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Tērvetes novads, Zelmeņi 

Sēde sasaukta  plkst. 10.15 

Sēde atklāta plkst. 10.15    

 

DARBA KĀRTĪBĀ 

 

1. Par telpu nomu nekustamajā īpašumā “Virsaiši”, Augstkalne, Augstkalnes pagasts, 

Tērvetes novads 

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

domes un to izveidoto iestāžu amatpersonu un darbinieku atlīdzības nolikums” 

 

Sēdi vada domes priekšsēdētāja Dace Reinika 

Sēdi protokolē lietvede Santa Hibšmane 

 

Sēdē piedalās: Dace Reinika, Arvīds Bruss, Sandris Laizāns, Ieva Krūmiņa, Linda Karloviča, 

Dzintra Sirsone, Anitra Skalbiņa, Normunds Namnieks, Indriķis Vēveris 

 

Sēdē piedalās: Domes izpilddirektors Māris Berlands, jurists Ivars Gorskis, nekustamā īpašuma 

speciāliste Andra Šafare 

 

Domes priekšsēdētāja lūdz balsot par darba kārtību ar 2 jautājumiem 

Atklāti vārdiski balsojot: PAR – 9 (D. Reinika, A. Bruss, S. Laizāns, I. Krūmiņa, L. Karloviča, Dz. 

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

 

   Apstiprināt darba kārtību ar 2 jautājumiem 

 

 

1.paragrāfs 

Par telpu nomu nekustamajā īpašumā 

“Virsaiši”, Augstkalne, Augstkalnes pagasts, Tērvetes novads 

D. Reinika 

 
Tērvetes novada dome, izskatot iesniegto lēmuma projektu par nedzīvojamo telpu iznomāšanu 

nekustamajā īpašumā “Virsaiši”, Augstkalne, Augstkalnes pagasts, Tērvetes novads, SIA 

“Veselības centrs ”Džūkste” ar to izmantošanas mērķi - veselības aprūpes funkciju nodrošināšana, 

konstatēja:  



Tērvetes novada pašvaldībai ēkā “Virsaiši”, Augstkalne, Augstkalnes pagasts, Tērvetes 

novads, kadastra apzīmējums 46440050420001, pieder telpas 48,1 m2 platībā. Minētās telpas nav 

nepieciešamas Tērvetes novada pašvaldībai tās patstāvīgo funkciju izpildei, ir iekārtotas kā 

veselības aprūpes funkcijas nodrošināšanas telpas - ģimenes ārsta prakses vietas telpas.  Līdz 

2016. gada 31. decembrim minētajās telpās atrodas Dr.Ogles ģimenes ārsta prakse.  2016. gada  

21. decembrī  Tērvetes novada dome ir saņēmusi SIA Veselības centrs ”Džūkste” valdes locekles 

un  ģimenes ārstes Ilzes Lubgānes  iesniegumu  ar izteikto vēlmi izmantot minētās telpas, tās 

nomājot no Tērvetes novada pašvaldības. Ārste Ilze Lubgāne Augstkalnē turpinās ģimenes ārsta 

darbu,  no 2017. gada 1. janvāra pārņemot Dr.Ogles praksi.   

Ministru kabineta 08.06.2010. noteikumu Nr. 515 „Noteikumi par valsts un pašvaldību mantas 

iznomāšanas kārtību, nomas maksas noteikšanas metodiku un nomas līguma tipveida 

nosacījumiem” (turpmāk tekstā – Noteikumi) 7.punkts nosaka, ka lēmumu par nomas objekta 

nodošanu iznomāšanai pieņem iznomātājs. 

Šo Noteikumu 3.punkts nosaka, ka ja publiskas personas manta tiek iznomāta veselības aprūpes 

funkciju nodrošināšanai, šo noteikumu 2., 3. un 4. nodaļas normas nepiemēro un nomas objektu 

minētajiem mērķiem iznomā saskaņā ar pašvaldību domes apstiprinātu maksas pakalpojumu 

cenrādi. 

Ņemot vērā minēto un nedzīvojamo telpu nomas līguma projekta (lēmuma pielikumā) 

nosacījumus, saskaņā ar Tērvetes novada domes ekonomista aprēķinu, nomas maksa par telpu 

lietošanu nosakāma 23,71 EUR un papildus PVN mēnesī. 

Vadoties no augstāk minētajiem lietas faktiskajiem un juridiskiem apstākļiem, papildus 

pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu, Tērvetes novada 

dome, atklāti vārdiski balsojot: PAR – 9 (D. Reinika, A. Bruss, S. Laizāns, I. Krūmiņa, L. 

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

NOLEMJ: 

 

1. Iznomāt SIA “Veselības centrs ”Džūkste”, reģistrācijas numurs 40103385911, Tērvetes 

novada pašvaldībai piederošās nedzīvojamās telpas 48,1 m2 platībā, kas atrodas ēkā Virsaiši”, 

Augstkalne, Augstkalnes pagasts, Tērvetes novads, kadastra apzīmējums 46440050420001, 

nosakot: 

         1.1. nomas līguma termiņu līdz 2021. gada 31. decembrim; 

         1.2. nomas maksu 23,71 EUR un papildus PVN mēnesī;  

         1.3.  telpu izmantošanas mērķi - veselības aprūpes funkciju nodrošināšana. 

2. Pilnvarot Tērvetes novada pašvaldības izpilddirektoru Māri Berlandu noslēgt ar SIA 

“Veselības centrs ”Džūkste” Nedzīvojamo telpu nomas līgumu saskaņā ar lēmumam pievienoto 

līguma projektu (lēmuma pielikumā).   

 

2. paragrāfs 

Par Tērvetes novada domes nolikuma “Grozījumi  Tērvetes novada domes 2013.gada 

28.marta nolikumā “Tērvetes novada domes un to izveidoto iestāžu amatpersonu un 

darbinieku atlīdzības nolikums” apstiprināšanu 

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 

lēmuma projektu, Tērvetes novada dome, atklāti vārdiski balsojot: PAR - 9 (D. Reinika, A. Bruss, 

S. Laizāns, I. Krūmiņa, L. Karloviča, Dz. Sirsone, A. Skalbiņa, N. Namnieks, I. Vēveris) , PRET 

–  nav , ATTURAS – nav , NOLEMJ: 

https://www.kadastrs.lv/buildings/1900013851?options%5Bdeep_expand%5D=false&options%5Binline%5D=true&options%5Bnew_tab%5D=false&options%5Borigin%5D=property
http://likumi.lv/doc.php?id=212864#n2
http://likumi.lv/doc.php?id=212864#n3
http://likumi.lv/doc.php?id=212864#n4
https://www.kadastrs.lv/buildings/1900013851?options%5Bdeep_expand%5D=false&options%5Binline%5D=true&options%5Bnew_tab%5D=false&options%5Borigin%5D=property


1. Apstiprināt Tērvetes novada domes nolikumu “Grozījumi Tērvetes novada domes 2013.gada 

28.marta nolikumā “Tērvetes novada domes un to izveidoto iestāžu amatpersonu un darbinieku 

atlīdzības nolikums”” (pielikumā); 

2. Nolikums stājas spēkā pēc tā apstiprināšanas Tērvetes novada domes sēdē;  

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

 

 

 

APSTIPRINĀTS 

 ar Tērvetes novada domes  

2016.gada 22.decembra 

sēdes lēmumu   

 (protokols Nr.17,  2. §) 

 

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. Izteikti nolikuma 2.1. apakšpunktu šādā redakcijā:  

“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 eiro, reizinot ar koeficientu, ko nosaka ar Domes Finanšu komitejas lēmumu.”  

2. Svītrot nolikuma 2.3. apakšunktu. 

3. Svītrot nolikuma 2.4. apakšpunktu.  

4. Papildināt nolikuma 2.5. apakšpunktu ar pēdējo teikumu šādā redakcijā: 

“Sociālo garantiju izmaksas tiek veiktas, pamatojoties uz izpilddirektora rīkojumu.” 

      

 

Domes  priekšsēdētāja                                                                                        D. Reinika 

 

 

 

Sēdi slēdz plkst.10:25 

 

Sēdes vadītāja                                                                                                              D. Reinika 

 

Protokoliste                                                                                                                  S. Hibšmane 

 

 



NEDZĪVOJAMO TELPU NOMAS LĪGUMS 

 

Tērvetes pagastā, 2017. gada 2. janvārī 

  

Tērvetes novada dome, reģistrācijas numurs 90001465562, juridiskā adrese: “Zelmeņi”, 

Tērvetes pagasts, Tērvetes novads, LV-3730, turpmāk tekstā saukta arī - Iznomātājs, kuras vārdā 

amata pilnvaru robežās rīkojas Tērvetes novada pašvaldības izpilddirektors Māris Berlands, no 

vienas puses,  

un 

SIA “Veselības centrs "Džūkste", Reģ. Nr.40103385911, juridiskā adrese Bruņinieku iela 

42-3, Rīga, LV-1011, turpmāk saukta arī - Nomnieks, valdes locekles un ģimenes ārstes Ilzes 

Lubgānes persona, no otras puses,  turpmāk tekstā abas līguma slēdzējas puses kopā sauktas arī – 

Puses un katra atsevišķi Puse, noslēdz šo Līgumu ar sekojošiem nosacījumiem: 

 
1. LĪGUMA PRIEKŠMETS 

 

1.1. Iznomātājs nodod, bet Nomnieks pieņem atlīdzības lietošanā telpas Nr. 1; 2; 3; 4 ar 

kopējo platību 48,1 m2, turpmāk tekstā Telpas, kas izvietotas ēkā, kas atrodas pēc adreses 

„Virsaiši”, Augstkalnes pagasts, Tērvetes novads, turpmāk saukta -  Ēka 

1.2. Iznomātājs nodod Telpas  Nomniekam , ar to izmatošanas mērķi – Ģimenes ārsta 

prakses darbības nodrošināšanai. 

1.3. Nomnieks apņemas patstāvīgi iegūt visus nepieciešamos saskaņojumus, atļaujas un 

citus nepieciešamos dokumentus, lai varētu izmantot Telpas šā Līguma 1.2. punktā norādītajiem 

mērķiem. Visas grūtības un izdevumus, kas saistīti ar nepieciešamo saskaņošanu un atļauju 

iegūšanu, kā arī citu dokumentu iegūšanu, Nomnieks uzņemas patstāvīgi un uz sava rēķina. 

1.4. Telpas Nomniekam tiek nodotas ar nodošanas–pieņemšanas aktu, kuru paraksta abas 

līgumslēdzējas puses 1 (vienas) nedēļas laikā no šī līguma spēkā stāšanās brīža. 

1.5. Telpas tiek nodotas Nomniekam tādā stāvoklī, kādā tās ir nodošanas dienā. Telpu 

tehniskais stāvoklis un kvalitāte Pusēm ir zināma un par to nav nekādu pretenziju. 

 

 

 

2. NOMNIEKA TIESĪBAS UN PIENĀKUMI 

 

2.1. Nomnieks apņemas Telpas izmantot tikai tiem mērķiem, kādi ir norādīti šā Līguma 

1.2.punktā. Telpu izmantošanai citiem mērķiem ir nepieciešama Iznomātāja rakstveida 

piekrišana, attiecīgo valsts iestāžu vai pašvaldības atļauja un citu iestāžu piekrišana. 

2.2. Nomniekam savlaicīgi ir jāapmaksā nomas maksa par Telpu izmantošanu, kā arī visi 

pārējie maksājumi saskaņā ar šā Līguma noteikumiem. 

2.3. Nomnieka pienākums ir saudzīgi izturēties pret Ēku, kurā atrodas Telpas, un tai 

piegulošo teritoriju, izmantot Telpas tikai saskaņā ar šā Līguma noteikumiem un darboties, 

ievērojot Ēkā atrodošos trešo personu intereses. 

2.4. Nepieciešamības gadījumā, lai sagatavotu Telpu izmantošanu šī Līguma 1.2.punktā 

minētajam mērķim, Nomniekam ar iepriekšēju Iznomātāja un attiecīgo iestāžu rakstisku 

piekrišanu ir tiesības par saviem līdzekļiem veikt Telpu uzlabošanu, to rekonstrukciju, 

pārplānošanu, kā arī uzstādīt Telpās iekārtas. 

2.5. Lietojot Telpas, Nomniekam ir jāievēro Latvijas Republikas (LR) normatīvie akti, 

valsts iestāžu un pašvaldības noteikumi un lēmumi, kā arī ugunsdzēsības drošības pārvaldes un 

citu kompetentu iestāžu prasības, un Telpu un tām pieguļošo teritoriju izmantošanas sanitārie 

noteikumi. 

2.6. Nomniekam avārijas situācijas (ugunsgrēka, plūdu u.c. nelaimju) gadījumā 

nekavējoties jāveic nepieciešamos pasākumus avārijas likvidēšanai, kā arī par saviem līdzekļiem 

jānovērš Telpās radušos bojājumus. Remonts un atjaunošanas darbi ir jāveic Telpās arī visām tajās 



esošajām Iznomātāja iekārtām. 

2.7. Nomniekam ir pienākums uzturēt Telpas un tajās esošās iekārtas labā tehniskā stāvoklī 

un lietošanas kārtībā, kā arī segt visus izdevumus, saistītus ar Telpu izmantošanu un uzturēšanu 

visu šī Līguma darbības laiku. 

2.8. Nomnieks nedrīkst Telpas nodot lietošanā citām personām, ieķīlāt, vai kā citādi 

apgrūtināt. 

2.9. Beidzoties šā Līguma darbības termiņam vai arī to laužot, Nomniekam Telpas ir 

jānodod Iznomātājam labā stāvoklī (kārtībā) ar visiem tām veiktajiem neatņemamajiem 

uzlabojumiem. 

2.10. Nododot Telpas Iznomātājam, Nomniekam uz sava rēķina ir jāapmaksā visi izdevumi, 

kas ir saistīti ar Telpu atbrīvošanu, kā arī citi izdevumi, kas Pusēm šajā sakarā varētu rasties.  

2.11. Nomniekam Telpas ir jāatbrīvo 7 (septiņu) dienu laikā pēc šā Līguma darbības termiņa 

beigām vai arī no tā laušanas brīža.  

 Gadījumā, ja 7 (septiņu) dienu laikā no šā Līguma darbības termiņa izbeigšanās 

Nomnieks nav atbrīvojis Telpas, tajās atstātās mantas Puses uzskatīs par pamestām, un 

Iznomātājam ir tiesības rīkoties ar tām pēc saviem ieskatiem. 

2.12. Pārtraucot šo Līgumu, Telpu nodošana notiek saskaņā ar Telpu nodošanas – 

pieņemšanas aktu, kas ir neatņemama šā Līguma sastāvdaļa. 

2.13. Atstājot Telpas, sakarā ar Līguma termiņa izbeigšanos vai Līguma laušanu, 

Nomniekam  ir tiesības paņemt līdzi tikai tās viņam piederošās mantas un tikai tos Telpu 

uzlabojumus, kurus var atdalīt bez Telpu ārējā izskata un tehniskā stāvokļa bojāšanas.  

2.14. Visā šā Līguma darbības laikā Nomnieks ir atbildīgs par visu to personu rīcību, kuras 

atrodas Telpās. 

2.15. Saskaņojot ar Iznomātāju, Nomniekam ir tiesības samaksāt nomas maksu 

priekšlaicīgi. 

 

3. IZNOMĀTĀJA TIESĪBAS UN PIENĀKUMI 

 

3.1. Iznomātajam ir pienākums nodot Nomniekam lietošanā Telpas, saskaņā ar šā Līguma 

nosacījumiem. 

3.2. Šī līguma darbības laikā Iznomātājs apņemas netraucēt Nomniekam izmantot Telpas 

šī līguma 1.2.punktā minētajam mērķim. 

3.3. Beidzoties šī Līguma darbības termiņam vai to laužot, Iznomātājam ir jāpieņem Telpas 

no Nomnieka, saskaņā ar nodošanas – pieņemšanas aktu, ar noteikumu, nodošanas brīdī Telpu 

stāvoklis pilnībā atbilst Iznomātāja prasībām. 

3.4. Iznomātājam ir tiesības jebkurā laikā, brīdinot par to Nomnieku, veikt vispārēju Telpu 

apskati, lai pārbaudītu šī Līguma nosacījumu izpildi, kā arī lai veiktu Telpu un remonta 

nepieciešamo tehnisko inspekciju, un citos gadījumos, ja tas ir nepieciešams Iznomātājam. 

3.5. Iznomātājam ir tiesības pārtraukt šo Līgumu saskaņā ar šā Līguma noteikumiem un LR 

normatīvajiem aktiem. 

3.6. Iznomātājam ir pienākums pieņemt nomas maksu, kā arī citus maksājumus saskaņā ar 

šo Līgumu. 

3.7. Nepieciešamības gadījumā Iznomātājam ir tiesības patstāvīgi veikt Telpu remontu. 

Šajā gadījumā Nomnieks apmaksā veiktos izdevumus Iznomātājam saskaņā ar iesniegtajiem 

rēķiniem. 

 

4. NORĒĶINU KĀRTĪBA 

4.1. Nomnieks par Telpu izmantošanu maksā nomas maksu EUR 23,71 ( divdesmit  trīs 

euro 71 centu) mēnesī  un papildus PVN 21% EUR 4,98 (četri euro 98 centi), kopā EUR 28,69 ( 

divdesmit astoņi euro 69 centi) mēnesī.  

4.2. Nomas maksu Nomnieks maksā ar pārskaitījumu uz Iznomātāja bankas kontu katru 

mēnesi līdz norēķina mēneša 20. (divdesmitajam) datumam.  



4.3. Nomnieks atsevišķi maksā Iznomātājam par komunālajiem pakalpojumiem 

(siltumenerģija, ūdensapgāde (1m3), kanalizācija (1m3), atkritumi( 0,1m3), elektroenerģija u.c.) 

saskaņā ar Tērvetes novada domes apstiprinātajiem tarifiem un Iznomātāja izrakstītiem rēķiniem. 

Nomnieks papildus maksā nekustamā īpašuma nodokli par Telpām normatīvajos aktos noteiktajos 

nekustamā īpašuma nodokļa nomaksas termiņos un apmēros. 

4.4. Visi Līgumā paredzētie maksājumi tiek uzskatīti par samaksātiem tikai tajā brīdī, kad uz 

Iznomātāja rēķina ir saņemta maksājuma samaksa pilnā apmērā, un Iznomātājam ir savlaicīgi 

iesniegts dokuments, kas apstiprina veikto maksājumu. 

4.5. Nomas maksas apmērs var tikt mainīts sakarā ar ēkas uzturēšanas izdevumu pieaugumu 

un citiem apstākļiem, par ko Iznomātājam jābrīdina Nomnieks 30 (trīsdesmit) kalendārās dienas 

pirms tās palielināšanas, izņemot Līguma 4.6.punktā noteiktos gadījumus. 

4.6. Iznomātājam ir tiesības, rakstiski nosūtot Nomniekam attiecīgu paziņojumu, 

vienpusēji mainīt nomas maksas apmēru bez grozījumu izdarīšanas līgumā: 

4.6.1. ja Centrālās statistikas pārvaldes sniegtais patēriņa cenu indekss attiecībā pret 

pēdējo nomas maksas izmaiņas dienu pārsniedz 10 %. Nomas maksas paaugstinājumu nosaka, 

sākot ar trešo nomas gadu atbilstoši Centrālās statistikas pārvaldes sniegtajiem patēriņa cenu 

indeksiem;  

4.6.2. ja saskaņā ar normatīvajiem aktiem tiek no jauna ieviesti vai palielināti nodokļi, 

nodevas, ar nodokli apliekamais objekts vai tā vērtība. Minētajos gadījumos nomas maksas apmērs 

tiek mainīts, sākot ar dienu, kāda noteikta attiecīgajos normatīvajos aktos, vai ar datumu, kad 

mainījusies nekustamā īpašuma nodokļa likme vai apmērs, vai nekustamā īpašuma kadastrālā 

vērtība. 

4.7. Nomnieks patstāvīgi apmaksā visus nodokļus, nodevas un iespējamus līgumsodus un 

soda naudas, kas saistītas ar viņa darbību Telpās.  

 

5. LĪGUMA DARBĪBAS TERMIŅŠ, TĀ GROZĪŠANAS, PAPILDINĀŠANAS  

UN LAUŠANAS KĀRTĪBA 

5.1. Šis Līgums stājas spēkā ar tā parakstīšanas brīdi un ir spēkā līdz 31.12.2021.   

5.2. Līgumu var grozīt, papildināt un pirms termiņa lauzt pēc abu Pušu rakstiskas 

vienošanās, kas tiek pievienotas šim Līgumam un ir šī Līguma neatņemama sastāvdaļa. 

5.3. Katra no Pusēm var vienpusēji lauzt Līgumu pirms termiņa, par to rakstiski brīdinot otru 

Pusi 30 (trīsdesmit) dienas iepriekš pirms paredzamās Līguma laušanas. 

5.4. Iznomātājs vienpusēji var lauzt šo Līgumu pirms laika, ja: 

5.4.1. Nomnieka darbības dēļ tiek bojāta nomā nodotā Telpa vai Ēka; 

5.4.2. Nomnieks izmanto Telpas mērķiem, kādi nav paredzēti šajā Līgumā vai arī 

pārkāpj to izmantošanas noteikumus; 

5.4.3. Nomnieks patvaļīgi, bez saskaņošanas ar Iznomātāju vai arī pārkāpjot attiecīgos 

normatīvos aktus, veic Telpu rekonstrukciju vai pārveidošanu; 

5.4.4. Nomnieks bez Iznomātāja rakstveida atļaujas nodod Telpas apakšnomā vai arī  

izmanto šīs Telpas kopdarbībai ar trešajām personām; 

5.4.5. Nomnieks ir pieļāvis kāda šajā Līguma paredzēto maksājumu kavējumu ilgāk par 

30 (trīsdesmit) kalendārām dienām; 

5.4.6. citos gadījumos, kad ļaunprātīgi netiek izpildīti Līguma noteikumi un šis aptāklis 

dod Izmantotājam pamatu uzskatīt, ka Iznomātājs nevar paļauties uz saistību izpildīšanu 

nākotnē. 

5.5. Iznomātājam ir tiesības, rakstiski informējot Nomnieku 3 (trīs) mēnešus iepriekš, 

vienpusēji atkāpties no Līguma, neatlīdzinot Nomnieka zaudējumus, kas saistīti ar Līguma 

pirmstermiņa izbeigšanu, ja Telpas Iznomātājam nepieciešams sabiedrisko vajadzību 

nodrošināšanai vai normatīvajos aktos noteikto publisko funkciju veikšanai. 

5.6. Ja Iznomātājs vienpusēji atkāpjas no Līguma šī Līguma 5.5.punktā minētajā gadījumā, 

Iznomātājs, ievērojot Civillikumu un Līgumu, atlīdzina Nomnieka nepieciešamos un derīgos 

izdevumus, ko Nomnieks taisījis Telpām, samazinot izdevumu summu proporcionāli nomas 

periodam, kurā Nomnieks ir izmantojis Telpas. 



5.7. Gadījumos, kuri nav paredzēti šajā Līgumā, tas var tikt lauzts tikai kārtībā, ko īpaši 

paredz LR spēkā esošie normatīvie akti. 

5.8. Izbeidzot Līgumu 5.4. un 5.5.punktā noteiktajā kārtībā, Līgums tiek uzskatīts par 

izbeigtu 8.(astotajā) dienā pēc rakstiska paziņojuma nosūtīšanas Nomniekam. 

5.9. Beidzoties šī Līguma termiņam, Nomniekam, ja viņš nav pārkāpis šī Līguma 

noteikumus, ir tiesības prasīt Līguma pagarināšanu uz jaunu termiņu. 

 

6. STRĪDU ATRISINĀŠANA UN PUŠU ATBILDĪBA 

6.1. Strīdi, kas rodas starp Pusēm, tiek risināti savstarpēju pārrunu ceļā. Ja Puses 2 (divu) 

mēnešu laikā strīdīgos jautājumos nespēj vienoties pārrunu ceļā, tad strīdu izskata Latvijas 

Republikas tiesu instancēs. 

6.2. Puses saskaņā ar spēkā esošajiem LR normatīvajiem aktiem savstarpēji ir materiāli 

atbildīgas par Līguma saistību pārkāpšanu, kā arī par otrai Pusei radītajiem zaudējumiem.  

6.3. Ja Nomnieks nepilda šā Līguma noteikumus, t.sk. nepareizas kanalizācijas, apkures, citu 

komunikāciju, ugunsdrošības sistēmu lietošanas gadījumā, Nomnieks ir pilnībā atbildīgs par 

visiem radītajiem zaudējumiem Iznomātājam vai trešajām personām. 

6.4. Nenomaksājot nomas maksu šī Līguma noteiktajā termiņā, Nomnieks maksā līgumsodu 

3 % (trīs procentu) apmērā no termiņā nesamaksātās summas par katru nokavēto kalendāro dienu. 

6.5. Ja Nomniekam ir nomas maksas parāds, tā kārtējā maksājuma summa tiek ieskaitīta kā 

pamatparāda (arī līgumsoda par kavēto maksājumu) atmaksa.  

6.6. Soda sankciju nomaksāšana neatbrīvo Puses no saistību pildīšanas. 

6.7. Ja šā Līguma termiņa izbeigšanās gadījumā Nomnieks savlaicīgi neatbrīvo Telpas, tad 

turpmāk par katru nokavēto dienu nomas maksa tiek aprēķināta trīskārtīgā apmērā. 

6.8. Ja kādu Nomnieka darbību rezultātā Iznomātājam tiek aprēķinātas soda sankcijas, t. 

sk. saistītas ar neatbilstošu Telpu izmantošanu, atbildība par šādām sankcijām pilnībā tiek uzlikta 

Nomniekam. 

6.9. Nomniekam nav tiesību uzlikta atbildību Iznomātajam par nesaņemtajām atļaujām 

kompetentās iestādēs, kuras atļauj izmantot Telpas mērķiem, kādi ir norādīt šajā Līgumā. 

6.10. Ja Telpās un tajās esošo iekārtu bojājumi ir radušies trešo personu vainas dēļ, 

Nomniekam patstāvīgi, neizvirzot pretenzijas Iznomātājam, ir jārisina visi jautājumi, kas saistīti 

ar radīto bojājumu novēršanu un zaudējumu kompensāciju.  

6.11. Iznomātājs neatbild par bojājumiem un ievainojumiem, kas radušies cilvēkiem vai 

mantai ūdens noplūdes gadījumos un citos negadījumos Nomnieka vainas dēļ, šajā gadījumā visus 

zaudējumus trešajām personām atlīdzina Nomnieks. 

6.12. Nomnieka pretlikumīgu darbību gadījumā par šādām darbībām atbild tikai Nomnieks. 

 

7. NEPĀRVARAMAS VARAS APSTĀKĻI 

7.1. Puses neizvirzīs viena otrai pretenzijas gadījumā, ja iestāsies tādi nepārvaramas varas 

apstākļi kā ugunsgrēks, dabas katastrofas, streiki, jebkuras kara un teroristiskas darbības, 

normatīvie akti, kā arī jebkuri ārkārtēja rakstura apstākļi, tiešā veidā ietekmējoši šī Līguma izpildi, 

un kuru iestāšanos nebija iespējams paredzēt, nevērst. 

7.2. Nepārvaramas varas apstākļu iestāšanās ir jāapstiprina ar attiecīgu kompetentu iestāžu 

izziņu, Pusēm nekavējoties ir jāinformē vienai otru par šādu apstākļu iestāšanos un jāveic visi 

nepieciešamie pasākumi, lai nepieļautu zaudējumu rašanos, Pusēm izpildot šo Līgumu. 

 

8. NOBEIGUMA NOTEIKUMI 

8.1. Šis Līgums satur Pušu pilnīgu vienošanos. Puses ir iepazinušās ar Līguma saturu un 

piekrīt visiem tā punktiem, ko apstiprina, parakstot to.  

8.2. Puses paraksta katru Līguma lapu. 

8.3. Šis Līgums ir sastādīts uz 5 (piecām) lapām, 2 (divos) eksemplāros, no kuriem viens 

atrodas pie Iznomātāja, bet viens –  pie Nomnieka. 

8.4. Ja kāds no šī Līguma noteikumiem zaudē juridisku spēku, tas neietekmē citus Līguma 

noteikumus. 



8.5. Visi šī Līguma pielikumi tiek sastādīti rakstiski un ir tā neatņemama sastāvdaļa. 

8.6. Visos citos jautājumos, ko neparedz šī Līguma noteikumi, Puses vadās pēc spēkā esošās 

Latvijas Republikas likumdošanas. 

 

9. PUŠU REKVIZĪTI UN PARAKSTI 

     

IZNOMĀTĀJS NOMNIEKS  

Tērvetes novada dome SIA Veselības centrs " Džūkste"  

                                                                                             Reģ. Nr. 40103385911 

“Zelmeņi”, Tērvetes pagasts, Tērvetes novads,                   adrese: Bruņinieku iela 42-3, Rīga,   

                                                                                             

 LV-3730 LV-1011 

Reģ. Nr. 90001465562  

Valsts kase Banka …………………………… 

kods TRELLV22 kods ……………………………. 

konts LV82TREL9803101468900 konts ……………………………. 

  

Tērvetes novada pašvaldības                                               SIA Veselības centrs "Džūkste" valdes  

izpilddirektors locekle un ģimenes ārste 

 

 _______________________________   _________________________________  

                        Māris Berlands                     Ilze Lubgāne 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

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  ), 

ar grozījumiem 2016. gada 28. jūlija sēdē 

(protokols Nr. 11, paragrāfs Nr. 13) , 

ar grozījumiem 2016. gada 22.decembra  sēdē 

(protokols Nr. 17, paragrāfs Nr. 2)    

 

 

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, ko nosaka ar Domes Finanšu komitejas lēmumu. 

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. (svītrots ar Tērvetes novada domes 2016. gada 22.decembra sēdes lēmumu (prot. Nr.17, 2§)). 

2.4. (svītrots ar Tērvetes novada domes 2016. gada 22.decembra sēdes lēmumu (prot. Nr.17, 2§)). 

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

vietnieku. Sociālo garantiju izmaksas tiek veiktas, pamatojoties uz izpilddirektora rīkojumu. 

 

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 atjaunots darbā darbinieks, kurš 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 sēdes lēmumu ( 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 trijos 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 

 

 

 

 

 

 


