Augstkalnes vidusskolai - 7 ekskursijas; 

      Annas Brigaderes pamatskolai- 6 ekskursijas. 

  2.3. Tērvetes novada izglītības iestādēs strādājošiem skolotājiem un 

darbiniekiem vienai ekskursijai vienā mācību gadā: 

Augstkalnes vidusskolai - 1 ekskursija; 

      Annas Brigaderes pamatskolai - 1 ekskursija. 



       2.4.  Tērvetes novada pensionāriem: 

 Tērvetes un Bukaišu pagasta pensionāriem-  1 ekskursija  vienā kalendārajā gadā/ ar 

nosacījumu, ka autobuss tiek piepildīts;  Augstkalnes pagasta pensionāriem -1 

ekskursija  vienā kalendārajā gadā/ ar nosacījumu, ka autobuss tiek piepildīts.” 

2.5  Tērvetes novada represētām personām vienai ekskursijai vienā kalendārajā 

gadā; 

 2.6. Tērvetes novada zemessargiem Latvijas Republikas zemessardzes rīkoto 

pasākumu apmeklēšanai;  

2.7. Ģimenes atbalsta centra “Bērnu pasaule” Tērvetē bērniem - 1 ekskursija vienā 

kalendārajā gadā; Bukaišu bērnu pieskatīšanas istabas “Saule”  bērniem- 1 

ekskursija vienā kalendārajā gadā; 

2.8.  Uzvarētājiem olimpiādēs, konkursos, skatēs, kā arī sporta laureātiem vienai 

ekskursijai vienā kalendārajā gadā; 

2.9. Tērvetes novada pašvaldības sociālās aprūpes centram „Tērvete”: 

  Veco ļaužu un bērnu nodaļai katrai pa vienai  ekskursijai  vienā kalendārajā  

gadā; 

Darbiniekiem vienai ekskursijai vienā kalendārajā gadā /ar nosacījumu, ka 

autobuss tiek piepildīts/. 

 

2.10. Tērvetes novada domes darbiniekiem vienai ekskursijai vienā kalendārajā 

gadā/ar nosacījumu, ka autobuss tiek piepildīts/.   

                 Tērvetes novada domes darbiniekiem - 1 ekskursija; 

                 Tērvetes, Augstkalnes, Bukaišu pagasta pārvaldes darbiniekiem- 1 

ekskursija.  

2.11. Pašdarbības kolektīviem: 

           2.11.1.Tērvetes pagasts- 3 ekskursijas  vienā kalendārajā gadā/ ar nosacījumu, 

ka autobuss tiek piepildīts, 

            2.11.2.Augstkalnes, Bukaišu pagasts- 1 ekskursija  vienā kalendārajā gadā/ ar 

nosacījumu, ka autobuss tiek piepildīts. 

 

       2.12. Visas 2.2.-2.11.  punktā minētās ekskursijas ir vienas dienas ekskursijas. 

 

3. Autobusu pakalpojumu izmantošanas un samaksas nosacījumi: 

 3.1. Tērvetes novada iedzīvotājiem un juridiskajām personām autobusu 

pakalpojumi var tik sniegti tikai tajā gadījumā, ja autotransports netiek izmantots šīs 

kārtības 2.punktā minēto pasākumu nodrošināšanai; 

 3.2. Autobusu pakalpojumi Tērvetes novada iedzīvotājiem un juridiskajām 

personām tiek sniegti šīm personām nozīmīgu pasākumu (piemēram, kāzu, bēru, 

ievērojamu dzīves un darba jubileju, nozīmīgu korporatīvo pasākumu) 

organizēšanai. Augstāk minēto pasākumu uzskaitījums nav galīgs, Tērvetes novada 

domes izpilddirektors var atļaut autobusu pakalpojumu sniegšanu arī citos 

gadījumos; 

 3.3. Autobusu pakalpojumi citu novadu iedzīvotājiem un juridiskajām 

personām tiek sniegti šīs kārtības 3.2.punktā minēto pasākumu organizēšanai tikai 

tajā gadījumā, ja šie pasākumi ir saistīti ar Tērvetes novadu vai ar tā teritoriju; 

 3.4. Lai saņemtu autobusu pakalpojumu šīs kārtības 3.2. un 3.3. punktā 

minētās personas, vismaz 3 dienas pirms plānotās pakalpojuma saņemšanas dienas 



iesniedz Tērvetes novada domes izpilddirektoram iesniegumu, kurā norāda 

autotransporta izmantošanas mērķi; 

 3.5. Tērvetes novada domes izpilddirektors izvērtē autobusu pakalpojumu 

sniegšanas iespējamību atbilstoši šīs kārtības 3.1.punktam, autotransporta 

izmantošanas mērķa atbilstību šīs kārtības 3.2. un 3.3. punktiem un pieņem lēmumu 

par autobusu pakalpojumu sniegšanu vai par atteikumu sniegt autobusu 

pakalpojumu; 

3.6. Tērvetes novada iedzīvotājiem un juridiskām personām pakalpojums 

izmantojams, apmaksājot rēķinu, kurš sastādīts atbilstoši Tērvetes novada domes 

apstiprinātajam pašizmaksas tarifam; 

3.7. Citu pašvaldību iedzīvotājiem un juridiskām personām pakalpojums 

izmantojams, apmaksājot rēķinu, kurš sastādīts atbilstoši Tērvetes novada domes 

apstiprinātajam pašizmaksas tarifam + 10%no kopējās aprēķinātās summas; 

3.8. Tarifa izmaiņas paredzētas, mainoties degvielas cenai, vadītāja darba 

samaksai un apdrošināšanas izmaksām; 

3.9. Izņēmuma gadījumos Tērvetes novada izpilddirektors ar rīkojumu var 

piemērot atlaidi līdz 50% apmērā no apstiprinātā tarifa. 

 

4.   Pakalpojuma apmaksa:  

4.1. Izpilddirektors vai norīkota atbildīgā persona 5 dienu laikā , pamatojoties  

       uz maršruta lapā fiksētiem datiem, iesniedz grāmatvedībai aprēķinu  

      /pielikumā/ par izmantoto pakalpojumu PVN rēķina izrakstīšanai; 

4.2. PVN rēķina apmaksa par pakalpojumu veicama gan skaidrā naudā kasē  

       vai ar bezskaidras naudas norēķinu uz pašvaldības bankas kontu. 

 

5.  Atzīt par spēku zaudējušiem Tērvetes novada pašvaldības 2013. gada18.jūlija  

noteikumus  “Kārtība, kādā Tērvetes novada domē tiek organizēta autobusu un 

mikroautobusu izmantošana un maksas  pakalpojuma sniegšana” 

 

 

1. Pielikums  

2014. gada  18.decembra noteikumiem  
„Kārtība, kādā Tērvetes novada domē 

tiek organizēta autobusu un mikroautobusu izmantošana un 

maksas pakalpojuma sniegšana” 

 

Aprēķins par autobusu un mikroautobusu maksas pakalpojumu 

 

Transportlīdzeklis ______________________________________________________ 

Pakalpojumaizmantotājs_________________________________________________  

ReģistraNr.vai personas kods ____________________________________________ 

Datums ______________________________________________________________  

Maršruts _____________________________________________________________ 

Nobrauktie km ________________________________________________________  

Stundas ______________________________________________________________  

 

 

Paraksts ___________________________  

 

 

Domes priekšsēdētāja                                                                      D.Reinika 


