
 
 

 

 

 
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 

 

SĒDES PROTOKOLS 
 

 

27.07.2017.                                                                                                                  Nr. 14 

Tērvetes novads, Zelmeņi 

 

Sēde sasaukta  plkst. 10:00  

Sēde atklāta plkst. 10:00 

 

DARBA KĀRTĪBĀ 

 

* Izpilddirektora ziņojums 

 

1. Par Tērvetes novada bāriņtiesas iestāšanos  Latvijas bāriņtiesu darbinieku asociācijā 

2. Par Tērvetes novada Vēlēšanu komisijas izveidošanu 

3. Par Tērvetes novada domes darba komisiju personālsastāva apstiprināšanu 

4. Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda piedziņu bezstrīdus kārtībā  

5. Lietošanas mērķa un lietošanas mērķim piekrītošās platības noteikšana 

6. Par Tērvetes novada domes sociālā dienesta  darbības stratēģiskā plāna 2017.-2020. gadam 

    apstiprināšanu  

7. Par Annas Brigaderes pamatskolas attīstības plāna 2017. – 2020. gadam   apstiprināšanu 

8. Par Tērvetes novada izglītības stratēģijas  2017.-2020. gadam apstiprināšanu 

 

 

Sēdi vada domes priekšsēdētāja  Dace Reinika  

Sēdi protokolē   Santa Hibšmane 

 

    

     

               

Sēdē piedalās: Dace Reinika, Arvīds Bruss, Sandris Laizāns, Ieva Krūmiņa, Dzintra Sirsone, 

Ainārs Miķelsons, Indriķis Vēveris, Anitra Skalbiņa 

 

Sēdē nepiedalās: Linda Karloviča – slimības dēļ 

 



Sēdē piedalās: Domes izpilddirektors Māris Berlands, Tērvetes pagasta pārvaldes vadītāja Dace 

Vācere, Bukaišu pagasta pārvaldes vadītāja Sandra Latiša, sabiedrisko attiecību speciāliste Inita 

Roze 

 

 

Domes priekšsēdētāja ierosina papildināt darba kārtību ar 5 papildjautājumiem 

9. Par atvaļinājuma piešķiršanu 

10. Par saistošo noteikumu Nr. 11 “Sabiedrisko ūdenssaimniecības  pakalpojumu sniegšanas un 

lietošanas kārtība Tērvetes novadā” precizēšanu  

11. Par nekustamā īpašuma „Burenieki”, Augstkalnes pagasts, Tērvetes novads, otro izsoli 

12. Par nekustamā īpašuma „Mazruči”, Bukaišu pagasts, Tērvetes novads, otro izsoli 

13. Par Komunālā dienesta nodaļas nolikuma apstiprināšanu 

 

 

Atklāti vārdiski balsojot: PAR – 8 (D. Reinika, A. Bruss, S. Laizāns, I. Krūmiņa, Dz. Sirsone, 

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

Papildināt darba kārtību ar 5 papildjautājumiem 

9. Par atvaļinājuma piešķiršanu 

10. Par saistošo noteikumu Nr. 11 “Sabiedrisko ūdenssaimniecības  pakalpojumu sniegšanas un 

lietošanas kārtība Tērvetes novadā” precizēšanu  

11. Par nekustamā īpašuma „Burenieki”, Augstkalnes pagasts, Tērvetes novads, otro izsoli 

12. Par nekustamā īpašuma „Mazruči”, Bukaišu pagasts, Tērvetes novads, otro izsoli 

13. Par Komunālā dienesta nodaļas nolikuma apstiprināšanu 

 

 

Domes priekšsēdētāja aicina balsot par darba kārtību ar 13 jautājumiem 

 

Atklāti vārdiski balsojot: PAR - 8 (D. Reinika, A. Bruss, S. Laizāns, I. Krūmiņa, Dz. Sirsone, 

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

Apstiprināt darba kārtību ar 13 jautājumiem 

 

DARBA KĀRTĪBĀ 

 

* Izpilddirektora ziņojums 

 

1. Par Tērvetes novada bāriņtiesas iestāšanos  Latvijas bāriņtiesu darbinieku asociācijā 

2. Par Tērvetes novada Vēlēšanu komisijas izveidošanu 

3. Par Tērvetes novada domes darba komisiju personālsastāva apstiprināšanu 

4. Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda piedziņu bezstrīdus kārtībā  

5. Lietošanas mērķa un lietošanas mērķim piekrītošās platības noteikšana 

6. Par Tērvetes novada domes sociālā dienesta  darbības stratēģiskā plāna 2017.-2020. gadam 

    apstiprināšanu  

7. Par Annas Brigaderes pamatskolas attīstības plāna 2017. – 2020. gadam   apstiprināšanu 

8. Par Tērvetes novada izglītības stratēģijas  2017.-2020. gadam apstiprināšanu 

9. Par atvaļinājuma piešķiršanu 

10. Par saistošo noteikumu Nr. 11 “Sabiedrisko ūdenssaimniecības  pakalpojumu sniegšanas un 

lietošanas kārtība Tērvetes novadā” precizēšanu  

11. Par nekustamā īpašuma „Burenieki”, Augstkalnes pagasts, Tērvetes novads, otro izsoli 

12. Par nekustamā īpašuma „Mazruči”, Bukaišu pagasts, Tērvetes novads, otro izsoli 

13. Par Komunālā dienesta nodaļas nolikuma apstiprināšanu 



Domes izpilddirektora Māra Berlanda 2017. gada 27. jūlija ziņojums  

par pašvaldības darbu 

 

 

Par Tērvetes novada budžeta izpildi 2017. gada 1. pusgadā 

 

Pašvaldības pamatbudžeta ieņēmumu  plāna 4 598 072 EUR  izpilde uz 2017. gada 1. jūliju 

ir  2 480 861 EUR, kas sastāda  54 %.  

 

 Tai skaitā : 

 

 nodokļu ieņēmumu plāns 2 126 561 EUR, izpilde  1 106 946 EUR (52 %) 

 nenodokļu ieņēmumu plāns 88 160 EUR, izpilde 23 561 EUR (27 %) 

 maksas pakalpojumu un citu pašu ieņēmumu plāns 1 015 390 EUR, izpilde 540 914 

EUR (53 %) 

 valsts un pašvaldību budžeta transfertu plāns 1 367 961 EUR, izpilde  809 440 EUR 

(59 %) 

      

 

Pamatbudžeta izdevumu plāns  izpildīts par 44 %, jeb izlietoti 2 207 349 EUR no 

plānotiem 5 030 233 EUR. No šīs summas  uzturēšanas  izdevumiem   izlietoti 2 044 907 EUR 

jeb 43 %,  bet kapitāliem izdevumiem 162 442 EUR, kas sastāda 52 % no plānotiem 

izdevumiem. 

 

Naudas līdzekļu atlikums kasē un pamatbudžeta banku kontos ir 1 223 915 EUR.  

 

Pašvaldības speciālā budžeta ieņēmumu plāns 2017. gadam ir 160 907 EUR, uz 1. jūliju   

izpildīts par 51 % jeb ieskaitīti  81 539 EUR. Speciālā budžeta izdevumu plāns 2017. gadam ir 

230 686 EUR, izpilde 48 113 EUR, kas sastāda 21 %. Naudas līdzekļu atlikums speciālā budžeta 

bankas kontā sastāda 103 204 EUR. 

 

Dāvinājumu un ziedojumu budžeta naudas līdzekļu atlikums ir  8206 EUR. 

 

Pašvaldības kredītsaistības valsts kasei uz 2017. gada 1. jūliju sastāda 2 005 377 EUR. 1. 

pusgadā veikta pamatsummas atmaksa 56 149 EUR apmērā. Aizņēmumu apkalpošanas izmaksas 

1. pusgadā sastāda 2583 EUR. Aizņēmuma atmaksājamā daļa līdz 2017. gada beigām sastāda 67 

415 EUR. 

 

 

Pašvaldībai nav nodokļu parādu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Pašvaldības autoceļu līdzekļu izlietojums 2017. gada pusgadā. 

    

 

Darba nodoš. pieņ. akta Nr. 

(forma 2)  

Ce

t. 

Augstkal-

nes 

pagasts 

Bukaišu 

pagasts 

Tērvetes 

pagasts 

Citi 

izdevumi 
Kopā 

Akts Nr. 1          sniega šķūrēš I   972.66  972.66 

Akts Nr. 1          sniega šķūrēš I 1697.68    1697.68 

Akts Nr. 1-17     sniega šķūrēš I   1917.08  1917.08 

Akts Nr. 1 
sniega šķūrēš 

greiderēšana 

I  568.58   568.58 

I 553.88 652.99 525.22  1732.09 

KOPĀ I ceturksnī: I 2251.56 1221,57 3414.96  6888.09 

Akts Nr.1-17008  bedrīšu rem.         II 4607,57  33524.89  38132.46 

Akts Nr.2           sniega šķūrēš II   121.91  121.91 

Norādījuma zīme 534 II 77.19    77.19 

Akts Nr.2             greiderēšana II 1073.03 943.93 876.24  2893.20 

KOPĀ II ceturksnī: II 5757.79 943.93 34523.04  41224.76 

KOPĀ pusgadā:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               8009.35 2165.50 37938.00  48112.85 

Akts Nr.1-17008 grants uzbēr. III 22996.05 14492.34   37488,39 

Akts Nr. 3              appļaušana III   1025.90  1025.90 

Akts Nr. 4              appļaušana III  627.24   627.24 

Akts Nr. 5              appļaušana III   1025.90  1025.90 

       

       

       

 31005.40 17285.08 39989.80  88280.28 

 

 

  

*  27. jūnijā  tika izsludināts iepirkums Nr. TND2017/12 Publisko iepirkumu likuma 9. panta 

kārtībā " Radio vadāmās nogāžu pļaujmašīnas iegāde" . Tika saņemts viena pretendenta 

piedāvājums no SIA "Anna Assistance", kas piedāvāja piegādāt modeli SPIDER ILD01 par 17 

847,50 EUR, tajā skaitā PVN. 

Radio vadāmā nogāžu pļaujmašīna paredzēta nogāžu teritoriju pļaušanai.  

Izvērtējot iesniegto dokumentāciju, iepirkumu komisija atzina to par atbilstošu iepirkuma 

nolikuma prasībām, tādējādi 17. jūlijā tika noslēgts iepirkuma līgums par šīs pļaujmašīnas 

piegādi, kas notiks šajā nedēļā. 

 

*  19. jūlijā bija paredzēts izsolīt divus Tērvetes novada pašvaldībai piederošus nekustamos 

īpašumus "Burenieki", Augstkalnes pagastā, sastāvošu no vienas zemes vienības ar platību 0,96 

ha, un "Mazruči", Bukaišu pagastā, sastāvošu no vienas zemes vienības ar platību 0,55 ha. 

  Sakarā ar to, ka uz abiem objektiem nebija pieteicies neviens dalībnieks,  tiks rīkotas atkārtotas 

izsoles ar samazinātu izsolāmo objektu sākuma cenu. 

 

*   21. jūlijā pabeigti remontdarbi Augstkalnes vidusskolas zēnu mājturības nodarbību  telpās. 

Darbus veica SIA "Skorpions VS".  

 

*   26. jūlijā Tērvetes novada pašvaldības multifunkcionālajā ēkā "Zelmeņi" pabeigta apkures 



sistēmas rekonstrukcija. Ēkā uzstādīta Grandeg Eco 100 kW granulu apkures iekārta. Būvdarbus 

veica SIA "EKOM SERVISS". 

 

*  Saskaņā ar  autoceļu finansēšanai paredzētās mērķdotācijas izlietošanas programmu  2017. 

gadam, cenu aptaujas rezultātā 24. jūlijā noslēgts līgums ar SIA "Varpet" par "Ceriņu" tilta 

remontdarbu veikšanu uz pašvaldības autoceļa Au-9 "Rubeņu ferma - Vecās darbnīcas".  Darbus 

paredzēts pabeigt līdz 11. augustam, līguma summa 8947,71 EUR, tajā skaitā PVN. 

 

*   18. jūlijā noslēgts līgums ar SIA "Eco Baltia vide" par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu 

Tērvetes novada administratīvajā teritorijā. Līguma darbības laiks 5 gadi - līdz 2022. gada 31. 

jūlijam. SIA "Eco Baltia vide" atkritumu apsaimniekošanu uzsāks no 1. oktobra, bet līdz 30. 

septembrim atkritumus turpinās izvest esošais apsaimniekotājs SIA "CleanR". Laika periodā no 

1. augusta  līdz 30. septembrim mājsaimniecībām un uzņēmumiem būs pienākums noslēgt 

atkritumu apsaimniekošanas līgumus ar SIA "Eco Baltia vide". Sīkāka informācija tiks sniegta 

Tērvetes novada mājaslapā un izdevumā "Laikam līdzi". 

 

*  Cenu aptaujas rezultātā 18. jūlijā noslēgts līgums ar SIA "EKOM SERVISS" par 

siltumapgādes sistēmas modernizāciju pašvaldības ēkai "Bukaišu skolas ēkas internāts”. Lai 

nodrošinātu apkuri ēkā tiks izbūvēta kurtuves telpa un uzstādīts granulu apkures katls Grandeg 

BIO-70 kW ar automātisku vadību.  

 

*  19. jūlijā SIA "Vides investīciju fonds" veica pēcnovērtējuma pārbaudi Tērvetes novada 

pašvaldības realizētajiem projektiem KPFI-12/47 "Atjaunojamo energoresursu izmantošana 

sociālās aprūpes centrā "Tērvete", samazinot siltumnīcefekta gāzu emisiju un nodrošinot pāreju 

no tehnoloģijām, kurās izmanto fosilos energoresursus" un KPFI-13.1/10 "Esošo gaismekļu 

nomaiņa uz LED tehnoloģiju gaismekļiem Tērvetes novada Tērvetes pagasta Kroņauces ciemā" 

īstenošanas vietā. Tika veikta abu projektu dokumentācijas pārbaude un iekārtu pārbaude dabā. 

Ir uzdots novērst atsevišķas nepilnības. 

 

*   Pamatojoties uz Būvniecības likuma 6. panta otro daļu (publisku ēku ekspluatācijas 

uzraudzība), Būvniecības valsts kontroles birojs 20. jūlijā veica pārbaudi pašvaldības 

multifunkcionālajai ēkai "Zelmeņi", kuras mērķis ir pārliecināties par būves atbilstību BL 9. 

panta otrajā daļā būvei noteiktajām būtiskām prasībām (ugunsdrošība).  

 

*  Sākot  ar 17.  jūliju,  Kroņauces stadiona  un bērnudārza "Sprīdītis" teritorijā  ir uzstādītas 

videokameras un notiek videonovērošana. Darbus veica SIA "Videoprojekts Baltija".  

 

 

1. paragrāfs 

Par Tērvetes novada bāriņtiesas iestāšanos  

Latvijas bāriņtiesu darbinieku asociācijā 

D. Reinika 

 

    2017. gada 10. jūlijā Tērvetes novada domē tika saņemts Tērvetes novada bāriņtiesas 

iesniegums, kurā  lūgts akceptēt Tērvetes novada bāriņtiesas lēmumu par iestāšanos Latvijas 

bāriņtiesu darbinieku asociācijā. Iesniegumā norādīts, ka Latvijas bāriņtiesu darbinieku asociācija 

ir profesionāla organizācija, kuras mērķis ir sekmēt bāriņtiesu darbinieku profesionālo izaugsmi, 

aizstāvēt bāriņtiesu darbinieku darba, profesionālās un sociālās tiesības un intereses, nodrošināt 

attiecīgus pakalpojumus un informāciju biedriem, lai uzturētu pastāvīgus kontaktus starp tiem un 



koordinētu viņu intereses, veicināt un sekmēt informācijas, pieredzes un labas prakses apmaiņu starp 

biedriem.     

 Pašvaldības autonomā funkcija ir gādāt par aizgādnību, aizbildnību, adopciju un bērnu 

personisko un mantisko tiesību un interešu aizsardzību. Minēto funkciju Tērvetes novada 

administratīvajā teritorijā veic Tērvetes novada bāriņtiesa. Atbilstoši Tērvetes novada bāriņtiesas 

nolikuma (apstiprināts ar Tērvetes novada domes 2013. gada 15. augusta sēdes lēmumu (protokols 

Nr. 10, paragrāfs Nr. 21)) 2.2.4.punktam bāriņtiesas uzdevums ir sadarboties ar citām bāriņtiesām, 

ilgstošas sociālās aprūpes un rehabilitācijas institūcijām, veselības aprūpes un izglītības iestādēm, 

sociālajiem dienestiem, policijas iestādēm, lai nodrošinātu bērna vai aizgādnībā esošas personas 

tiesību un interešu aizstāvību. 

Ievērojot teikto,  ir atbalstāma Tērvetes novada bāriņtiesas iestāšanās Latvijas bāriņtiesu darbinieku 

asociācijā.  

      Vadoties no likuma „Par pašvaldībām” 15. panta pirmās daļas 8.punkta,  Finanšu komitejas 

lēmuma projekta, Tērvetes novada dome, atklāti vārdiski  balsojot:  PAR – 8 (D. Reinika, A. Bruss, 

S. Laizāns, I. Krūmiņa, Dz. Sirsone, A. Skalbiņa, A. Miķelsons, I. Vēveris), PRET – nav, 

ATTURAS – nav,  NOLEMJ:  

 

 Atbalstīt Tērvetes novada bāriņtiesas iestāšanos Latvijas bāriņtiesu darbinieku asociācijā.  
 

 
 
 

2. paragrāfs 

Par Tērvetes novada Vēlēšanu komisijas izveidošanu 

D. Reinika 

 

     Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 24.punktu, Republikas 

pilsētu un novadu vēlēšanu komisiju un vēlēšanu iecirkņu komisiju likuma 1. panta pirmo daļu, kas 

noteic, ka Saeimas vēlēšanu, Eiropas parlamenta vēlēšanu, tautas nobalsošanas, kā arī republikas 

pilsētas domes un novada domes vēlēšanu sagatavošanai katrā republikas pilsētā un novadā no 

vēlētājiem tiek izveidota attiecīgi republikas pilsētas vēlēšanu komisija un novada vēlēšanu komisija 

7 – 15 locekļu sastāvā, ka Vēlēšanu komisijas locekļu skaitu nosaka attiecīgā dome;  2.panta pirmo 

daļu, kas noteic, ka Vēlēšanu komisijas kā pastāvīgas pašvaldību institūcijas darbojas visu attiecīgās 

domes pilnvaru laiku. Komisijas pilnvaras izbeidzas ar dienu, kad jaunievēlētā dome ir izveidojusi 

jaunu vēlēšanu komisiju; 5.panta pirmo daļu, kas noteic, ka Republikas pilsētas vai novada vēlēšanu 

komisiju ievēlē attiecīgās republikas pilsētas dome vai novada dome triju mēnešu laikā pēc domes 

ievēlēšanas vai viena mēneša laikā pēc domes izveidošanas; 6.- 10.pantu, kas noteic vēlēšanu 

komisijas locekļu ievēlēšanas kārtību, Finanšu komitejas lēmuma projektu, Tērvetes novada dome, 

atklāti vārdiski  balsojot:  PAR – 8 (D. Reinika, A. Bruss, S. Laizāns, I. Krūmiņa, Dz. Sirsone, A. 

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

 

1. Izveidot Tērvetes novada vēlēšanu komisiju 7 locekļu sastāvā. 

2. Noteikt, ka vēlēšanu komisijas locekļu kandidātus Republikas pilsētu un novadu vēlēšanu 

komisiju un vēlēšanu iecirkņu komisiju likuma noteiktajā kārtībā Tērvetes novada domē var pieteikt 

līdz 2017. gada 11. augustam. 

3. Tērvetes novada domes izpilddirektoram Mārim Berlandam nodrošināt attiecīga 

paziņojuma publicēšanu pašvaldības mājas lapā www.tervetesnovads.lv un izlikšanu redzamā vietā 

pie domes un pagasta pārvalžu ēkām. 

 

http://www.tervetesnovads.lv/


 

 

3. paragrāfs 

Par Tērvetes novada domes darba komisiju personālsastāva apstiprināšanu 

D. Reinika 

 

      Pamatojoties uz LR likuma " Par pašvaldībām" 21.panta 24. punktu, Finanšu komitejas lēmuma 

projektu,  atklāti vārdiski balsojot:  PAR - 8 (D. Reinika, A. Bruss, S. Laizāns, I. Krūmiņa, Dz. 

Sirsone, A. Skalbiņa, A. Miķelsons, I. Vēveris), PRET - nav, ATTURAS – nav, NOLEMJ: 

 

1. Apstiprināt sekojošu  Tērvetes novada domes izveidoto komisiju personālsastāvu: 

 

1.1. Administratīvā komisija 

 

Komisijas priekšsēdētājs – Baiba Opmane 

 

Komisijas locekļi: 

Maija Bērziņa 

Ēriks Zandersons 

Arvīds Bruss 

Jānis Kozuliņš 

 

Protokoliste : Inese Meija 

 

 

1.2. Komunālo, dzīvokļu jautājumu  un parādu piedziņas komisija 
 

Komisijas priekšsēdētājs - Māris Berlands 

 

Komisijas locekļi: 

Inese Dzene 

Jānis Melderis 

Jānis Straksis 

Ivars Ručevskis 

Regīna Aleksejenko 

Inta Siliņa 

 

Protokoliste: Sandra Latiša  

 

 

 

1.3. Dzīvojamo māju privatizācijas komisija 

 

Komisijas priekšsēdētāja - Andra Šafare 

 

Komisijas locekļi: 

Sandra Latiša 

Jeļena Belova 

Dace Vācere 

 



 

1.4. Iepirkuma komisija 

 

Komisijas priekšsēdētājs -  Māris Berlands 

 

Komisijas locekļi: 

Jeļena Belova 

Sandra Latiša 

Anita Kalaža  

 

Protokolists : Ivars Gorskis 

 

 

1.5. Inventarizācijas komisija 
 

Nosaka ar domes priekšsēdētāja rīkojumu 

 

 

1.6. Apbalvošanas komisija 

 

Komisijas priekšsēdētāja - Sandra Latiša 

 

Komisijas locekļi: 

Jeļena Belova 

Inita Roze 

Daiga Freidenfelde 

Sandra Geislere 

 

 

1.7. Pedagoģiskā komisija 

 

Komisijas priekšsēdētāja -  Inita Roze 

 

Komisijas locekļi: 

Anda Cēsniece    (logopēds-pedagogs) 

Maija Klāsupa     (Annas Brigaderes pamatskolas direktora vietniece, skolotāja) 

Aldis Tisenkopfs  (Annas Brigaderes pamatskolas direktors) 

Valentīna Ciganoviča (Augstkalnes vidusskolas direktores vietniece izglītības darbā) 

 

 

1.8. Stādījumu rekonstrukcijas komisija  
 

Komisijas priekšsēdētāja -  Linda Mierlauka 

 

Komisijas locekļi: 

Jānis Melderis 

Jānis Straksis 

Ivars Ručevskis 

 

 



1.9. Tērvetes novada domes darījumu ar lauksaimniecības zemi tiesiskuma uzraudzības 

komisija  

 

Komisijas priekšsēdētāja - Andra Šafare 

 

Komisijas locekļi: 

Regīna Franka 

Dace Vācere 

Sandra Latiša 

Jeļena Belova 

Monta Mantrova 

 

 

1.10. Medību koordinācijas komisija 

Komisijas priekšsēdētājs Māris Berlands - Tērvetes novada pašvaldības izpilddirektors 

Komisijas locekļi: 

 

Silga Menska - Lauku atbalsta dienesta Zemgales reģionālās lauksaimniecības pārvaldes 

Kontroles un uzraudzības daļas vadītāja 

 

Indulis Kļaviņš - Valsts meža dienesta Zemgales virsmežniecības Jelgavas nodaļas Tērvetes 

apgaitas mežzinis 

 

Sandris Upenieks - Latvijas mežu īpašnieku biedrības pārstāvis 

 

Juris Lazdiņš - Biedrības “Zemnieku saeima”  valdes priekšsēdētājs 

 

Modris Goba - Latvijas Mednieku asociācijas biedrs 

 

 

1.11. Administratīvo aktu strīdu komisija 

Domes priekšsēdētāja Dace Reinika 

Domes izpilddirektors Māris Berlands 

 

1.12. Būvju pieņemšanas ekspluatācijā komisija 

Komisijas priekšsēdētājs - pašvaldības būvinspektors 

Komisijas locekļi:  

Pašvaldības arhitekts 

Pasūtītājs vai tā pilnvarots pārstāvis 

Būvprojekta autors gadījumos, kad to nosaka Vispārīgie būvnoteikumi 



 

 

4. paragrāfs 

Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda piedziņu bezstrīdus kārtībā  

D. Reinika 

 

 

       Atklāti vārdiski balsojot: PAR - 8 (D. Reinika, A. Bruss, S. Laizāns, I. Krūmiņa, Dz. Sirsone, 

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

 

Pieņemt lēmumu Nr. 68 “Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda piedziņu bezstrīdus kārtībā” 

 

 

 

 

 

5. paragrāfs 

Lietošanas mērķa un lietošanas mērķim piekrītošās platības noteikšana 

D. Reinika 

 

        Atklāti vārdiski balsojot: PAR - 8 (D. Reinika, A. Bruss, S. Laizāns, I. Krūmiņa, Dz. Sirsone, 

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

 

      Pieņemt lēmumu Nr. 69 “Lietošanas mērķim piekrītošās platības noteikšana” 

 

 

 

6. paragrāfs 

Par Annas Brigaderes pamatskolas attīstības plāna 2017. – 2020. gadam    

apstiprināšanu 

D. Reinika 

 

      Tērvetes novada dome ir izskatījusi  Annas Brigaderes pamatskolas direktora Alda      

Tisenkopfa iesniegto  Annas Brigaderes pamatskolas attīstības plāna 2017. – 2020. gadam 

projektu.  

Saskaņā ar likuma  “Par pašvaldībām"  21.panta pirmās daļas 8.punktu, Izglītības, kultūras un   

sociālo jautājumu komitejas lēmuma projektu,  atklāti vārdiski balsojot: PAR - 8 (D. Reinika, 

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

nav, ATTURAS - nav, NOLEMJ: 

     

  Apstiprināt Annas Brigaderes pamatskolas attīstības plānu 2017. – 2020. gadam               

(pielikumā).  

 

 

 

 

 

 

 

 



7. paragrāfs 

Par Tērvetes novada domes sociālā dienesta  darbības stratēģiskā plāna 2017.-2020. 

gadam apstiprināšanu  

D. Reinika 

 

     Tērvetes novada dome  ir izskatījusi  sociālā dienesta vadītājas  Daigas Freidenfeldes   

iesniegto Tērvetes novada domes sociālā dienesta  darbības  stratēģiskā plāna   2017.-2020. 

gadam projektu. 

     Saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 15. panta 7. punktu, Izglītības, kultūras un sociālo 

jautājumu komitejas lēmuma projektu, Finanšu komitejas lēmuma projektu, Tērvetes novada 

dome,  atklāti vārdiski balsojot: PAR - 8 (D. Reinika, A. Bruss, S. Laizāns, I. Krūmiņa, Dz. 

Sirsone, A. Skalbiņa, A. Miķelsons, I. Vēveris), PRET - nav, ATTURAS - nav, NOLEMJ: 

  

Apstiprināt Tērvetes novada domes sociālā dienesta  darbības  stratēģisko plānu   2017.-2020. 

gadam (pielikumā) 

 

 

 

 

 

8. paragrāfs 

Par Tērvetes novada izglītības  stratēģijas  2017.-2020. gadam apstiprināšanu 

D. Reinika 

 

 Tērvetes novada dome ir izskatījusi  izglītības darba koordinatores Initas Rozes  iesniegto 

Tērvetes novada izglītības  stratēģijas  2017.-2020. gadam projektu. 

 Saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 15. panta 4. punktu, Izglītības, kultūras un sociālo 

jautājumu komitejas lēmuma projektu, Finanšu komitejas lēmuma projektu, Tērvetes novada 

dome,  atklāti vārdiski balsojot: PAR - 8 (D. Reinika, A. Bruss, S. Laizāns, I. Krūmiņa, Dz. 

Sirsone, A. Skalbiņa, A. Miķelsons, I. Vēveris), PRET - nav, ATTURAS - nav, NOLEMJ: 

  

      Apstiprināt Tērvetes novada izglītības stratēģiju  2017.-2020. gadam 

 

 

 

 

9. paragrāfs 

Par atvaļinājuma piešķiršanu 

D. Reinika 

 

   Tērvetes novada dome ir izskatījusi  Tērvetes novada domes priekšsēdētājas Daces     

Reinikas  iesniegumu par atvaļinājuma piešķiršanu.   

      Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu, Darba likuma 

149.pantu, 2013.gada 28.marta Tērvetes novada domes un to izveidoto iestāžu amatpersonu un 

darbinieku atlīdzības nolikuma 2.5. punktu, Tērvetes novada dome,  atklāti vārdiski balsojot: 

PAR - 7 (A. Bruss, S. Laizāns, I. Krūmiņa, Dz. Sirsone, A. Skalbiņa, A. Miķelsons, I. Vēveris), 

PRET - nav, ATTURAS - nav, Dacei Reinikai saskaņā ar likumu „Par interešu konflikta 

novēršanu valsts amatpersonu darbībā” balsošanā nepiedaloties,   NOLEMJ:  

 

Piešķirt Tērvetes novada domes priekšsēdētājai Dacei Reinikai apmaksātu ikgadējā 



atvaļinājuma daļu no 2017. gada  3. augusta līdz  2017. gada 11. augustam. 

 

 

 

10. paragrāfs 

Par saistošo noteikumu Nr. 11 “Sabiedrisko ūdenssaimniecības  

pakalpojumu sniegšanas un lietošanas kārtība Tērvetes novadā” precizēšanu  

D. Reinika 

 

Tērvetes novada dome, ievērojot Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas vēstulē 

Nr.1-18/5683 no 18.07.2017. izteiktos iebildumus par Tērvetes novada domes 2017. gada 29. 

jūnija saistošajiem noteikumiem Nr. 11 “Sabiedrisko ūdenssaimniecības pakalpojumu 

sniegšanas un lietošanas kārtība Tērvetes novadā”, pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 

21.panta pirmās daļas 16.punktu, 43.panta pirmās daļas 13.punktu, 45.panta ceturto daļu, atklāti 

vārdiski balsojot: PAR - 8 (D. Reinika, A. Bruss, S. Laizāns, I. Krūmiņa, Dz. Sirsone, A. 

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

 

1. Precizēt Tērvetes novada domes 2017. gada 29. jūnija saistošos noteikumus Nr. 11 

“Sabiedrisko ūdenssaimniecības pakalpojumu sniegšanas un lietošanas kārtība Tērvetes novadā” 

un apstiprināt tos galīgajā redakcijā (pielikumā pie lēmuma); 

2. Saistošos noteikumus triju darba dienu laikā pēc to parakstīšanas nosūtīt Vides aizsardzības 

un reģionālās attīstības ministrijai rakstveidā un elektroniskā veidā; 

3. Saistošo noteikumu pilnu tekstu:  

      3.1. publicēt Tērvetes novada domes bezmaksas informatīvajā izdevumā „Laikam līdzi”; 

      3.2. publicēt Tērvetes novada domes tīmekļa vietnē www.tervetesnovads.lv;  

      3.3. izvietot redzamā vietā Tērvetes novada domē un pagastu pārvaldēs.  

 

 

 

 

11. paragrāfs 

Par nekustamā īpašuma „Burenieki”, Augstkalnes pagasts, 

Tērvetes novads, otro izsoli 

D. Reinika 

 

   Tērvetes novada dome ir izskatījusi Attīstības nodaļas iesniegto lēmuma projektu par 

Tērvetes novada pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma „Burenieki”, Augstkalnes pagasts, 

Tērvetes novads, otrās izsoles rīkošanu. 

 Izskatot augstāk minēto lēmuma projektu, Tērvetes novada dome konstatēja: 

 Saskaņā ar Dobeles zemesgrāmatu nodaļas tiesneša lēmumu, Tērvetes novada pašvaldībai ir 

nostiprinātas īpašuma tiesības uz nekustamo īpašumu „Burenieki”, Augstkalnes pagasts, 

Tērvetes novads, sastāvošu no vienas zemes vienības 0,9646 ha platībā, /kadastra numurs/, tai 

skaitā 0,7065 ha lauksaimniecībā izmantojamā zeme, par ko Augstkalnes pagasta       

zemesgrāmatā atvērts /nodalījuma numurs/ un izsniegta Zemesgrāmatu apliecība.  

  Augstāk minētais nekustamais īpašums nav nepieciešams Tērvetes novada pašvaldības 

patstāvīgo funkciju izpildei.  

Saskaņā ar Tērvetes novada domes 2017. gada 02. jūnija sēdes lēmumu Nr. 11 „Par nekustamā 

īpašuma „Burenieki”, Augstkalnes pagastā, Tērvetes novadā, atsavināšanu”, Tērvetes novada 

dome ir nolēmusi atsavināt minēto nekustamo īpašumu, pārdodot to atklātā mutiskā izsolē ar 

augšupejošu soli ar apstiprināto izsoles nosacīto sākumcenu 3640,00 EUR apmērā.  



Noteiktajā termiņā netika reģistrēts neviens izsoles dalībnieks. 

Saskaņā ar Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 31.panta pirmo daļu, ja neviens 

pircējs nav pārsolījis izsoles sākumcenu vai arī nosolītājs nav samaksājis nosolīto cenu, izsole ar 

augšupejošu soli atzīstama par nenotikušu. 

Saskaņā ar Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 32.panta pirmās daļas 1.punktu, 

ja nekustamā īpašuma pirmajā izsolē neviens nav pārsolījis izsoles sākumcenu, var rīkot otro 

izsoli ar augšupejošu soli, kurā institūcija, kas organizē nekustamā īpašuma atsavināšanu, var 

pazemināt izsoles sākumcenu ne vairāk kā par 20 procentiem. 

  Ņemot vērā augstāk minētos lietas faktiskos apstākļus un papildus pamatojoties uz Publiskas 

personas mantas atsavināšanas likuma 4., 5.; 8.; 9. 10., un 11..pantu,  likuma „Par pašvaldībām” 

21.pantu un LR MK 01.02.2011. noteikumiem nr. 109 “Kārtība, kādā atsavināma publiskas 

personas manta”, Tērvetes novada dome, atklāti vārdiski balsojot: PAR - 8 (D. Reinika, A. Bruss, 

S. Laizāns, I. Krūmiņa, Dz. Sirsone, A. Skalbiņa, A. Miķelsons, I. Vēveris), PRET - nav, 

ATTURAS - nav, NOLEMJ: 

 

     1. Atzīt par nenotikušu nekustamā īpašuma „Burenieki”, Augstkalnes pagasts, Tērvetes 

novads, pirmo izsoli; 

     2. Rīkot otro mutisko izsoli ar augšupejošu soli Tērvetes novada pašvaldībai piederošajam 

nekustamajam īpašumam „Burenieki”, Augstkalnes pagasts, Tērvetes novads, sastāvošam no 

vienas zemes vienības 0,9646 ha platībā, /kadastra numurs/, tai skaitā lauksaimniecībā 

izmantojamā zeme 0,7065 ha. 

 3. Apstiprināt nekustamā īpašuma „Burenieki”, Augstkalnes pagasts, Tērvetes novads, izsoles 

noteikumus (lēmuma pielikums), nosakot otrās izsoles nosacīto sākumcenu 2950,00 EUR (divi 

tūkstoši deviņi simti piecdesmit euro 00 centi) apmērā; 

     4. Apstiprināt nekustamā īpašuma „Burenieki”, Augstkalnes pagasts, Tērvetes novads, izsoles 

komisiju sekojošā sastāvā :   

          1) izsoles komisijas priekšsēdētājs -     

                              Tērvetes novada pašvaldības izpilddirektors Māris Berlands 

          2) izsoles komisijas locekļi –  

                              Tērvetes novada pašvaldības juriskonsults Ivars Gorskis                                                                       

                              Tērvetes novada pašvaldības ekonomiste Sandra Latiša 

     5. Publicēt sludinājumu par Tērvetes novada pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma      

„Burenieki”, Augstkalnes pagasts, Tērvetes novads, izsoli Tērvetes novada pašvaldības tīmekļa 

vietnē www.tervetesnovads.lv, oficiālā izdevumā  „Latvijas Vēstnesis” un pašvaldības 

informatīvajā izdevumā  „Laikam līdzi”. 

 

 

 

 

 

 

 

12. paragrāfs 

Par nekustamā īpašuma „Mazruči”, Bukaišu pagasts, 

Tērvetes novads, otro izsoli 

D. Reinika 

 

        Tērvetes novada dome ir izskatījusi Tērvetes novada domes Attīstības nodaļas iesniegto 

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

Bukaišu pagasts, Tērvetes novads, otrās izsoles rīkošanu. 

http://www.tervetes/


      Izskatot augstāk minēto lēmuma projektu, Tērvetes novada dome konstatēja: 

       Saskaņā ar Dobeles zemesgrāmatu nodaļas tiesneša lēmumu, Tērvetes novada pašvaldībai ir 

nostiprinātas īpašuma tiesības uz nekustamo īpašumu „Mazruči”, Bukaišu pagasts,    Tērvetes 

novads, sastāvošu no vienas zemes vienības 0,547 ha platībā, /kadastra numurs/, un uz tās 

atrodošās vienas dzīvojamās ēkas drupām un vienas saimniecības ēkas drupām, par ko     Bukaišu 

pagasta zemesgrāmatā atvērts /nodalījuma numurs/ un izsniegta Zemesgrāmatu apliecība.  

  Augstāk minētais nekustamais īpašums nav nepieciešams Tērvetes novada pašvaldības 

patstāvīgo funkciju izpildei.  

   Saskaņā ar Tērvetes novada domes 2017. gada 02. jūnija sēdes lēmumu Nr. 11 „Par 

nekustamā īpašuma „Mazruči”, Bukaišu pagastā, Tērvetes novadā, atsavināšanu”, Tērvetes 

novada dome ir nolēmusi atsavināt minēto nekustamo īpašumu, pārdodot to atklātā mutiskā 

izsolē ar augšupejošu soli ar apstiprināto izsoles nosacīto sākumcenu 3258,00 EUR apmērā.  

        Noteiktajā termiņā netika reģistrēts neviens izsoles dalībnieks. 

Saskaņā ar Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 31.panta pirmo daļu, ja neviens 

pircējs nav pārsolījis izsoles sākumcenu vai arī nosolītājs nav samaksājis          nosolīto cenu, 

izsole ar augšupejošu soli atzīstama par nenotikušu. 

Saskaņā ar Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 32.panta pirmās daļas 1.punktu, ja 

nekustamā īpašuma pirmajā izsolē neviens nav pārsolījis izsoles sākumcenu, var rīkot otro izsoli 

ar augšupejošu soli, kurā institūcija, kas organizē nekustamā īpašuma atsavināšanu, var 

pazemināt izsoles sākumcenu ne vairāk kā par 20 procentiem. 

  Ņemot vērā augstāk minētos lietas faktiskos apstākļus un papildus pamatojoties uz Publiskas 

personas mantas atsavināšanas likuma 4., 5.; 8.; 9. 10., un 11..pantu,  likuma         „Par 

pašvaldībām” 21.pantu un LR MK 01.02.2011. noteikumiem nr. 109 “Kārtība, kādā atsavināma 

publiskas personas manta”, Tērvetes novada dome, atklāti vārdiski balsojot: PAR - 8 (D. Reinika, 

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

nav, ATTURAS -  nav, NOLEMJ: 

 

1. Atzīt par nenotikušu nekustamā īpašuma „Mazruči”, Bukaišu pagasts, Tērvetes novads, 

pirmo izsoli; 

2.   Rīkot otro mutisko izsoli ar augšupejošu soli Tērvetes novada pašvaldībai piederošajam 

nekustamajam īpašumam „Mazruči”,    Bukaišu pagasts, Tērvetes novads, sastāvošam no    vienas 

zemes vienības 0,547 ha platībā, /kadastra numurs/, un uz tās atrodošās vienas dzīvojamās ēkas 

drupām un vienas saimniecības ēkas drupām; 

3.Apstiprināt nekustamā īpašuma „Mazruči”, Bukaišu pagasts, Tērvetes novads, izsoles       

noteikumus (lēmuma pielikums), nosakot otrās izsoles nosacīto sākumcenu 2650,00 EUR (divi 

tūkstoši seši simti piecdesmit euro 00 centi) apmērā; 

4.Apstiprināt nekustamā īpašuma „Mazruči”, Bukaišu pagasts, Tērvetes novads, izsoles       

komisiju sekojošā sastāvā :   

     1) izsoles komisijas priekšsēdētājs -     

                       Tērvetes novada pašvaldības izpilddirektors Māris Berlands 

     2) izsoles komisijas locekļi –  

                       Tērvetes novada pašvaldības juriskonsults Ivars Gorskis                                                                       

                       Tērvetes novada pašvaldības ekonomiste Sandra Latiša 

5.   Publicēt sludinājumu par Tērvetes novada pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma 

„Mazruči”, Bukaišu pagasts, Tērvetes novads, izsoli Tērvetes novada pašvaldības tīmekļa vietnē 

www.tervetesnovads.lv, oficiālajā izdevumā  „Latvijas Vēstnesis” un pašvaldības informatīvajā 

izdevumā „Laikam līdzi”. 

 

 

 



 

 

 

 

13. paragrāfs 

Par Komunālā dienesta nodaļas nolikuma apstiprināšanu 

D. Reinika 

 

     Tērvetes novada dome ir izskatījusi Tērvetes novada domes komunālā dienesta nodaļas 

vadītājas Ineses Dzenes iesniegto Tērvetes novada  domes Komunālā dienesta nodaļas  nolikuma 

projektu. 

     Saskaņā ar likuma “Par pašvaldībām” 21. pantu un 41. pantu Tērvetes novada dome,  atklāti 

vārdiski balsojot: PAR - 8 (D. Reinika, A. Bruss, S. Laizāns, I. Krūmiņa, Dz. Sirsone, A. 

Skalbiņa, A. Miķelsons, I. Vēveris), PRET – nav, ATTURAS - nav, NOLEMJ: 

      

           Apstiprināt Tērvetes novada  domes Komunālā dienesta nodaļas  nolikumu  (pielikumā)  

 

 

 

Sēdi slēdz plkst.10:30 

 

Nākošā domes sēde 2017. gada 31. augustā 

 

 

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 
 

2017. gada 27. jūlijā                                                                                                  Nr. 68 

                                                                                                                       (prot. Nr.14, 4.§) 

 

Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda piedziņu bezstrīdus kārtībā 

 

Tērvetes novada dome, izskatot Zemgales apgabaltiesas iecirkņa Nr.107 zvērinātas tiesu 

izpildītājas Rudītes Slivjukas 2017. gada 10. jūlija /pieprasījuma numurs/ ar lūgumu sniegt ziņas 

par nekustamā īpašuma „Pīkoli”, Augstkalnes pagasts, Tērvetes novads, nekustamā īpašuma 

nodokļa parādu, saistībā ar piedziņas vēršanu uz minēto nekustamo īpašumu, un nekustamā īpašuma 

nodokļa parāda esamības gadījumā iesniegt lēmumu par nodokļu parāda piedziņu, konstatēja: 

/Izpildu lietas numurs/ ietvaros tiek vērsta piedziņa uz A. R., /personas kods/, piederošo ½ 

domājamo daļu no nekustamā īpašuma „Pīkoli”, Augstkalnes pagasts, Tērvetes novads, /kadastra 

numurs/. A. R. īpašuma tiesības uz minēto nekustamo īpašumu nostiprinātas Dobeles zemesgrāmatu 

nodaļas Augstkalnes pagasta /zemesgrāmatas nodalījuma numurs/. 

A. R. piederošajai nekustamā īpašuma „Pīkoli”, Augstkalnes pagasts, Tērvetes novads, /kadastra 

numurs/, daļai aprēķinātais nekustamā īpašuma nodokļa parāds pēc stāvokļa uz 17.07.2017. sastāda 

572,00 EUR, tai skaitā nekustamā īpašuma nodokļa pamatparāds 385,14 EUR, nokavējuma nauda 

186,86 EUR. 

Ievērojot minēto, pamatojoties uz likuma „Par nekustamā īpašuma nodokli” 2.pantu, 9.panta 

2.daļu, kur noteikts, ka noteiktajā laikā nenomaksāto nodokli un nokavējuma naudu saskaņā ar 

pašvaldības lēmumu piedzen bezstrīdus kārtībā atbilstoši likumam „Par nodokļiem un nodevām” un 

Administratīvā procesa likumā noteiktajai administratīvā akta piespiedu izpildes kārtībai, likuma 

„Par nodokļiem un nodevām” 18.panta pirmās daļas 11.punktu, kurā noteikts, ka nodokļu 

administrācijas pienākums ir piedzīt bezstrīda kārtībā termiņā nenomaksātos nodokļus un 

nokavējuma naudas, likuma „Par pašvaldībām”21.pantu, Tērvetes novada domes Finanšu komitejas 

lēmuma projektu, Tērvetes novada dome, atklāti vārdiski balsojot: PAR - 8 (D. Reinika, A. Bruss, 

S. Laizāns, I. Krūmiņa, Dz. Sirsone, A. Skalbiņa, A. Miķelsons, I. Vēveris), PRET – nav, 

ATTURAS – nav, NOLEMJ: 

 

1. Piedzīt bezstrīdus kārtībā no A. R., /personas kods/, par labu Tērvetes novada pašvaldībai 

nenomaksāto nekustamā īpašuma nodokļa parādu un nokavējuma naudu par nekustamo īpašumu 

„Pīkoli”, Augstkalnes pagasts, Tērvetes novads, /kadastra numurs/, 572,0 EUR (pieci simti 

septiņdesmit divus eiro 00 centi), tai skaitā pamatparāds 385,14 EUR un nokavējuma nauda 186,86 



EUR, piedziņu vēršot uz parādnieka naudas līdzekļiem un tam piederošo kustamo un nekustamo 

mantu; 

2. Lēmumu nosūtīt zvērinātam tiesu izpildītājam piespiedu izpildei; 

3. Lēmums stājas spēkā saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 70.panta pirmo un otro daļu. 

     4. Lēmums pārsūdzams viena mēneša laikā no lēmuma spēkā stāšanās dienas Administratīvās 

rajona tiesas Rīgas tiesu namā, 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 
 

2017. gada 27. jūlijā                                                                                                  Nr. 69 

                                                                                                                       (prot. Nr.14, 5.§) 

 

Lietošanas mērķa un lietošanas mērķim piekrītošās platības noteikšana 

 

Tērvetes novada dome, izskatot Valsts zemes dienesta vēstuli Nr. 2-04.1-Z/129 no 05.07.2017 

ar lūgumu noteikt zemes vienības daļai ar /kadastra apzīmējums/, kopējā platība 0,02 ha, 

lietošanas mērķi un lietošanas mērķim piekrītošo platību, pamatojoties uz likuma „Par 

pašvaldībām” 21.pantu, LR MK 20.06.2006. noteikumu Nr. 496 „Nekustamā īpašuma lietošanas 

mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība” 2.1., 

4., 6., 16. un 35.punktiem un Tērvetes novada domes 2005. gada 24. novembra saistošajiem 

noteikumiem Nr.5 „Tērvetes novada teritorijas plānojums 2005.-2017.gadam”, Finanšu 

komitejas lēmuma projektu, Tērvetes novada dome, atklāti vārdiski balsojot: PAR - 8 (D. 

Reinika, A. Bruss, S. Laizāns, I. Krūmiņa, Dz. Sirsone, A. Skalbiņa, A. Miķelsons, I. Vēveris), 

PRET - nav, ATTURAS - nav, NOLEMJ: 

 

1. Zemes vienības daļai ar /kadastra apzīmējums/ visā tās platībā (0,02 ha) noteikt nekustamā 

īpašuma lietošanas mērķi – lauksaimnieciska rakstura uzņēmumu apbūves zeme (NĪLM kods – 

1003). 

2. Lēmums pārsūdzams viena mēneša laikā no lēmuma spēkā stāšanās dienas Administratīvās 

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

 

 

 

Domes priekšsēdētāja                                                                                               D. Reinika 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



APSTIPRINĀTI  
ar Tērvetes novada domes  

2017. gada 29. jūnija sēdes  

lēmumu (protokols Nr.13, 3.§), 

   ar precizējumiem 2017. gada  27. jūlija  

                                                                                                          sēdē  (protokols Nr. 14, 10.§)  

 

 

 

SAISTOŠIE NOTEIKUMI  Nr.11 
Sabiedrisko ūdenssaimniecības pakalpojumu sniegšanas un lietošanas kārtība  

Tērvetes novadā 

 

Izdoti saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām”  
15.panta pirmās daļas 1.punktu,  

43.panta pirmās daļas 11.punktu un trešo daļu,  
Ūdenssaimniecības pakalpojumu likuma  

6.panta ceturto daļu  
 

 

I. Vispārīgie jautājumi 

 

   1. Saistošie noteikumi (turpmāk - noteikumi) nosaka:  

       1.1. kārtību, kādā ūdensapgādes tīkli vai kanalizācijas tīkli un būves tiek pievienotas centra-

lizētajai ūdensapgādes sistēmai vai centralizētajai kanalizācijas sistēmai, tai skaitā prasības ko-

mercuzskaites mēraparāta mezgla izbūvei;  

       1.2. centralizētās ūdensapgādes sistēmas un centralizētās kanalizācijas sistēmas ekspluatāci-

jas, lietošanas un aizsardzības prasības, tai skaitā, prasības notekūdeņu novadīšanai centralizētajā 

kanalizācijas sistēmā, brīvkrānu un ugunsdzēsības ierīču lietošanas un aizsardzības prasības;  

       1.3. sabiedriskā ūdenssaimniecības pakalpojuma līgumā ietveramos noteikumus, tai skaitā 

līguma slēgšanas, grozīšanas un izbeigšanas kārtību;  

  1.4. administratīvo atbildību par šo noteikumu pārkāpšanu.  

 

   2. Noteikumos ietvertie termini lietoti Ūdenssaimniecības pakalpojumu likuma un saistīto nor-

matīvo aktu izpratnē.  

 

   3. Lietoto terminu skaidrojums:  

 3.1. Pakalpojumu lietotājs — nekustamā īpašuma īpašnieks (dzīvokļu īpašumu mājā — visi 

dzīvokļu īpašnieki) vai valdītājs, kurš saņem noteikta veida sabiedriskos ūdenssaimniecības pa-

kalpojumus, pamatojoties uz noslēgtu Pakalpojuma līgumu;  
3.2. Pakalpojuma līgums – sabiedriskā ūdenssaimniecības pakalpojuma līgums starp Pakal-

pojumu lietotāju un Pakalpojumu sniedzēju par noteikta veida sabiedrisko ūdenssaimniecības 

pakalpojumu sniegšanas, lietošanas, uzskaites un norēķinu kārtību, kā arī abu pušu tiesībām, pie-

nākumiem un atbildības robežām;  
3.3. Tīklu apkalpošanas robežu akts – Pakalpojumu sniedzēja un Pakalpojumu lietotāja pa-

rakstīts akts, kurā norādītas robežas, kādās ūdensvada un kanalizācijas tīklus apkalpos katra Pa-

kalpojuma līguma puse (pusēm vienojoties, tās var būt arī ārpus sabiedriskā pakalpojuma snieg-

šanas piederības robežas);  
  3.4. Ūdens patēriņa norma komercuzskaitei - ūdens patēriņa norma vienam iedzīvotājam 

(litri diennaktī) atbilstoši noteikumu Pielikumam Nr.2.  



 

4. Noteikumu mērķis ir noteikt sabiedrisko ūdenssaimniecības pakalpojumu (turpmāk – 

ūdenssaimniecības pakalpojumi) sniegšanas un lietošanas kārtību, lai veicinātu kvalitatīvu pa-

kalpojumu pieejamību un nodrošinātu Pakalpojumu lietotājus ar nepārtrauktiem pakalpojumiem, 

uzlabotu vides situāciju Tērvetes novada pašvaldībā un dabas resursu racionālu izmantošanu.  
 

5. Noteikumi ir saistoši visām fiziskajām un juridiskajām personām Tērvetes novada pašval-

dības teritorijā.  
 

6. Šie noteikumi neattiecas uz lietus notekūdeņu novadīšanu kanalizācijas šķirt sistēmā un uz 

decentralizētajiem kanalizācijas pakalpojumiem.  

 

II. Kārtība, kādā ūdensapgādes vai kanalizācijas tīkli vai būves tiek pievienotas centrali-

zētajai ūdensapgādes un centralizētajai kanalizācijas sistēmai 
 

7. Kārtību, kādā ūdensapgādes un kanalizācijas tīkli un būves tiek pievienotas centralizētajai 

ūdensapgādes sistēmai un centralizētajai kanalizācijas sistēmai nosaka Ūdenssaimniecības pa-

kalpojumu likums, saistītie Ministru kabineta noteikumi un šie noteikumi.  
 

8. Nekustamā īpašuma īpašnieks vai valdītājs, iesniedzot Pakalpojumu sniedzējam aizpildītu 

tehnisko noteikumu saņemšanas pieprasījumu, papildus normatīvajos aktos noteiktajam pievieno 

nekustamā īpašuma īpašnieka vai valdītāja piekrišanu personas datu apstrādei un pastāvīgai uz-

glabāšanai, kas ietverti tehnisko noteikumu pieprasījumā.  

 

9. Ja nekustamā īpašuma īpašniekam vai valdītājam, pieprasot tehniskos noteikumus, ir parādu 

saistības par Pakalpojumu sniedzēja sniegtajiem ūdenssaimniecības pakalpojumiem, Pakalpo-

jumu sniedzējs var atteikt izsniegt tehniskos noteikumus līdz minēto parādu saistību nokārtoša-

nai.  

 

10. Tehnisko noteikumu derīguma termiņš ir 2 gadi.  

 

11. Nekustamā īpašuma pieslēgšana centralizētās ūdensapgādes sistēmai un centralizētās ka-

nalizācijas sistēmai ir obligāta zemes gabalam jaunbūves būvniecības gadījumā, ja piegulstošajā 

ielā atrodas centralizētās ūdensapgādes un centralizētās kanalizācijas tīkli, un pašvaldības terito-

rijas plānojumā attiecīgā teritorija ir noteikta kā apbūves teritorija, kur ir ierīkojamas centralizē-

tās ūdensapgādes sistēmas un centralizētās kanalizācijas sistēmas.  

 

12. Ja ūdens padeve ēkā paredzēta no divām neatkarīgām ārējās ūdensapgādes sistēmām (pie-

mēram: no vietējās akas vai urbuma un centralizētās ūdensapgādes sistēmas), to savienošanas 

vietā jābūt vismaz 50 mm lielam strūklas pārtraukumam vai speciālam pretvārstam, kas nodro-

šina strūklas pārtraukumu. Abus ievadus drīkst savienot tieši, ja tajos ierīko īscauruli, kura jāiz-

ņem, ja darbojas otrs ievads.  

 

13. Sanitāri tehniskās ierīces (piemēram: traps grīdā, izlietne, duša vai sēdpods), kas novieto-

tas zemāk par tuvākās skatakas vāka līmeni (piemēram pagrabos), jāpievieno atsevišķai kanali-

zācijas sistēmai, izolēti no augstāk izvietoto telpu kanalizācijas, izbūvējot atsevišķu izlaidi un 

ierīkojot uz tās elektrificētu aizbīdni, kuru automātiski vada kanalizācijas caurulē ievietots sig-

nāldevējs, vai speciālu vienvirziena vārstu. Aiz aizbīdņa vai vārsta ūdens tecēšanas virzienā pie-

ļaujams pievienot augstāk novietoto stāvu kanalizācijas sistēmas.  

 



   14. Pēc ievada un/vai izvada izbūves pabeigšanas nekustamā īpašuma īpašnieks Pakalpojumu 

sniedzējam iesniedz:  
   14.1. izbūvēto tīklu izpildmērījuma plānu grafiskā un digitālā formā;  

   14.2. aktu par komercuzskaites mēraparāta mezgla pieņemšanu. 

 

   15. Pēc nekustamā īpašuma izvada izbūves līdz centralizētajam kanalizācijas tīklam, nekustamā 

īpašuma īpašnieka vai valdītāja pienākums ir likvidēt viņa īpašumā esošās būves un sistēmas, kuras 

tika izmantotas nekustamajā īpašumā radīto komunālo notekūdeņu uzkrāšanai un var radīt kaitē-

jumu videi.  

 

   16. Ja ūdensvada ievadu vai kanalizācijas izvadu centralizētajai ūdensapgādes sistēmai vai cen-

tralizētajai kanalizācijas sistēmai nav iespējams pievienot tīklu izvietojuma dēļ, tad Pakalpojumu 

sniedzējs ir tiesīgs atļaut nekustamā īpašuma īpašniekam kā Blakuslietotājam pievadu pievienot 

pie cita Pakalpojumu lietotāja ūdensapgādes (aiz komercuzskaites mēraparāta mezgla) un kanali-

zācijas cauruļvadiem, tai skaitā šķērsojot cita īpašnieka nekustamo īpašumu, ja šāda pievienošana 

ir rakstveidā saskaņota ar zemes īpašnieku un Pakalpojumu lietotāju, un šāda pievienošana nepa-

sliktina ūdensapgādes un kanalizācijas pakalpojuma saņemšanu citiem Pakalpojumu lietotājiem. 

Šādā gadījumā ir jābūt saskaņotam tīklu apkalpošanas robežu aktam un noslēgtam līgumam starp 

Blakuslietotāju un Pakalpojumu lietotāju.  
 

17. Ja nav iespējams komercuzskaites mēraparāta mezglu izbūvēt normatīvajos aktos noteiktajā 

vietā, Pakalpojumu sniedzējs ir tiesīgs atļaut to izbūvēt Pakalpojumu sniedzēja noteiktajā vietā 

ēkas pagrabā tiešā ūdensvada ievada tuvumā.  

 

18. Pēc komercuzskaites mēraparāta mezgla izbūves, Pakalpojumu sniedzējs uzstāda verificētu 

komercuzskaites mēraparātu, kas ir Pakalpojumu sniedzēja īpašums.  

 

19. Pakalpojumu lietotājs atlīdzina Pakalpojumu sniedzējam izdevumus komercuzskaites mēr-

aparāta zādzības vai bojāšanas gadījumā, pēc to faktiskiem apmēriem, kas saistīti ar jauna komer-

cuzskaites mēraparāta iegādi un uzstādīšanu, izņemot gadījumus, kad komercuzskaites mēraparāta 

mezgla atrašanās vieta ir ārpus Pakalpojumu lietotāja atbildības robežas.  
 

III. Centralizētās ūdensapgādes sistēmas un centralizētās kanalizācijas sistēmas 

ekspluatācijas, lietošanas un aizsardzības prasības 

 

III.1. Ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmu piederība un uzturēšana  

 

20. Pakalpojumu sniedzēja īpašumā vai valdījumā ir:  

    20.1. maģistrālie un sadalošie ūdensvada tīkli;  

    20.2. ūdens ieguves urbumi, ūdens attīrīšanas iekārtas, ūdens spiedienu paaugstinošas sūkņu 

stacijas, ūdenstorņi, rezervuāri;  

    20.3. maģistrālie un sadalošie kanalizācijas tīkli;  

    20.4. notekūdeņu attīrīšanas iekārtas, kanalizācijas sūkņu stacijas, kanalizācijas spiedvadi, 

pašteces kanalizācijas tīkli;  

   20.5. iepriekš minētajos apakšpunktos minēto ūdensapgādes un kanalizācijas tīklos eso-

šās skatakas, kontrolakas, cauruļvadu armatūra, hidranti un hidrantu plāksnītes;  

   20.6. komercuzskaites mēraparāti.  

 
21. Pakalpojumu sniedzēja apkalpes zonā var tikt slēgts apkalpošanas līgums par ūdensapgādes 

un kanalizācijas infrastruktūras daļas uzturēšanu, kuras nav Pakalpojumu sniedzēja īpašumā vai 



valdījumā, noslēdzot rakstveida līgumu par pakalpojuma sniegšanu, kas nav atzīstams par 

sabiedrisko ūdenssaimniecības pakalpojumu, un kas tiek sniegts par samaksu, kas noteikta pusēm 

vienojoties pakalpojuma sniegšanas līgumā. 

  

22. Pēc saskaņošanas ar Pakalpojumu lietotāju Pakalpojumu sniedzējs savu sistēmu uzturēšanai 

ir tiesīgs jebkurā laikā apsekot Pakalpojumu lietotāja nekustamo īpašumu, lai pārliecinātos par 

ūdensapgādes un kanalizācijas inženierbūvju ekspluatācijas drošību un atbilstību ekspluatācijas 

noteikumiem.  

 

23. Gadījumā, ja Pakalpojumu sniedzējs konstatē centralizētās ūdensapgādes un centralizētās 

kanalizācijas sistēmas drošas ekspluatācijas apdraudējuma riskus, tas var nekavējoties atslēgt 

Pakalpojumu lietotāja ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmu no centralizētās ūdensapgādes un 

kanalizācijas sistēmas.  

 

III.2. Prasības notekūdeņu novadīšanai centralizētajā kanalizācijas sistēmā  
 

24. Centralizētajā kanalizācijas sistēmā ir atļauts novadīt notekūdeņus:  

    24.1. kuri nekaitē centralizētās kanalizācijas sistēmas būvēm un neietekmē būvju funkcijas, 

to ekspluatācijas mūžu;  

    24.2. kuri nav bīstami centralizētās kanalizācijas sistēmas un notekūdeņu attīrīšanas būvju 

apkalpojošā personāla veselībai;  

    24.3. kurus kopā ar sadzīves notekūdeņiem var attīrīt Pakalpojumu sniedzēja notekūdeņu 

attīrīšanas iekārtās, ievērojot Pakalpojumu sniedzējam izsniegtās piesārņojošās darbības atļaujas 

prasības un izsniegtos tehniskos noteikumus, kā arī attīrīšanas iekārtu tehnoloģiskos parametrus;  

    24.4. kuru temperatūra nepārsniedz +40°C, un vides pH ir robežās no 6,5 līdz 8,5;  

    24.5. kuri nesatur vielas, kuras piesārņo kanalizācijas cauruļvadus vai nogulsnējas uz 

kanalizācijas skataku sienām (piemēram – tauki);  

    24.6. kuru sastāvā piesārņojošo vielu koncentrācijas nepārsniedz Pielikumā Nr.1 noteiktās 

maksimāli pieļaujamās koncentrācijas.  

 
25. Ja Pakalpojumu lietotāja novadāmo notekūdeņu piesārņojums pārsniedz Pielikumā Nr.1 

maksimāli pieļaujamās koncentrācijas, tad:  

    25.1. Pakalpojumu lietotāja notekūdeņiem, pirms to novadīšanas centralizētajā kanalizācijas 

sistēmā, jābūt attīrītiem vietējās attīrīšanas iekārtās tādā pakāpē, ka netiek pārsniegtas piesārņojošo 

vielu maksimāli pieļaujamās koncentrācijas, kas norādītas Pielikuma Nr.1;  
    25.2. atsevišķos gadījumos, ievērojot normatīvos aktus, Pakalpojumu sniedzējs var atļaut Pa-

kalpojumu lietotājam novadīt centralizētā kanalizācijas sistēmā notekūdeņus bez iepriekšējas attī-

rīšanas vai daļēji attīrītus notekūdeņus, ja Pakalpojuma līgumā noteikta maksimāli pieļaujamā no-

tekūdeņu piesārņojuma koncentrācijas un papildus maksa, un ja piesārņojuma koncentrāciju pār-

sniegumu gadījumā netiek nodarīts kaitējums centralizētajai kanalizācijas sistēmai un/vai notek-

ūdeņu attīrīšanas iekārtām.  
 

26. Pakalpojumu lietotāja pienākums ir nekavējoties ziņot Pakalpojumu sniedzējam par pa-

augstināta piesārņojuma rašanos novadāmajos notekūdeņos tehnoloģisku avāriju gadījumā, kā 

arī ziņot par atklātiem bojājumiem centralizētajā ūdensapgādes vai centralizētajā kanalizācijas 

sistēmā.  
 

27. Gadījumos, ja noteikumu 25.punktā minētais piesārņojums tiek konstatēts iepludinātajos 

notekūdeņos centralizētajā kanalizācijas sistēmā un to pieņemšanas nosacījumi nav noteikti Pa-

kalpojuma līgumā ar Pakalpojumu sniedzēju, un tas var izraisīt vai izraisa avāriju centralizētajā 



kanalizācijas sistēmā vai notekūdeņu attīrīšanas iekārtas darbības traucējumus, tad Pakalpojumu 

sniedzējam ir tiesības pārtraukt notekūdeņu pieņemšanu bez brīdinājuma.  

 

28. Pakalpojumu sniedzējam ir tiesības veikt paraugu noņemšanu un ūdensapgādes un kana-

lizācijas tīklu apsekošanu Pakalpojumu lietotāja nekustamajā īpašumā, ja tiek konstatēts Pakal-

pojumu sniedzēja notekūdeņu attīrīšanas iekārtu ieplūdē vai kanalizācijas tīklos paaugstināts no-

tekūdeņu piesārņojums. Pakalpojumu lietotājam nav tiesību aizliegt paraugu noņemšanu.  
 

29. Centralizētajā kanalizācijas sistēmā ir aizliegts novadīt notekūdeņus, kuri satur:  
29.1. prioritārās vielas, kuras atzītas par ūdens videi īpaši bīstamām un kuru emisiju un no-

plūdi nepieciešams novērst līdz normatīvajos aktos noteiktajam laikam;  

29.2. degošus piemaisījumus un izšķīdinātas gāzveida vielas, kuras var veicināt uzliesmojošu 

maisījumu rašanos centralizētajā kanalizācijas sistēmā;  

29.3. bioloģiski nedegradējamas sintētiskās virsmas aktīvās vielas (SVAV);  

29.4. skābes un citas vielas, kuras var izraisīt cilvēka veselībai bīstamu gāzu (sērūdeņraža 

oglekļa oksīda, zilskābes, sēroglekļa u.c.) izdalīšanos;  

29.5. radioaktīvas vielas;  

29.6. cietus priekšmetus, tekstilizstrādājumus, smiltis, grunti, eļļas, taukus un citas vielas, kas 

var veicināt centralizētās kanalizācijas sistēmas (vai cauruļvadu) aizsērēšanu;  

29.7. nesasmalcinātus pārtikas un ražošanas atkritumus, koncentrētus šķīdumus, atslāņa un 

krāsvielu šķīdumus, kas radušies, skalojot cisternas, kublus un tml.  

 

III.3. Prasības centralizēto ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmu ekspluatācijai un aiz-

sardzībai  
 

30. Jebkurai personai ir aizliegts:  
30.1. novietot automašīnas un cita veida transporta tehniku vai citus smagus priekšmetus uz 

atbilstoši apzīmētām hidrantu akām;  

30.2. centralizētās kanalizācijas tīklu skatakās izliet asenizācijas un citus notekūdeņus, nova-

dīt nokrišņu un gruntsūdeņus, kā arī izmest cietos atkritumus vai citus priekšmetus;  

30.3. nepiederošām personām veikt jebkādas darbības Pakalpojumu sniedzēja īpašumā vai 

valdījumā esošajās centralizētās ūdensapgādes un centralizētās kanalizācijas sistēmās;  

30.4. atvērt un nocelt centralizētās ūdensapgādes un centralizētās kanalizācijas tīklu skataku 

vākus;  

30.5. pirms komercuzskaites mēraparāta atstāt atvērtus iekšējās ūdensapgādes tīkla krānus, lai 

novērstu ūdensapgādes cauruļvada aizsalšanu, izņemot, ja ir saskaņojums par tādu rīcību ar Pa-

kalpojumu sniedzēju;  

30.6. bojāt ugunsdzēsības hidrantu un citu iekārtu informatīvās plāksnītes.  

 

31. Nekustamā īpašuma īpašnieks vai valdītājs nedrīkst kavēt plāksnīšu ar hidrantu, armatūras 

un skataku izvietojuma norādi izvietošanu uz ēku sienām vai žogiem.  

 

32. Ja Pakalpojumu lietotāja ūdensapgādes sistēmā trūkst noslēgarmatūras, kanalizācijas sis-

tēmā nav hermētiski aizvērtas revīzijas (ēkas iekšējā kanalizācijas sistēmā ierīkota speciāla lūka, 

iespējai tīrīt kanalizācijas tīklus), ir bojāti Pakalpojumu lietotāja ēkas iekšējie ūdensapgādes vai 

kanalizācijas tīkli, vai netiek ievērotas šo noteikumu un būvnormatīvu prasības, Pakalpojumu 

lietotājs ir atbildīgs par iespējamām sekām.  
 



33. No decentralizētajām kanalizācijas sistēmām savāktos notekūdeņus drīkst novadīt centra-

lizētajā kanalizācijas sistēmā tikai Pakalpojumu sniedzēja noteiktās, speciāli izveidotās notek-

ūdeņu pieņemšanas vietās, pamatojoties uz noslēgtu līgumu par šiem pakalpojumiem.  

 

III.4. Ugunsdzēsības ierīces, to lietošanas un aizsardzības prasības  
 

34. Ja Pakalpojumu lietotāja komercuzskaites mēraparāta mezglā ir apvadlīnija, kas nodrošina 

ugunsdzēsības iekšējā ūdensvada un/vai Pakalpojumu lietotāja teritorijā esošo hidrantu darbību, 

Pakalpojumu sniedzējs noplombē apvadlīnijas aizbīdni noslēgtā stāvoklī un sastāda plombēšanas 

aktu. Pakalpojumu lietotājs ir atbildīgs par plombas tehnisko stāvokli un saglabāšanu.  
 

35. Noņemt noteikumu 33.punktā minēto plombu no apvadlīnijas aizbīdņa drīkst tikai dzēšot 

ugunsgrēku vai ugunsdzēsības dienestam veicot ugunsdzēsības sistēmas pārbaudi. Pakalpojumu 

lietotājam 24 stundu laikā jāpaziņo Pakalpojumu sniedzējam par notikušo ugunsgrēku vai uguns-

dzēsības sistēmas pārbaudi un jāizsauc Pakalpojumu sniedzēja pārstāvis aizbīdņa noplombēša-

nai.  
 

36. Lietot ūdeni no ugunsdzēsības hidrantiem ir atļauts tikai ugunsgrēka gadījumā un Pakal-

pojumu sniedzēja vajadzībām.  

 

37. Pakalpojumu sniedzējs atsevišķos gadījumos var atļaut lietot ūdeni no ugunsdzēsības 

hidrantiem, ja par izlietoto ūdeni tiek samaksāts, atbilstoši komercuzskaites mēraparāta 

rādījumiem, ja tāds ir uzstādīts, vai pamatojoties uz Pakalpojuma sniedzēja veikto aprēķinu. 

 

III.5. Brīvkrānu izmantošanas kārtība  
 

38. Pakalpojumu sniedzējs ir tiesīgs likvidēt ūdens brīvkrānus vietās, kur nekustamā īpašuma 

īpašniekiem ir nodrošināta iespēja izbūvēt ūdensvada ievadu un saņemt centralizētus 

ūdensapgādes pakalpojumus.  

 

39. Lai izmantotu ūdens brīvkrānus ūdenssaimniecības pakalpojumu nodrošināšanai 

nekustamajā īpašumā, Pakalpojumu lietotājam ir jānoslēdz Pakalpojuma līgums ar Pakalpojumu 

sniedzēju.  

 

40. Gadījumos, ja tiek konstatēts brīvkrāna bojājums, par to nekavējoties jāziņo Pakalpojumu 

sniedzējam vai policijai.  

 

41. Pakalpojumu lietotājam, kam ir noslēgts līgums ar Pakalpojumu sniedzēju par 

ūdenssaimniecības pakalpojumu nodrošināšanu nekustamajam īpašumam, izmantojot ūdens 

brīvkrānu, patērēto ūdens daudzumu no brīvkrāna nosaka pēc komercuzskaites mēraparāta 

rādījumiem vai ūdens patēriņa normas, kas noteikta noteikumu Pielikumā Nr.2.  

 

IV. Sabiedriskā ūdenssaimniecības pakalpojuma līgumā ietveramie noteikumi,  

līguma slēgšanas, grozīšanas un izbeigšanas kārtība 

 

IV.1. Pakalpojuma līguma slēgšana un tajā ietveramie noteikumi  
 

42. Pakalpojuma līgumu ar Pakalpojumu sniedzēju slēdz:  

42.1. nekustamā īpašuma īpašnieks vai valdītājs;  



42.2. dzīvojamās mājās, kas ir sadalītas dzīvokļu īpašumos - dzīvojamās mājas pārvaldnieks 

vai dzīvokļu īpašnieku kopības pilnvarotā persona, attiecīgās dzīvojamās mājas īpašnieka vārdā, 

ja tas paredzēts dzīvojamās mājas pārvaldīšanas uzdevumā vai dzīvokļu īpašnieku kopības 

lēmumā, vai pašvaldības pilnvarots pārvaldnieks, gadījumos, kad dzīvojamās mājas 

pārvaldīšanas tiesības nav pārņemtas no pašvaldības;  

42.3. dzīvojamās mājās, kas nav sadalītas dzīvokļu īpašumos – dzīvojamās mājas īpašnieks 

(kopīpašnieki) vai kāds no nekustamā īpašuma kopīpašniekiem, kas pilnvarots citu kopīpašnieku 

vārdā slēgt līgumu, vai neuzdotās lietvedības ietvaros;  

42.4. nedzīvojamo ēku gadījumos - visi kopīpašnieki vai kāds no nekustamā īpašuma 

kopīpašniekiem, kas pilnvarots citu kopīpašnieku vārdā slēgt līgumu;  

42.5. persona, kas veic būvdarbus nekustamajā īpašumā un izmanto sabiedriskos 

ūdenssaimniecības pakalpojumus būvniecības laikā;  

42.6. persona, kura centralizētajā kanalizācijas sistēmā novada gruntsūdeņus un/vai lietus 

notekūdeņus; 

42.7.  atsevišķa dzīvokļa īpašnieks, valdītājs vai īrnieks. 

43. Pakalpojuma līguma sagatavošanai, Pakalpojuma līguma slēdzējs iesniedz Pakalpojumu 

sniedzējam iesniegumu, norādot līguma slēgšanai nepieciešamās Pakalpojumu sniedzēja 

noteiktās ziņas un pievienojot sekojošo:  

43.1. dokumentu, kas apliecina nekustamā īpašuma piederību, ja ir attiecināms uz attiecīgo 

Pakalpojuma lietotāju (zemesgrāmatas akts, pirkšanas un pārdošanas līgums, maiņas līgums, dā-

vinājuma līgums vai cits dokuments, kas apliecina, ka īpašuma tiesības no atsavinātāja pāriet 

ieguvējam, vai spēkā stājies tiesas spriedums, mantojuma apliecība u.c.);  
43.2. informāciju par nekustamā īpašuma lietošanas veidu;  

43.3. dzīvojamās mājas pārvaldīšanas līgumu vai dzīvokļu īpašnieku kopības lēmumu par Pa-

kalpojuma līguma slēgšanu;  

43.4. ja Pakalpojuma līgumu paraksta pilnvarota fiziska persona un šis pilnvarojums neizriet 

no likuma – dokumentu, kas apliecina šīs fiziskās personas tiesības parakstīt Pakalpojuma lī-

gumu;  
43.5. tehnisko informāciju (izpildmērījumu vai shēmu) par vietējo ūdens ieguves vietu un/vai 

notekūdeņu decentralizēto savākšanas sistēmu, ja Pakalpojuma līguma slēdzējam tādas ir.  
 

44. Pakalpojumu sniedzējs ir tiesīgs, ja tas nepieciešams Pakalpojuma līguma noslēgšanai, 

apsekot Pakalpojumu lietotāja iekšējos un ārējos ūdensapgādes un kanalizācijas tīklus, lai pārlie-

cinātos, ka iesniegtā informācija ir patiesa, atbilstoša faktiskai situācijai un tā ir pietiekama Pa-

kalpojuma līguma noslēgšanai.  
 

45. Pakalpojumu lietotājs pirms Pakalpojuma līguma noslēgšanas informē Pakalpojumu snie-

dzēju, ja tas tehnoloģiskajos procesos izmanto vai ja ražošanas tehnoloģiskajā procesā rodas nor-

matīvajos aktos definētās prioritārās vai bīstamās vielas vai to grupas, par kurām sniegta detali-

zēta informācija iesniegumā, lai saņemtu atļauju piesārņojošās darbības veikšanai, un kuras var 

tikt novadītas centralizētajā kanalizācijas sistēmā.  
 

46. Ja Pakalpojuma līguma slēdzējs, pārņemot nekustamo īpašumu, nav pieaicinājis Pakalpo-

juma sniedzēju komercuzskaites mēraparāta rādījumu fiksēšanai vai nevar uzrādīt komercuzskai-

tes mēraparāta rādījumu fiksēšanas dokumentu (piemēram, rādījumu nodošanas-pieņemšanas 

aktu), Pakalpojuma līguma slēdzējam norēķini par ūdenssaimniecības pakalpojumiem jāsāk ar 

Pakalpojumu sniedzēja pēdējo konkrētajā īpašumā uzskaitīto komercuzskaites mēraparāta rādī-

jumu.  
 



47. Pakalpojumu sniedzējs ir tiesīgs uzsākt ūdenssaimniecības pakalpojumu sniegšanu 

Pakalpojuma līguma slēdzējam pirms Pakalpojuma līguma noslēgšanas procedūras pabeigšanas, 

bet ne ilgāk kā 1 (vienu) mēnesi, skaitot no rakstveida iesnieguma saņemšanas no Pakalpojumu 

saņēmēja par ūdenssaimniecības pakalpojumu sniegšanu un Pakalpojuma līguma slēgšanu.  

 

48. Pakalpojumu sniedzējs ir tiesīgs pārtraukt Pakalpojuma līguma noslēgšanas procedūru, 

nosūtot Pakalpojuma līguma slēdzējam rakstveida paziņojumu, ja Pakalpojuma līguma slēdzējs:  

48.1. 1 (viena) mēneša laikā no Pakalpojumu sniedzēja pieprasījuma nav iesniedzis 

pieprasītos dokumentus un informāciju atbilstoši prasībām;  

48.2. nav veicis vai nav vienojies ar Pakalpojumu sniedzēju par komercuzskaites mēraparāta 

mezgla izbūvi;  

48.3. nav nodrošinājis, ka ūdensapgādes ievada un/vai kanalizācijas izvada tehniskais 

stāvoklis atbilst ekspluatācijas prasībām.  

 

49. Pakalpojuma līguma noslēgšanas procedūras pārtraukšanas gadījumā, Pakalpojumu 

sniedzējs nosūtītajā rakstveida paziņojumā norāda datumu un laiku, kādā tiks pārtraukta 

ūdenssaimniecības pakalpojumu sniegšana Pakalpojuma līguma slēdzēja nekustamajam 

īpašumam un pievieno aprēķinu par Pakalpojuma līguma noslēgšanas procedūras laikā 

sniegtajiem ūdenssaimniecības pakalpojumiem, kas 1 (viena) mēneša laikā jāapmaksā 

Pakalpojuma līguma slēdzējam uz Pakalpojumu sniedzēja rakstveida paziņojumā norādīto 

bankas kontu.  

 

50. Pakalpojuma līgums tiek sagatavots 1 (viena) mēneša laikā no visu dokumentu 

iesniegšanas. Minētais termiņš tiek skaitīts no dienas, kad Pakalpojumu sniedzējs ir saņēmis no 

Pakalpojuma līguma slēdzēja visus nepieciešamos dokumentus Pakalpojuma līguma noslēgšanas 

procedūras pabeigšanai.  

 

51. Pakalpojuma līgumā papildus citos normatīvajos aktos noteiktajam iekļaujamas vismaz 

šādas ziņas un nosacījumi:  

51.1. informācija par līdzējiem;  

51.2. sniegtā ūdenssaimniecības pakalpojuma veids un izmantošanas mērķis;  

51.3. adrese, kurā pakalpojums tiek sniegts;  

51.4. Pakalpojuma līguma un pakalpojuma sniegšanas sākuma datums (ja tie nesakrīt);  

51.5. maksa par sniegto ūdenssaimniecības pakalpojumu/-iem;  

51.6. pakalpojumu uzskaites kārtība.  

 

52. Pakalpojuma līgumam pievienojams Pakalpojumu sniedzēja sagatavots Tīklu 

apkalpošanas robežu akts, kurā, ja nepieciešams, tiek norādītas arī notekūdeņu paraugu ņemšanas 

vietas (kontrolakas). Akts ir neatņemama Pakalpojuma līguma sastāvdaļa.  

 

53. Iebildumi par Pakalpojumu sniedzēja izrakstīto rēķinu Pakalpojumu lietotājam jāiesniedz 

rakstiskā veidā 20 dienu laikā. Iesniegtie iebildumi neatbrīvo no rēķina samaksas pilnā apmērā 

Pakalpojuma līgumā noteiktajā termiņā. Pamatotu iebildumu gadījumā Pakalpojumu sniedzējs 

veic korekcijas, izrakstot rēķinu par nākamo norēķinu periodu.  
 

54. Pakalpojuma līguma noteikumu izpildes kontrolei Pakalpojumu sniedzējs ir tiesīgs pār-

baudīt Pakalpojumu lietotāja īpašumā esošās iekšējās un ārējās ūdensapgādes un kanalizācijas 

sistēmas un to darbību. Pakalpojumu sniedzējs par to informē Pakalpojumu lietotāju, kurš nav 

tiesīgs aizliegt Pakalpojumu sniedzējam veikt inženierkomunikāciju pārbaudi. Ja veiktās pārbau-

des rezultātā tiek konstatēti pārkāpumi Pakalpojuma līguma noteikumos, Pakalpojumu sniedzējs 



ir tiesīgs pārtraukt pakalpojuma sniegšanu līdz brīdim, kad Pakalpojumu lietotājs ir novērsis kon-

statētos pārkāpumus vai vienojies ar Pakalpojumu sniedzēju par pārkāpumu novēršanas kārtību 

un termiņiem.  
 

55. Pakalpojumu sniedzējs ir tiesīgs veikt Pakalpojumu lietotāja iesniegto datu atbilstības pār-

baudi, nolasot faktiskos komercuzskaites mēraparāta rādījumus par Pakalpojumu lietotājam 

sniegto ūdenssaimniecības pakalpojumu daudzumu un, ja tiek konstatēta neatbilstība Pakalpo-

jumu lietotāja iesniegtajiem datiem, Pakalpojumu sniedzējs veic pārrēķinu, un Pakalpojumu lie-

totājs veic samaksu atbilstoši faktiskajiem rādījumiem.  
 

56. Ja personai ir parādi par ūdenssaimniecības pakalpojumiem, ko tā saņem no Pakalpojumu 

sniedzēja tās īpašumā vai valdījumā esošajos nekustamajos īpašumos un šī persona vēlas ar Pa-

kalpojumu sniedzēju noslēgt līgumu par pakalpojumu saņemšanu citā īpašumā, Pakalpojumu 

sniedzējs ir tiesīgs pieprasīt Civillikumā paredzētu saistību izpildes nodrošinājumu (drošības 

naudas iemaksu u.tml.) vai atteikties slēgt jauno Pakalpojuma līgumu, kamēr šī persona nav no-

kārtojusi parādus vai nav noslēgusi ar Pakalpojumu sniedzēju vienošanos par minēto parādu no-

kārtošanas kārtību.  
 

57. Sniegto ūdenssaimniecības pakalpojumu apjoma kontrolei Pakalpojumu sniedzējs ir tie-

sīgs uzstādīt kontrolmēraparātus, rakstiski paziņojot par to Pakalpojumu lietotājam vai, ja kon-

trolmēraparāts tiek uzstādīts Pakalpojuma lietotāja atbildības robežās, saskaņojot ar Pakalpojumu 

lietotāju. Pakalpojumu lietotājs nav tiesīgs traucēt Pakalpojumu sniedzējam veikt kontrolmērīju-

mus.  
 

58. Pakalpojumu sniedzējs nosaka kontroles mērījumu periodu. Ja starpība starp patērētā 

ūdens daudzumu pēc komercuzskaites mēraparāta rādījumiem un kontroles mēraparāta rādīju-

miem ir lielāka par 20%, turpmākos norēķinus, bet ne ilgāk kā 3 (trīs) mēnešus, veic pēc kontroles 

mēraparāta. Minētajā laika periodā Pakalpojumu sniedzējs un Pakalpojumu lietotājs vienojas par 

patērētā ūdens daudzuma uzskaites turpmāko kārtību un izdara grozījumus Pakalpojuma līgumā, 

ja tas nepieciešams.  
 

IV.2. Pakalpojuma līguma grozīšanas kārtība  
 

59. Pakalpojuma līgumu var grozīt, abām pusēm par to rakstiski vienojoties.  
 

60. Normatīvo aktu izmaiņu gadījumā, kas būtiski groza Pakalpojuma līguma noteikumus, 

Pakalpojuma līguma noteikumi tiek piemēroti un izpildīti tiktāl, ciktāl tie nav pretrunā ar norma-

tīvā akta regulējumu.  
 

61. Gadījumā, ja ir veikti būvdarbi, kas izmaina Pakalpojuma līgumā iekļauto Tīklu apkalpo-

šanas robežu aktu, Pakalpojumu sniedzējs sagatavo aktuālo Tīklu apkalpošanas robežu aktu un 

tā oriģināleksemplāru nosūta Pakalpojumu lietotājam. Aktuālais Tīklu apkalpošanas robežu akts 

stājas spēkā 1 (viena) mēneša laikā, skaitot no tā nosūtīšanas dienas Pakalpojumu lietotājam.  
 

 

IV.3. Pakalpojuma līguma izbeigšanas kārtība  
 

62. Pakalpojuma līgums ir spēkā līdz brīdim, kad:  
62.1. puses Pakalpojuma līgumu izbeidz savstarpēji vienojoties;  



62.2. Pakalpojuma līgums, 30 dienu iepriekš rakstiski brīdinot, tiek izbeigts pēc Pakalpojumu 

lietotāja pieprasījuma;  
62.3. Pakalpojuma līgumu noteikumu 63.punktā paredzētajā kārtībā izbeidz Pakalpojumu 

sniedzējs;  
62.4. beidzas Pakalpojuma līguma termiņš;  
62.5. ir atsavināts nekustamais īpašums un jaunais īpašnieks 3 (trīs) mēnešu laikā no nekus-

tamā īpašuma atsavināšanas brīža nav nodrošinājis jauna Pakalpojuma līguma noslēgšanu.  
 

63. Pakalpojumu sniedzējs var vienpusēji izbeigt Pakalpojuma līgumu:  
63.1. ja mainoties nekustamā īpašuma īpašniekam vai valdītājam, jaunais īpašnieks vai valdī-

tājs iesniegumu Pakalpojuma līguma noslēgšanai ir iesniedzis, bet Pakalpojumu lietotājs paziņo-

jumu par Pakalpojuma līguma izbeigšanu nav iesniedzis;  
63.2. Pakalpojumu lietotājam izbeidzas valdījuma tiesības (piemēram, no pārvaldīšanas sais-

tībām izrietošus Pakalpojuma līgumus izbeidz dzīvokļu īpašnieku kopības noteiktajā datumā);  
63.3. pilnvarotās personas maiņas gadījumā;  

63.4. ja Pakalpojumu lietotājs ir mainījis Pakalpojuma līgumā noteikto ūdensapgādes izman-

tošanas mērķi;  
63.5. ja Pakalpojumu lietotājs vairāk kā 6 (sešus) mēnešus Pakalpojumu sniedzējam nav ie-

sniedzis informāciju par lietoto pakalpojumu apjomu, nav informējis par ūdenssaimniecības pa-

kalpojumu nelietošanu un nav atbildējis uz Pakalpojumu sniedzēja rakstisko brīdinājumu par Pa-

kalpojuma līguma laušanu.  
 

64. Izbeidzot Pakalpojuma līgumu, Pakalpojumu sniedzējs nekustamajam īpašumam pārtrauc 

sniegt ūdensapgādes un/vai kanalizācijas pakalpojumus.  
 

65. Ja Pakalpojuma līgums tiek izbeigts, Pakalpojumu lietotājs līgumā norādītajā termiņā veic 

pilnu norēķinu par tiem ūdenssaimniecības pakalpojumiem, ko tas ir saņēmis līdz Pakalpojuma 

līguma izbeigšanai.  
 

V. Administratīvā atbildība par noteikumu pārkāpšanu 
 

66. Par noteikumu 15. punktā, 29.punkta kāda no apakšpunktiem vai 30.punkta kāda no 

apakšpunktiem  minēto prasību pārkāpumiem fiziskās personas var tikt administratīvi sodītas ar 

naudas sodu līdz trīssimt piecdesmit euro, bet juridiskās personām — līdz tūkstoš četrsimt euro.  

 

67. Noteikumu izpildi kontrolēt un sastādīt administratīvos protokolus savas kompetences 

robežās ir tiesīgas šādas amatpersonas:  

67.1. pašvaldības policijas amatpersonas;  

67.2. Pakalpojumu sniedzēja amatpersonas, ja tiesības sastādīt administratīvo protokolu 

viņiem noteiktas pašvaldības iekšējos normatīvajos aktos.  

 

68. Administratīvos protokolus izskata pašvaldības Administratīvā komisija.  

 

69. Administratīvā soda uzlikšana neatbrīvo pārkāpējus no noteikumu pildīšanas.  

 

VI. Noslēguma jautājumi 
 

70. Noteikumi stājas spēkā nākamajā dienā pēc to publicēšanas izdevumā “Laikam Līdzi”  

 



71. Nekustamajos īpašumos, kuros nodarbojas ar sabiedriskās ēdināšanas pakalpojumu 

sniegšanu vai pārtikas produktu ražošanu, un kuru kanalizācijas tīklā līdz noteikumu spēkā 

stāšanās dienai nav ierīkoti tauku uztvērēji, tie ir ierīkojami 12 (divpadsmit ) mēnešu laikā no 

noteikumu spēkā stāšanās dienas.  

 

72. Līdz Ūdenssaimniecības pakalpojumu likuma un šo noteikumu spēkā stāšanās dienai 

noslēgto Pakalpojuma līgumu noteikumi ir spēkā tiktāl, ciktāl tie nav pretrunā ar 

Ūdenssaimniecības pakalpojumu likuma regulējumu, tā saistīto normatīvo aktu regulējumu un 

šiem noteikumiem. Pretrunu konstatēšanas gadījumā, Pakalpojumu lietotājam un Pakalpojumu 

sniedzējam ir pienākums nodrošināt Pakalpojuma līguma pārslēgšanu jaunā redakcijā. Līdz 

Pakalpojuma līguma pārslēgšanas jaunā redakcijā, pretrunu gadījumos ir piemērojami 

Ūdenssaimniecības pakalpojumu likuma 6.panta ceturtās daļas 3.punktā minētie sabiedriskā 

ūdenssaimniecības pakalpojuma līguma noteikumi un šie noteikumi.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Pielikums Nr.1 

 

Maksimāli pieļaujamās koncentrācijas 
 

Nr.p.k. Piesārņojošā viela Maksimāli pieļaujamā 

koncentrācija (mg/l) 

1. Kopējās suspendētās vielas 360 

2. Ķīmiskais skābekļa patēriņš (ĶSP) 1150 

3. Bioloģiskais skābekļa patēriņš (BSP5) 650 

4. Kopējais fosfors 16 

5. Kopējais slāpeklis 50 

 

 

  

 

 

 

Pielikums Nr.2  

 

Ūdens patēriņa norma komercuzskaitei 
Nr.p.k. Ēku labiekārtotības pakāpe  

 

Viena iedzīvotāja ūdens 

patēriņš m3 mēnesī  
 

1. Daudzdzīvokļu ēkas ar centralizētu ūdens-

apgādi, kanalizāciju un karstā ūdens apgādi  

 

 

3 

2. Savrupmājas ar centralizētu ūdensapgādi, 

kanalizāciju (ar vannām un dušām)  

 

 

7 

3. Ēkas ar centralizētu ūdensapgādi un kana-

lizāciju (bez vannām un dušām)  

 

 

1 

4. Ēkas ar brīvkrāniem ārpus ēkas un vietējo 

kanalizāciju  

 

 

1 

 
 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 



 PASKAIDROJUMA RAKSTS 

Tērvetes novada pašvaldības saistošajiem noteikumiem Nr.11 

“Sabiedrisko ūdenssaimniecības pakalpojumu sniegšanas un lietošanas kārtība  
Tērvetes novadā” 

 

Paskaidrojuma raksta 

sadaļas 

Norādāmā informācija 

1. Īss projekta satura 

izklāsts 

Saistošie noteikumi izstrādāti pamatojoties uz 

Ūdenssaimniecības pakalpojumu likumu. 

Saskaņā ar Ūdenssaimniecības pakalpojumu likuma 6.panta 

ceturto daļu pašvaldības dome izdod saistošos noteikumus, kuros 

paredz: 

1) kārtību, kādā ūdensapgādes tīkli vai kanalizācijas tīkli un 

būves tiek pievienotas centralizētajai ūdensapgādes sistēmai vai 

centralizētajai kanalizācijas sistēmai; 

2) centralizētās ūdensapgādes sistēmas un centralizētās kana-

lizācijas sistēmas ekspluatācijas, lietošanas un aizsardzības 

prasības; 

3) sabiedriskā ūdenssaimniecības pakalpojuma līgumā ietvera-

mos noteikumus, kā arī tā slēgšanas, grozīšanas un izbeigšanas 

noteikumus; 

4) brīvkrānu izmantošanas kārtību; 

5) decentralizēto kanalizācijas pakalpojumu sniegšanas un uzs-

kaites kārtību; 

Saskaņā ar Ministru kabineta 2016.gada 22.marta noteikumu 

Nr.174 “Noteikumi par sabiedrisko ūdenssaimniecības 

pakalpojumu sniegšanu un lietošanu” 39.1.apakšpunktu, pašvaldība 

saistošajos noteikumos norāda ūdenssaimniecības pakalpojuma 

līgumā ietveramās prasības gadījumā, ja nav uzstādīts 

komercuzskaites mēraparāts. 

Saistošo noteikumu izdošanas mērķis ir organizēt 

ūdenssaimniecības pakalpojumus Tērvetes novadā. 

Saistošie noteikumi nosaka: 

1) kārtību, kādā ūdensapgādes tīkli vai kanalizācijas tīkli un 

būves tiek pievienotas centralizētajai ūdensapgādes sistēmai vai 

centralizētajai kanalizācijas sistēmai (turpmāk – Ūdenssaim-

niecības sistēma); 

2) Ūdenssaimniecības sistēmas ekspluatācijas, lietošanas un 

aizsardzības prasības; 

3) sabiedriskā ūdenssaimniecības pakalpojuma līgumā ietvera-

mos noteikumus, kā arī tā slēgšanas, grozīšanas un izbeigšanas 

noteikumus; 

4) brīvkrānu izmantošanas kārtību; 

5) decentralizēto kanalizācijas pakalpojumu sniegšanas un uz-

skaites kārtību; 

6) atbildību par šo saistošo noteikumu pārkāpšanu. 

2. Projekta 

nepieciešamības 

pamatojums 

Saistošie noteikumi nepieciešami, lai noteiktu sabiedrisko 

ūdenssaimniecības pakalpojumu sniegšanas un lietošanas kārtību, 

lai veicinātu kvalitatīvu pakalpojumu pieejamību un nepārtrauktību, 



Paskaidrojuma raksta 

sadaļas 

Norādāmā informācija 

uzlabotu vides situāciju un dabas resursu racionālu izmantošanu 

Tērvetes novadā. 

3. Informācija par 

plānoto projekta ietekmi 

uz pašvaldības budžetu 

Nav ietekmes. 

4. Informācija par 

plānoto projekta ietekmi 

uz uzņēmējdarbības vidi 

pašvaldības teritorijā 

Nav ietekmes 

5. Informācija par 

administratīvajām 

procedūrām 

Saistošo noteikumu izpildi nodrošina Tērvetes novada pašvaldība. 

Tērvetes novada dome un ūdenssaimniecības pakalpojumu sniedzēji 

ir institūcijas, kurā privātpersona var vērsties saistošo noteikumu 

piemērošanas jautājumos. 

6. Informācija par 

konsultācijām ar 

privātpersonām 

Saistošo noteikumu izstrādes procesā notikušas konsultācijas ar 

ūdenssaimniecības pakalpojumu sniedzējiem . 

 

 

Domes priekšsēdētāja                                                                                   D. Reinika 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



APSTIPRINĀTI 

ar Tērvetes novada domes 

2017. gada 27. jūlija sēdes 

lēmumu  (prot. Nr. 14, 11.§) 

 

 

Tērvetes novada pašvaldības nekustamā īpašuma  

„Burenieki”, Augstkalnes pagastā,  Tērvetes  novadā, 

 IZSOLES NOTEIKUMI 
 

1.Vispārīgie noteikumi 

 

1.1. Izsoles noteikumi (turpmāk tekstā - Noteikumi) sastādīti atbilstoši Publiskas personas 

mantas atsavināšanas likuma prasībām, kā arī atbilstoši citu normatīvo aktu, kas reglamentē 

valsts un pašvaldības mantas atsavināšanas veikšanu, prasībām. 

1.2. Noteikumi nosaka Tērvetes novada pašvaldības nekustamā īpašuma „Burenieki”, 

Augstkalnes pagastā, Tērvetes novadā, izsoles kārtību, to dalībnieku tiesības, pienākumus un 

atbildību, ciktāl to neregulē LR spēkā esošie normatīvie akti. 

1.3. Nekustamā īpašuma atsavināšanas veids – atklāta mutiska izsole ar augšupejošu soli. 

1.4. Izsoles norises vieta un laiks – Tērvetes novada pašvaldības administrācijas ēkā, 

„Zelmeņi”, Zelmeņi, Tērvetes pagasts, Tērvetes novads, 2017.gada 07.septembrī plkst. 14.30. 

1.5. Izsolē var piedalīties jebkura rīcībspējīga fiziska vai juridiska persona, kas Noteikumu 

noteiktajā kārtībā ir reģistrējusies kā izsoles dalībnieks. 

 

2. Informācija par izsoles priekšmetu 

 

2.1. Izsoles priekšmets – nekustamais īpašums „Burenieki”, Augstkalnes pagasts, Tērvetes 

novads, kadastra numurs 4644 005 0576, sastāvošs no vienas zemes vienības ar kadastra 

apzīmējumu  4644 005 0576, platība 0,9646 ha. 

2.2. Maksāšanas līdzekļi un to proporcijas – euro 100 %. 

2.3. Nosacītā sākumcena –2950,00 EUR (divi tūkstoši deviņi simti piecdesmit euro 00 centi). 

2.4. Samaksas termiņi un kārtība – pilnā apmērā viena mēneša laikā no izsoles dienas.  

 

3. Izsoles dalībnieku reģistrācijas kārtība 

 

3.1. Izsoles dalībnieku reģistrācija, izdarot attiecīgu ierakstu izsoles dalībnieku sarakstā 

notiek Tērvetes novada pašvaldības domē, kas atrodas „Zelmeņi”, Zelmeņi, Tērvetes pagasts, 

Tērvetes novadā, ēkas 2.stāvā, darba laikā no 2017.gada 01.augusta līdz 2017.gada 

06.septembra plkst. 16.00. 
3.2. Reģistrējoties izsoles dalībnieku sarakstā, izsoles dalībnieka pretendentam ir: 

       3.2.1. jāiesniedz : 

1) Juridiskai personai, arī personālsabiedrībai: 

 iesniegums; 

 attiecīgās pārvaldes institūcijas lēmums par nekustamā īpašuma iegādi, ja 

tāds nepieciešams; 

 attiecīgās institūcijas pilnvarojums, ja personu pārstāv pārstāvis, kura 

pārstāvības tiesības nav reģistrētas Uzņēmumu reģistrā.  

2) Fiziskai personai: 

 iesniegums; 

 pilnvarojums, ja attiecīgās personas vārdā rīkojas pilnvarots pārstāvis. 



3.2.1. jāuzrāda : 

1) Juridiskai personai : 

 kvīts par iemaksāto drošības naudu 10 % (desmit procentu) apmērā no nekustamā 

īpašuma izsoles nosacītās sākumcenas. 

2) Fiziskai personai : 

 personu apliecinošs dokuments; 

 kvīts par iemaksāto drošības naudu 10 % (desmit procentu) apmērā no nekustamā 

īpašuma izsoles nosacītās sākumcenas. 

3.2. Izsoles drošības nauda ir iemaksājama Tērvetes novada pašvaldības, reģistrācijas 

Nr.90001465562, norēķinu kontos: 

AS SEB banka, UNLALV2X, konta Nr.LV98UNLA0006011130654; 

AS Swedbank, HABALV22, konta Nr.LV55HABA0551020477861; 

ar norādi - izsoles nodrošinājums „Burenieki”, Augstkalnes pagasts. 

 

4. Izsoles norises procedūra 

 

4.1. Telpā, kurā notiek izsole, tiek pielaisti tikai izsoles dalībnieki. Par citu 

personu pielaišanu izsoles vietā izlemj izsoles komisijas priekšsēdētājs. 

4.2. Izsoles darbu vada un kārtību tajā, ciktāl to neregulē spēkā esošie 

normatīvie akti un Noteikumi, nosaka izsoles komisijas priekšsēdētājs. Nepakļaušanās 

izsoles komisijas priekšsēdētāja rīkojumiem var būt par iemeslu izsoles pārtraukšanai. 

4.3. Pirms izsoles sākšanās izsoles dalībnieki paraksta Noteikumus. 

4.4. Izsoles dalībnieku vairāksolīšana notiek izsoles dalībnieku reģistrācijas 

saraksta kārtībā. 

4.5. Izsoles soli nosaka izsoles vadītājs 10 % (desmit procentu) robežās no 

izsolāmā nekustamā īpašuma nosacītās sākumcenas, nosakot to noteiktas summas 

veidā. 

4.6. Izsoles vadītājs, izsoles dalībnieku reģistrācijas saraksta kārtībā, izsauc 

katru izsoles dalībnieku un izsoles dalībnieku reģistrācijas sarakstā atzīmē tā piedāvāto 

cenu. Cenas atzīmēšana ir jāturpina, kamēr izsoles dalībnieks to paaugstina. 

       Atsakoties no tālākās solīšanas, katram izsoles dalībniekam ar savu parakstu izsoles 

dalībnieku reģistrācijas sarakstā jāapstiprina sava pēdējā solītā cena. 

4.7. Par izsoles uzvarētāju (nosolītāju) tiek noteikta persona, kura ir nosolījusi 

visaugstāko cenu. 

4.8. Izsoles uzvarētājam viena mēneša laikā no izsoles dienas jāveic piedāvātās 

summas, atrēķinot naudā iemaksāto nodrošinājumu, nomaksu. 

4.9. Izsoles uzvarētājam 7 (septiņu) dienu laikā no izsoles rezultātu 

apstiprināšanas dienas ir jāparaksta pirkuma līgums.  

4.10. Nokavējot Noteikumos noteikto samaksas termiņu vai atsakoties no 

nosolītā nekustamā īpašuma izpirkšanas, vai līguma parakstīšanas, izsoles uzvarētājs 

zaudē iemaksāto drošības naudu un tiesības uz nosolītā īpašuma izpirkšanu. 

4.11. Izsoles dalībniekiem, kuri nekustamā īpašuma izpirkšanas tiesības nav 

nosolījuši, iemaksātā drošības nauda tiek atmaksāta 7 (septiņu) dienu laikā no izsoles 

norises dienas. 

 

5. Izsoles dalībnieku tiesības un pienākumi 

 

5.1. Izsoles dalībniekam rūpīgi jāiepazīstas ar Noteikumos ietvertajiem norādījumiem 

un jāievēro Noteikumos ietvertās prasības. 



5.2. Katrs izsoles dalībnieks, parakstot Noteikumus, apņemas ievērot visus 

Noteikumos minētos nosacījumus un akceptē tā noteikumus. 

5.3. Izsolē starp tās dalībniekiem aizliegta vienošanās, kas varētu iespaidot izsoles 

rezultātus un gaitu. 

 

Domes priekšsēdētāja                                                                         D. Reinika 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



APSTIPRINĀTI 

ar Tērvetes novada domes 

2017.gada 27. jūlija sēdes 

lēmumu (prot. Nr.14,12.§) 

 

 

Tērvetes novada pašvaldības nekustamā īpašuma  

„Mazruči”, Bukaišu pagastā,  Tērvetes  novadā, 

IZSOLES NOTEIKUMI 
 

1.Vispārīgie noteikumi 

 

1.6. Izsoles noteikumi (turpmāk tekstā - Noteikumi) sastādīti atbilstoši Publiskas personas 

mantas atsavināšanas likuma prasībām, kā arī atbilstoši citu normatīvo aktu, kas reglamentē 

valsts un pašvaldības mantas atsavināšanas veikšanu, prasībām. 

1.7. Noteikumi nosaka Tērvetes novada pašvaldības nekustamā īpašuma „Mazruči”, 

Bukaišu pagastā, Tērvetes novadā, izsoles kārtību, to dalībnieku tiesības, pienākumus un 

atbildību, ciktāl to neregulē LR spēkā esošie normatīvie akti. 

1.8. Nekustamā īpašuma atsavināšanas veids – atklāta mutiska izsole ar augšupejošu soli. 

1.9. Izsoles norises vieta un laiks – Tērvetes novada pašvaldības administrācijas ēkā, 

„Zelmeņi”, Zelmeņi, Tērvetes pagasts, Tērvetes novads, 2017.gada 07.septembrī plkst. 14.00. 

1.10. Izsolē var piedalīties jebkura rīcībspējīga fiziska vai juridiska persona, kas 

Noteikumu noteiktajā kārtībā ir reģistrējusies kā izsoles dalībnieks. 

 

2. Informācija par izsoles priekšmetu 

 

2.5. Izsoles priekšmets – nekustamais īpašums „Mazruči”, Bukaišu pagasts, Tērvetes novads, 

kadastra numurs 4656 004 0082, sastāvošs no vienas zemes vienības ar kadastra apzīmējumu  

4656 004 0082 platība 0,547 ha un uz zemes vienības atrodošās vienas dzīvojamās ēkas drupām 

un vienas saimniecības ēkas drupām. 

2.6. Maksāšanas līdzekļi un to proporcijas – euro 100 %. 

2.7. Nosacītā sākumcena – 2650,00 EUR (divi tūkstoši seši simti piecdesmit euro 00 centi). 

2.8. Samaksas termiņi un kārtība – pilnā apmērā viena mēneša laikā no izsoles dienas.  

 

3. Izsoles dalībnieku reģistrācijas kārtība 

 

3.3. Izsoles dalībnieku reģistrācija, izdarot attiecīgu ierakstu izsoles dalībnieku sarakstā 

notiek Tērvetes novada pašvaldības domē, kas atrodas „Zelmeņi”, Zelmeņi, Tērvetes pagasts, 

Tērvetes novadā, ēkas 2.stāvā, darba laikā no 2017.gada 01.augusta līdz 2017.gada 

06.septembra plkst. 16.00. 
3.4. Reģistrējoties izsoles dalībnieku sarakstā, izsoles dalībnieka pretendentam ir: 

       3.2.1. jāiesniedz : 

3) Juridiskai personai, arī personālsabiedrībai: 

 iesniegums; 

 attiecīgās pārvaldes institūcijas lēmums par nekustamā īpašuma iegādi, ja tāds 

nepieciešams; 

 attiecīgās institūcijas pilnvarojums, ja personu pārstāv pārstāvis, kura pārstāvības 

tiesības nav reģistrētas Uzņēmumu reģistrā.  

4) Fiziskai personai: 

 iesniegums; 



 pilnvarojums, ja attiecīgās personas vārdā rīkojas pilnvarots pārstāvis. 

3.2.2. jāuzrāda : 

3) Juridiskai personai : 

 kvīts par iemaksāto drošības naudu 10 % (desmit procentu) apmērā no nekustamā 

īpašuma izsoles nosacītās sākumcenas. 

4) Fiziskai personai : 

 personu apliecinošs dokuments; 

 kvīts par iemaksāto drošības naudu 10 % (desmit procentu) apmērā no nekustamā 

īpašuma izsoles nosacītās sākumcenas. 

3.3. Izsoles drošības nauda ir iemaksājama Tērvetes novada pašvaldības, reģistrācijas 

Nr.90001465562, norēķinu kontos: 

AS SEB banka, UNLALV2X, konta Nr.LV98UNLA0006011130654; 

AS Swedbank, HABALV22, konta Nr.LV55HABA0551020477861; 

ar norādi - izsoles nodrošinājums „Mazruči”, Bukaišu pagasts. 

 

4. Izsoles norises procedūra 

 

4.12. Telpā, kurā notiek izsole, tiek pielaisti tikai izsoles dalībnieki. Par citu personu 

pielaišanu izsoles vietā izlemj izsoles komisijas priekšsēdētājs. 

4.13. Izsoles darbu vada un kārtību tajā, ciktāl to neregulē spēkā esošie normatīvie akti 

un Noteikumi, nosaka izsoles komisijas priekšsēdētājs. Nepakļaušanās izsoles komisijas 

priekšsēdētāja rīkojumiem var būt par iemeslu izsoles pārtraukšanai. 

4.14. Pirms izsoles sākšanās izsoles dalībnieki paraksta Noteikumus. 

4.15. Izsoles dalībnieku vairāksolīšana notiek izsoles dalībnieku reģistrācijas saraksta 

kārtībā. 

4.16. Izsoles soli nosaka izsoles vadītājs 10 % (desmit procentu) robežās no izsolāmā 

nekustamā īpašuma nosacītās sākumcenas, nosakot to noteiktas summas veidā. 

4.17. Izsoles vadītājs, izsoles dalībnieku reģistrācijas saraksta kārtībā, izsauc katru 

izsoles dalībnieku un izsoles dalībnieku reģistrācijas sarakstā atzīmē tā piedāvāto cenu. Cenas 

atzīmēšana ir jāturpina, kamēr izsoles dalībnieks to paaugstina. 

Atsakoties no tālākās solīšanas, katram izsoles dalībniekam ar savu parakstu izsoles 

dalībnieku reģistrācijas sarakstā jāapstiprina sava pēdējā solītā cena. 

4.18. Par izsoles uzvarētāju (nosolītāju) tiek noteikta persona, kura ir nosolījusi 

visaugstāko cenu. 

4.19. Izsoles uzvarētājam viena mēneša laikā no izsoles dienas jāveic piedāvātās 

summas, atrēķinot naudā iemaksāto nodrošinājumu, nomaksu. 

4.20. Izsoles uzvarētājam 7 (septiņu) dienu laikā no izsoles rezultātu apstiprināšanas 

dienas ir jāparaksta pirkuma līgums.  

4.21. Nokavējot Noteikumos noteikto samaksas termiņu vai atsakoties no nosolītā 

nekustamā īpašuma izpirkšanas, vai līguma parakstīšanas, izsoles uzvarētājs zaudē iemaksāto 

drošības naudu un tiesības uz nosolītā īpašuma izpirkšanu. 

4.22. Izsoles dalībniekiem, kuri nekustamā īpašuma izpirkšanas tiesības nav nosolījuši, 

iemaksātā drošības nauda tiek atmaksāta 7 (septiņu) dienu laikā no izsoles norises dienas. 

 

5. Izsoles dalībnieku tiesības un pienākumi 

 

5.4. Izsoles dalībniekam rūpīgi jāiepazīstas ar Noteikumos ietvertajiem norādījumiem un 

jāievēro Noteikumos ietvertās prasības. 

5.5. Katrs izsoles dalībnieks, parakstot Noteikumus, apņemas ievērot visus Noteikumos minētos 

nosacījumus un akceptē tā noteikumus. 



5.6. Izsolē starp tās dalībniekiem aizliegta vienošanās, kas varētu iespaidot izsoles rezultātus un 

gaitu. 

 

Domes priekšsēdētāja                                                                         D. Reinika 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



APSTIPRINĀTS 

ar Tērvetes novada domes 

2017.gada 27. Jūlija sēdes 

lēmumu  (prot. Nr.14, 13.§) 

 

 

 

Tērvetes novada  domes 

Komunālā dienesta nodaļas  nolikums 

Izdots saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām" 

41.panta pirmās daļas 2.punktu  

 

 

I. VISPĀRĪGIE NOTEIKUMI 

 

1. Tērvetes novada domes Komunālā dienesta nodaļa (turpmāk – nodaļa) ir Tērvetes novada 

domes centrālās administrācijas (turpmāk – administrācija) struktūrvienība, kura nodrošina tai 

noteikto funkciju veikšanu. 

2. Nodaļa savā darbībā ievēro Latvijas Republikas Satversmi, likumus, Ministru Kabineta 

noteikumus, Tērvetes novada domes (turpmāk – Dome) saistošos noteikumus, lēmumus un 

rīkojumus, Domes priekšsēdētāja un izpilddirektora lēmumus un rīkojumus, kā arī šo nolikumu. 

3. Nodaļa ir tiešā strukturālā Domes izpilddirektora pakļautībā. 

4. Nodaļa pilda savus uzdevumus, sadarbojoties ar citām Domes nodaļām, iestādēm, 

kapitālsabiedrībām, citām juridiskām personām. 

5. Nodaļu izveido, reorganizē un likvidē, kā arī nodaļas sākotnējo darbinieku amatu sarakstu un 

nodaļas nolikumu apstiprina Dome.  

6. Nodaļas nolikums ir saistošs visiem tās darbiniekiem. 

7.  Nodaļas juridiskā adrese: “Zelmeņi”, Tērvetes pagasts, Tērvetes novads, LV 3730. 

 

II. NODAĻAS FUNKCIJAS, UZDEVUMI, KOMPETENCE 

 

9. Nodaļas funkcijas un uzdevumi: 

9.1 nodrošināt Tērvetes novadā komunālo pakalpojumu sniegšanu daudzdzīvokļu dzīvojamām 

mājām, sabiedriskām ēkām, kuras izmanto centralizēto ūdensapgādi, notekūdeņu savākšanu un 

siltumapgādi; 

9.2. nodrošināt nodaļas pārraudzībā esošo ūdens maģistrālo piegādes tīklu apkalpošanu, artēzisko 

aku un dzeramā ūdens attīrīšanas iekārtu darbību, centralizētas kanalizācijas sistēmas 

apkalpošanu, kanalizācijas sūkņu staciju un notekūdeņu attīrīšanas iekārtu darbību, centralizētas 

apkures sistēmas apkalpošanu ; 

9.3. organizēt Domes autoparka un autoceļu uzturēšanu un apsaimniekošanu, zaļās zonas 

apsaimniekošanu un labiekārtošanu; 



9.4. atbilstoši normatīvo aktu prasībām organizēt Domes dzīvojamā un nedzīvojamā fonda 

apsaimniekošanu un pārvaldīšanu, īres un nomas līguma projektu sagatavošanu;  

9.5. koordinēt elektroiekārtu montāžu, remontu un apkopes Domes īpašumā un valdījumā 

esošajās ēkās; 

9.6. organizēt un nodrošināt visa veida atkritumu savākšanu; 

9.7. organizēt Domes dzīvojamā un nedzīvojamā fonda tehniski vizuālo apsekošanu un sniegt 

priekšlikumus un rekomendācijas ēku uzturēšani; 

9.8. izskatīt un saskaņot vai nesaskaņot apakšstruktūrvienību sagatavotās remontdarbu 

specifikācijas un tāmes; 

 

 

 

III. NODAĻAS TIESĪBAS UN PIENĀKUMI 

 

11.Nodaļas tiesības atbilstoši tās kompetencei: 

11.1 pieprasīt un saņemt darbam nepieciešamo informāciju un dokumentus no Domes, Domes 

struktūrvienībām, kapitālsabiedrībām, kā arī citu  valsts un pašvaldību instirtūcijām, juridiskām 

un fiziskām personām; 

11.2. piedalīties Domes pastāvīgo komiteju un Domes sēdēs, kā arī komisiju un darba grupu 

sanāksmēs nodaļas kompetences jautājumu izskatīšanas ietvaros; 

11.3. patstāvīgi lemt par nodaļas kompetencē esošajiem jautājumiem un veikt darbības, kas 

nodrošina nodaļas noteikto uzdevumu izpildi, saskaņojot tos ar Domes priekšsēdētāju un/vai 

Domes izpilddirektoru;  

11.4. sadarboties ar valsts un pašvaldību kontroles institūcijām un inspekcijām;  

11.5. izstrādāt priekšlikumus un rosināt izmaiņas nodaļas kompetencē esošajās jomās;  

11.6. saņemt nodaļas darbība efektīvai organizēšanai nepieciešamo tehnisko un organizatorisko 

nodrošinājumu Domes budžeta līdzekļu ietvaros; 

11.7. piedalīties Domes darbinieku kvalifikācijas paaugstināšanas kursos; 

11.8. pieņemt juridisko un privātpersonu iesniegumus un sūdzības par nodaļas kompetencē 

esošajiem jautājumiem, pieņemt personas, veikt pārbaudes par saņemtajiem iesniegumiem, 

organizēt trūkumu novēršanu un atbilžu sniegšanu; 

11.9. gatavot lēmumu projektus domes komitejām un domes sēdēm par nodaļas kompetencē 

esošiem jautājumiem, piedalīties šo jautājumu izskatīšanā; 

11.10. sadarbojoties ar valsts, pašvaldību institūcijām un visām Domes struktūrvienībām, sniegt 

pieprasīto informāciju par nodaļas kompetencē esošajiem jautājumiem. 

12. Nodaļas pienākumi atbilstoši tās kompetencei; 

12.1. atbilstoši šajā Nolikumā noteiktajam mērķim, funkcijām un uzdevumiem nodrošināt 

nodaļai noteikto uzdevumu kvalitatīvu un laicīgu izpildi; 

12.2. sadarboties ar Domes iestādēm, struktūrvienībam un citam institūcijām nepieciešamās 

informācijas iegūšanai un apmaiņai; 

12.3. Domes nolikumā noteiktajā kārtībā sagatavot lēmumprojektus iesniegšanai Domes 

pastāvīgajās komitejās un komisijās, sēdēs nodaļas kompetencē esošajos jautājumos; 



12.4. patstāvīgi vai sadarbībā ar Domes iestādēm, struktūrvienībām un kapitālsabiedrībām īstenot 

Domes pieņemtos lēmumus un Domes priekšsēdētāja un/vai izpilddirektora rīkojumus, 

norādījumus nodaļas kompetencē esošajos jautājumos; 

12.5. atbilstoši Domes noteiktajai kārtībai un termiņiem izstrādāt un iesniegt nodaļas budžeta 

pieprasījumu;  

12.6. likumīgi, racionāli un lietderīgi izmantot piešķirtos finanšu, tehniskos un darbaspēka 

resursus, nodrošinot nodaļas funkciju izpildi; 

12.7. nodaļas kompetences ietvaros piedalīties normatīvo aktu (saistošo noteikumu, lēmumu, 

nolikumu) izstrādē, kuru izdošana ir Domes kompetencē;  

12.8. atbilstoši nodaļas kompetencei pieņemt apmeklētājus Domes noteiktajos apmeklēšanas 

laikos, izskatīt fizisko un juridisko personu iesniegumus, priekšlikumus  un sūdzības, veikt 

saraksti ar fiziskām un juridiskām personām atbilstoši normatīvo aktu prasībām; 

12.9. nodrošināt dokumentu noformēšanu, apriti un uzglabāšanu atbilstoši normatīvajos aktos un 

Domes noteiktajām lietvedības prasībām; 

12.10. izpildīt citus normatīvajos aktos noteiktos pienākumus un prasības atbilstoši nodaļas 

kompetencei. 

 

IV. NODAĻAS STRUKTŪRA UN DARBA ORGANIZĀCIJA 

 

13. Nodaļas darbu, nodrošinot tās nepārtrauktību, lietderību un tiesiskumu, organizē nodaļas 

vadītājs, kurš rīkojas saskaņā ar darba līgumu un amata aprakstu atbilstoši normatīvo aktu 

prasībām un nolikumu. 

14. Nodaļas vadītājs savas kompetences ietvaros:   

14.1. nosaka nodaļas uzdevumus, plāno, organizē tās darbību un kontrolē noteikto uzdevumu 

izpildi; 

14.2. nodrošina nodaļas finanšu un materiālo līdzekļu likumīgu, racionālu un lietderīgu 

izmantošanu, izstrādā un iesniedz apstiprināšanai nodaļas finanšu gada budžeta tāmi atbilstoši 

Domes noteiktajai kārtībai, seko budžeta izpildei; 

14.3. saskaņā ar Domes pilnvarojumu, ja tāds nepieciešamas, pārstāv Domi  valsts un pašvaldību 

sabiedriskajās institūcijās, kā arī attiecībās ar citām personām un iestādēm, ja normatīvajos aktos 

nav noteikta cita pārstāvības kārtība; 

14.4. nodrošina nodaļas darbību reglamentējošo dokumentu izstrādi; 

14.5. izstrādā nodaļas darbinieku amata aprakstus, nosakot darbinieku atbildību pienākumus un 

tiesības; 

14.6. pēc Domes priekšsēdētāja un/vai Domes izpilddirektora pieprasījuma sniedz informāciju 

par nodaļas darbu un citiem jautājumiem; 

15. Nodaļas vadītāju viņa prombūtnes laikā aizvieto normatīvajos aktos noteiktā kārtībā 

16. Nodaļas vadītāju ieceļ amatā un atbrīvo no amata izpilddirektors, saskaņojot ar domes 

priekšsēdētāju.  

17. Darbinieki darbojas savas kompetences ietvaros saskaņā ar normatīvajiem aktiem, nodaļas 

nolikumu, atbilstoši attiecīgā darbinieka darba līgumam un apstiprinātā amata apraksta 

nosacījumiem.    

18. Ja nodaļas darbinieks saņem tiešu uzdevumu no Domes priekšsēdētāja un/vai Domes 

izpilddirektora, darbinieks par to informē nodaļas vadītāju. 



 

 

V. NODAĻAS DARBĪBAS TIESISKUMA NODROŠINĀJUMA MEHĀNISMS 

 

19. Katrs nodaļas darbinieks ir atbildīgs par: 

19.1. amata pienākumu un darba uzdevumu savlaicīgu, precīzu un godprātīgu izpildi, kā arī par 

uzticēto darba priekšmetu un līdzekļu saglabāšanu, izmantošanu atbilstoši to lietošanas 

noteikumiem; 

19.2. iegūtās informācijas konfidencialitātes nodrošināšanu/fizisko personu datu aizsardzības 

principa ievērošanu saskaņā ar spēkā esošajioem normatīvajiem aktiem. 

20. Nodaļas darbības tiesiskuma nodrošināšanas mehānisms: 

20.1. darbinieka faktisko rīcību var apstrīdēt, iesniedzot attiecīgu iesniegumu nodaļas vadītājam; 

20.2. nodaļas vadītāja lēmumu par darbinieka faktisko rīcību var apstrīdēt, iesniedzot attiecīgu 

iesniegumu Domes izpilddirektoram; 

20.3. nodaļas vadītāja faktisko rīcību var apstrīdēt, iesniedzot attiecīgu iesniegumu Domes 

izpilddirektoram; 

 

V. NODAĻAS FINANSĒŠANAS AVOTI UN KĀRTĪBA 

 

21. Dome nodrošina nodaļas uzturēšanas un saimnieciskos izdevumus, tajā skaitā personāla 

darba algas, un nosaka kārtību, kādā nodaļa tiek finansēta no Domes budžeta. 

22. Visa finanšu aprite tiek organizēta centralizēti Domē; 

23. Nodaļas finanšu darbības dokumentāciju kārto saskaņā ar normatīvajiem aktiem, Domes 

lēmumiem, noteikumiem, Domes priekšsēdētāja, Domes izpilddirektora rīkojumiem. 

 

VI. NOLIKUMA UN TĀ GROZĪJUMU PIEŅEMŠANAS KARTĪBA 

 

24. Nodaļas nolikuma, to grozījumu izstrādi nodrošina nodaļas vadītājs. Nodalas nolikumu, tā 

grozījumus apstiprina ar Domes lēmumu. 

25. Grozījumus nodaļas nolikumā var ierosināt Domes priekšsēdētājs, Domes izpilddirektors vai 

nodaļas vadītājs. 

 

VI. NOBEIGUMA NOTEIKUMI 

 

26. Nolikumam ir viens pielikums uz vienas lapas, kur atspoguļota nodaļas struktūra. 

27. Nolikums stājas spēkā ar datumu, kad to apstiprinājusi Tērvetes novada dome. 

 

 

Domes priekšsēdētāja                                                                         D. Reinika 

 

 



 

 

Pielikums 

Tērvetes novada domes 

Komunālās nodaļas nolikumam 

 

Tērvetes novada domes komunālā nodaļa 

                  

            ↓         ↓          ↓     

 

Tērvetes pagasta 

komunālā dienesta 

vadītājs 

Augstkalnes 

pagasta komunālā 

dienesta vadītājs 

Bukaišu pagasta 

komunālā dienesta 

vadītājs 

                     

                ↓                                         ↓                                        ↓ 

         Darbinieki                            Darbinieki                   Darbinieki 

 

 

 

 

 

 

Domes priekšsēdētāja                                                                         D. Reinika 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


