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TĒRVETES NOVADA TĒRVETES PAGASTĀ 

 

SĒDES PROTOKOLS 

 

22.06.2016.                                                                                                                    Nr. 10 

 

Tērvetes novads, Zelmeņi 

Sēde sasaukta  plkst. 9:00 

Sēde atklāta plkst. 9:15 

 

Sēdi atklāj domes priekšsēdētāja Dace Reinika 

Domes priekšsēdētāja informē deputātus, ka š.g. 1. jūnijā ir saņemts iesniegums no Tērvetes 

novada vēlēšanu komisijas priekšsēdētājas Daces Vāceres par to, ka Anitra Skalbiņa no 

vēlētāju apvienības "Jumis" ir uzaicināma stāties bijušās deputātes Ineses Deņisovas vietā. 

Domes priekšsēdētāja Dace Reinika informē, ka Anitra Skalbiņa ir piekritusi pildīt deputāta 

pienākumus, uzsākot to ar 22.06.2016. 

 

DARBA  KĀRTĪBĀ 

 

* Izpilddirektora ziņojums 

 

1. Par deklarētās dzīvesvietas anulēšanu 

2. Par deklarētās dzīvesvietas anulēšanu 

3. Par deklarētās dzīvesvietas anulēšanu 

4. Par deklarētās dzīvesvietas anulēšanu 

5. Par deklarētās dzīvesvietas anulēšanu 

6. Par   saistošo noteikumu  Nr. 5   “Grozījumi Tērvetes novada domes 2011.gada 21.jūlija 

   saistošajos noteikumos Nr. 11 “Specializēto tūristu transportlīdzekļu  izmantošanas un 

   reģistrācijas nosacījumi Tērvetes novadā” apstiprināšanu 

7. Par grozījumiem  Tērvetes novada domes 2013. gada 28. marta nolikumā “Tērvetes novada 

    domes un to izveidoto iestāžu amatpersonu un darbinieku atlīdzības nolikums” 

8.  Par nekustamā īpašuma iegādi 

9.  Par Tērvetes novada pašvaldības  2015. gada publiskā gada pārskata apstiprināšanu 

10. Par līdzfinansējumu privātam bērnu uzraudzības pakalpojumam 

11. Par finansējuma piešķiršanu 

12. Par līdzfinansējuma piešķiršanu 

13. Par maksas pakalpojuma apstiprināšanu 

14. Par izmaiņām štatu sarakstā 

15. Par maksas pakalpojuma apstiprināšanu 



 

Sēdi vada domes priekšsēdētāja D. Reinika 

Sēdi protokolē lietvede S. Hibšmane 

 

Sēdē piedalās: Dace Reinika, Sandris Laizāns, Ieva Krūmiņa, Dzintra Sirsone, Anitra Skalbiņa, 

Normunds Namnieks, Indriķis Vēveris 

 

Sēdē nepiedalās: Arvīds Bruss, Linda Karloviča – atrodas ārpus Latvijas 

 

Sēdē piedalās pašvaldības darbinieki: Domes izpilddirektors Māris Berlands, ekonomiste 

Sandra Latiša, Augstkalnes pagasta pārvaldes vadītāja Jeļena Belova 

 

Domes priekšsēdētāja lūdz deputātus papildināt darba kārtību ar 2 papildjautājumiem: 

16. Par nomas maksas apmēra apstiprināšanu 

17. Par Tērvetes novada Ugunsdzēsības dienesta nolikuma apstiprināšanu 

 

Atklāti vārdiski balsojot, PAR – 7 (D. Reinika, S. Laizāns, I. Krūmiņa, Dz. Sirsone, A. Skalbiņa, 

N. Namnieks, I. Vēveris), PRET – nav, ATTURAS – nav, nolemj: 

Iekļaut darba kārtībā divus papildjautājumus: 

16. Par nomas maksas apmēra apstiprināšanu 

17. Par Tērvetes novada Ugunsdzēsības dienesta nolikuma apstiprināšanu 

 

 Domes priekšsēdētāja lūdz balsot par darba kārtību ar 17 jautājumiem 

 

Atklāti vārdiski balsojot, PAR – 7 (D. Reinika, S. Laizāns, I. Krūmiņa, Dz. Sirsone, A. Skalbiņa, 

N. Namnieks, I. Vēveris), PRET – nav, ATTURAS – nav, nolemj: 

Apstiprināt darba kārtību ar 17 jautājumiem 

 

DARBA  KĀRTĪBĀ 

 

* Izpilddirektora ziņojums 

 

1. Par deklarētās dzīvesvietas anulēšanu 

2. Par deklarētās dzīvesvietas anulēšanu 

3. Par deklarētās dzīvesvietas anulēšanu 

4. Par deklarētās dzīvesvietas anulēšanu 

5. Par deklarētās dzīvesvietas anulēšanu 

6. Par   saistošo noteikumu  Nr. 5   “Grozījumi Tērvetes novada domes 2011.gada 21.jūlija 

    saistošajos noteikumos Nr. 11 “Specializēto tūristu transportlīdzekļu  izmantošanas un 

    reģistrācijas nosacījumi Tērvetes novadā” apstiprināšanu 

7. Par grozījumiem  Tērvetes novada domes 2013. gada 28. marta nolikumā “Tērvetes novada 

     domes un to izveidoto iestāžu amatpersonu un darbinieku atlīdzības nolikums” 

8.  Par nekustamā īpašuma iegādi 

9.  Par Tērvetes novada pašvaldības  2015. gada publiskā gada pārskata apstiprināšanu 

10. Par līdzfinansējumu privātam bērnu uzraudzības pakalpojumam 

11. Par finansējuma piešķiršanu 

12. Par līdzfinansējuma piešķiršanu 

13. Par maksas pakalpojuma apstiprināšanu 

14. Par izmaiņām štatu sarakstā 

15. Par maksas pakalpojuma apstiprināšanu 

16. Par nomas maksas apmēra apstiprināšanu 

17. Par Tērvetes novada Ugunsdzēsības dienesta nolikuma apstiprināšanu 



Tērvetes novada pašvaldības izpilddirektora 2016. gada 22. jūnija ziņojums par 

pašvaldības darbu 

 

 

*     25. maijā  tika izsludināts iepirkums TND2016/8 „Kroņauces stadiona skrejceļa un basketbola 

laukuma atjaunošana”. Tika saņemti divu pretendentu  piedāvājumi. SIA „Saldus ceļinieks” 

piedāvātā iepirkuma cena sastāda 137 642,06 EUR, savukārt SIA „Ceļu būvniecības sabiedrība 

„IGATE”” piedāvāja darbus izpildīt  par 123 912,87 EUR, ieskaitot PVN. Izvērtējot iesniegtos 

iepirkuma dokumentus, abi pretendenti tika atzīti par atbilstošiem. Iepirkumu komisija nolēma 

slēgt iepirkuma līgumu par lētāko piedāvāto cenu ar  SIA „Ceļu būvniecības sabiedrību „IGATE””, 

pēc tam , kad Lauku atbalsta dienestā tiks apstiprināts projekta pieteikums un izvērtēta iepirkuma 

dokumentācija. Projekts paredz izbūvēt gumijota seguma skrejceļu ar piecām joslām 100 metru 

garumā, pirms tam sagatavojot atbilstošu pamatni, kā arī izbūvēt iežogotu jaunu basketbola 

laukumu ar speciālu segumu. Līgumā noteikts, ka būvdarbi jāpabeidz sešu kalendāro nedēļu laikā 

no līguma noslēgšanas brīža . Izpildīto darbu garantijas laiks- 60 mēneši. Šiem darbiem plānots 

piesaistīt LEADER projekta finansējumu 45 000 EUR apmērā,  50 000 EUR apmērā paredzēts 

ņemt aizņēmumu Valsts kasē,  bet pārējais finansējums - 28 912,87 EUR no pašvaldības 2016. 

gada budžeta līdzekļiem.  

 

 

*  26. maijā noslēdzies iepirkums TND 2016/7 „Atjaunošanas darbu veikšana Augstkalnes 

vidusskolas sporta zālē”. Iepirkumu komisija saņēma divu pretendentu piedāvājumus. SIA „ 

Kvēle” piedāvāja veikt atjaunošanas darbus par 55 875,73 EUR, bet SIA „Dizaina grupa” par 

45 548,53 EUR, tajā skaitā PVN. Izvērtējot abus piedāvājumus, tie tika atzīti par atbilstošiem, 

sekojoši tika noslēgts iepirkuma līgums ar SIA „Dizaina grupa” par augstāk minēto iepirkuma 

cenu. Sporta zālē paredzēts demontēt veco un ieklāt jaunu oša masīvkoka amortizējošu sporta 

grīdu Flex Kombi , atjaunot zāles sienu un griestu krāsojumu, kā arī nomainīt apkures caurules 

zem grīdas.  

 

*     Saskaņā ar noslēgto līgumu par „Tērvetes pašvaldības autoceļu ikdienas  uzturēšanas darbu 

veikšanu” , ir pabeigti pašvaldības ceļu melnā seguma bedrīšu remontdarbi. Plānots uzsākt 

pašvaldības grants ceļu greiderējamās kārtas atjaunošanas darbus. Jūnijā tiks laboti bojātie ceļu 

posmi Bukaišu pagastā Bu 22 Aizpuri-Tētītes (650 metru garumā) un Bu1 Stūrīši- Mednieki  (250 

m kopgarumā). Augstkalnes pagastā tiks laboti ceļi Au 56 (200 m garumā), Au  57 Kalniņi- 

Mežinieki- Bukaišu ceļš (120 m), Au 19 Skujas- Ratiņi-Pluģi-Cepļi posmā no Ratiņiem uz 

Pluģiem (370 m), Au 42 Šalkas- Tērvetes pagasts (170 m) un Au 1 Šalkas –Lapsas- Klinti-Stūri 

posmā no Lapsām ( 380 m garā posmā). 

 

*        31. maijā  tika izsludināts iepirkums TND2016/9 „Apkures siltuma ražošanas sistēmas 

rekonstrukcija Augstkalnes vidusskolā”. 13. jūnijā iepirkumu komisija saņēma trīs pretendentu 

piedāvājumus. SIA „Kaldera” piedāvātā  apkures sistēmas rekonstrukcijas cena ir 103 339,90 

EUR, SIA „ Ekom serviss” – 131 830,67 EUR, savukārt  SIA „GATE L” piedāvāja darbus veikt 

par 93 621,78 EUR , ieskaitot PVN. Izvērtējot iesniegtos piedāvājumus, pretendenti SIA „GATE 

L” un SIA „Kaldera” tika izslēgti,  pamatojoties uz neatbilstību iepirkuma noteikumu prasībām un 

Publisko iepirkuma likuma 8² pantam.  Šajā sakarā iepirkumu komisija nolēma pieņemt 

pretendenta SIA „EKOM SERVISS” piedāvājumu un slēgt iepirkuma līgumu par apkures 

ražošanas sistēmas rekonstrukcijas darbu veikšanu  Augstkalnes vidusskolā par augstāk minēto 

iepirkuma cenu . Projekts paredz granulu apkures sistēmas ar kopējo jaudu 400 kW uzstādīšanu 

un katlumājas rekonstrukciju. Garantijas termiņš izpildītajiem darbiem 60 kalendārie mēneši. 

Darbu izpilde 12 nedēļu laikā no līguma noslēgšanas. 

 



*        Vides aizsardzības un reģionālās attīstības  ministrijas   atbalstītā   projekta „Atbalsts 

uzņēmējdarbības attīstībai Tērvetes novadā” ietvaros ir veikta cenu aptauja un noslēgts līgums ar 

SIA „Rūķis AG” par tehniskā projekta izstrādi  diviem pašvaldības autoceļiem Te-38A Dobeles 

šoseja- Laktas un Te-36C Zemzari-Pilskalni par summu 3499,65 EUR. Projekta īstenošanas 

rezultātā Tērvetes ciema teritorijā šiem ceļiem tiks uzklāts asfaltbetona segums.  Ceļu sakārtošana 

saistīta ar uzņēmējdarbības  attīstību šajā teritorijā.  

 

*     10. jūnijā Tērvetes novada pašvaldības delegācija - domes priekšsēdētāja, priekšsēdētājas 

vietnieks un izpilddirektors devās uz Igauniju,  lai piedalītos Tērvetes novada pašvaldības 

sadarbības partneru Rakveres pašvaldības 25 gadu jubilejas pasākumā. Pasākumā piedalījās 

Rakveres pašvaldības darbinieki, viesi no kaimiņu pašvaldībām, iestāžu un dažādu organizāciju 

pārstāvji. Mūsu delegācija tika iepazīstināta ar Igaunijā uzsākto pašvaldību reformas norisi, kā 

rezultātā Rakveres pašvaldība 2017. gadā plāno apvienoties ar blakus esošo Someru pašvaldību. 

Apvienojoties iedzīvotāju skaits jaunizveidotajā pašvaldībā pārsniegs 5000, tādējādi tiks izpildīti 

teritoriālās reformas likuma noteikumi. Someru pašvaldības vadītājs mūsu delegāciju iepazīstināja 

ar savu pašvaldību, kā arī pirms sešiem gadiem uzcelto multifunkcionālo centru, kas pēc 

apvienošanās pārtaps par pašvaldības administratīvo centru ar kultūras namu, bibliotēku un dažādu 

interešu grupu pulcēšanās vietu. Tikām  iepazīstināti ar lielākajiem uzņēmējdarbības objektiem, to 

attīstību , kā arī uzzinājām , kā Someru pašvaldībā tiek risināti dažādi saimnieciskie jautājumi. 

Apmeklējām Rakveres pašvaldībā jaunākos uzņēmējdarbības objektus, kuri tapuši, piesaistot 

Eiropas savienības līdzekļus. Vizītes noslēgumā tika pārrunāti jautājumi par turpmāko Tērvetes 

un Rakveres pašvaldības  sadarbību pēc apvienošanās. 

 

*     Par Dzīvokļu, komunālo un parādu piedziņas komisijas darbu 2015. gadā 

 

     Pagājušā gada laikā rindas kārtībā ir piešķirti izīrēšanai 17 pašvaldībai piederoši dzīvokļi, 

dažādu iemeslu dēļ atteikta dzīvokļu piešķiršana 8 gadījumos, 20 iedzīvotāji uzņemti dzīvokļu 

rindā, tai skaitā divi  ārpus kārtas. 

11 gadījumos lauzti noslēgtie īres līgumi. 

    Uz šo brīdi dzīvokļu rindā ir reģistrējušies  27 iedzīvotāji (13- uz labiekārtotiem, 14- uz 

nelabiekārtotiem). 

    61  komunālo un īres maksājumu parādniekam izsūtīti brīdinājumi (Tērvetē 36, Augstkalnē 13, 

Bukaišos 12 ). Brīdinājuma kārtībā tiesā iesniegtas 25 lietas par summu 12 632 EUR. Sastādīti 8 

maksājumu grafiki par kopīgo parādu summu 1 234 EUR, kura ir samaksāta. Parādsaistības 

izbeiguši 12 komunālo maksājumu parādnieki, kuri 2015. gadā samaksājuši visu parāda summu. 

 

   2015. gadā  komunālo maksājumu aprēķins un samaksa 

 

Tērvete       aprēķināts 88 307,69 EUR 

                    samaksāts  88 529,93 EUR     + 222,24 EUR 

 

Kroņauce     aprēķināts 129 278,45 EUR 

                        samaksāts 128 053,57 EUR     - 1224,88 EUR 

 

Augstkalne   aprēķināts 35 034,83 EUR 

                        samaksāts 33 872,65 EUR     - 1162,18 EUR 

 

Bukaiši         aprēķināts 18 697,76 EUR 

                        samaksāts 18 727,21 EUR     + 29,45 EUR 

 

Kopējie parādi uz 2016. gada 1. janvāri sastāda 28 565 EUR. 

 



1. paragrāfs 

Par deklarētās dzīvesvietas anulēšanu 

D. Reinika 

 

Atklāti  vārdiski balsojot : PAR – 7 (D. Reinika, S. Laizāns, I. Krūmiņa, Dz. Sirsone, A. 

Skalbiņa, N. Namnieks, I. Vēveris) , PRET - nav, ATTURAS – nav, NOLEMJ: 

 

      Pieņemt lēmumu Nr. 36 “Par deklarētās dzīvesvietas anulēšanu” 

 

 

2. paragrāfs 

Par deklarētās dzīvesvietas anulēšanu  

D. Reinika  

 

Atklāti  vārdiski balsojot : PAR – 7 (D. Reinika, S. Laizāns, I. Krūmiņa, Dz. Sirsone, A. 

Skalbiņa, N. Namnieks, I. Vēveris) , PRET - nav, ATTURAS – nav, NOLEMJ: 

 

      Pieņemt lēmumu Nr. 37 “Par deklarētās dzīvesvietas anulēšanu” 

 

 

3. paragrāfs 

Par deklarētās dzīvesvietas anulēšanu  

D. Reinika 

 

Atklāti  vārdiski balsojot : PAR – 7 (D. Reinika, S. Laizāns, I. Krūmiņa, Dz. Sirsone, A. 

Skalbiņa, N. Namnieks, I. Vēveris) , PRET - nav, ATTURAS – nav, NOLEMJ: 

 

      Pieņemt lēmumu Nr. 38 “Par deklarētās dzīvesvietas anulēšanu” 

 

 

 

4. paragrāfs 

Par deklarētās dzīvesvietas anulēšanu  

D. Reinika 

 

Atklāti  vārdiski balsojot : PAR – 7 (D. Reinika, S. Laizāns, I. Krūmiņa, Dz. Sirsone, A. 

Skalbiņa, N. Namnieks, I. Vēveris) , PRET - nav, ATTURAS – nav, NOLEMJ: 

 

      Pieņemt lēmumu Nr. 39 “Par deklarētās dzīvesvietas anulēšanu” 

 

 

5. paragrāfs 

Par deklarētās dzīvesvietas anulēšanu  

D. Reinika 

 

Atklāti  vārdiski balsojot : PAR – 7 (D. Reinika, S. Laizāns, I. Krūmiņa, Dz. Sirsone, A. 

Skalbiņa, N. Namnieks, I. Vēveris) , PRET - nav, ATTURAS – nav, NOLEMJ: 

 

      Pieņemt lēmumu Nr. 40 “Par deklarētās dzīvesvietas anulēšanu” 

 

 

 



6. paragrāfs 

     Par   saistošo noteikumu  Nr. 5   “Grozījumi Tērvetes novada domes 2011.gada 21.jūlija 

saistošajos noteikumos Nr. 11 “Specializēto tūristu transportlīdzekļu  izmantošanas un 

reģistrācijas nosacījumi Tērvetes novadā”” apstiprināšanu 

D. Reinika 

 
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 11.punktu, 21.panta pirmās 

daļas 16.punktu, 43.panta trešo daļu, Ceļu satiksmes likuma 9. panta trešo daļu, 10.panta pirmās 

daļas 1.punktu, 16.panta ceturto daļu, Finanšu komitejas lēmuma projektu, Tērvetes novada dome,  

atklāti vārdiski balsojot: PAR –  7 (D. Reinika, S. Laizāns, I. Krūmiņa, Dz. Sirsone, A. Skalbiņa, 

N. Namnieks, I. Vēveris), PRET – nav, ATTURAS – nav, NOLEMJ: 

 

1. Apstiprināt Tērvetes novada domes saistošos noteikumus Nr. 5 “Grozījumi Tērvetes novada 

domes 2011.gada 21.jūlija saistošajos noteikumos Nr. 11 “Specializēto tūristu transportlīdzekļu  

izmantošanas un reģistrācijas nosacījumi Tērvetes novadā””  (noteikumi pielikumā); 
 
2. Nosūtīt saistošos noteikumus triju darba dienu laikā pēc to parakstīšanas Vides aizsardzības 

un reģionālās attīstības ministrijai atzinuma sniegšanai; 

 

3. Ja Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas atzinumā nav izteikti iebildumi par 

pieņemto saistošo noteikumu tiesiskumu, publicēt saistošos noteikumus Tērvetes novada domes 

informatīvajā izdevumā „Laikam līdzi” un izlikt  redzamā vietā Tērvetes novada domes ēkā; 

 

 4. Kontroli par šī lēmuma izpildi veikt Tērvetes novada domes izpilddirektoram. 

 

Domes priekšsēdētāja                                                                                       D. Reinika 

 

 

    

Saistošie noteikumi Nr.5 

Apstiprināti ar Tērvetes novada domes 

2016. gada 22.jūnija  sēdes lēmumu 

(protokols Nr.10, 6.§) 

 

 

Grozījumi Tērvetes novada domes 2011.gada 21.jūlija 

saistošajos noteikumos Nr. 11 “Specializēto tūristu transportlīdzekļu  

izmantošanas un reģistrācijas nosacījumi Tērvetes novadā” 

 

Izdoti saskaņā ar   likuma “Par pašvaldībām”  

15.panta pirmās daļas 11.punktu, 

 21.panta pirmās daļas 16.punktu, 

43.panta trešo daļu, 

Ceļu satiksmes likuma 9.panta trešo daļu, 

10.panta pirmās daļas 1.punktu, 

16.panta ceturto daļu 

 

  Izdarīt Tērvetes novada domes 2011.gada 21.jūlija saistošajos noteikumos Nr. 11 “Specializēto 

tūristu transportlīdzekļu  izmantošanas un reģistrācijas nosacījumi Tērvetes novadā” (turpmāk - 

noteikumi) šādus grozījumus: 

 

1. Izteikt noteikumu 10.punktu šādā redakcijā: 



“10.  STT ātrums nedrīkst pārsniegt 30 km/h un transportlīdzeklim jābūt aprīkotam ar 

normatīvajos aktos paredzēto pazīšanās zīmi.” 

 

2. Izteikt noteikumu 11. punktu šādā redakcijā: 

“11. Pārvadātājs un STT vadītājs ir atbildīgi par pasažieru drošību, vadītājam ir pienākums 

ievērot transportlīdzekļa ietilpības normas, un, ja ar STT tiek pārvadātas bērnu grupas, 

transportlīdzeklim jābūt aprīkotam ar normatīvajos aktos paredzēto pazīšanās zīmi.” 

 

 

Domes priekšsēdētāja                                                                                            D. Reinika 

 

 

 

 

7. paragrāfs 

Par grozījumiem  Tērvetes novada domes  2013.gada 28.marta 

nolikumā “Tērvetes novada domes un to izveidoto iestāžu amatpersonu un darbinieku 

atlīdzības nolikums” 

D. Reinika 

 

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.pantu, Valsts un pašvaldību institūciju 

amatpersonu un darbinieku atlīdzības likumu, LR MK 2010. gada 21. jūnija noteikumiem Nr. 565 

“Noteikumi par valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku sociālajām 

garantijām”, Finanšu komitejas lēmuma projektu, Tērvetes novada dome,  atklāti vārdiski balsojot: 

PAR – 7 (D. Reinika, S. Laizāns, I. Krūmiņa, Dz. Sirsone, A.Skalbiņa, N. Namnieks, I. Vēveris), 

PRET –  nav, ATTURAS – nav, NOLEMJ: 

 

1. Apstiprināt grozījumus Tērvetes novada domes 2013. gada 28. marta nolikumā “Tērvetes 

novada domes un to izveidoto iestāžu amatpersonu un darbinieku atlīdzības nolikums”  

(pielikumā); 

2. Grozījumi stājas spēkā pēc to apstiprināšanas domes sēdē.  

3. Kontroli par šī lēmuma izpildi veikt Tērvetes novada domes izpilddirektoram. 

 

 

 

 

APSTIPRINĀTS 

        ar Tērvetes novada domes 2016. 

gada 22. jūnija sēdes lēmumu   

 (protokols Nr.10, 7.§) 

 

 

Tērvetes novada domes nolikums 

 

 “Grozījumi Tērvetes novada domes 2013.gada 28.marta 

nolikumā “Tērvetes novada domes un to izveidoto iestāžu amatpersonu un darbinieku 

atlīdzības nolikums” 

 

 

Izdots saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām" 

21.panta pirmās daļas 12. un 13.punktu, 



41.panta pirmās daļas 2.punktu,  

Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likumu, 

LR MK 2010.gada 21.jūnija noteikumiem Nr. 565  

“Noteikumi par valsts un pašvaldību institūciju 

amatpersonu un darbinieku sociālajām garantijām”. 

 

 

Izdarīt Tērvetes novada domes 2013.gada 28.marta nolikumā „Tērvetes novada domes un to 

izveidoto iestāžu amatpersonu un darbinieku atlīdzības nolikums”, turpmāk tekstā - nolikums, 

šādus grozījumus: 

 

1. Izteikt nolikuma 5.1.punktu šādā redakcijā:  

„5.1. Bāriņtiesu locekļu (izņemot deputātus), kuri nav domes darbinieki, darba samaksas 

aprēķinā pielieto stundas likmi 4,30 EUR. Komisiju, darba grupu locekļiem un sekretāriem 

(izņemot deputātus), kuri neatrodas darba tiesiskajās attiecībās ar Tērvetes novada domi, vai kuri 

atrodas darba tiesiskajās attiecībās ar Tērvetes novada domi un kuriem darbs darba grupā vai 

komisijā ir saistīts ar dokumentu sagatavošanu un nav iekļauts amata aprakstā vai darba līgumā, 

darba samaksas aprēķinā par darbu komisijā vai darba grupā pielieto stundas likmi 4,30 EUR.” 

2. Izteikt nolikuma 7.3.punktu šādā redakcijā: 

“7.3. Ja darbiniekam ir noteiktas vairākas šī nolikuma 7.1.punktā minētās piemaksas, minēto 

piemaksu kopsumma nedrīkst pārsniegt 30 % no viņam noteiktās mēnešalgas.” 

 

3. Izteikt nolikuma 7.7.punktu šādā redakcijā: 

“7.7. Pašvaldības iestāžu vadītāji, nolūkā nodrošināt kompetentāko darbinieku, izņemot 

fiziskā darba veicējus, motivēšanu un ņemot vērā konkrētā darbinieka ieguldījumu attiecīgās 

iestādes mērķu sasniegšanā var šim darbiniekam noteikt piemaksu par personisko darba 

ieguldījumu un darba kvalitāti. Piemaksas apmērs mēnesī nedrīkst pārsniegt 40 procentus no 

darbiniekam noteiktās mēnešalgas. Piemaksu regulāri pārskata, izvērtējot tās nepieciešamību un 

pamatojumu, bet ne retāk kā reizi gadā.” 

4. Izteikt nolikuma 7.8.punktu šādā redakcijā: 

“7.8. Šī nolikuma 7.1., 7.4. un 7.7.punktā minēto piemaksu piešķiršanas kārtību, piemaksu 

apmēra noteikšanas kritērijus un konkrētus piemaksu apmērus iestādes darbiniekiem nosaka 

iestādes vadītājs, domes administrācijas darbiniekiem un iestāžu vadītājiem – Domes 

izpilddirektors, ņemot vērā atlīdzības fondam paredzēto līdzekļu apjomu un Domes izpilddirektora 

apstiprināto kārtību. 

Ja amatpersona (darbinieks) saņem vienu vai vairākas šī nolikuma 7.1., 7.4. un 7.7.punktā 

minētās piemaksas, piemaksu kopsumma nedrīkst pārsniegt 60 % no mēnešalgas.” 

 

5. Izteikt nolikuma 8.6.punktu šādā redakcijā: 

“8.6. Pabalsts sakarā ar darbinieka ģimenes locekļa (laulātais, bērni, vecāki, adoptētāji un 

adoptētie) vai apgādājamā nāvi tiek piešķirts vienas minimālās algas apmērā, bet pabalsts sakarā 

ar darbinieka cita ģimenes locekļa (vecvecāki, brāļi un māsas) nāvi tiek piešķirts 15 % apmērā no 

minimālās algas apmēra. Šī pabalsta piešķiršanas kārtība noteikta Latvijas Republikas Ministru 

kabineta 2010.gada 21.jūnija noteikumos Nr.565 „Noteikumi par valsts un pašvaldību institūciju 

amatpersonu un darbinieku sociālajām garantijām.” 

 

 

 

Domes priekšsēdētāja                                                                               D. Reinika 



 

8. paragrāfs 

Par nekustamā īpašuma iegādi 

D. Reinika 

 

Tērvetes novada dome, izskatot iesniegto lēmuma projektu par nekustamā īpašuma 

“Dāmnieki”, Tērvetes pagasts, Tērvetes novads, iegādi Tērvetes novada pašvaldības īpašumā, 

konstatēja: 

Nekustamais īpašums “Dāmnieki”, Tērvetes pagasts, Tērvetes novads, kadastra numurs 4688 

005 0223, reģistrēts Tērvetes pagasta zemesgrāmatas nodalījumā Nr. 234, sastāv no viena zemes 

gabala ar kadastra numuru 4688 005 0223, 0,22 ha platībā, un uz zemes gabala atrodošos vienu 

garāžas ēku, lit.nr. 001 (turpmāk tekstā – Nekustamais īpašums). Nekustamā īpašuma īpašnieks – 

lauksaimniecības kooperatīvā sabiedrība "DĀMNIEKI", reģistrācijas numurs 48503003056. 

Zemesgrāmatā nav nostiprinātas lietu tiesības, kas apgrūtina Nekustamo īpašumu un nav 

nostiprinātas hipotēkas.’ 

Nekustamā īpašuma īpašnieks lauksaimniecības kooperatīvā sabiedrība "DĀMNIEKI" ir 

piedāvājusi iegādāties Tērvetes novada pašvaldībai Nekustamo īpašumu  par cenu EUR 4000,00  

(četri tūkstoši euro 00 centi). 

Saskaņā ar Tērvetes novada domes Finanšu komitejas 2016. gada 21. aprīļa sēdē pieņemto  

lēmumu (protokols Nr.5, 15. §), ņemot vērā  Tērvetes novada pašvaldības izpilddirektora Māra 

Berlanda iesniegumu par lauksaimniecības kooperatīvā sabiedrība "DĀMNIEKI" piederošās 

autogarāžas ēkas, kadastra apzīmējums 46880050223001, telpu platība 273 m², un zemes zem ēkas 

0,22 ha ar kadastra apzīmējumu 46880050223, iegādi Tērvetes novada pašvaldības īpašumā, lai to 

izmantotu pašvaldības ugunsdzēsēju vienības un Tērvetes komunālās saimniecības vajadzībām, 

Tērvetes novada domes Finanšu komiteja ir nolēmusi konceptuāli piekrist iegādāties Nekustamo 

īpašumu pašvaldības īpašumā, sākotnēji veicot Nekustamā īpašuma tirgus vērtības noteikšanu. 

Saskaņā ar Nekustamā īpašuma veikto tirgus novērtējumu, ko atbilstoši Standartizācijas 

likumā paredzētajā kārtībā apstiprinātajiem Latvijas īpašuma vērtēšanas standartiem veicis 

sertificēts nekustamo īpašumu vērtētājs Guntars Pugejs, Latvijas Īpašumu vērtēšanas asociācijas 

sertifikāts Nr. 79, Nekustamā īpašuma tirgus vērtība ir noteikta EUR 4200,00 (četri tūkstoši divi 

simti euro 00 centi) apmērā. Atbilstoši  Valsts zemes dienesta Kadastra informācijas sistēmā 

reģistrētajiem datiem zemes gabala kadastrālā vērtība sastāda EUR 616,00 (seši simti sešpadsmit 

euro 00 centi), autogarāžas ēkas  kadastrālā vērtība sastāda EUR 3554,00 (trīs tūkstoši pieci simti 

piecdesmit četri euro 00 centi). Nekustamā īpašuma kopējā kadastrālā vērtība sastāda EUR 

4170,00 (četri tūkstoši viens simts septiņdesmit euro 00 centi).  

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, turklāt šī likuma 21.pants nosaka, ka tikai dome var lemt par pašvaldības nekustamā 

īpašuma atsavināšanu, ieķīlāšanu vai privatizēšanu, kā arī par nekustamās mantas iegūšanu 

pašvaldības īpašumā. Minētā likuma 77.panta otrā daļa nosaka, ka pašvaldības īpašums 

izmantojams attiecīgās administratīvās teritorijas iedzīvotāju vajadzību apmierināšanai.  

Likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 1. punkts nosaka, ka pašvaldības autonomā 

funkcija ir organizēt iedzīvotājiem komunālos pakalpojumus Šī paša likuma 15.panta pirmās daļas 

7.punktā ir noteikts, ka pašvaldības autonoma funkcija ir nodrošināt iedzīvotājiem sociālo 

palīdzību (sociālo aprūpi). Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma 9.pants nosaka, ka 

pašvaldībai, kuras teritorijā persona reģistrējusi savu pamatdzīvesvietu, ir pienākums nodrošināt 

personai iespēju saņemt tās vajadzībām atbilstošus sociālos pakalpojumus un sociālo palīdzību.  

Saskaņā ar Ugunsdrošības un ugunsdzēsības likuma 7.pantu, pašvaldības uzdevums ir atbalstīt 

brīvprātīgo ugunsdzēsēju organizāciju veidošanu pašvaldības teritorijā un atbalstīt Valsts 

ugunsdzēsības un glābšanas dienesta un Valsts meža dienesta darbību pašvaldības teritorijā, 

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


nodrošināt ugunsgrēku dzēšanai nepieciešamā ūdens izmantošanu bez maksas, kā arī atbilstoši 

iespējām sniegt materiālu un tehnisku palīdzību. 

Nekustamais īpašums ir nepieciešams minēto pašvaldības uzdevumu un funkciju īstenošanai, 

izmantojot to kā garāžas ēku ugunsdzēsēju mašīnas novietošanai, mikroautobusa un sociālā 

dienesta vieglās automašīnas novietošanai, kā arī noliktavas ierīkošanai komunālā dienesta 

vajadzībām. 

Vadoties no minētā un papildus pamatojoties uz  Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas 

izšķērdēšanas novēršanas likuma 3.panta 3.punktu, Finanšu komitejas lēmuma projektu, Tērvetes 

novada dome, atklāti  vārdiski balsojot : PAR  - 7 (D. Reinika, S. Laizāns, I. Krūmiņa, Dz. Sirsone, 

A.Skalbiņa, N. Namnieks, I. Vēveris), PRET - nav, ATTURAS  - nav , NOLEMJ:  

 

1. Iegūt Tērvetes novada pašvaldības īpašumā nekustamo īpašumu “Dāmnieki”, Tērvetes 

pagasts, Tērvetes novads, kadastra numurs 4688 005 0223, reģistrēts Tērvetes pagasta 

zemesgrāmatas nodalījumā Nr. 234, nopērkot to par cenu EUR 4000,00   (četri tūkstoši euro 00  

centi);   

2. Pilnvarot Tērvetes novada domes priekšsēdētāju Daci Reiniku noslēgt ar lauksaimniecības 

kooperatīvo sabiedrību "DĀMNIEKI", reģistrācijas numurs 48503003056, pirkuma līgumu 

saskaņā ar šī lēmuma pielikumā pievienoto pirkuma līguma projektu (lēmuma pielikumā).  

 

 

  

 

 

 

  

 

9. paragrāfs 

Par Tērvetes novada pašvaldības  

2015. gada publiskā gada pārskata apstiprināšanu 

D. Reinika 

 

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

publiskā gada pārskata par 2015. gadu apstiprināšanu, pamatojoties uz Likuma par budžetu un 

finanšu vadību  14. panta 3.daļu,  likuma „Par pašvaldībām” 21.panta 1.daļas 2.punktu, 69.panta 

7.punktu un 72.pantu,  LR MK 2010.gada 5.maija noteikumiem Nr. 413 „Noteikumi par gada 

publiskajiem pārskatiem”, Finanšu komitejas lēmuma projektu, atklāti vārdiski balsojot: PAR - 7 

(D. Reinika, S. Laizāns, I. Krūmiņa, Dz. Sirsone, A.Skalbiņa, N. Namnieks, I. Vēveris),PRET - 

nav, ATTURAS - nav, NOLEMJ: 

 

Apstiprināt Tērvetes novada pašvaldības publisko gada pārskatu par 2015. gadu (lēmuma 

pielikumā) 

 

 

 

10. paragrāfs 
Par līdzfinansējumu privātam bērnu uzraudzības pakalpojumam 

D. Reinika 

 

Tērvetes novada dome ir izskatījusi bērnu uzraudzības pakalpojumu sniedzējas S. V., /aukles 

reģistrācijas numurs/, 2016. gada 30. maija iesniegumu ar lūgumu nodrošināt pašvaldības 

līdzfinansējumu bērnu uzraudzības pakalpojuma apmaksai. S.V. norāda, ka līdz 2016. gada 31. 

maijam valsts sniedza atbalstu  bērnu uzraudzības pakalpojuma apmaksai par bērnu no pusotra 



gada vecuma līdz pamatizglītības ieguves uzsākšanai, ja bērns ir reģistrēts uzņemšanai tās 

pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādē, kurā ir deklarēta bērna dzīvesvieta, bet pirmsskolas 

izglītības iestādes pakalpojumu pašvaldības izglītības iestādē nenodrošina, vasaras mēnešos nav 

bērnudārza Augstkalnē, un Kroņauces bērnudārzā vasaras grupiņas ir nokomplektētas. S.V. lūdz 

trijiem bērniem rast iespēju turpināt izmantot aukles pakalpojumus līdz šā gada 1. septembrim. 

     Vadoties no minētā un pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 

4.punktu, Finanšu komitejas lēmuma projektu, Tērvetes novada dome, atklāti vārdiski balsojot: 

PAR – 5 (D. Reinika, S. Laizāns, I. Krūmiņa, Dz. Sirsone, I. Vēveris), PRET – nav, ATTURAS – 

2 (A. Skalbiņa, N. Namnieks), NOLEMJ: 

 

   Noteikt, ka Tērvetes novada pašvaldība no 2016. gada 1. jūlija līdz 2016. gada 31. augustam 

nodrošina līdzfinansējumu privāta bērnu uzraudzības pakalpojuma apmaksai, nosakot 

līdzfinansējuma apmēru par vienu bērnu EUR 57,00 (piecdesmit septiņi euro 00 centi) mēnesī pēc 

sekojošiem noteikumiem:  

 

1. Tērvetes novada pašvaldības līdzfinansējums bērnu uzraudzības pakalpojuma sniedzējam  

piešķirams sekojošos gadījumos: 

1.1. bērns sasniedzis pusotra gada vecumu; 

1.2. bērna un viena no bērna likumiskajiem pārstāvjiem deklarētās dzīvesvietas adrese ir 

pašvaldības administratīvajā teritorijā; 

1.3. bērna likumiskais pārstāvis ir noslēdzis rakstveida līgumu ar bērnu uzraudzības pakalpojuma 

sniedzēju par bērna uzraudzības pakalpojuma sniegšanu; 

1.4. izvēlētais bērnu uzraudzības pakalpojuma sniedzējs nav bērna likumiskais pārstāvis; 

1.5. bērnam pašvaldības noteiktajā kārtībā ir reģistrēts pieteikums pirmsskolas izglītības 

programmas apguvei pirmsskolas izglītības grupā un pieteikumā norādītais vēlamais mācību 

uzsākšanas laiks ir pagājis; 

1.6. bērnam reģistrētajā pieteikumā pirmsskolas izglītības programmas apguvei nav atzīmēts, ka 

pagaidām piedāvājumu pirmsskolas izglītības pakalpojumam no pašvaldības izglītības iestādes 

nevēlas saņemt; 

1.7. bērns Valsts izglītības informācijas sistēmā nav un arī iepriekš nav bijis reģistrēts kā privātās 

pirmsskolas izglītības iestādes vai citas pašvaldības izglītības iestādes izglītojamais, kas apgūst 

pirmsskolas izglītības programmu. 

2. Pašvaldības noteiktā līdzfinansējuma saņemšanai aukle novada domē iesniedz iesniegumu par 

līdzfinansējuma piešķiršanu. Iesniegumam pievieno līguma, kurš noslēgts starp aukli un vecāku 

par bērna uzraudzības pakalpojuma sniegšanu, kopiju. 
3. Pēc lēmuma 2.punktā minēto dokumentu saņemšanas Tērvetes novada Izglītības darba 
koordinatore  pārbauda šī lēmuma 1.punktā norādītos nosacījumus, minētos dokumentus un 
informāciju Valsts Izglītības informācijas sistēmā vai Aukļu datu bāzē. Tiek pieņemts lēmums par 
Pašvaldības atbalsta piešķiršanu vai atteikumu piešķirt atbalstu. 
4. Pēc lēmuma pieņemšanas par pašvaldības līdzfinansējuma piešķiršanu  Tērvetes novada domes 
izpilddirektors slēdz līgumu ar  privāto bērnu uzraudzības pakalpojuma sniedzēju par 
līdzfinansējuma izmaksas kārtību.  

 

 

11. paragrāfs 

Par finansējuma piešķiršanu 

D. Reinika 

 

    Tērvetes novada dome ir izskatījusi  Bukaišu pagasta pārvaldes vadītājas Sandras Latišas 

iesniegumu ar lūgumu rast iespēju piešķirt no pašvaldības budžeta līdzekļiem neparedzētiem 

gadījumiem EUR 5000,00 (pieci tūkstoši euro 00 centi) Bukaišu deju kopas “Vārpa” tautas tērpu 



izgatavošanas I. kārtai. Par šo finansējumu plānots iegādāties 10 vīru kreklus, 10 vīru vestes, 10 

vīru kakla lakatiņus, 10 vīru kurpes, 10 sievu brunčus un 10 galvas lakatus.  

   Izvērtējot pašvaldības budžeta iespējas, pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām”21. pantu, 

Finanšu komitejas lēmuma projektu, Tērvetes novada dome, atklāti vārdiski balsojot: PAR - 7 (D. 

Reinika, S. Laizāns, I. Krūmiņa, Dz. Sirsone, A.Skalbiņa, N. Namnieks, I. Vēveris),  PRET - nav, 

ATTURAS - nav, NOLEMJ: 

 

    Piešķirt no pašvaldības budžeta līdzekļiem neparedzētiem gadījumiem  EUR 5000,00 (pieci 

tūkstoši euro 00 centi) Bukaišu deju kopas “Vārpa” tautas tērpu izgatavošanai. 

 

 

12. paragrāfs 

Par līdzfinansējuma piešķiršanu 

D. Reinika 

 

    Tērvetes novada dome ir izskatījusi  projektu koordinatores Daces Vāceres  2016. gada 13. 

jūnija  iesniegumu, kurā Dace Vācere norāda, ka Tērvetes novada dome 2016. gada 26. aprīļa sēdē 

pieņēma lēmumu (protokols Nr. 7, 8. §)  par piedalīšanos  Valsts Kultūrkapitāla fonda izsludinātajā 

2016. gada atklātā projektu konkursā kultūras mantojuma nozarē un iesniegt Tērvetes novada 

pašvaldības projektu „Pālēnu kapličas restaurācija. 1.posms Altāra demontāža”.  Tika nolemts, ka 

projekta apstiprināšanas gadījumā ar daļēju fonda finansējumu projekta īstenošanai garantēt 

pašvaldības līdzfinansējumu.  Dace Vācere informē, ka Valsts Kultūrkapitāla fonds ar 2016. gada 

26. maija  lēmumu projekta īstenošanai ir piešķīris finansējumu  EUR 600,00 (seši simti euro 00 

centi) apmērā. Projekta kopējās izmaksas sastāda EUR 1980,00 (viens tūkstotis deviņi simti 

astoņdesmit euro 00 centi), līdz ar to nepieciešamais  pašvaldības līdzfinansējums ir  EUR 1380,00 

(viens tūkstotis trīs simti astoņdesmit euro 00 centi). 

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

lēmuma projektu, atklāti vārdiski balsojot: PAR – 7 (D. Reinika, S. Laizāns, I. Krūmiņa, Dz. 

Sirsone, A.Skalbiņa, N. Namnieks, I. Vēveris) , PRET – nav, ATTURAS – nav, NOLEMJ: 

     

    Piešķirt Tērvetes novada pašvaldības līdzfinansējumu EUR 1380,00 (viens tūkstotis trīs simti 

astoņdesmit euro 00 centi) apmērā projekta „Pālēnu kapličas restaurācija. 1.posms Altāra 

demontāža” īstenošanai.    

 

 

13. paragrāfs 

Par maksas pakalpojuma apstiprināšanu 

D. Reinika 

 

     Tērvetes novada dome ir izskatījusi  ekonomistes  Sandras Latišas iesniegumu ar lūgumu 

apstiprināt maksu par sabiedriskās tualetes lietošanu pie Tērvetes pagasta Tērvetes estrādes.  

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

lēmuma projektu, Tērvetes novada dome, atklāti vārdiski balsojot: PAR – 7 (D. Reinika, S. 

Laizāns, I. Krūmiņa, Dz. Sirsone, A.Skalbiņa, N. Namnieks, I. Vēveris) , PRET – nav, ATTURAS 

- nav, NOLEMJ: 

   

   Noteikt maksu par sabiedriskās tualetes lietošanu pie Tērvetes pagasta Tērvetes estrādes šādos 

apmēros: 

1. pieaugušais – EUR 0,20  (ieskaitot pievienotās vērtības nodokli); 

2. skolēns – EUR 0,10 (ieskaitot pievienotās vērtības nodokli).  

3. No maksas atbrīvoti  pirmsskolas vecuma bērni un personas ar invaliditāti. 

4. Maksa netiek piemērota Tērvetes novada pašvaldības rīkotajos pasākumos 



 

14. paragrāfs 

Par izmaiņām štatu sarakstā  

D. Reinika 

 

Tērvetes novada dome ir izskatījusi  izpilddirektora Māra Berlanda iesniegumu ar lūgumu 

papildināt Tērvetes novada domes darbinieku štatu sarakstu sadaļā Teritoriju un mājokļu 

apsaimniekošana  Tērvetes pagastā ar 1,0 slodzi dežurants - apkopējs. Minēto štata vietu paredzēts 

ieviest publiskās tualetes darbības nodrošināšanai Tērvetes pagastā pie Tērvetes estrādes. 

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

lēmuma projektu, atklāti vārdiski balsojot:  PAR – 7 (D. Reinika, S. Laizāns, I. Krūmiņa, Dz. 

Sirsone, A.Skalbiņa, N. Namnieks, I. Vēveris), PRET – nav, ATTURAS – nav, NOLEMJ: 

   

   Apstiprināt jaunu štata vietu Dežurants – apkopējs, 1,0 slodze.   

     

 

 

 

15. paragrāfs 

Par maksas pakalpojuma pastiprināšanu 

D. Reinika 

 

     Tērvetes novada dome ir izskatījusi  ekonomistes  Sandras Latišas iesniegumu ar lūgumu 

apstiprināt Tērvetes novada Dzimtsarakstu nodaļas sniegtos maksas  pakalpojumus.  

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

lēmuma projektu, Tērvetes novada dome, atklāti vārdiski balsojot:PAR – 7 (D. Reinika, S. Laizāns, 

I. Krūmiņa, Dz. Sirsone, A.Skalbiņa, N. Namnieks, I. Vēveris), PRET – nav, ATTURAS – nav, 

NOLEMJ: 

 

     1. Apstiprināt Dzimtsarakstu nodaļas maksas pakalpojumus:  

 

 

N.p.k.  Pakalpojuma veids  

Pakalpojuma maksa (EUR) 

Valsts 

nodeva 

(EUR) 

Dokumentu 

noformēšana/ 

ceremonijas 

organizēšana (EUR) 

ar PVN 

Kopējā 

maksa 

(EUR)  

 

1.  

Svinīga laulību reģistrācija, ja viens no 

laulājamiem ir deklarējis dzīvesvietu 

Tērvetes novada administratīvajā 

teritorijā 

14,00 36,00 50,00 

 2. 

Svinīga laulību reģistrācija, ja laulātie 

nav deklarēti Tērvetes  novada 

administratīvajā teritorijā 

14,00 66,00 80,00  

 3. 
 Laulību reģistrācija tikai liecinieku 

klātbūtnē 
14,00 16,00 30,00 

4. 

Laulību reģistrācija ārpus 

Dzimtsarakstu nodaļas, ja viens no 

laulājamiem ir deklarējis dzīvesvietu 

14,00 46,00 

 

    60,00 

 



Tērvetes novada administratīvajā 

teritorijā     

 5. 

 Laulību reģistrācija ārpus 

Dzimtsarakstu nodaļas, ja laulātie nav 

deklarēti Tērvetes novada 

administratīvajā teritorijā     

14,00 86,00 100,00 

 6. 

Par visa veida civilstāvokļa aktu 

(dzimšanas, laulības, miršanas u.c.) 

meklēšanu arhīvā, izrakstu un izziņu 

sagatavošanu un izsniegšanu 

- 10,00  10,00 

7. 

Dokumentu noformēšana un nosūtīšana 

reģistru ierakstu labošanas un 

papildināšanas gadījumos 

7,00 7,00 14,00 

8. 

Dokumentu noformēšana un nosūtīšana 

reģistru ierakstu atjaunošanas 

gadījumos 

7,00 5,00 12,00 

 9.  Par atkārtotu apliecību izsniegšanu 7,00 5,00 12,00 

 10. 
Vārda, uzvārda maiņa, tautības ieraksta 

maiņa 
71,14 18,86   90,00 

 

 

2. Noteikt, ka apstiprinātā Dzimtsarakstu nodaļas maksas pakalpojumu maksa piemērojama tiem 

Dzimtsarakstu nodaļas sniegtajiem pakalpojumiem, kuri pieteikti pēc šī lēmuma spēkā stāšanās 

dienas.   

 

 

 

16. paragrāfs 

Par nomas maksas apmēra apstiprināšanu 

D. Reinika 

 

     Tērvetes novada dome ir izskatījusi Tērvetes novada pašvaldības ekonomistes  Sandras Latišas 

iesniegumu ar lūgumu apstiprināt aprēķināto nomas maksas apmēru VAS ”Latvijas pasts” 

nomātajām telpām ēkā “Zelmeņi”, Tērvetes pagasts, Tērvetes novads, un ēkā “Virsaiši”, 

Augstkalnes pagasts, Tērvetes novads. Nomas maksas apmērs aprēķināts ievērojot LR MK 2010. 

gada 8. jūnija noteikumu Nr. 515 “Noteikumi par publiskas personas mantas iznomāšanas kārtību, 

nomas maksas noteikšanas metodiku un nomas līguma tipveida nosacījumiem” 3.nodaļas 

nosacījumus. 

Ievērojot minēto un papildus pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 

14.punktu, Tērvetes novada dome, atklāti vārdiski balsojot: PAR – 7 (D. Reinika, S. Laizāns, I. 

Krūmiņa, Dz. Sirsone, A. Skalbiņa, N. Namnieks, I. Vēveris) , PRET – nav, ATTURAS - nav, 

NOLEMJ: 
   

   Apstiprināt nomas maksas apmēru VAS ”Latvijas pasts” nomātajām telpām: 

 1. Ēkā “Zelmeņi”, Tērvetes pagasts, Tērvetes novads, EUR 0,61 apmērā par vienu kvadrātmetru, 

neieskaitot PVN;     

 2. Ēkā “Virsaiši”, Augstkalnes pagasts, Tērvetes novads,  EUR 0,61 apmērā par vienu 

kvadrātmetru, neieskaitot PVN.    

 



 
 

17. paragrāfs 

Par Ugunsdzēsības dienesta nolikuma apstiprināšanu 

D. Reinika 

 

 

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

2.punktu,   Finanšu  komitejas lēmuma projektu, Tērvetes novada dome, atklāti  vārdiski balsojot:  

PAR  - 7 (D. Reinika, S. Laizāns, I. Krūmiņa, Dz. Sirsone, A. Skalbiņa, N. Namnieks, I. Vēveris), 

PRET – nav, ATTURAS - nav, NOLEMJ:  

 

     Apstiprināt  Tērvetes novada Ugunsdzēsības dienesta nolikumu. Nolikums pielikumā. 

 

 

 

 

Sēdi slēdz plkst. 10:00 

 

Nākošā domes sēde 2016. gada  28. jūlijā 

 

Sēdes vadītāja                                                                                          D. Reinika 

 

Protokoliste                                                                                              S. Hibšmane 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 
LATVIJAS REPUBLIKA 

TĒRVETES NOVADA DOME 
Reģ.Nr.90001465562 

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

e-pasts:tervetesnd@zemgale.lv 
 

 

TĒRVETES NOVADA TĒRVETES PAGASTĀ 

 

LĒMUMS 
 

2016. gada 22. jūnijā                                                                                                        Nr. 36 

                                                                                                                             (prot. Nr.10, 1.§) 

 

Par deklarētās dzīvesvietas anulēšanu 

 

 

Tērvetes novada dome ir izskatījusi iesniegto lēmuma projektu anulēt ziņas par N. Z. deklarēto 

dzīvesvietu nekustamajā īpašumā „Grozgalvji”, Augstkalnes pagasts, Tērvetes novads, jo 

minētajai personai nav tiesiska pamata dzīvot deklarētajā dzīvesvietā. 

Izvērtējot Tērvetes novada domes rīcībā esošo informāciju un ar lietu saistītos juridiskos 

apstākļus, tika konstatēts: 

2016. gada 14. aprīlī Tērvetes novada dome ir saņēmusi nekustamā īpašuma „Grozgalvji”, 

Augstkalnes pagasts, Tērvetes novads, īpašnieces D. Š. iesniegumu ar lūgumu anulēt ziņas par N. 

Z., /personas kods/, deklarēto dzīvesvietu adresē „Grozgalvji”, Augstkalnes pagasts, Tērvetes 

novads, jo minētai personai zudis tiesiskais pamats dzīvot deklarētajā adresē un viņš nedzīvo 

minētajā adresē. 

Saskaņā ar Dzīvesvietas deklarēšanas likuma 11.panta pirmo daļu, iestādei ir tiesības pēc savas 

iniciatīvas, bet pienākums pēc citu personu iesnieguma pārbaudīt deklarēto ziņu patiesumu, tai 

skaitā atbilstību valsts reģistros iekļautajām ziņām, kā arī to, vai deklarētājam ir tiesisks pamats 

deklarēt dzīvesvietu attiecīgajā adresē. 

Saskaņā ar Dzīvesvietas deklarēšanas likuma 11.panta trešo daļu, rakstveida iesniegumu, kurā 

ietverts motivēts lūgums pārbaudīt ziņas par deklarēto dzīvesvietu, var iesniegt attiecīgā 

nekustamā īpašuma īpašnieks vai cita ieinteresēta persona. Par iesniegumu iestāde paziņo 

dzīvesvietas deklarētājam un uzaicina viņu sniegt paskaidrojumu. 

N. Z., saskaņā ar Dzīvesvietas deklarēšanas likuma 11.panta trešo daļu, tika informēts par D. 

Š. iesniegto iesniegumu un uzaicināts uz Tērvetes novada domi, lai sniegtu paskaidrojumu un 

iesniegtu dokumentus, kas apliecina tiesisko pamatu dzīvot deklarētajā dzīvesvietā, nosūtot 

ierakstītu vēstuli uz viņa deklarēto dzīvesvietu 21.04.2016.  

Dzīvesvietas deklarēšanas likuma 3.panta otrās daļas noteikumi nosaka, ka personai ir tiesisks 

pamats apmesties uz dzīvi noteiktā nekustamā īpašumā, ja tai pieder šis nekustamais īpašums, 

attiecībā uz to ir noslēgts īres vai nomas līgums vai šā īpašuma lietošanas tiesības tā ieguvusi uz 

laulības, radniecības, svainības vai cita likumiska vai līgumiska pamata.  

Saskaņā ar LR MK 11.02.2003 noteikumu Nr. 72 „Kārtība, kādā anulējamas ziņas par deklarēto 

dzīvesvietu” 2. un 3.punktu, iestāde personas deklarācijā sniegtās ziņas par deklarēto dzīvesvietu 

anulē, pamatojoties uz iestādes rīcībā esošajiem dokumentiem, pēc šo ziņu pārbaudes normatīvajos 

aktos noteiktajā kārtībā un motivēta lēmuma pieņemšanas par deklarētās dzīvesvietas ziņu 



anulēšanu, līdz lēmuma pieņemšanai personai ir tiesības iesniegt dokumentus, kas apliecina citu 

tiesisko pamatu dzīvot deklarētajā dzīvesvietā. 

Noteiktajā termiņā nekādus dokumentus, kas apliecinātu tiesisko pamatu dzīvot deklarētajā 

dzīvesvietā vai paskaidrojumus N. Z. nav sniedzis. 2016. gada 23. maijā Tērvetes novada dome ir 

saņēmusi atpakaļsūtītu N. Z. adresēto vēstuli ar aicinājumu sniegt paskaidrojumu un iesniegt 

dokumentus, kas apliecina tiesisko pamatu dzīvot deklarētajā dzīvesvietā, ar norādi, ka adresāts 

norādītajā adresē nedzīvo. 

Saskaņā ar Dzīvesvietas deklarēšanas likuma 12.panta pirmās daļas 2.punktu, ziņas par 

dzīvesvietu iestāde anulē, ja attiecīgajai personai nav tiesiska pamata dzīvot deklarētajā 

dzīvesvietā. 

Ņemot vērā iepriekš minēto tiesisko regulējumu un konstatētos apstākļus, ka N. Z. nepieder 

nekustamais īpašums „Grozgalvji”, Augstkalnes pagasts, Tērvetes novads, kā arī nav konstatēti 

apstākļi, ka attiecībā uz minētā nekustamā īpašuma lietošanu būtu noslēgts īres vai nomas līgums, 

vai arī šā īpašuma lietošanas tiesības viņš būtu ieguvis uz laulības, radniecības, svainības vai cita 

likumiska vai līgumiska pamata, kā arī N. Z. faktiski minētajā īpašumā nedzīvo, ziņas par N. Z. 

deklarēto dzīvesvietu adresē „Grozgalvji”, Augstkalnes pagasts, Tērvetes novads, ir anulējamas.  

Pēc Iedzīvotāju reģistra datiem N. Z. citu dzīvesvietu nav deklarējis.  

Ņemot vērā augstāk minēto un pamatojoties uz Dzīvesvietas deklarēšanas likuma 12.panta 

pirmās daļas 2.punktu, Finanšu komitejas lēmuma projektu, Tērvetes novada dome, atklāti  

vārdiski balsojot : PAR – 7 (D. Reinika, S. Laizāns, I. Krūmiņa, Dz. Sirsone, A. Skalbiņa, N. 

Namnieks, I. Vēveris) , PRET - nav, ATTURAS – nav, NOLEMJ: 

 

1. Anulēt ziņas par N. Z., /personas kods/, deklarēto dzīvesvietu adresē „Grozgalvji”, 

Augstkalnes pagasts, Tērvetes novads. 

2. Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas brīdi. Lēmumu var pārsūdzēt viena mēneša laikā no 

tā spēkā stāšanās brīža Administratīvajā rajona tiesā Antonijas ielā 6, Rīga, LV-1010 vai 

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

 

 

 

Domes priekšsēdētāja                                                                                            D. Reinika 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 
LATVIJAS REPUBLIKA 

TĒRVETES NOVADA DOME 
Reģ.Nr.90001465562 
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TĒRVETES NOVADA TĒRVETES PAGASTĀ 

 

LĒMUMS 
 

2016. gada 22. jūnijā                                                                                                        Nr. 37 

                                                                                                                             (prot. Nr.10, 2.§) 

 

Par deklarētās dzīvesvietas anulēšanu 

 

 

 

Tērvetes novada dome ir izskatījusi sociālās aprūpes centra „Tērvete”, reģ.nr. 90000028404, 

atbilstoši Dzīvesvietas deklarēšanas likuma 11.panta trešajai daļai iesniegto rakstveida 

iesniegumu, kurā motivēts lūgums anulēt ziņas par J. V., /personas kods/, deklarēto dzīvesvietu 

adresē „Mežmalieši”, Tērvetes pagasts, Tērvetes novads, jo minētajai personai zudis tiesiskais 

pamats dzīvot deklarētajā adresē. 

Izvērtējot Tērvetes novada domes rīcībā esošo informāciju un ar lietu saistītos juridiskos 

apstākļus, tika konstatēts: 

2016. gada 30. maijā Tērvetes novada dome ir saņēmusi sociālās aprūpes centra „Tērvete” 

vēstuli Nr. 1-09/339 ar lūgumu anulēt ziņas par J. V., /personas kods/, deklarēto dzīvesvietu adresē 

„Mežmalieši”, Tērvetes pagasts, Tērvetes novads, jo minētajai personai zudis tiesiskais pamats 

dzīvot deklarētajā adresē. 

Vēstulē norādīts, ka J. V. savu dzīvesvietu adresē „Mežmalieši”, Tērvetes pagasts, Tērvetes 

novads, deklarējis kā nepilngadīgs bērns, kurš, pamatojoties uz bāriņtiesas lēmumu par bērna 

ārpusģimenes aprūpi, tika ievietots bērnu aprūpes iestādē - sociālās aprūpes centrā „Tērvete”.  

2016. gada 5. februārī ir beigusies J. V. uzturēšanās sociālās aprūpes centrā „Tērvete” un zudis 

tiesiskais pamats dzīvot deklarētajā dzīvesvietā. No minētā datuma J. V. nekustamajā īpašumā 

„Mežmalieši”, Tērvetes pagasts, Tērvetes novads, nedzīvo. 

 Dzīvesvietas deklarēšanas likuma 3.panta otrās daļas noteikumi nosaka, ka personai ir tiesisks 

pamats apmesties uz dzīvi noteiktā nekustamā īpašumā, ja tai pieder šis nekustamais īpašums, 

attiecībā uz to ir noslēgts īres vai nomas līgums vai šā īpašuma lietošanas tiesības tā ieguvusi uz 

laulības, radniecības, svainības vai cita likumiska vai līgumiska pamata.  

  Saskaņā ar LR MK 11.02.2003 noteikumu Nr. 72 „Kārtība, kādā anulējamas ziņas par 

deklarēto dzīvesvietu” 2. un 3.punktu, iestāde personas deklarācijā sniegtās ziņas par deklarēto 

dzīvesvietu anulē, pamatojoties uz iestādes rīcībā esošajiem dokumentiem, pēc šo ziņu pārbaudes 

normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā un motivēta lēmuma pieņemšanas par deklarētās dzīvesvietas 

ziņu anulēšanu. 

Saskaņā ar Dzīvesvietas deklarēšanas likuma 12.panta pirmās daļas 2.punktu, ziņas par 

dzīvesvietu iestāde anulē, ja attiecīgajai personai nav tiesiska pamata dzīvot deklarētajā 

dzīvesvietā. 



Ņemot vērā iepriekš minēto tiesisko regulējumu un konstatētos apstākļus, ka J. V. nepieder 

nekustamais īpašums „Mežmalieši”, Tērvetes pagasts, Tērvetes novads, kā arī nav konstatēti 

apstākļi, ka attiecībā uz minētā nekustamā īpašuma lietošanu būtu noslēgts īres vai nomas līgums, 

vai arī šā īpašuma lietošanas tiesības viņš būtu ieguvis uz laulības, radniecības, svainības vai cita 

likumiska vai līgumiska pamata, kā arī J. V. faktiski minētajā īpašumā nedzīvo, ziņas par J. V. 

deklarēto dzīvesvietu adresē „Mežmalieši”, Tērvetes pagasts, Tērvetes novads, ir anulējamas.  

Pēc Iedzīvotāju reģistra datiem J. V. citu dzīvesvietu nav deklarējis.  

      Ņemot vērā augstāk minēto un pamatojoties uz Dzīvesvietas deklarēšanas likuma 12.panta 

pirmās daļas 2.punktu, Finanšu komitejas lēmuma projektu, Tērvetes novada dome, atklāti 

vārdiski balsojot: PAR – 7 (D. Reinika, S. Laizāns, I. Krūmiņa, Dz. Sirsone, A. Skalbiņa, N. 

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

 

1. Anulēt ziņas par J. V., /personas kods/, deklarēto dzīvesvietu adresē „Mežmalieši”, Tērvetes 

pagasts, Tērvetes novads. 

2. Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas brīdi. Lēmumu var pārsūdzēt viena mēneša laikā no 

tā spēkā stāšanās brīža Administratīvajā rajona tiesā Antonijas ielā 6, Rīga, LV-1010 vai 

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

 

 

Domes priekšsēdētāja                                                                                            D. Reinika 
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TĒRVETES NOVADA TĒRVETES PAGASTĀ 

 

LĒMUMS 
 

2016. gada 22. jūnijā                                                                                                        Nr. 38 

                                                                                                                             (prot. Nr.10, 3.§) 

 

Par deklarētās dzīvesvietas anulēšanu 

 

 

 

Tērvetes novada dome ir izskatījusi sociālās aprūpes centra „Tērvete”, reģ.nr. 90000028404, 

atbilstoši Dzīvesvietas deklarēšanas likuma 11.panta trešajai daļai iesniegto rakstveida 

iesniegumu, kurā motivēts lūgums anulēt ziņas par D. J., /personas kods/, deklarēto dzīvesvietu 

adresē „Mežmalieši”, Tērvetes pagasts, Tērvetes novads, jo minētajai personai zudis tiesiskais 

pamats dzīvot deklarētajā adresē. 

Izvērtējot Tērvetes novada domes rīcībā esošo informāciju un ar lietu saistītos juridiskos 

apstākļus, tika konstatēts: 

2016. gada 30. maijā Tērvetes novada dome ir saņēmusi sociālās aprūpes centra „Tērvete” 

vēstuli Nr. 1-09/339 ar lūgumu anulēt ziņas par D. J., /personas kods/, deklarēto dzīvesvietu adresē 

„Mežmalieši”, Tērvetes pagasts, Tērvetes novads, jo minētajai personai zudis tiesiskais pamats 

dzīvot deklarētajā adresē. 

Vēstulē norādīts, ka D. J. savu dzīvesvietu adresē „Mežmalieši”, Tērvetes pagasts, Tērvetes 

novads, deklarējusi kā nepilngadīgs bērns, kurš, pamatojoties uz bāriņtiesas lēmumu par bērna 

ārpusģimenes aprūpi, tika ievietots bērnu aprūpes iestādē - sociālās aprūpes centrā „Tērvete”.  

2016. gada 17. maijā ir beigusies D. J. uzturēšanās sociālās aprūpes centrā „Tērvete” un zudis 

tiesiskais pamats dzīvot deklarētajā dzīvesvietā. No minētā datuma D. J. nekustamajā īpašumā 

„Mežmalieši”, Tērvetes pagasts, Tērvetes novads, nedzīvo. 

 Dzīvesvietas deklarēšanas likuma 3.panta otrās daļas noteikumi nosaka, ka personai ir tiesisks 

pamats apmesties uz dzīvi noteiktā nekustamā īpašumā, ja tai pieder šis nekustamais īpašums, 

attiecībā uz to ir noslēgts īres vai nomas līgums vai šā īpašuma lietošanas tiesības tā ieguvusi uz 

laulības, radniecības, svainības vai cita likumiska vai līgumiska pamata.  

  Saskaņā ar LR MK 11.02.2003 noteikumu Nr. 72 „Kārtība, kādā anulējamas ziņas par 

deklarēto dzīvesvietu” 2. un 3.punktu, iestāde personas deklarācijā sniegtās ziņas par deklarēto 

dzīvesvietu anulē, pamatojoties uz iestādes rīcībā esošajiem dokumentiem, pēc šo ziņu pārbaudes 

normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā un motivēta lēmuma pieņemšanas par deklarētās dzīvesvietas 

ziņu anulēšanu. 

Saskaņā ar Dzīvesvietas deklarēšanas likuma 12.panta pirmās daļas 2.punktu, ziņas par 

dzīvesvietu iestāde anulē, ja attiecīgajai personai nav tiesiska pamata dzīvot deklarētajā 

dzīvesvietā. 



Ņemot vērā iepriekš minēto tiesisko regulējumu un konstatētos apstākļus, ka D. J. nepieder 

nekustamais īpašums „Mežmalieši”, Tērvetes pagasts, Tērvetes novads, kā arī nav konstatēti 

apstākļi, ka attiecībā uz minētā nekustamā īpašuma lietošanu būtu noslēgts īres vai nomas līgums, 

vai arī šā īpašuma lietošanas tiesības viņa būtu ieguvusi uz laulības, radniecības, svainības vai cita 

likumiska vai līgumiska pamata, kā arī D. J. faktiski minētajā īpašumā nedzīvo, ziņas par D. J. 

deklarēto dzīvesvietu adresē „Mežmalieši”, Tērvetes pagasts, Tērvetes novads, ir anulējamas.  

     Pēc Iedzīvotāju reģistra datiem D. J. citu dzīvesvietu nav deklarējusi.  

     Ņemot vērā augstāk minēto un pamatojoties uz Dzīvesvietas deklarēšanas likuma 12.panta 

pirmās daļas 2.punktu, Finanšu komitejas lēmuma projektu, Tērvetes novada dome, atklāti 

vārdiski balsojot: PAR – 7 (D. Reinika, S. Laizāns, I. Krūmiņa, Dz. Sirsone, A. Skalbiņa, N. 

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

 

1. Anulēt ziņas par D. J., /personas kods/, deklarēto dzīvesvietu adresē „Mežmalieši”, Tērvetes 

pagasts, Tērvetes novads. 

2. Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas brīdi. Lēmumu var pārsūdzēt viena mēneša laikā no 

tā spēkā stāšanās brīža Administratīvajā rajona tiesā Antonijas ielā 6, Rīga, LV-1010 vai 

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

 

 

 

Domes priekšsēdētāja                                                                                            D. Reinika 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

 
LATVIJAS REPUBLIKA 

TĒRVETES NOVADA DOME 
Reģ.Nr.90001465562 

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

e-pasts:tervetesnd@zemgale.lv 
 

 

TĒRVETES NOVADA TĒRVETES PAGASTĀ 

 

LĒMUMS 
 

2016. gada 22. jūnijā                                                                                                        Nr. 39 

                                                                                                                             (prot. Nr.10, 4.§) 

 

Par deklarētās dzīvesvietas anulēšanu 

 

 

 

Tērvetes novada dome ir izskatījusi sociālās aprūpes centra „Tērvete”, reģ.nr. 90000028404, 

atbilstoši Dzīvesvietas deklarēšanas likuma 11.panta trešajai daļai iesniegto rakstveida 

iesniegumu, kurā motivēts lūgums anulēt ziņas par T. D., /personas kods/, deklarēto dzīvesvietu 

adresē „Mežmalieši”, Tērvetes pagasts, Tērvetes novads, jo minētajai personai zudis tiesiskais 

pamats dzīvot deklarētajā adresē. 

Izvērtējot Tērvetes novada domes rīcībā esošo informāciju un ar lietu saistītos juridiskos 

apstākļus, tika konstatēts: 

2016. gada 30. maijā Tērvetes novada dome ir saņēmusi sociālās aprūpes centra „Tērvete” 

vēstuli Nr. 1-09/339 ar lūgumu anulēt ziņas par T. D., /personas kods/, deklarēto dzīvesvietu adresē 

„Mežmalieši”, Tērvetes pagasts, Tērvetes novads, jo minētajai personai zudis tiesiskais pamats 

dzīvot deklarētajā adresē. 

Vēstulē norādīts, ka T. D. savu dzīvesvietu adresē „Mežmalieši”, Tērvetes pagasts, Tērvetes 

novads, deklarējis kā nepilngadīgs bērns, kurš, pamatojoties uz bāriņtiesas lēmumu par bērna 

ārpusģimenes aprūpi, tika ievietots bērnu aprūpes iestādē - sociālās aprūpes centrā „Tērvete”.  

2016. gada 9. martā ir beigusies T. D. uzturēšanās sociālās aprūpes centrā „Tērvete” un zudis 

tiesiskais pamats dzīvot deklarētajā dzīvesvietā. No minētā datuma T. D. nekustamajā īpašumā 

„Mežmalieši”, Tērvetes pagasts, Tērvetes novads, nedzīvo. 

 Dzīvesvietas deklarēšanas likuma 3.panta otrās daļas noteikumi nosaka, ka personai ir tiesisks 

pamats apmesties uz dzīvi noteiktā nekustamā īpašumā, ja tai pieder šis nekustamais īpašums, 

attiecībā uz to ir noslēgts īres vai nomas līgums vai šā īpašuma lietošanas tiesības tā ieguvusi uz 

laulības, radniecības, svainības vai cita likumiska vai līgumiska pamata.  

  Saskaņā ar LR MK 11.02.2003 noteikumu Nr. 72 „Kārtība, kādā anulējamas ziņas par 

deklarēto dzīvesvietu” 2. un 3.punktu, iestāde personas deklarācijā sniegtās ziņas par deklarēto 

dzīvesvietu anulē, pamatojoties uz iestādes rīcībā esošajiem dokumentiem, pēc šo ziņu pārbaudes 

normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā un motivēta lēmuma pieņemšanas par deklarētās dzīvesvietas 

ziņu anulēšanu. 

Saskaņā ar Dzīvesvietas deklarēšanas likuma 12.panta pirmās daļas 2.punktu, ziņas par 

dzīvesvietu iestāde anulē, ja attiecīgajai personai nav tiesiska pamata dzīvot deklarētajā 

dzīvesvietā. 



Ņemot vērā iepriekš minēto tiesisko regulējumu un konstatētos apstākļus, ka T. D. nepieder 

nekustamais īpašums „Mežmalieši”, Tērvetes pagasts, Tērvetes novads, kā arī nav konstatēti 

apstākļi, ka attiecībā uz minētā nekustamā īpašuma lietošanu būtu noslēgts īres vai nomas līgums, 

vai arī šā īpašuma lietošanas tiesības viņš būtu ieguvis uz laulības, radniecības, svainības vai cita 

likumiska vai līgumiska pamata, kā arī T. D. faktiski minētajā īpašumā nedzīvo, ziņas par T. D. 

deklarēto dzīvesvietu adresē „Mežmalieši”, Tērvetes pagasts, Tērvetes novads, ir anulējamas.  

Pēc Iedzīvotāju reģistra datiem T. D. citu dzīvesvietu nav deklarējis.  

     Ņemot vērā augstāk minēto un pamatojoties uz Dzīvesvietas deklarēšanas likuma 12.panta 

pirmās daļas 2.punktu, Finanšu komitejas lēmuma projektu, Tērvetes novada dome, atklāti 

vārdiski balsojot: PAR – 7 (D. Reinika, S. Laizāns, I. Krūmiņa, Dz. Sirsone, A. Skalbiņa, N. 

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

 

1. Anulēt ziņas par T. D., /personas kods/, deklarēto dzīvesvietu adresē „Mežmalieši”, Tērvetes 

pagasts, Tērvetes novads. 

2. Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas brīdi. Lēmumu var pārsūdzēt viena mēneša laikā no 

tā spēkā stāšanās brīža Administratīvajā rajona tiesā Antonijas ielā 6, Rīga, LV-1010 vai 

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

 

 

Domes priekšsēdētāja                                                                                            D. Reinika 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 
LATVIJAS REPUBLIKA 

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

 

LĒMUMS 
 

2016. gada 22. jūnijā                                                                                                        Nr. 40 

                                                                                                                             (prot. Nr.10, 5.§) 

 

Par deklarētās dzīvesvietas anulēšanu 

 

 

 

Tērvetes novada dome ir izskatījusi iesniegto lēmuma projektu anulēt ziņas par M. K. deklarēto 

dzīvesvietu dzīvoklī „Laimdotas” - 9, Augstkalne, Augstkalnes pagasts, Tērvetes novads, jo 

minētajai personai nav tiesiska pamata dzīvot deklarētajā dzīvesvietā. 

Izvērtējot Tērvetes novada domes rīcībā esošo informāciju un ar lietu saistītos juridiskos 

apstākļus, tika konstatēts: 

2016. gada 19. aprīlī Tērvetes novada dome ir saņēmusi dzīvokļa „Laimdotas” - 9, Augstkalne, 

Augstkalnes pagasts, Tērvetes novads, īpašnieces M. G. iesniegumu ar lūgumu anulēt ziņas par 

M. K., /personas kods/, deklarēto dzīvesvietu adresē „Laimdotas” - 9, Augstkalne, Augstkalnes 

pagasts, Tērvetes novads, jo minētai personai zudis tiesiskais pamats dzīvot deklarētajā adresē un 

viņš nedzīvo minētajā adresē. 

Saskaņā ar Dzīvesvietas deklarēšanas likuma 11.panta pirmo daļu, iestādei ir tiesības pēc savas 

iniciatīvas, bet pienākums pēc citu personu iesnieguma pārbaudīt deklarēto ziņu patiesumu, tai 

skaitā atbilstību valsts reģistros iekļautajām ziņām, kā arī to, vai deklarētājam ir tiesisks pamats 

deklarēt dzīvesvietu attiecīgajā adresē. 

Saskaņā ar Dzīvesvietas deklarēšanas likuma 11.panta trešo daļu, rakstveida iesniegumu, kurā 

ietverts motivēts lūgums pārbaudīt ziņas par deklarēto dzīvesvietu, var iesniegt attiecīgā 

nekustamā īpašuma īpašnieks vai cita ieinteresēta persona. Par iesniegumu iestāde paziņo 

dzīvesvietas deklarētājam un uzaicina viņu sniegt paskaidrojumu. 

M. K., saskaņā ar Dzīvesvietas deklarēšanas likuma 11.panta trešo daļu, tika informēts par M. 

G. iesniegto iesniegumu un uzaicināts uz Tērvetes novada domi, lai sniegtu paskaidrojumu un 

iesniegtu dokumentus, kas apliecina tiesisko pamatu dzīvot deklarētajā dzīvesvietā, nosūtot 

ierakstītu vēstuli uz viņa deklarēto dzīvesvietu 25.04.2016.  

Dzīvesvietas deklarēšanas likuma 3.panta otrās daļas noteikumi nosaka, ka personai ir tiesisks 

pamats apmesties uz dzīvi noteiktā nekustamā īpašumā, ja tai pieder šis nekustamais īpašums, 

attiecībā uz to ir noslēgts īres vai nomas līgums vai šā īpašuma lietošanas tiesības tā ieguvusi uz 

laulības, radniecības, svainības vai cita likumiska vai līgumiska pamata.  

Saskaņā ar LR MK 11.02.2003 noteikumu Nr. 72 „Kārtība, kādā anulējamas ziņas par deklarēto 

dzīvesvietu” 2. un 3.punktu, iestāde personas deklarācijā sniegtās ziņas par deklarēto dzīvesvietu 

anulē, pamatojoties uz iestādes rīcībā esošajiem dokumentiem, pēc šo ziņu pārbaudes normatīvajos 

aktos noteiktajā kārtībā un motivēta lēmuma pieņemšanas par deklarētās dzīvesvietas ziņu 



anulēšanu, līdz lēmuma pieņemšanai personai ir tiesības iesniegt dokumentus, kas apliecina citu 

tiesisko pamatu dzīvot deklarētajā dzīvesvietā. 

Noteiktajā termiņā nekādus dokumentus, kas apliecinātu tiesisko pamatu dzīvot deklarētajā 

dzīvesvietā vai paskaidrojumus M. K. nav sniedzis. 2016. gada 31. maijā Tērvetes novada dome 

ir saņēmusi atpakaļ sūtītu M. K. adresēto vēstuli ar aicinājumu sniegt paskaidrojumu un iesniegt 

dokumentus, kas apliecina tiesisko pamatu dzīvot deklarētajā dzīvesvietā, ar norādi, ka adresāts 

norādītajā adresē nedzīvo. 

Saskaņā ar Dzīvesvietas deklarēšanas likuma 12.panta pirmās daļas 2.punktu, ziņas par 

dzīvesvietu iestāde anulē, ja attiecīgajai personai nav tiesiska pamata dzīvot deklarētajā 

dzīvesvietā. 

Ņemot vērā iepriekš minēto tiesisko regulējumu un konstatētos apstākļus, ka M. K. nepieder 

nekustamais īpašums „Laimdotas” - 9, Augstkalne, Augstkalnes pagasts, Tērvetes novads, kā arī 

nav konstatēti apstākļi, ka attiecībā uz minētā nekustamā īpašuma lietošanu būtu noslēgts īres vai 

nomas līgums, vai arī šā īpašuma lietošanas tiesības viņš būtu ieguvis uz laulības, radniecības, 

svainības vai cita likumiska vai līgumiska pamata, kā arī M. K.  faktiski minētajā īpašumā nedzīvo, 

ziņas par M. K. deklarēto dzīvesvietu adresē „Laimdotas” - 9, Augstkalne, Augstkalnes pagasts, 

Tērvetes novads, ir anulējamas.  

     Pēc Iedzīvotāju reģistra datiem M. K. citu dzīvesvietu nav deklarējis.  

     Ņemot vērā augstāk minēto un pamatojoties uz Dzīvesvietas deklarēšanas likuma 12.panta 

pirmās daļas 2.punktu, Finanšu komitejas lēmuma projektu, Tērvetes novada dome,  atklāti 

vārdiski balsojot: PAR – 7 (D. Reinika, S. Laizāns, I. Krūmiņa, Dz. Sirsone, A. Skalbiņa, N. 

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

 

1. Anulēt ziņas par M. K., /personas kods/, deklarēto dzīvesvietu adresē „Laimdotas” - 9, 

Augstkalne, Augstkalnes  pagasts,  Tērvetes novads. 

2. Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas brīdi. Lēmumu var pārsūdzēt viena mēneša laikā no 

tā spēkā stāšanās brīža Administratīvajā rajona tiesā Antonijas ielā 6, Rīga, LV-1010 vai 

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

 

 

Domes priekšsēdētāja                                                                                            D. Reinika 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Saistošo noteikumu Nr. 5 

“Grozījumi Tērvetes novada domes 2011.gada 21.jūlija 

saistošajos noteikumos Nr. 11 “Specializēto tūristu transportlīdzekļu  

izmantošanas un reģistrācijas nosacījumi Tērvetes novadā”” 

paskaidrojuma raksts 

      

Īss saistošo noteikumu satura izklāsts 2016.gada 1.janvāra Ministru Kabineta noteikumu 

Nr. 279 “Ceļu satiksmes noteikumi” 244.punkts 

nosaka, ka mehāniskajiem transportlīdzekļiem, 

kuru izgatavotāja noteiktais maksimālais 

braukšanas ātrums nepārsniedz 30 km/h, kā arī to 

piekabēm aizmugurē jābūt piestiprinātai pazīšanas 

zīmei – sarkanam fluorescējošam vienādmalu 

trijstūrim ar gaismu atstarojošu dzeltenu vai 

sarkanu apmali (trijstūra malas garums no 350 līdz 

365 mm, apmales platums no 45 līdz 48 mm).  

Savukārt noteikumu 233.punkts nosaka, ka 

pārvadājot bērnu grupas, autobusa priekšpusē un 

aizmugurē jābūt piestiprinātai dzeltenai 

kvadrātveida pazīšanas zīmei (malas garums no 

250 līdz 300 mm) ar sarkanu apmali (apmales 

platums – 1/10 no malas garuma) un 121. ceļa 

zīmes simbolu melnā krāsā. 

Noteikumi nosaka normatīvo aktu prasībām 

atbilstošu Specializēto tūristu transportlīdzekļu 

(turpmāk tektā – STT) noformēšanas kārtību. 

 

Saistošo noteikumu projekta  

nepieciešamības pamatojums 

 Tērvetes novada domes 2011.gada 21.jūlija 

Saistošie noteikumi Nr. 11 “Specializēto tūristu 

transportlīdzekļu  izmantošanas un reģistrācijas 

nosacījumi Tērvetes novadā” nosaka kārtību, kādā 

Tērvetes novada administratīvajā teritorijā tiek 

reģistrēti un noformēti specializētie tūristu 

transportlīdzekļi, kā arī kārtību, kādā tiek 

apstiprināti STT kustības maršruti un laika grafiki. 

Saistošo noteikumu 10.punktā noteikts, ka STT 

ātrums nedrīkst pārsniegt 30 km/h un 

transportlīdzeklim jābūt aprīkotam atbilstoši 

Ministru kabineta 29.06.2004. noteikumu Nr.571 

„Ceļu satiksmes noteikumi” 269.punkta 

nosacījumiem. 

Savukārt, Saistošo noteikumu 11.punktā noteikts, 

ka Pārvadātājs un STT vadītājs ir atbildīgi par 

pasažieru drošību, vadītājam ir pienākums ievērot 

transportlīdzekļa ietilpības normas, un, ja ar STT 

tiek pārvadātas bērnu grupas, transportlīdzeklim 

jābūt aprīkotam atbilstoši Ministru kabineta 

29.06.2004. noteikumu Nr.571 „Ceļu satiksmes 

noteikumi” 257.punkta nosacījumiem. 

 



     Abos augstāk norādītajos Saistošo noteikumu 

punktos ietverta atsauce uz spēku zaudējušu 

normatīvo aktu, proti, 29.06.2004. Ministru 

kabineta noteikumi Nr.571 „Ceļu satiksmes 

noteikumi” zaudēja spēku 2016.gada 1.janvārī. 

     

Grozījumi saistošajos noteikumos nepieciešami, lai  

nodrošinātu pašvaldības saistošo noteikumu 

atbilstību spēkā esošu normatīvo aktu prasībām. 

  

Saistošo noteikumu projekta 

iespējamā ietekme uz pašvaldības 

budžetu 

 Neietekmē 

 

 

 

 

 

Saistošo noteikumu projekta 

iespējamā ietekme uz 

uzņēmējdarbības vidi pašvaldības 

teritorijā 

Neietekmē 

Saistošo noteikumu projekta 

iespējamā ietekme uz 

administratīvajām procedūrām   

Neietekmē  

Normatīvie akti, saskaņā ar kuriem  

Saistošie noteikumi sagatavoti 

 

Likums  “Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 

11.punkts, 21.panta pirmās daļas 16.punkts, 

43.panta trešā daļa, “Ceļu satiksmes likums” 

9.panta trešā daļa, 10.panta pirmās daļas 1.punkts, 

16.panta ceturtā daļa 

Informācija par konsultācijām ar 

privātpersonām saistībā ar  Saistošo 

noteikumu projektu 

Plānotais sabiedrības līdzdalības veids – 

priekšlikumu un iebildumu izvērtēšana pēc 

projekta publicēšanas pašvaldības tīmekļa vietnē 

www.tervetesnovads.lv. 

 Sabiedrības pārstāvju izteiktie priekšlikumi vai 

iebildumi - paredzēts izvērtēt pēc to saņemšanas 

 

 

Tērvetes novada 

domes priekšsēdētāja                                                                   D.Reinika 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.tervetesnovads.lv/


 

 

PROJEKTS 

PIRKUMA LĪGUMS  

 

Tērvetes pagastā, 2016.gada „___”jūlijā 

 

Tērvetes novada pašvaldība, turpmāk šai līguma tekstā saukta arī -  Pircējs, kuras vārdā amata 

pilnvaru robežās rīkojas Tērvetes novada domes priekšsēdētāja Dace Reinika, no vienas puses,  

un 

 Lauksaimniecības kooperatīvā sabiedrība "DĀMNIEKI", reģistrācijas numurs 

48503003056, turpmāk šai līguma tekstā saukts arī - Pārdevējs, kuras vārdā amata pilnvaru 

robežās rīkojas tās valdes priekšsēdētājs Andrejs Eglis, no otras puses, abas līgumslēdzējas puses 

kopā un katra atsevišķi turpmāk šai līguma tekstā sauktas Puses un Puse, pamatojoties uz Tērvetes 

novada domes 2016.gada …jūnija sēdes lēmumu Nr. ………, noslēdza šo pirkuma līgumu, 

turpmāk tekstā Līgums, ar saistošu spēku līgumslēdzējām Pusēm, viņu mantiniekiem un  tiesību 

pārņēmējiem, par sekojošo: 

 

1. Līguma priekšmets 

1.1.  Pārdevējs pārdod un Pircējs pērk Pārdevējam piederošo nekustamo 

īpašumu “Dāmnieki”, Tērvetes pagasts, Tērvetes novads, kadastra numurs 4688 005 

0223, turpmāk šai līguma tekstā saukts  - Nekustamais īpašums. 

1.2. Nekustamais īpašums ir reģistrēts zemesgrāmatā uz Pārdevēja vārda – 

Tērvetes pagasta zemesgrāmatas nodalījumā (folijā) Nr. 234. 

1.3. Nekustamais īpašums sastāv no viena zemes gabala ar kadastra numuru 

4688 005 0223, 0,22 platībā, un uz zemes gabala atrodošos vienu garāžas ēku, lit.nr. 

001.  

1.4. Pircējam  Nekustamā īpašuma faktiskais stāvoklis, juridiskais statuss un 

apsaimniekošanas kārtība zināma, un uz šī līguma noslēgšanas brīdi attiecībā uz 

minētajiem apstākļiem nekādu pretenziju viņam pret Pārdevēju nav, kā arī neviens no 

tiem nevar būt par pamatu šī līguma atcelšanai. 

 

2. Pirkuma maksa 

2.1. Puses ir novērtējušas Nekustamo īpašumu un noteikušas tam pirkuma maksas apmēru 

4000 EUR ( četri tūkstoši euro), ko Pircējs Pārdevējam samaksā pilnā apmērā 10 desmit dienu 

laikā no šī līguma un nostiprinājuma lūguma raksta zemesgrāmatai par Pircēja īpašuma tiesību uz 

Nekustamo īpašumu nostiprināšanu zemesgrāmatā parakstīšanas dienas. 

2.2. Puses apliecina, ka tām ir zināma valsts nodevas aprēķināšanas kārtība par īpašumtiesību 

nostiprināšanu Zemesgrāmatā. 

 

3. Trešo personu tiesības 

3.1.  Pārdevējs apliecina un garantē, ka Nekustamo īpašumu ir tiesīgs pārdot, ka līdz 

šī pirkuma līguma parakstīšanai Nekustamais īpašums  nav nevienam citam atsavināts, 

ieķīlāts, nav apgrūtināts ar lietu un saistību tiesībām, izņemot zemesgrāmatā reģistrētos, par to 

nepastāv strīdi un tam nav uzlikts atsavināšanas aizliegums .  

3.2.  Par visām pārējām prasībām un pretenzijām, kādas varētu tikt celtas no trešo 

personu puses par saistībām ar Pārdevēju par atsavināto Nekustamo īpašumu, par kurām 

Puses nav vienojušās, atbild Pārdevējs. 

 

 

 



4. Nekustamā īpašuma nodošana Pircējam 

un Pircēja īpašumtiesību nostiprināšana 
4.1. Nekustamā īpašuma nodošana Pircēja lietošanā un valdījumā notiek bez īpašām 

formalitātēm – ar šī līguma noslēgšanas dienu uz Pircēju pāriet visas tiesības un pienākumi, kas 

saistīti ar Nekustamā īpašuma lietošanu un valdīšanu, ar kuru arī norobežojami Pušu starpā visi 

norēķini par Nekustamā īpašuma ienākumiem, izdevumiem un obligātajiem maksājumiem. 

4.2. Īpašumtiesības uz Nekustamo īpašumu Pircējam iestājas dienā, kad tās tiek nostiprinātas 

zemesgrāmatā. 

4.3.  Pārdevējs piekrīt Pircēja īpašumtiesību nostiprināšanai zemesgrāmatā pirms 

pilnas pirkuma maksas nomaksas.  

4.4.  Puses vienojas lūgt Zemgales apgabaltiesas Dobeles zemesgrāmatu nodaļu 

koroborēt šo līgumu un nostiprināt Pircēja īpašumtiesības, un pievienot Pušu parakstītu 

nostiprinājuma lūgumu. 

4.5.  Pārdevējs pilnvaro Pircēju nokārtot visas formalitātes Zemgales apgabaltiesas 

Dobeles zemesgrāmatu nodaļā, kas saistītas ar šī līguma koroborāciju un Pircēja īpašumtiesību 

nostiprināšanu, sakarā ar to parakstīt, iesniegt un saņemt visus nepieciešamos dokumentus, tajā 

skaitā – inventarizācijas dokumentus, iesniegt Nostiprinājuma lūgumu un tam pievienotos 

dokumentus un saņemt Zemesgrāmatu apliecību, un Pircējs savukārt piekrīt un apņemas šīs 

formalitātes nokārtot divu mēneša laikā no šī pirkuma līguma noslēgšanas dienas. 

 

5. Līguma stāšanās spēkā, grozīšana un atcelšana. 

Strīdu izskatīšanas kārtība 
5.1.  Šis līgums stājas spēkā tā parakstīšanas brīdī. 

5.2.  Šo līgumu var grozīt vai atcelt Pusēm par to savstarpēji vienojoties, vienošanos 

vai atcēlēju līgumu noformējot rakstiski . 

5.3.  Šī līguma saturs un nozīme  līguma slēdzējiem izprotami, un viņi labprātīgi, bez 

maldiem, viltus vai spaidiem, vēlas noslēgt šo līgumu.  

5.4.  LR Civillikuma noteikumi, kas attiecas uz šī līguma noslēgšanu, līguma slēdzējiem 

ir zināmi. 

5.5.  Katrai Pusei pret otru ir prasības tiesība par līguma saistību izpildi, un šī tiesība 

pāriet uz viņu mantiniekiem un tiesību pārmantotājiem. 

5.6.  Visus izdevumus, kas saistīti ar šī līguma noslēgšanu, nostiprinājuma lūguma 

sagatavošanu un apliecināšanu, koroborāciju un Pircēja īpašumtiesību nostiprināšanu 

Zemesgrāmatā ( valsts nodevu, kancelejas nodevu u.c.), sedz Pircējs. 

5.7.  Strīdi ir izskatāmi pārrunu ceļā, neatceļot šo līgumu un nemainot tā būtību. Ja 

strīdus nav iespējams atrisināt pārrunu ceļā, tie izskatāmi tiesu iestādēs Latvijas Republikas 

likumdošanā noteiktajā kārtībā, pie kam, ja tas noved pie līguma atcelšanas, vainīgajai Pusei 

ir jāatmaksā otrai Pusei viss tiešais zaudējums, kas tai radies sakarā ar līguma atcelšanu. 

5.8. Puses ir atbildīgas par līguma izpildi vai neizpildi saskaņā ar Latvijas Republikā 

spēkā esošiem normatīvajiem aktiem. 

6. Šis līgums sastādīts un parakstīts trīs (3) eksemplāros, kam ir vienāds juridisks 

spēks, no kuriem  viens (1) eksemplārs izsniegts Pārdevējam, divi (2) - Pircējam. 

 

 

_______________________________________________________________ 
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TĒRVETES NOVADA TĒRVETES PAGASTĀ 

 
SAISTOŠIE NOTEIKUMI Nr. 11  

 

                                                                                 Apstiprināti ar Tērvetes novada domes 

              2011. gada  21. jūlija  

                                                                           sēdes Nr. 8, lēmumu Nr. 14; 

                                                                                      ar grozījumiem 2013.gada 24. oktobra 

                                                                                                   sēdē  (protokols Nr.13,  3§); 

ar grozījumiem 2016. gada 22. jūnija sēdē 

(protokols  Nr.10,  6 §)  

 

 

Specializēto tūristu transportlīdzekļu izmantošanas un reģistrācijas nosacījumi  

Tērvetes novadā 
 

Izdoti saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām”  

15.panta pirmās daļas 11.punktu,  

21.panta pirmās daļas 16.punktu,  

43.panta trešo daļu un  

Ceļu satiksmes likuma 9. panta trešo daļu, 

 10.panta pirmās daļas 1.punktu, 

 16.panta ceturto daļu 
 

I. Vispārīgie jautājumi 

 

1. Saistošie noteikumi (turpmāk – Noteikumi) nosaka kārtību, kādā Tērvetes novada 

administratīvajā teritorijā (turpmāk – Tērvetes novads) tiek reģistrēti un noformēti specializētie 

tūristu transportlīdzekļi (turpmāk – STT), kā arī kārtību, kādā tiek apstiprināti STT kustības 

maršruti un laika grafiki. 

II. Specializēto tūristu transportlīdzekļu reģistrācijas kārtība 

2. Tērvetes novadā ir atļauts izmantot tikai reģistrētus STT, ja tie brauc pa Tērvetes novada domes 

apstiprinātu kustības maršrutu. 

3. Lai reģistrētu STT un apstiprinātu STT kustības maršrutu pārvadātājam Tērvetes novada domē 

jāiesniedz: 

    3.1. rakstisks pieteikums; 

3.2. uzņēmuma (komersanta) reģistrācijas apliecības kopija (uzrādot oriģinālu); 



      3.3. dokuments, kas apliecina specializētā tūristu transportlīdzekļa īpašuma tiesības; 

      3.4. ja STT tiek nomāts – nomas līguma (līzinga, kredīta līguma, turpmāk – nomas līgums)  

      3.5. kopija (uzrādot oriģinālu), transportlīdzekļa nomas termiņš nedrīkst būt īsāks par 

pārvadātāja paredzēto STT pakalpojuma sniegšanas laiku; 

      3.6. dokumenti, kas apliecina STT tehniskā stāvokļa atbilstību drošības prasībām; 

      3.7. STT tehniskos rādītājus raksturojošus dokumentus; 

      3.8. STT vadītāja (-u) kvalifikāciju apliecinoša dokumenta kopija (uzrādot oriģinālu) ar 

tiesībām vadīt B, C1, D1, C vai D kategorijas transportlīdzekļus; 

      3.9. STT kustības maršruta un laika grafika projektu. 

 

III. Specializētā tūristu transportlīdzekļa noformēšanas kārtība 

4. Tērvetes novada dome piešķir reģistrācijas numuru katram STT vilcējam un katrai piekabei, 

saskaņā ar šādiem principiem: 

     4.1. vilcējiem numura pirmie seši simboli ir: „STT-A-”; 

     4.2. pēdējais simbols (simboli) ir cipars, kas tiek piešķirts secīgi pieaugošā kārtībā katram 

vilcējam sākot no „1”; 

     4.3. piekabēm numura pirmie seši simboli ir: „STT-B-”; 

     4.4. pēdējais simbols (simboli) ir cipars, kas tiek piešķirts secīgi pieaugošā kārtībā katrai 

piekabei sākot no „1”. 

5. Līdz pasažieru pārvadāšanas uzsākšanai uz STT vilcēja un piekabes ārējās virsbūves divās vietās 

jāuzkrāso piešķirto reģistrācijas numuru. Uzkrāsotajiem numuriem jābūt skaidri saredzamiem. 

6. Līdz pasažieru pārvadāšanas uzsākšanai STT īpašniekam ir jāveic civiltiesiskās atbildības 

obligātā apdrošināšana, kas ir spēkā uz visu paredzēto STT pakalpojumu sniegšanas periodu. 

7. Numurus jāuzkrāso, ievērojot šādas prasības: 

    7.1. numurus jāuzkrāso ar melnu krāsu, izņemot gadījumu, ja transportlīdzekļa virsbūve ir tumšā 

krāsā, tad numurus jāuzkrāso ar baltu krāsu; 

    7.2. uzkrāsojamā numura katra simbola augstums - 8 cm, katra simbola platums - 6 cm, attālums 

starp simboliem - 16 mm; 

    7.3. simboliem jāizmanto „Arial” fontu. 

 

8. STT pasažieriem redzamā vietā jābūt izvietotai kustības maršruta shēmai, informācijai par 

braukšanas maksu un lietošanas drošības noteikumiem latviešu un angļu valodā. 

9. STT tehniskā stāvokļa kontroles nodrošināšanai maršrutu pārvadātājam vienu reizi kalendārā 

gada laikā Tērvetes novada domē ir jāiesniedz dokumenti, kas apliecina STT tehniskā stāvokļa 

pārbaudi un atbilstību drošības prasībām. 



10. STT ātrums nedrīkst pārsniegt 30 km/h un transportlīdzeklim jābūt aprīkotam ar normatīvajos 

aktos paredzēto pazīšanās zīmi. 

11. Pārvadātājs un STT vadītājs ir atbildīgi par pasažieru drošību, vadītājam ir pienākums ievērot 

transportlīdzekļa ietilpības normas, un, ja ar STT tiek pārvadātas bērnu grupas, transportlīdzeklim 

jābūt aprīkotam ar normatīvajos aktos paredzēto pazīšanās zīmi. 

 

IV. Noteikumu izpildes kontrole  

12. Par Noteikumu 2., 5., 6., 8., 9., 10. un 11.punktā noteikto prasību neievērošanu  izsaka 

brīdinājumu vai uzliek naudas sodu fiziskajām personām līdz EUR 71,00, juridiskajām personām 

līdz EUR 285,00. 

13. Kontrolēt noteikumu izpildi, fiksēt pārkāpumus, ierosināt administratīvā akta, kas uzliek 

adresātam par pienākumu izpildīt noteiktu darbību un/vai veikt lietvedību administratīvā 

pārkāpuma lietā, izdošanu, sastādīt administratīvā pārkāpuma protokolus atbilstoši savai 

kompetencei ir tiesīgi Valsts policijas un Tērvetes novada pašvaldības policijas amatpersonas. 

14. Noteikumu 11.punktā minētās amatpersonas bez protokola sastādīšanas ir tiesīgas naudas sodu 

līdz EUR 28,00 iekasēt pārkāpuma izdarīšanas vietā, izsniedzot noteikta parauga kvīti, ja pārkāpējs 

piemēroto sodu neapstrīd. 

15. Lietas par šo Noteikumu pārkāpumiem izskata Tērvetes novada pašvaldības administratīvā 

komisija Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksa noteiktajā kārtībā. 

16. Ieņēmumi no iekasētajiem naudas sodiem par šo noteikumu pārkāpumiem tiek ieskaitīti 

Tērvetes novada pašvaldības pamatbudžetā. 

V. Noslēguma jautājums 

17. Šie Noteikumi stājas spēkā nākamajā dienā pēc to publicēšanas vietējā laikrakstā. 

 

Domes priekšsēdētāja                                                                             D. Reinika 
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APSTIPRINĀTS 

Ar Tērvetes novada domes 

2013.gada 28.marta sēdes lēmumu 

(protokols Nr.3, paragrāfs Nr.10); 

Ar grozījumiem 2014.gada 24.aprīlī 

(protokols Nr.7, paragrāfs Nr.6; 
                                                                                         ar grozījumiem 2014.gada 21.augustā 

                                                                                           (protokols Nr.12,  paragrāfs  Nr.10); 

                                                                                     ar grozījumiem 2014.gada 18.decembrī 

                                                                                               (protokols Nr.18, paragrāfs Nr.14),  

ar grozījumiem  2016. gada 22. jūnija sēdē 

 (protokols Nr. 10, paragrāfs Nr. 7  )  

 

 

Tērvetes novada domes un to izveidoto iestāžu amatpersonu un darbinieku 

atlīdzības nolikums 

 

Izdots saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām" 

21.panta pirmās daļas 12. un 13.punktu, 

41.panta pirmās daļas 2.punktu,  

Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku  

atlīdzības likumu, 

LR MK 2010.gada 21.jūnija noteikumiem  

Nr. 565 “Noteikumi par valsts un pašvaldību institūciju  

amatpersonu un darbinieku sociālajām garantijām”  

 

 

1. Vispārīgie noteikumi 

1.1. Nolikums nosaka Tērvetes novada domes (turpmāk tekstā – Dome) priekšsēdētāja, 

priekšsēdētāja vietnieka, deputātu, izpilddirektora, pašvaldības administrācijas darbinieku, 

pašvaldības izveidoto iestāžu un struktūrvienību vadītāju un darbinieku (turpmāk tekstā – 

darbinieku),  atlīdzības noteikšanas kārtību. 

1.2. Šis Nolikums nenosaka atlīdzības noteikšanas kārtību: 



1.2.1. izglītības iestāžu vadītājiem un pedagogiem, kuri īsteno obligātās izglītības un 

pirmsskolas izglītības programmu, tai skaitā atbalsta personālam izglītības programmu 

īstenošanai; 

1.2.2. pašvaldības kapitālsabiedrībās un publiski privātajās kapitālsabiedrībās. 

1.3. Atlīdzību šī nolikuma izpratnē veido darba samaksa, sociālās garantijas un atvaļinājumi. 

Darba samaksa šī nolikuma izpratnē ir mēnešalga, piemaksas, prēmijas un naudas balvas. 

Sociālās garantijas ir pabalsti, kompensācijas, apdrošināšana un šajā nolikumā noteikto izdevumu 

segšana. 

1.4. Domes administrācijas amatu sarakstu un darba samaksu nosaka domes izpilddirektors, 

ievērojot Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likuma (turpmāk 

tekstā – Atlīdzības likuma), Darba likuma un šī nolikuma noteikumus. 

Pašvaldības iestāžu darbinieku darba samaksu nosaka katras iestādes vadītājs atlīdzībai iedalīto 

budžeta līdzekļu ietvaros, saskaņojot ar domes izpilddirektoru. 

1.5. Darbiniekam, kurš amata (darba) pienākumus pilda nepilnu darba dienu (darba nedēļu), 

mēnešalgu izmaksā proporcionāli amata vai pienākumu pildīšanas laikam. 

 

2. Domes priekšsēdētāja, vietnieka darba samaksa 

2.1. Domes priekšsēdētāja amats ir algots. Domes priekšsēdētāja mēnešalgas apmērs, ņemot vērā 

iedzīvotāju skaitu novadā, teritorijas lielumu un iestāžu skaitu, tiek noteikts Centrālās statistikas 

pārvaldes publicēto valstī strādājošo aizpagājušā gada mēneša vidējās darba samaksas apmēru, kas 

noapaļots pilnos euro, reizinot ar koeficientu 2,2. 

2.2. Domes priekšsēdētāja vietnieka darba samaksu mēnesī aprēķina pēc stundas tarifa likmes 

EUR 9,00 atbilstoši faktiski nostrādāto stundu skaitam attiecīgajā mēnesī, bet ne vairāk kā par 40 

stundām nedēļā. 

2.3. Piemaksas, prēmijas un naudas balvas Domes priekšsēdētājam nosaka Dome. 

2.4. Piemaksas, prēmijas un naudas balvas Domes priekšsēdētāja vietniekam nosaka Dome vai 

domes priekšsēdētājs. 

2.5. Šajā nolikumā noteiktās garantijas attiecas arī uz domes priekšsēdētāju un priekšsēdētāja 

vietnieku. 

 

3. Deputātu darba samaksa  

3.1. Domes deputātiem darba samaksu mēnesī aprēķina pēc stundas tarifa likmes EUR 9,00. 

3.2. Deputāts, kurš neieņem algotu amatu domē, saņem atlīdzību par nostrādāto stundu skaitu 

mēnesī, piedaloties domes, tās komiteju komisiju, darba grupu sēdēs un atlīdzību par citu deputāta 

pienākumu pildīšanu. 

Deputātam, kurš ieņem algotu amatu domē, atlīdzina par nostrādāto stundu skaitu mēnesī, 

piedaloties domes, tās komiteju komisiju, darba grupu sēdēs vai par citu deputāta pienākumu 

pildīšanu ārpus noteiktā darba laika, nosakot piemaksu pie mēnešalgas. 

Piemaksas apmērs nedrīkst pārsniegt 20 % no mēnešalgas. To ik mēnesi var noteikt domes 

priekšsēdētājs ar rīkojumu. 

3.3. Maksimālais stundu skaits, par kurām deputāts var saņemt atlīdzību, ir līdz 40 stundām 

mēnesī, bet komiteju un domes izveidoto komisiju priekšsēdētāji deputāti līdz 60 stundām mēnesī. 

3.4. Deputātu darba laika uzskaiti domes un komiteju sēdēs organizē domes sekretārs vai cits 

domes administrācijas darbinieks, kurš atbildīgs par komitejas sēžu protokolēšanu. Darba laika 

uzskaiti komisiju, darba grupu sēdēs organizē domes komisiju priekšsēdētāji vai sekretāri, sēžu 

protokolos norādot norises laiku un ilgumu stundās, kā arī klātesošo deputātu vārdisko 



uzskaitījumu. Gadījumos, kad netiek rakstīts protokols, var iesniegt citu darba laiku uzrādošu 

dokumentu (akts, atskaite, stundu grafiks, tabula). 

Komiteju un komisiju atbildīgie darbinieki vai protokolisti līdz katra mēneša priekšpēdējai darba 

dienai iesniedz Domes Grāmatvedības nodaļā rakstveida informāciju par deputātu faktiski 

nostrādātām stundām. 

3.5. Domes Grāmatvedības nodaļa aprēķina atalgojumu 1 reizi mēnesī un izmaksā to tuvākajā 

algas dienā. 

3.6. Deputātam ir tiesības, iesniedzot Domes priekšsēdētājam rakstisku paziņojumu, atteikties no 

atlīdzības. 

3.7. Deputātam, saskaņā ar Atlīdzības likuma nosacījumiem un Ministru kabineta 2010.gada 

21.jūnija noteikumiem Nr. 565 „Noteikumi par valsts un pašvaldību  

 

institūciju amatpersonu un darbinieku sociālajām garantijām" (turpmāk – Noteikumi par 

sociālajām garantijām) noteikto kārtību un apmēru, piestādot dokumentus: 

3.7.1. sakarā ar komandējumu veic apdrošināšanu un kompensē transporta izdevumus; 

3.7.2. sedz kvalifikācijas paaugstināšanas izdevumus, ja Domes priekšsēdētājs norīko deputātu uz 

apmācībām, kas nepieciešamas deputātam pienākumu veikšanai Domē vai Domes komisijās. 

 

4. Domes izpilddirektora darba samaksa  

4.1. Domes izpilddirektora mēnešalga tiek noteikta Centrālās statistikas pārvaldes publicēto 

valstī strādājošo aizpagājušā gada mēneša vidējās darba samaksas apmēru, kas noapaļots pilnos 

euro, reizinot ar koeficientu 2,1. 

4.2. Piemaksas, prēmijas un naudas balvas Domes izpilddirektoram nosaka Domes priekšsēdētājs 

ar rīkojumu. 

4.3. Šajā nolikumā paredzētie pabalsti, sociālās garantijas, brīvdienas un atvaļinājumi attiecas arī 

uz Domes izpilddirektoru. 

 

5. Komisijās, darba grupās strādājošo un bāriņtiesu locekļu darba samaksa  

5.1.  Bāriņtiesu locekļu (izņemot deputātus), kuri nav domes darbinieki, darba samaksas aprēķinā 

pielieto stundas likmi 4,30 EUR. Komisiju, darba grupu locekļiem un sekretāriem (izņemot 

deputātus), kuri neatrodas darba tiesiskajās attiecībās ar Tērvetes novada domi, vai kuri atrodas 

darba tiesiskajās attiecībās ar Tērvetes novada domi un kuriem darbs darba grupā vai komisijā ir 

saistīts ar dokumentu sagatavošanu un nav iekļauts amata aprakstā vai darba līgumā, darba 

samaksas aprēķinā par darbu komisijā vai darba grupā pielieto stundas likmi 4,30 EUR. 

5.2. Komisiju, darba grupu, bāriņtiesu locekļiem ir tiesības, iesniedzot rakstisku paziņojumu, 

atteikties no atlīdzības. 

5.3. Komisiju, darba grupu, bāriņtiesas locekļi saņem atlīdzību : 

5.3.1. par nostrādātām stundām komisiju, darba grupu, bāriņtiesas sēdēs ne vairāk kā par 20 

stundām mēnesī; 

5.3.2. komisijas, darba grupas priekšsēdētājs un sekretārs par pienākumu veikšanu ārpus sēžu laika 

papildus par ne vairāk kā 10 stundām mēnesī. 

5.4. Komisiju, darba grupu, bāriņtiesas locekļu darba laika uzskaiti komisiju, darba grupas, 

bāriņtiesas sēdēs organizē katras komisijas, darba grupas, bāriņtiesas sekretārs: 

5.4.1. visu sēžu protokolos norādot norises laiku un ilgumu stundās, kā arī klātesošo komisijas, 

darba grupas, bāriņtiesas locekļu vārdisko uzskaitījumu; 



5.4.2. gadījumos, kad netiek rakstīts protokols, iesniedzot citu darba laiku pierādošu dokumentu 

(akts, atskaite, stundu grafiks); 

5.4.3. komisiju, darba grupu, bāriņtiesas sekretāri iesniedz rakstveidā Domes Grāmatvedības 

nodaļai līdz katra mēneša priekšpēdējai darba dienai informāciju par komisiju, darba grupu, 

bāriņtiesas locekļu faktiski nostrādātām stundām; 

5.4.4. Domes Grāmatvedības nodaļa aprēķina atalgojumu 1 reizi mēnesī un izmaksā to tuvākajā 

algas dienā. 

 

6. Pašvaldības administrācijas, iestāžu un struktūrvienību darbinieku darba samaksa 

6.1. Lai noteiktu darbinieka mēnešalgu: 

6.1.1. iestādes vadītājs organizē darbinieku amatu klasificēšanu atbilstoši Valsts un pašvaldību 

institūciju amatu kataloga (turpmāk – Amatu katalogs) nosacījumiem; 

6.1.2. klasificēšanas rezultātus iesniedz Domes izpilddirektoram izskatīšanai; 

6.1.3. Domes izpilddirektors, ja nepieciešams, izlīdzina amatu klasificēšanas rezultātus saskaņā ar 

Amatu kataloga nosacījumiem. Izlīdzināšanas procesā Domes izpilddirektors izvērtē visus amatu 

klasificēšanas rezultātus un ierosina iestādes vadītājam mainīt to amatu klasifikāciju, kuri ir 

klasificēti atšķirīgi no pārējiem vienādas vai līdzīgas vērtības amatiem; 

6.1.4. amatu klasificēšanas rezultātu apkopojumu, kā arī izmaiņas tajā apstiprina domes 

priekšsēdētājs; 

6.1.5. atbilstoši Tērvetes novada pašvaldības darbinieku novērtēšanas nolikumam tiek novērtēta 

darbinieka darbība un tās rezultāti un piešķirta darbiniekam individuālās kvalifikācijas pakāpe.  

6.1.6. Domes izpilddirektors vai iestādes vadītājs, ja tādas tiesības iestādes vadītājam noteiktas 

iestādes nolikumā, atbilstoši darbinieka amatam noteiktajai mēnešalgu grupai un darbinieka 

individuālās kvalifikācijas pakāpei, ievērojot Ministru kabineta 2009.gada 22.decembra 

noteikumu Nr.1651 „Noteikumi par valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku 

darba samaksu, kvalifikācijas pakāpēm un to noteikšanas kārtību" nosacījumus, kā arī ņemot vērā 

amata vērtību (amata aprakstā noteiktos pienākumus, amata veikšanai nepieciešamās izglītības un 

profesionālās pieredzes prasības, darba sarežģītību, atbildību un vadības funkcijas) un iestādes 

apstiprināto darba algas fondu, nosaka darbinieka mēnešalgu attiecīgajai mēnešalgu grupai 

paredzētās mēnešalgas ietvaros;  

6.2. Nosakot darba samaksu, jāiekļaujas atlīdzības fondam paredzēto līdzekļu ietvaros. 

 

7. Piemaksas un to noteikšanas kārtība 

7.1. Darbinieks saņem piemaksu ne vairāk kā 30 procentu apmērā no tam noteiktās mēnešalgas, ja 

papildus saviem tiešajiem darba pienākumiem aizvieto prombūtnē esošu darbinieku, pilda vakanta 

amata pienākumus vai papildus amata aprakstā noteiktajiem pienākumiem pilda vēl citus 

pienākumus. Piemaksu par vakanta amata pienākumu pildīšanu var noteikt uz laiku līdz četriem 

mēnešiem vakances pastāvēšanas laikā. 

7.2. Piemaksu par prombūtnē esoša darbinieka pienākumu pildīšanu var noteikt ne vairāk kā 

diviem darbiniekiem. 

7.3.Ja darbiniekam ir noteiktas vairākas šī nolikuma 7.1.punktā minētās piemaksas, minēto 

piemaksu kopsumma nedrīkst pārsniegt 30 % no viņam noteiktās mēnešalgas. 

7.4. Par papildus pienākumu veikšanu strādājot projektos, kuru iesniedzējs vai partneris ir Tērvetes 

novada dome vai Tērvetes novada pašvaldības iestāde, darbiniekam, kura tiešajos amata 

pienākumos neietilpst projektu vadīšana, var būt noteiktas piemaksas no projekta līdzekļiem 

saskaņā ar Domes izpilddirektora rīkojumu, ņemot vērā šādus nosacījumus- darbinieks vienlaicīgi 

nevar vadīt vai būt  



projekta vadības grupā vairāk kā divos projektos. Īpašas nepieciešamības gadījumā šie nosacījumi 

var tikt mainīti ar izpilddirektora rīkojumu. 

7.5. Darbinieks par nakts darbu saņem piemaksu 50 % apmērā no attiecīgajam darbiniekam 

noteiktās stundas algas likmes. 

7.6. Darbinieki saņem piemaksu par virsstundu darbu vai darbu svētku dienās 100 % apmērā no 

tiem noteiktās stundas algas likmes, vai arī tiem kompensē virsstundu darbu, piešķirot apmaksātu 

atpūtas laiku atbilstoši nostrādāto virsstundu skaitam citā nedēļas dienā. 

Lai virsstundu darbu kompensētu ar atpūtas laiku citā nedēļas dienā, Domes izpilddirektors vai 

iestādes vadītājs un darbinieks, vienojas par virsstundu darba veikšanu, un tam piekrītot, vienojas 

arī par atpūtas laika piešķiršanas nosacījumiem. 

7.7. Pašvaldības iestāžu vadītāji, nolūkā nodrošināt kompetentāko darbinieku, izņemot fiziskā 

darba veicējus, motivēšanu un ņemot vērā konkrētā darbinieka ieguldījumu attiecīgās iestādes 

mērķu sasniegšanā var šim darbiniekam noteikt piemaksu par personisko darba ieguldījumu un 

darba kvalitāti. Piemaksas apmērs mēnesī nedrīkst pārsniegt 40 procentus no darbiniekam 

noteiktās mēnešalgas. Piemaksu regulāri pārskata, izvērtējot tās nepieciešamību un pamatojumu, 

bet ne retāk kā reizi gadā. 

7.8. Šī nolikuma 7.1., 7.4. un 7.7.punktā minēto piemaksu piešķiršanas kārtību, piemaksu apmēra 

noteikšanas kritērijus un konkrētus piemaksu apmērus iestādes darbiniekiem nosaka iestādes 

vadītājs, domes administrācijas darbiniekiem un iestāžu vadītājiem – Domes izpilddirektors, 

ņemot vērā atlīdzības fondam paredzēto līdzekļu apjomu un Domes izpilddirektora apstiprināto 

kārtību. 

Ja amatpersona (darbinieks) saņem vienu vai vairākas šī nolikuma 7.1., 7.4. un 7.7.punktā minētās 

piemaksas, piemaksu kopsumma nedrīkst pārsniegt 60 % no mēnešalgas. 

 

8. Pabalsti 

8.1. Darbiniekiem, ar kuriem tiek izbeigtas darba attiecības sakarā ar iestādes vai amata likvidāciju, 

darbinieku skaita samazināšanu, darbam noteiktajām prasībām neatbilstošu veselības stāvokli 

(ieskaitot pārejošu darbnespēju), kā arī gadījumā, kad tiek atjaunota darbā darbinieks, kura iepriekš 

veica attiecīgos darba pienākumus, izmaksā atlaišanas pabalstu atbilstoši Atlīdzības likuma 

noteikumiem. 

8.2. Darbinieks, aizejot ikgadējā atvaļinājumā, saņem atvaļinājuma pabalstu. Atvaļinājuma 

pabalstu piešķir vienu reizi kalendāra gadā un izmaksā darbiniekam, tam pirmo reizi konkrētajā 

kalendāra gadā aizejot atvaļinājumā. Atvaļinājuma pabalsts netiek pārcelts uz nākamo kalendāra 

gadu. 

Darbinieki saņem atvaļinājuma pabalstu līdz 50 % apmērā no mēnešalgas. Atvaļinājuma pabalsta 

apmēru un piešķiršanas kritērijus nosaka pašvaldības iestādes vadītājs. 

Ja ar amatpersonu darbinieku tiek izbeigtas darba attiecības un tā kārtējā gadā nav izmantojusi 

ikgadējo atvaļinājumu vai tā daļu un atvaļinājuma pabalstu nav saņēmusi, tai to neizmaksā. 

8.3. Darbinieka nāves gadījumā ģimenes loceklis vai persona, kura uzņēmusies darbinieka 

apbedīšanu, saņem vienreizēju pabalstu 50 % apmērā no darbiniekam noteiktās mēnešalgas 

apmēra, bet ne mazāk kā vienas mēneša minimālās algas apmērā. 

Lai saņemtu pabalstu, viens no darbinieka ģimenes locekļiem vai persona, kura uzņēmusies 

darbinieka apbedīšanu, viena mēneša laikā pēc darbinieka nāves iesniedz institūcijas vadītājam 

iesniegumu par pabalsta piešķiršanu, kurā norāda pabalsta saņēmēja vārdu, uzvārdu, personas 

kodu, adresi un kontu kredītiestādē, uz kuru pārskaitāma pabalsta summa. Iesniegumā norāda arī 

mirušā darbinieka vārdu, uzvārdu un miršanas datumu. Iesniegumam pievieno miršanas apliecības 

kopiju, uzrādot tās oriģinālu. 



Ja dokumenti noformēti un iesniegti iepriekš norādītajā kārtībā, pabalsta summa pēc iespējas 

drīzākā, bet ne vēlāk kā mēneša laikā pēc dokumentu saņemšanas tiek pārskaitīta uz pabalsta 

pieprasītāja kontu. 

8.4. Nelaimes gadījuma pabalstu darbiniekam piešķir, ja darbinieks, pildot ar dzīvības vai 

veselības apdraudējumu (risku) saistītus amata (darba) pienākumus, guvis Latvijas Republikas 

Ministru kabineta 2010.gada 21.jūnija noteikumu Nr.565 „Noteikumi par valsts un pašvaldību 

institūciju amatpersonu un darbinieku sociālajām garantijām" 1.pielikumā minēto veselības 

bojājumu un komisija, kuru izveido iestādes vadītājs un kura izmeklējusi nelaimes gadījumu un tā 

apstākļus, ir sastādījusi aktu, kā arī tās iestādes vadītājs, kurā darbinieks pilda amata (darba) 

pienākumus, ir pieņēmis lēmumu par pabalsta piešķiršanu. Lēmumu pieņem ne vēlāk kā mēneša 

laikā no nelaimes gadījuma izmeklēšanas pabeigšanas. 

Lēmums tiek sagatavots, pabalsta apmērs noteikts, pabalsta piešķiršanu pamatojošie dokumenti 

pieprasīti un citi noteikumi, šo pabalstu piešķirot, ievēroti saskaņā ar Latvijas Republikas Ministru 

kabineta 2010.gada 21.jūnija noteikumu Nr.565 „Noteikumi par valsts un pašvaldību institūciju 

amatpersonu un darbinieku sociālajām garantijām" prasībām. 

Šo pabalstu neizmaksā, ja tiek konstatēti Atlīdzības likuma 23.pantā minētie fakti, atbilstoši 

kuriem nelaimes gadījums uzskatāms ar nesaistītu ar darba pienākumu pildīšanu. 

8.5. Pabalstu sakarā ar darbinieka bojāeju var pieprasīt darbinieka neatraidāmie mantinieki sakarā 

ar darbinieka bojāeju, ja viņi sešu mēneša laikā pēc darbinieka nāves iesniedz tās iestādes 

vadītājam, kurā darbinieks ir veicis amata (darba) pienākumus, iesniegumu par pabalsta vai tā 

daļas piešķiršanu, norādot pabalsta saņēmēja vārdu, uzvārdu, personas kodu, deklarētās 

dzīvesvietas adresi un kontu kredītiestādē. Iesniegumā norāda arī mirušās amatpersonas vārdu, 

uzvārdu un miršanas datumu. Neatraidāmie mantinieki ir tiesīgi iesniegt miršanas apliecības 

kopiju, uzrādot tās oriģinālu, radniecību apliecinošu dokumentu kopiju, kā arī ārstniecības iestādes 

izsniegtu izrakstu no medicīniskās dokumentācijas par nāves cēloni vai tiesu medicīniskās 

ekspertīzes atzinumu, ja nāve iestājusies pēc nelaimes gadījuma speciālās izmeklēšanas 

pabeigšanas. 

Pamats pieprasīt šo pabalstu ir, ja darbinieka bojāeja saistīta ar tiešo darba pienākumu veikšanu un 

darbinieks pats nav vainojams tajā. Pabalstu sakarā ar darbinieka bojāeju izmaksā vienādās daļās 

visiem darbinieka neatraidāmajiem mantiniekiem, kuri ir pieteikušies pabalsta saņemšanai šajā 

punktā noteiktajā termiņā, pārskaitot pabalsta vai tā daļas summu uz neatraidāmā mantinieka 

norādīto kontu kredītiestādē. 

Pabalsta apmērs ir 15 valstī noteikto minimālo algu apmērā. 

Šo pabalstu neizmaksā, ja tiek konstatēti Atlīdzības likuma 23.pantā minētie fakti, atbilstoši 

kuriem darbinieka bojāeja uzskatāma par nesaistītu ar darba pienākumu pildīšanu. 

8.6. Pabalsts sakarā ar darbinieka ģimenes locekļa (laulātais, bērni, vecāki, adoptētāji un adoptētie) 

vai apgādājamā nāvi tiek piešķirts vienas minimālās algas apmērā, bet pabalsts sakarā ar 

darbinieka cita ģimenes locekļa (vecvecāki, brāļi un māsas) nāvi tiek piešķirts 15 % apmērā no 

minimālās algas apmēra. Šī pabalsta piešķiršanas kārtība noteikta Latvijas Republikas Ministru 

kabineta 2010.gada 21.jūnija noteikumos Nr.565 „Noteikumi par valsts un pašvaldību institūciju 

amatpersonu un darbinieku sociālajām garantijām”. 

 

9. Kompensācijas, mācību izdevumu segšana un apdrošināšana 

9.1. Darbiniekam kompensē mācību izdevumus 25 % apmērā no gada mācību maksas, bet ne 

vairāk kā EUR 569,15 gadā, ja darbinieks pēc iestādes iniciatīvas ar iestādes piekrišanu sekmīgi 

mācās valsts akreditētā augstākās izglītības iestādē vai ārvalsts mācību iestādē, kuras izdotie 

diplomi tiek atzīti Latvijā, lai iegūtu amata (darba) pienākumu izpildei nepieciešamās zināšanas. 

Mācību izdevumus kompensē darbiniekiem, kuri nostrādājuši Domē vai kādā tās iestādē ne mazāk 

kā 2 gadus. 



Lai saņemtu mācību maksas kompensāciju, darbinieks līdz tekošā gada 31.decembrim iesniedz 

attiecīgās iestādes vadītājam iesniegumu par mācību maksas kompensācijas izmaksāšanu norādot 

kontu kredītiestādē, uz kuru pārskaitāma mācību maksas kompensācijas summa, izglītības iestādes 

izziņu, kas apliecina, ka darbinieks uzņemts attiecīgajā izglītības iestādē (norāda studiju 

programmas (apakšprogrammas) nosaukumu), bet katrā nākamajā mācību gadā – izglītības 

iestādes izsniegtu izziņu, kas apliecina, ka darbinieks ir sekmīgi nokārtojis attiecīgā semestra 

pārbaudījumus un tam nav akadēmisko parādu (izņemot parādus, kuri radušies mācību plānu 

atšķirības dēļ un kurus pieļauj izglītības iestādes noteiktais semestra pārbaudījumu kārtošanas 

termiņš), izglītības iestādes izziņu par mācību gada maksu attiecīgajā gadā, mācību maksas 

samaksu apliecinošu dokumentu vai tā kopiju. 

Mēneša laikā pēc iestādes vadītāja rīkojuma kompensējamo summu pārskaita uz darbinieka 

norādīto kontu kredītiestādē. 

Darbiniekam, kuru atbrīvo no amata vai ar kuru izbeidz darba tiesiskās attiecības un kurš pēc 

mācību maksas kompensācijas saņemšanas ir pildījis amata (darba) pienākumus mazāk par trim 

gadiem, atmaksā iestādei tās segto mācību maksu (izņemot gadījumus, kad darbinieks nespēj veikt 

amata pienākumus veselības stāvokļa dēļ, un to apliecina ārsta atzinums, vai sakarā ar noteiktajām 

prasībām neatbilstošu veselības stāvokli; termiņa izbeigšanos; valsts noteiktā pensijas vecuma 

sasniegšanu; iestādes vai amatpersonas amata likvidāciju vai amatpersonu skaita samazināšanu; 

darbinieka nāvi; tiek izbeigtas darba tiesiskās attiecības pēc darba devēja uzteikuma sakarā ar to, 

ka darbiniekam nav pietiekamu profesionālo spēju nolīgtā darba veikšanai, darbinieks nespēj veikt 

nolīgto darbu veselības stāvokļa dēļ, un to apliecina ārsta atzinums, ir atjaunots darbā darbinieks, 

kurš agrāk veica attiecīgo darbu, tiek samazināts darbinieku skaits, tiek likvidēts darba devējs; 

darbinieku atskaita no izglītības iestādes ar veselības bojājumiem saistītas nesekmības dēļ) gada 

laikā pēc darbinieka atbrīvošanas no amata vai darbinieka darba tiesisko attiecību izbeigšanas 

dienas. 

Mācību maksu var atmaksāt ar vienu vai vairākiem maksājumiem. 

Ja darbinieku atskaita no izglītības iestādes nesekmības dēļ vai disciplīnas pārkāpumu dēļ, 

darbiniekam piecu darbdienu laikā jāinformē par to iestādes vadītājs Šajā gadījumā darbinieks 

atmaksā institūcijai tās segto mācību maksu 100 % apmērā ar vienu vai vairākiem maksājumiem 

gada laikā pēc darbinieka atskaitīšanas no izglītības iestādes. Ja darbinieks neatmaksā iestādei 

segto mācību maksu iepriekš noteiktajos termiņos, iestāde attiecīgo summu piedzen normatīvajos 

aktos noteiktajā kārtībā. 

9.2.  Sedzot darbinieka kvalifikācijas paaugstināšanas izdevumus, iestādes vadītājs izvērtē, vai 

darbiniekam ir nepieciešams paaugstināt kvalifikāciju, un pieņem lēmumu par darbinieka 

nosūtīšanu paaugstināt kvalifikāciju mācību kursos (t.sk. semināros, lekcijās) Latvijā vai ārvalstīs 

(turpmāk – mācību kursi). Ja mācību kursu ilgums pārsniedz divas dienas, darbinieku nosūta 

paaugstināt kvalifikāciju ar iestādes vadītāja rīkojumu. 

Izdevumus, kas saistīti ar kvalifikācijas paaugstināšanu mācību kursos (mācību maksa, mācību 

komandējuma izdevumi, darbiniekam izmaksājamā mēnešalga par visu kvalifikācijas celšanas 

laiku) sedz iestāde, pamatojoties uz iestādes vadītāja rakstisku rīkojumu un mācību organizētāja 

izsniegto rēķinu vai citu mācību maksu apliecinošu dokumentu. 

Darbinieks, kuru atbrīvo no amata vai ar kuru izbeidz darba tiesiskās attiecības un kurš pēc 

kvalifikācijas paaugstināšanas mācību kursos ir pildījusi amata (darba) pienākumus iestādē mazāk 

par gadu, atmaksā iestādei kvalifikācijas paaugstināšanas mācību maksu (izņemot 9.1.punkta 

piektajā daļā uzskaitītos gadījumus), kas segta no pašvaldības budžeta līdzekļiem, ja tā ir lielāka 

par 142,29 euro par mācību kursu. Darbinieks mācību maksu atmaksā gada laikā pēc atbrīvošanas 

no amata vai darbinieka darba tiesisko attiecību izbeigšanas dienas. Mācību maksu var atmaksāt 

ar vienu vai vairākiem maksājumiem. 

Ja darbinieks neatmaksā izdevumus, kas noteikti šajā punktā, iestāde attiecīgos izdevumus 

piedzen normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā. 



Ja darbinieks bez attaisnojoša iemesla pārtrauc paaugstināt kvalifikāciju mācību kursos, tos 

nepabeidz un neiegūst kvalifikāciju apliecinošus dokumentus, tas neatbrīvo viņu no pienākuma 

atmaksāt ar kvalifikācijas paaugstināšanu saistītos izdevumus 100 % apmērā. 

Atmaksājamos izdevumus aprēķina, ņemot vērā kvalifikācijas paaugstināšanas mācību kursu 

faktiskās izmaksas dienā, kad tika pārtrauktas mācības.”. 

9.3. Transporta izdevumu kompensācijas : 

9.3.1. sabiedriskā transporta izdevumu kompensācijas izmaksa notiek saskaņā Latvijas Republikas 

Ministru kabineta 2010.gada 21.jūnija noteikumos Nr.565 „Noteikumi par valsts un pašvaldību 

institūciju amatpersonu un darbinieku sociālajām garantijām" noteikto kārtību; 

9.3.2. Darbinieks, kurš amata (darba) pienākumu izpildei izmanto personīgo transportlīdzekli, 

domes izpilddirektora vai pašvaldības iestādes vadītāja noteiktajā apmērā kompensē personīgā 

transportlīdzekļa izmantošanas izdevumus. 

9.4. Darbiniekam, kuram amata (darba) pienākumu izpildei tiek piešķirts mobilais tālrunis, domes 

izpilddirektora vai pašvaldības iestādes vadītāja noteiktajā apmērā kompensē sakaru izdevumus. 

Pašvaldības iestādes īpašumā esošos mobilos tālruņus var piešķirt individuālā lietošanā 

darbiniekiem, kuri darba pienākumus veic arī ārpus darba telpām, un kuriem jābūt pieejamiem 

darba devējam ārpus noteiktā darba laika. 

9.5. Pašvaldības iestāde darbiniekam, kurš izpildot amatu (darbu), ir pakļauts reālam dzīvības vai 

veselības apdraudējumam (riskam) var apdrošināt veselību vai darbinieku apdrošina pret nelaimes 

gadījumiem. 

Pašvaldības iestāde var apdrošināt darbinieku veselību atbilstoši tai piešķirtajiem finanšu 

līdzekļiem. 

Darbinieka veselības apdrošināšanas polises cena nedrīkst pārsniegt 142,29 euro. Ja 

apdrošināšanas polises cena pārsniedz minēto apmēru, darbinieks sedz cenu starpību. 

Pašvaldības iestādes, nepiemērojot publiskos iepirkumus regulējošos normatīvos aktus, var 

apdrošināt darbinieku veselību par pašu darbinieku finanšu līdzekļiem, slēdzot vienošanos ar 

apdrošināšanas pakalpojumu sniedzēju par apdrošināmajām personām izdevīgāko piedāvājumu un 

ieturot pakalpojuma izmaksas no apdrošināmo darbinieku mēnešalgas saskaņā ar vienošanos.”. 

9.6. Pašvaldības iestādes sakarā ar darbinieka nosūtīšanu komandējumā likumā un Ministru 

kabineta noteikumos paredzētajos gadījumos un kārtībā veic darbinieka apdrošināšanu un ar šo 

darbinieku saistītu apdrošināšanu vai sedz attiecīgos izdevumus. 

 

10. Apmaksātais ikgadējais atvaļinājums un papildatvaļinājums 

10.1. Darbiniekiem piešķir ikgadējo apmaksāto atvaļinājumu. Šā atvaļinājuma piešķiršanai 

piemēro Darba likuma normas. 

Darbiniekam un pašvaldības iestādes vadītājam vienojoties, ikgadējo apmaksāto atvaļinājumu 

kārtējā gadā var piešķirt pa daļām, taču viena no atvaļinājuma daļām kārtējā gadā nedrīkst būt 

īsāka par divām nepārtrauktām kalendāra nedēļām, bet, atlikušo daļu piešķirot pa daļām, ievēro 

šādus noteikumus: 

10.1.1. aizliegts palielināt apmaksājamo darbdienu skaitu; 

10.1.2. katra daļa nedrīkst būt īsāka par vienu kalendāra nedēļu, izņemot gadījumus, kad 

pašvaldības iestādes vadītājs, kas piešķir ikgadējo apmaksāto atvaļinājumu, atļāvis ikgadējā 

atvaļinājuma attiecīgo daļu izmantot pa dienām, nepalielinot saskaņā ar likumu apmaksājamo 

darbdienu skaitu. 

10.2. Darbiniekam piešķir Darba likumā noteikto obligāti piešķiramo papildatvaļinājumu. 

10.3.  Darbiniekam ir tiesības uz apmaksātu papildatvaļinājumu līdz 5 darba dienām pēc pilna 

ikgadējā apmaksātā atvaļinājuma izmantošanas atbilstoši darbinieka darbības un tās rezultātu 

novērtējumam iepriekšējā periodā, darba izpildes intensitātei un atbildības pakāpei: 



      10.3.1.  ja amata (darba) pienākumu izpilde visās jomās (novērtējums A) pārsniedz amatam 

izvirzītās prasības –  piecas darba dienas; 

     10.3.2 ja amata (darba) pienākumu izpilde atsevišķās jomās (novērtējums B) pārsniedz amatam 

izvirzītās prasības – četras darba dienas; 

 

      10.3.3 ja amata (darba) pienākumu izpildes rezultāti atbilst amatam izvirzītajām prasībām 

(novērtējums C) – trīs darba dienas. 

10.4. (Svītrots ar Tērvetes novada domes 2014.gada 24.aprīļa sēdē  prot. Nr.7 6.§).  

10.5. Lai saņemtu ikgadējo apmaksāto atvaļinājumu un apmaksātu papildatvaļinājumu, darbinieks 

iesniedz iestādes vadītājam iesniegumu par apmaksāta ikgadēja apmaksāta atvaļinājuma un 

papildatvaļinājuma piešķiršanu. Iesniegumu saskaņo ar tiešo struktūrvienības vadītāju. 

 

11. Prēmijas 

11.1 Darbiniekiem tiek izmaksātas prēmijas un naudas balvas saskaņā ar Tērvetes novada domes 

apstiprinātajiem noteikumiem „Tērvetes novada pašvaldības darbinieku materiālās stimulēšanas 

kārtība un apmēri". 

 

 

12. Noslēguma jautājumi 

12.1. Ar papildus atlīdzību saistītie pasākumi pašvaldības iestādēs: 

12.1.1. darba dienas ilgums pirms svētku dienām tiek saīsināts par divām stundām; 

12.1.2. darbiniekiem, kuru bērni 1.septembrī uzsāk skolas gaitas 1.- 4.klasē, pēc viņu rakstveida 

iesnieguma, šajā dienā tiek piešķirta viena apmaksāta brīvdiena; 

12.1.3. darbiniekam, kurš stājas laulībā, pēc viņa rakstveida iesnieguma un citiem šo faktu 

apliecinošiem dokumentiem, tiek piešķirtas trīs apmaksātas brīvdienas; 

12.1.4. darbiniekam, kurš pats vai kura bērns absolvē izglītības iestādi, pēc rakstveida iesnieguma, 

izlaiduma dienā tiek piešķirta viena apmaksāta brīvdiena; 

12.1.5. sakarā ar darbiniekam vai pašvaldības iestādei svarīgu notikumu (sasniegumu), ņemot vērā 

darbinieka ieguldījumu iestādes izvirzīto mērķu sasniegšanā, domes izpilddirektors, saskaņojot ar 

domes priekšsēdētāju, darbiniekam var piešķirt naudas balvu ne vairāk kā vienas minimālās 

mēneša darba algas apmērā; 

12.1.6. pabalsts līdz 50 % no mēnešalgas vienu reizi kalendāra gadā darbiniekam, kura apgādībā 

ir bērns invalīds līdz 18 gadu vecumam; 

12.1.7. ievērojot Atlīdzības likumā noteiktos ierobežojumus: 

12.1.7.1. likumā noteiktajos gadījumos izmaksā atlīdzību par laiku, kad darbinieks neveic darbu 

attaisnojošu iemeslu dēļ; 

12.1.7.2. atlīdzina izdevumus, kas nepieciešami amata (darba) veikšanai; 

12.1.7.3. likumā noteiktajos gadījumos tiek segti izdevumi sakarā ar darbinieka nosūtīšanu veikt 

veselības pārbaudi; 

12.1.7.4. normatīvajos aktos paredzētajos gadījumos izmaksā atlīdzību, lai varētu ievērot darba 

aizsardzības prasības vai veikt darba aizsardzības pasākumus. Reizi divos gados pašvaldības 

iestādes vadītājs sagatavo to darbinieku sarakstu, kuru veselības stāvokli ietekmē vai var 

ietekmēt veselībai kaitīgie darba vides faktori (piemēram, paaugstināts redzes sasprindzinājums 

darbā ar displeju, vai citi faktori). Darbiniekiem, kuri tiek nosūtīti uz vienreizēju vai periodisku 

veselības pārbaudi pie sertificēta arodslimību ārsta, tiek segti ar pārbaudi saistītie izdevumi. 



Pamatojoties uz pārbaudes rezultātiem un sertificēta arodslimību ārsta slēdzienu par 

nepieciešamību lietot speciālus medicīniski optiskos redzes korekcijas līdzekļus (brilles, 

kontaktlēcas, briļļu ietvarus), darbiniekam tiek apmaksāti to iegādes izdevumi ne vairāk kā 60.00 

euro gadā, pēc viņa rakstveida iesnieguma un attaisnojošu dokumentu saņemšanas; 

12.1.7.5. likumā noteiktajos gadījumos izmaksā iepriekšējo darba samaksu vai vidējo izpeļņu 

saistībā ar darba līguma grozījumiem. 

12.2. Noteikumi stājas spēkā 2013.gada 1.aprīlī. 

 

Domes priekšsēdētāja                                                                             D. Reinika 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



APSTIPRINĀTS 

ar Tērvetes novada domes 

2016.gada  22. jūnija sēdes lēmumu  

(protokols Nr. 10, 17§) 

 

Tērvetes novada Ugunsdzēsības dienesta  

NOLIKUMS 

Izdots saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām" 

41.panta pirmās daļas 2.punktu un 69.1, 69.2 pantu 

  

I. VISPĀRĪGIE NOTEIKUMI 

1. Tērvetes novada Ugunsdzēsības dienests ir Tērvetes novada domes (turpmāk- Dome) centrālās 

administrācijas struktūrvienība, kas Tērvetes novada teritorijā īsteno Domes politiku 

ugunsdrošības, ugunsdzēsības darbības jomā, veic ugunsdzēsības un glābšanas darbus Tērvetes 

novadā un pēc Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta izsaukuma saņemšanas veic 

ugunsdzēsības un glābšanas darbus ārpus novada teritorijas. 

2. Dienests darbojas saskaņā ar šo nolikumu un savā darbībā ievēro un pilda Latvijas Republikas 

Satversmi, likumu "Par pašvaldībām", citus valstī spēkā esošus normatīvos aktus, kā arī Domes 

lēmumus, citus Domes iekšējos normatīvos dokumentus. 

3. Dienesta darbības tiesiskuma un lietderības kontroli īsteno pašvaldības izpilddirektors. 

 

4. Dienests rīkojas ar Domes piešķirtajiem finanšu līdzekļiem atbilstoši pašvaldības budžetā 

apstiprinātajai budžeta ieņēmumu un izdevumu tāmei (finansējumam). 

 

5. Dienesta darbiniekiem ir tiesības nēsāt formas tērpus ar uz tiem attēlotu Dienesta emblēmu un 

citām atšķirības zīmēm. 

 

6. Dienesta juridiskā adrese: „Jaunzelmeņi”, Tērvetes pagasts, Tērvetes novads, LV-3714. 

 

7. Dienests, realizējot savas tiesības un pienākumus, sadarbojas ar pašvaldības iestādēm, 

nevalstiskajām organizācijām, komersantiem, sabiedrības pārstāvjiem un pārrobežu sadarbības 

partneriem. 

II. DIENESTA KOMPETENCE 

8. Dienests pilda šādus uzdevumus: 

8.1. ugunsgrēka gadījumā organizē izbraukumu uz notikuma vietu un veic 

      ugunsdzēsības pasākumus; 

8.2. rūpējas, lai ugunsdzēšanas tehnikas vienības būtu tehniskā kārtībā; 

8.3. organizē komandu ugundzēsēju sacensībām un piedalās ugundzēsēju sacensībās: 



8.4. seko, lai ugunsdzēšamo aparātu lietošanas derīguma termiņš nebūtu beidzis, seko līdzi 

ugunsdzēšamo aparātu skaitam, nepieciešamības gadījumā organizē ugunsdzēšamo aparātu 

uzpildi, reģistrē ugunsdzēšamos aparātus to reģistrācijas žurnālā; 

8.5. nodrošina pieejamību informācijai par domes pieņemtajiem lēmumiem un citu 

vispārpieejamu informāciju atbilstoši savai kompetencei; 

  

 

9. Domes lēmumos noteiktajā kārtībā Dienests: 

9.1. nodrošina pašvaldības sniegto pakalpojumu pieejamību novada iedzīvotājiem; 

9.2. organizē Dienesta pārziņā nodotās kustamās un nekustamās mantas apsaimniekošanu; 

9.3. sadarbojas ar novada domi dabas un tehnoloģisku avāriju seku likvidēšanas 

organizēšanai; 

9.4. organizē citu domes uzdoto uzdevumu izpildi; 

9.5. nodrošina informācijas apriti starp pašvaldības institūcijām; 

  

 

10. Dienestam ir šādas tiesības: 

10.1. pieprasīt un saņemt no domes, tās padotībā esošajām institūcijām un amatpersonām 

Dienesta funkciju izpildei nepieciešamās ziņas, statistisko un citu informāciju; 

10.2. izstrādāt un iesniegt domes priekšsēdētājam lēmumu projektus par Dienesta darbības 

jautājumiem, sniegt atzinumus par domes lēmumu projektiem, kas attiecas uz Dienesta darbību; 

10.3. iesniegt domei priekšlikumus par Dienesta darbības nodrošināšanai nepieciešamo 

finansējumu, ierosinājumus Dienesta darba uzlabošanai;   

10.4. sadarboties ar citām pašvaldības iestādēm, institūcijām, nevalstiskajām organizācijām 

un pārrobežu sadarbības partneriem. 

 

III. DIENESTA AMATPERSONU PILNVARAS 

11. Dienesta darbu organizē un vada Dienesta vadītājs, kuru pieņem darbā un atbrīvo no darba 

pašvaldības izpilddirektors, saskaņojot to ar domes priekšsēdētāju.  Dienesta vadītājs strādā uz 

darba līguma pamata. Darba līgumu ar Dienesta vadītāju paraksta pašvaldības izpilddirektors.  

 

12. Dienesta vadītājs: 

12.1. organizē un nodrošina Dienesta darbu atbilstoši struktūrvienības nolikumam, nodrošinot 

darba nepārtrauktību, lietderību un tiesiskumu; 

12.2.  piedalās gadskārtējā, ar Dienesta darbu saistītā darbības plāna un budžeta pieprasījuma 

izstrādē un organizē tā izpildi; 

12.3. piedalās ar Dienestu saistīto līgumu projektu sagatavošanā un to izpildes uzraudzīšanā; 

12.4. seko piešķirto finanšu līdzekļu izlietošanai apstiprinātā budžeta ietvaros un iesniedz 

domei priekšlikumus par nepieciešamajiem budžeta grozījumiem; 

12.5. noteiktajā termiņā un kārtībā iesniedz domes priekšsēdētājai informāciju, kas 

nepieciešama gada publiskā pārskata sagatavošanai; 

12.6. pilda citus pienākumus, kas paredzēti domes lēmumos un izpilddirektora rīkojumos. 

12.7. reģistrē Dienestu Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta sakaru centrā; 



12.8. pēc Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta pieprasījuma sniedz informāciju par 

Dienesta rīcībā esošās ugunsdzēšanas tehnikas stāvokli un Dienesta darbinieku gatavību veikt 

ugunsdzēsības pasākumus. 

12.9. informē novada iedzīvotājus par ugunsdrošības noteikumu ievērošanu; 

12.10.apmāca brīvprātīgos ugunsdzēsējus. 

 

13. Dienesta darbinieki nodrošina domes pieņemto lēmumu izpildi, Dienesta darba organizatorisko 

un tehnisko apkalpošanu. 

 

14. Dienesta grāmatvedības uzskaiti veic centrālās administrācijas grāmatvedības nodaļa. 

 

15.  Dienesta vadītāja ilgstošas prombūtnes (ilgāk par 3 nedēļām) laikā Dienesta darbu vada un 

organizē ar pašvaldības izpilddirektora rīkojumu nozīmēta amatpersona.  

 

16. Dienesta sastāvā ir divas ugunsdzēsēju komandas (viena – Tērvetes pagastā, viena- Bukaišu 

pagastā), katrā ugunsdzēsēju komandā ir viens Dienesta darbinieks un brīvprātīgie ugunsdzēsēji. 

Brīvprātīgajiem ugunsdzēsējiem darba samaksu sedz Dome pēc faktiski nostrādātā laika. Dienesta 

darbinieku kompetenci nosaka pašvaldības  izpilddirektora  apstiprinātajos amata pienākumu 

aprakstos. 

 

IV. DIENESTA REORGANIZĒŠANA UN LIKVIDĒŠANA 

17. Dienestu likumā „Par pašvaldībām” noteiktajā kārtībā reorganizē vai likvidē Dome. 

 

18. Ja Dienestu reorganizē vai likvidē, Dienests sastāda slēguma bilanci, nosaka mantas vērtību 

un saistību apmēru. Ar domes izpilddirektora rīkojumu izveidotā komisija veic mantas un saistību 

nodošanu citai institūcijai. 

 

 

Domes priekšsēdētāja                             D. Reinika 

 

 

 

 


