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Tērvetes novads, Zelmeņi 

Sēde sasaukta plkst.10.00 

Sēde atklāta plkst. 10.00 

 

DIENAS KĀRTĪBĀ 

 

*Izpilddirektora ziņojums 

 

  1. Par  Tērvetes novada pašvaldības normatīvā akta “Noteikumi par iepirkumu organizēšanas 

       kārtību”  apstiprināšanu 

2.  Par saistošo noteikumu Nr. 10 „Grozījumi Tērvetes novada domes 2017. gada 

    7. februāra saistošajos noteikumos Nr. 3 „Tērvetes novada pašvaldības budžets 2017. 

     gadam”” apstiprināšanu 

3.  Par saistošo noteikumu Nr. 11 “Sabiedrisko ūdenssaimniecības pakalpojumu 

     sniegšanas un lietošanas kārtība  Tērvetes novadā” apstiprināšanu 

4.  Par pārstāvja nominēšanu dalībai Zemgales plānošanas reģiona attīstības padomei 

5.  Par papildu  štata vietu piešķiršanu Augstkalnes vidusskolai 

6.  Par dalību projektu konkursā 

7.  Par dalību projektu konkursā 

 

Sēdi vada domes priekšsēdētāja Dace Reinika 

Sēdi protokolē  sekretāre Inese Meija 

 

 

Piedalās: D.Reinika, A.Bruss, S.Laizāns, I.Krūmiņa, L.Karloviča, Dz.Sirsone, A.Miķelsons 

 

Sēdē nepiedalās: I.Vēveris 

 

Pašvaldības administrācijas darbinieki: domes izpilddirektors M.Berlands, Tērvetes pagasta 



pārvaldes vadītāja D.Vācere, izglītības darba koordinatore I.Roze 

 

Piedalās: Laikraksta „Zemgale” reportiere  E. Bēvalde 

Domes priekšsēdētāja lūdz deputātus sēdes darba kārtību  papildināt ar vienu 

papildjautājumu: 

  8. Par līdzfinansējuma piešķiršanu kultūras pieminekļa atjaunošanai 

 

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

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

 Iekļaut dienas kārtībā vienu papildjautājumu: „Par līdzfinansējuma piešķiršanu kultūras 

 pieminekļa atjaunošanai” 

 

 Domes priekšsēdētāja lūdz deputātus apstiprināt izsludināto Domes sēdes darba kārtību ar  

 8 .jautājumiem 

 

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

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

Apstiprināt domes sēdes darba kārtību ar 8.jautājumiem 

 

DARBA KĀRTĪBĀ 

 

*Izpilddirektora ziņojums 

 

  1. Par  Tērvetes novada pašvaldības normatīvā akta “Noteikumi par iepirkumu organizēšanas 

       kārtību”  apstiprināšanu 

2.  Par saistošo noteikumu Nr. 10 „Grozījumi Tērvetes novada domes 2017. gada 

    7. februāra saistošajos noteikumos Nr. 3 „Tērvetes novada pašvaldības budžets 2017. 

     gadam”” apstiprināšanu 

3.  Par saistošo noteikumu Nr. 11 “Sabiedrisko ūdenssaimniecības pakalpojumu 

     sniegšanas un lietošanas kārtība  Tērvetes novadā” apstiprināšanu 

4. Par pārstāvja nominēšanu dalībai Zemgales plānošanas reģiona attīstības padomei 

5. Par papildu  štata vietu piešķiršanu Augstkalnes vidusskolai 

6. Par dalību projektu konkursā 

7. Par dalību projektu konkursā 

8. Par līdzfinansējuma piešķiršanu kultūras pieminekļa atjaunošanai 

      

       Sēdes sākumā domes priekšsēdētāja D.Reinika informē deputātus, ka š.g. 15. jūnijā ir 

saņemts iesniegums no deputātes Madaras Dargužas (Nacionālā apvienība "Visu Latvijai"- 

"Tēvzemei un Brīvībai/LNNK"), ar kuru viņa informē, ka pamatojoties uz Republikas 

pilsētas domes un novada domes deputāta statusa likuma 3.1  panta trešo daļu, noliek savas 

deputāta pilnvaras uz bērna kopšanas atvaļinājuma laiku līdz 2017.gada 18.decembrim 

(ieskaitot) . 

   Par saņemto Madaras Dargužas iesniegumu tika informēta Tērvetes novada vēlēšanu 

komisija. 

    22. jūnijā tika saņemts iesniegums no Tērvetes novada vēlēšanu komisijas 

priekšsēdētājas Daces Vāceres par to,  ka uz laiku deputāta pilnvaras nolikušās deputātes 

Madaras Dargužas vietā ir uzaicināma stāties Anitra Skalbiņa  no Nacionālās apvienības 

"Visu Latvijai"- "Tēvzemei un Brīvībai/LNNK".  

Ievērojot minēto un saskaņā ar Republikas pilsētas domes un novada domes deputāta 

statusa likuma 3.1panta ceturtās daļas nosacījumiem, ar šo brīdi ir beigušās deputātes 



Madaras Dargužas pilnvaras un Anitra Skalbiņa  ir uzaicināma stāties deputātes Madaras 

Dargužas vietā un uzsākt pildīt deputāta pienākumus, aicinot viņu uz nākamo domes sēdi. 

     Anitra Skalbiņa jau ir informēta par šiem apstākļiem un viņa nav atteikusies pildīt 

deputāta pienākumus. 

 

Tērvetes novada pašvaldības izpilddirektora 

2017. gada 29. jūnija  ziņojums par pašvaldības darbu 

 Ziņo M..Berlands 

 

*    26. jūnijā noslēdzās iepirkums TND2017/5/ERAF Publisko iepirkumu likuma 

9.panta kārtībā  "Pašvaldības ceļu Te38 (0,7 km) un Te36 (0,4 km) asfaltēšana" 

darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 3.3.1 specifiskā atbalsta mērķa 

"Palielināt privāto investīciju apjomu reģionos, veicot ieguldījumus uzņēmējdarbības 

attīstībai atbilstoši pašvaldību attīstības programmās noteiktajai teritoriju 

ekonomiskajai specializācijai un balstoties uz vietējo uzņēmēju vajadzībām" ietvaros.     

  Saņemti trīs pretendentu piedāvājumi. SIA"Ceļu būvniecības sabiedrība "IGATE"" 

iesniedza piedāvājumu par 166 442,77 EUR,  SIA"Saldus ceļinieks" par 169 633,75 

EUR, bet SIA "DSM Meistari" piedāvāja darbus izpildīt par 168 362,70 EUR, 

neieskaitot PVN. 

  Iepirkumu komisija, izskatot  iepirkuma pretendentu iesniegtos piedāvājumus un 

konstatējot, ka piedāvājums ar viszemāko cenu  atbilst  iepirkuma prasībām,  un 

pretendents nav izslēdzams no dalības iepirkumā, atzina , ka par iepirkuma uzvarētāju 

ir atzīstams  iepirkuma pretendents SIA "Ceļu būvniecības sabiedrība "IGATE"". 

Projekts paredz veikt autoceļu Te38A"Dobeles šoseja-Laktas" un Te36C "Zemzari-

Pilkalni" pārbūvi, paredzot asfaltbetona seguma izbūvi un atrisinot ūdens atvadi no 

ceļa klātnes visā posmā. 

  Šajā sakarā CFLA tiek gatavota iesniegšanai iepirkuma dokumentācija, un pēc 

apstiprinoša lēmuma saņemšanas tiks slēgts būvdarbu līgums ar minēto pretendentu.  

 

*     Saskaņā ar noslēgto līgumu par „Tērvetes pašvaldības autoceļu ikdienas  

uzturēšanas darbu veikšanu” , ir pabeigti pašvaldības grants ceļu greiderējamās kārtas 

atjaunošanas darbi šādiem ceļu posmiem.  

Augstkalnes pagastā: 

 Au-15 Veikals"Birztaliņas"- Ērmes- Tērvetes pagasts 1000m garumā; 

Au-34 Zaļenieku pagasts -Likteņi- Bauskas šoseja, 550m garumā; 

Au-36 Bauskas šoseja-Darbnīcas- Dzeguzēni, atsevišķi posmi 400m garumā; 

Au- 38 Jelgavas šoseja- Anseļi, atsevišķi īsi posmi; 

Au-57 Kalniņi- Mežinieki-Bukaišu ceļš, atsevišķi posmi 350m garumā; 

Au-29 Stūri-Internāts-A/S Arta F, 50m garā posmā. 

Bukaišu pagastā: 

Bu-19 Rijas- Mirdzas 220m garumā; 

Bu-1 Stūrīši-Mednieki 730m garumā; 

Bu-16 Mežvidi-Ataugas 140m garumā; 

Bu-9 Rutki-Rudžeikas atsevišķi posmi 390m garumā. 

 

*  Pabeigta "Priežu" kapsētas digitalizācija Bukaišu pagastā un "Gaiļu" kapsētas 

digitalizācija Augstkalnes pagastā. Darbus veica SIA "Cemety". Apmācīti strādāt ar 

Cemety programmu kapu pārziņi. Atbildīgie par datu papildināšanu un saglabāšanu 

sistēmā būs pagasta pārvalžu vadītāji. 

 



*   22. jūnijā noslēdzās iepirkums TND2017/11  Publisko iepirkumu likuma 9.panta 

kārtībā " Ēkas "Zelmeņi" atjaunošanas darbu veikšana". Tika saņemti trīs pretendentu 

piedāvājumi. SIA"DIZAINA GRUPA" iesniedza piedāvājumu par 144 752,27 EUR, 

SIA "BD&C" par 108 625,33 EUR, bet SIA"SKORPIONS VS" par 127 984,92 EUR, 

neieskaitot PVN. Izvērtējot iesniegtos piedāvājumus, iepirkumu komisija atzina 

pretendenta SIA "BD&C" dokumentāciju par neatbilstošu iepirkuma nolikuma 

prasībām, tādējādi nolemts slēgt iepirkuma līgumu ar SIA"SKORPIONS VS" par 

augstāk minēto  cenu.           Projekta pirmā kārta paredz pašvaldības ēkas "Zelmeņi" 

jumta siltināšanu, nenomainīto logu un durvju nomaiņu, kā arī ventilācijas sistēmas 

ierīkošanu kultūras nama aktu zālē, atbilstoši tehniskajam projektam. 

 

*   6.jūnijā noslēgts līgums ar SIA"SKORPIONS VS" par zēnu mājturības telpu 

remontdarbu veikšanu.  Līgums paredz telpu renovāciju un elektroinstalācijas 

atjaunošanu. Darbi jāpabeidz līdz 14. jūlijam.  

 
 

 

1. paragrāfs 

Par  Tērvetes novada pašvaldības normatīvā akta “Noteikumi par iepirkumu organizēšanas  

kārtību” apstiprināšanu 

D.Reinika 

 

     Tērvetes novada dome ir izskatījusi Finanšu komitejas iesniegto lēmuma projektu par   

noteikumu “Noteikumi par iepirkumu organizēšanas kārtību” projektu. Pamatojoties uz likuma 

„Par pašvaldībām” 21. pantu, atklāti vārdiski balsojot: PAR – 7 (D.Reinika, A.Bruss, 

S.Laizāns, I.Krūmiņa, L.Karloviča, Dz.Sirsone, A.Miķelsons), PRET- nav, ATTURAS – nav, 

NOLEMJ:  

 

     Apstiprināt Tērvetes novada pašvaldības normatīvo aktu   ”Noteikumi par iepirkumu 

organizēšanas kārtību” (pielikumā) 

 

 

 

2. paragrāfs 

Par saistošo noteikumu Nr. 10 „Grozījumi Tērvetes novada domes 2017. gada 7. 

februāra saistošajos noteikumos Nr. 3 „Tērvetes novada pašvaldības budžets 

2017. gadam”” apstiprināšanu 

D.Reinika 

 

    Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21. pantu un 46. pantu, Tērvetes novada domes 

Finanšu komitejas lēmuma projektu, Tērvetes novada dome, atklāti vārdiski balsojot: PAR – 7 

(D.Reinika, A.Bruss, S.Laizāns, I.Krūmiņa, L.Karloviča, Dz.Sirsone, A.Miķelsons), PRET- 

nav, ATTURAS – nav, NOLEMJ:  

 

 

    Apstiprināt Tērvetes novada pašvaldības saistošos noteikumus Nr. 10 „Grozījumi Tērvetes 

novada domes 2017.gada 7.februāra  saistošajos noteikumos Nr. 3 „Tērvetes novada 

pašvaldības budžets 2017. gadam” (Noteikumi pielikumā). 

 

 



 

3. paragrāfs 

Par saistošo noteikumu Nr. 11 “Sabiedrisko ūdenssaimniecības pakalpojumu 

sniegšanas un lietošanas kārtība  Tērvetes novadā” apstiprināšanu 

D.Reinika 

 

   Tērvetes novada dome ir izskatījusi   Finanšu komitejas iesniegto lēmuma  projektu par 

saistošo noteikumu Nr.11 “Sabiedrisko ūdenssaimniecības pakalpojumu sniegšanas un 

lietošanas kārtība  Tērvetes novadā” projektu.       Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 

21. pantu, Tērvetes novada dome, atklāti vārdiski balsojot: : PAR – 7 (D.Reinika, A.Bruss, 

S.Laizāns, I.Krūmiņa, L.Karloviča, Dz.Sirsone, A.Miķelsons), PRET- nav, ATTURAS – nav, 

NOLEMJ: 

 

1. Apstiprināt Tērvetes novada domes saistošos noteikumus  Nr.11 “Sabiedrisko 

ūdenssaimniecības pakalpojumu sniegšanas un lietošanas kārtība  Tērvetes novadā” 

(pielikumā); 

2. Nosūtīt saistošos noteikumus triju darba dienu laikā pēc to parakstīšanas Vides 

aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai atzinuma sniegšanai; 

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

par pieņemto saistošo noteikumu tiesiskumu, publicēt saistošos noteikumus informatīvajā 

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

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

 

 

 

4. paragrāfs 

Par pārstāvja nominēšanu dalībai Zemgales plānošanas reģiona attīstības padomei 

D.Reinika 

 

     Tērvetes novada dome ir izskatījusi Zemgales plānošanas reģiona 2017. gada 12. jūnija 

vēstuli “Nr.17/1-6/106e  “Par pārstāvja nominēšanu dalībai Zemgales plānošanas reģiona 

attīstības padomei”.  

      Ievērojot Zemgales plānošanas reģiona priekšlikumu un pamatojoties uz likuma  „Par 

pašvaldībām” 21. panta pirmās daļas 27. punktu, Reģionālās attīstības likuma 17 pantu, Finanšu 

komitejas lēmuma projektu,  Tērvetes novada dome, atklāti vārdiski balsojot: PAR – 6 

(A.Bruss, S.Laizāns, I.Krūmiņa, L.Karloviča, Dz.Sirsone, A.Miķelsons), PRET- nav, 

ATTURAS – nav, balsojumā nepiedalās – 1 (D.Reinika),  NOLEMJ: 

 

Nominēt dalībai Zemgales plānošanas reģiona attīstības padomē Tērvetes novada 

domes priekšsēdētāju  Daci Reiniku 

 

 

 

5. paragrāfs 

Par papildu  štata vietu piešķiršanu Augstkalnes vidusskolai 

D.Reinika 

 

     Tērvetes novada dome ir izskatījusi Finanšu komitejas iesniegto lēmuma projektu par   

Augstkalnes vidusskolas direktores Ievas Krūmiņas   2017. gada 12. jūnija iesniegumu. Sakarā 

ar bērnu skaita palielināšanos direktore   lūdz piešķirt papildu 0,6 likmes audzinātājam 



pirmsskolas izglītības grupā “Zvaniņi” 3-4 gadīgo bērnu grupā.  Lai nodrošinātu izglītojamo 

profilaktiskās veselības aprūpi un pirmās palīdzības pieejamību Augstkalnes vidusskolā, 

direktore lūdz arī izveidot skolas  māsas štata vietu- 0,5 slodzes.  

Pamatojoties uz likuma  „Par pašvaldībām” 21. pantu, Tērvetes novada dome, atklāti 

vārdiski balsojot: PAR – 7 (D.Reinika, A.Bruss, S.Laizāns, I.Krūmiņa, L.Karloviča, 

Dz.Sirsone, A.Miķelsons), PRET- nav, ATTURAS – nav, NOLEMJ: 

 

1. Piešķirt  papildu 0,6 likmes pirmsskolas skolotājam  Augstkalnes vidusskolā  ar 2017. 

gada 28. augustu. 

2. Izveidot jaunu štata vietu Augstkalnes vidusskolā- skolas māsa, nosakot 0,5 likmes ar 

2017. gada 1.septembri. 

 
 

 

6. paragrāfs 

Par dalību projektu konkursā 

D.Reinika 

 

 

Ievērojot Tērvetes novada domes 2015. gada 22. decembra sēdes Nr.17 lēmumu “Par 

pasākuma “Pamatpakalpojumi un ciematu atjaunošana lauku apvidos” Tērvetes novada 

objektu atlases kritērijiem”, Tērvetes novada domes un uzņēmēju apspriežu rezultātus (2016. 

gada 4. februāra sanāksmes protokols Nr.1), likuma „Par pašvaldībām” 21.pantu un Ministru 

kabineta 2015. gada 18. augusta noteikumus Nr. 475 “Valsts un Eiropas Savienības atbalsta 

piešķiršanas kārtība pasākumā Pamatpakalpojumi un ciematu atjaunošana lauku apvidos” 

atklātu projektu iesniegumu konkursu veidā”, Finanšu komitejas lēmuma projektu, Tērvetes 

novada dome, atklāti vārdiski  balsojot: PAR – 7 (D.Reinika, A.Bruss, S.Laizāns, I.Krūmiņa, 

L.Karloviča, Dz.Sirsone, A.Miķelsons), PRET- nav, ATTURAS – nav, NOLEMJ: 

 

     1. Piedalīties Lauku atbalsta dienesta izsludinātajā ELFLA pasākuma “Pamatpakalpojumi 

un ciematu atjaunošana lauku apvidos” atklātā projektu konkursā, sagatavojot un iesniedzot 

Tērvetes novada pašvaldības projekta „Pašvaldības ceļa Au 49 pārbūve” pieteikumu.  

     2. Apstiprināt projekta kopējās izmaksas EUR 206 383,80 (divi simti seši tūkstoši trīs simti 

astoņdesmit trīs eiro 80 centi) apmērā, tai skaitā pašvaldības līdzfinansējums, kas sastāda EUR 

20 638,38 (divdesmit tūkstoši seši simti trīsdesmit astoņi eiro 38 centi). 

     3. Projekta īstenošanu veikt no valsts un Eiropas Savienības piešķirtā atbalsta finanšu 

līdzekļiem un pašvaldības līdzfinansējuma, ņemot aizņēmumu Valsts kasē. 

     4. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot izpilddirektoram M. Berlandam. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



7. paragrāfs 

Par dalību projektu konkursā 

D.Reinika 

 

Ievērojot Tērvetes novada domes 2015. gada 22. decembra sēdes Nr.17 lēmumu “Par 

pasākuma “Pamatpakalpojumi un ciematu atjaunošana lauku apvidos” Tērvetes novada 

objektu atlases kritērijiem”, Tērvetes novada domes un uzņēmēju apspriežu rezultātus (2016. 

gada 4. februāra sanāksmes protokols Nr.1), likuma „Par pašvaldībām” 21.pantu un Ministru 

kabineta 2015. gada 18 .augusta noteikumus Nr. 475 “Valsts un Eiropas Savienības atbalsta 

piešķiršanas kārtība pasākumā Pamatpakalpojumi un ciematu atjaunošana lauku apvidos” 

atklātu projektu iesniegumu konkursu veidā”, Finanšu komitejas lēmuma projektu, Tērvetes 

novada dome, atklāti vārdiski  balsojot: PAR – 7 (D.Reinika, A.Bruss, S.Laizāns, I.Krūmiņa, 

L.Karloviča, Dz.Sirsone, A.Miķelsons), PRET- nav, ATTURAS – nav, NOLEMJ: 

 

1. Piedalīties Lauku atbalsta dienesta izsludinātajā ELFLA pasākuma 

“Pamatpakalpojumi un ciematu atjaunošana lauku apvidos” atklātā projektu konkursā, 

sagatavojot un iesniedzot Tērvetes novada pašvaldības projekta „Piebraucamā ceļa izbūve 

AS „Agrofirma Tērvete”  birojam”    pieteikumu. 

2. Apstiprināt projekta kopējās izmaksas EUR 48 306,08 (četrdesmit astoņi tūkstoši trīs 

simti seši eiro 08 centi) apmērā, tai skaitā pašvaldības līdzfinansējums, kas sastāda EUR 

4 830,60 (četri tūkstoši astoņi simti trīsdesmit eiro 60 centi). 

3. Projekta īstenošanu veikt no valsts un Eiropas Savienības piešķirtā atbalsta finanšu 

līdzekļiem un pašvaldības līdzfinansējuma, ņemot aizņēmumu Valsts kasē. 

4.   Kontroli par lēmuma izpildi uzdot izpilddirektoram M. Berlandam. 

 

 

 

 

8. paragrāfs 

Par līdzfinansējuma piešķiršanu kultūras pieminekļa atjaunošanai 

D.Reinika 

  

      Tērvetes novada dome ir izskatījusi iesniegto lēmuma projektu par Augstkalnes - 

Mežmuižas evaņģēliski luteriskās draudzes priekšnieka E. Beržinska 2017. gada 27. 

jūnija  iesniegumu ar lūgumu atbalstīt Augstkalnes - Mežmuižas evaņģēliski 

luteriskās baznīcas atjaunošanas darbu turpināšanu - atjaunot baznīcas ārsienu 

vēsturiskā krāsojuma daļu- zvanu torņa apakšdaļu. Augstkalnes - Mežmuižas 

evaņģēliski luteriskā baznīca, “Mežmuižas baznīca”, Augstkalnes pagasts, Tērvetes 

novads,  ir valsts nozīmes arhitektūras piemineklis (valsts aizsardzības Nr. 4864).   E. 

Beržinskis lūdz atbalstīt baznīcas atjaunošanas darbus LEADER projekta ietvaros, 

piešķirot līdzfinansējumu 10% apmērā no kopējām plānotajām izmaksām, kas sastāda 

4857,56 (četri tūkstoši astoņi simti piecdesmit septiņi eiro 56 centi ). 

    Vadoties no minētā, ievērojot apstākli, ka “Mežmuižas baznīca” ir pieejama 

sabiedrības apskatei, pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 

5.punktu un  21.pantu, Tērvetes novada domes  nolikumu „ Par Tērvetes novada 

pašvaldības atbalstu nevalstisko organizāciju projektu līdzfinansēšanā”,  Tērvetes 

novada dome, atklāti vārdiski balsojot: PAR – 7 (D.Reinika, A.Bruss, S.Laizāns, 

I.Krūmiņa, L.Karloviča, Dz.Sirsone, A.Miķelsons), PRET- nav, ATTURAS – nav, 

NOLEMJ: 

 



  1.   Piešķirt līdzfinansējumu  EUR 485,76  (četri simti astoņdesmit pieci eiro un 

76 centi) apmērā no kopējām plānotajām izmaksām, kas sastāda  EUR 4857,56 (četri 

tūkstoši astoņi simti piecdesmit septiņi eiro 56 centi ),    Augstkalnes - Mežmuižas 

evaņģēliski luteriskai draudzei, reģ. Nr. 90000067026, LEADER projekta ietvaros par 

valsts nozīmes kultūras pieminekļa - Augstkalnes - Mežmuižas baznīcas, “Mežmuižas 

baznīca”, Augstkalnes pagasts, Tērvetes novads, ārsienu vēsturiskā krāsojuma daļas- 

zvanu torņa apakšdaļas fasādes atjaunošanu.   

2. Līdzfinansējumu veikt no 2017. gada pašvaldības budžeta līdzekļiem, kas 

paredzēti biedrību finansējumam -  EKK 3200. 

 

Nākošā domes sēde 2017.gada 27.jūlijā 

 

 

Sēdi slēdz 11.00 

 

 

Sēdes vadītāja                                                                    D.Reinika 

 

Protokoliste                                                                        I.Meija 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 
 

LATVIJAS REPUBLIKA 

TĒRVETES NOVADA DOME 
Reģ.Nr.90001465562 

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

e-pasts:tervetesnd@zemgale.lv 

 

 

APSTIPRINĀTI  
ar Tērvetes novada domes  

2017.gada 29.jūnija sēdes  

lēmumu (protokols Nr.13, 1.§) 

 

 

Noteikumi par iepirkumu organizēšanas kārtību 
 

Izdoti saskaņā ar Valsts pārvaldes iekārtas likuma  

72.panta pirmās daļas 2.punktu, 73.panta pirmās daļas 4.punktu, 

 likuma „Par pašvaldībām” 41.panta pirmās daļas 2.punktu.  

 
I. Vispārīgie jautājumi 

 
1. Šie noteikumi (turpmāk - Noteikumi) nosaka kārtību kādā Tērvetes novada 

pašvaldībā tiek veikti iepirkumi un slēgti piegāžu, pakalpojumu un būvdarbu līgumi, ciktāl 

to neregulē Publisko iepirkumu likums un citi LR spēkā esošie normatīvie akti.  

2. Šie noteikumi ir saistoši Tērvetes novada pašvaldības iestādēm. Iestāde ir atbildīga 

par pieejamo resursu racionālu un efektīvu izmantošanu. 

3. Noteikumos lietoti šādi termini: 

3.1. Pašvaldība - Tērvetes novada pašvaldība; 

3.2. Izpilddirektors - Tērvetes novada pašvaldības izpilddirektors; 

3.3. Līgumcena - kopējā samaksa par līguma izpildi, ietverot visus piemērojamos 

nodokļus, izņemot pievienotās vērtības nodokli; 

3.4. PIL - Publisko iepirkumu likums; 

3.5. PVN - pievienotās vērtības nodoklis; 

3.6. Iepirkuma līgums – dokuments, kas pēc iepirkuma īstenošanas tiek noslēgts ar preču 

piegādātāju, pakalpojumu nodrošinātāju vai būvdarbu veicēju, pamatojoties uz PIL un šajos 

Noteikumos noteiktajā kārtībā veikto iepirkumu rezultātiem un uz kuru pamata Iestādes veic 

maksājumus par iepirkto preci, pakalpojumu vai būvdarbiem 

3.7. EIS - Elektronisko iepirkumu sistēma; 

3.8. Iestāde – Tērvetes novada pašvaldības iestādes;  

3.9. Pasūtītājs – Tērvetes novada pašvaldības iestādes; 

3.10. Iepirkumu plāns – visi pasūtītāja veicamie iepirkumi, kuru īstenošana plānota kārtējā 

gada laikā.  

3.11. Piegādātājs - fiziskā vai juridiskā persona, šādu personu apvienība jebkurā to 

kombinācijā, kas attiecīgi piedāvā tirgū veikt būvdarbus, piegādāt preces vai sniegt pakalpojumus; 



3.12. Piegādātāja izvēle - procedūra, saskaņā ar kuru Pasūtītājs atlasa Piegādātājus un 

piešķir tiesības noslēgt publiskus būvdarbu, piegāžu vai pakalpojumu līgumus. 

4. Ja Pašvaldība rīko Iepirkumu, kuru līdzfinansē no Eiropas Savienības fondu līdzekļiem vai 

valsts budžeta īpaši izveidotām programmām, Pašvaldība ievēro līdzfinansējuma sniedzēja 

noteiktos kritērijus iepirkuma rīkošanai. Kārtību Pašvaldība piemēro tiktāl, cik tā nav pretrunā ar 

normatīvajos aktos noteikto, kā arī līdzfinansētāja noteiktajiem kritērijiem, kas noteikti Pašvaldībai 

iepirkumu veikšanai.  

5. Pirms iepirkuma līguma slēgšanas un iepirkuma veikšanas iepirkuma ierosinātājs nosaka 

paredzamo iepirkuma līgumcenu. Iepirkuma paredzamo līgumcenu nosaka Publisko iepirkumu 

likuma 11.panta noteiktā kārtība, ņemot vērā iestādes budžetā plānoto finansējumu. 

 

II. Iepirkumu plānošana 

 

6. Iestādes vadītāja pienākums ir plānot Iestādes iepirkumus, ievērojot PIL noteiktos mērķus 

un principus, kā arī Noteikumos noteikto iepirkumu plānošanas kārtību un procesu. Šo 

pienākumu var pildīt iestādes vadītājs vai ar iestādes vadītāja rīkojumu norīkots viens vai 

vairāki atbildīgie darbinieki. 

7. Plānojot iepirkumu, iestādes vadītājam jāņem vērā, ka nav atļauts sadalīt daļās būvdarbu, 

piegādes vai pakalpojumu procesus, lai izvairītos no attiecīgās iepirkuma procedūras 

piemērošanas. 

8. Iestādes vadītājs katru gadu līdz 10.decembrim iesniedz Pašvaldības administrācijā 

(Tērvetes novada domē) Iestādes Iepirkumu plānu par periodu janvāris-februāris, kurā norāda 

iepirkumus, kas nepieciešami Iestādes darbības nodrošināšanai kalendārā gada pirmajos 2  

(divos) mēnešos un 2 (divu) nedēļu laikā pēc pašvaldības budžeta apstiprināšanas iesniedz 

Iepirkumu plānu par periodu marts - decembris. 

9. Iepirkumu plānu sagatavo atbilstoši 1.pielikuma veidnei un to paraksta Iestādes vadītājs 

un apstiprina pašvaldības izpilddirektors, izņemot pašvaldības administrācijas Iepirkumu plānu, 

ko apstiprina Tērvetes novada pašvaldības domes priekšsēdētājs. 

10. Iepirkumu plāni tiek apstiprināti 2 (divu) nedēļu laikā pēc visu iestāžu Iepirkumu 

plānu iesniegšanas.   

11. Tērvetes novada pašvaldības Iestāžu apstiprinātie Iepirkumu plāni tiek 

konsolidēti. Tērvetes novada pašvaldības konsolidēto iepirkumu plānu apstiprina domes 

priekšsēdētājs. 

12. Tērvetes novada pašvaldības Iepirkumu komisija organizē iepirkumu norisi 

saskaņā ar konsolidēto Iepirkumu plānu. 

 

III. Elektronisko iepirkumu sistēma 

 

13. Iestādes vadītājs organizē un veic iepirkumus EIS atbilstoši Ministru kabineta 

2017.gada 28.februāra noteikumiem Nr.108 “Publisko elektronisko iepirkumu noteikumi” 

1.pielikumā noteiktajām preču un pakalpojumu grupām. 

14. Iestādes vadītājam ir pienākums preces un pakalpojumus iegādāties EIS no 

centralizēto iepirkumu institūcijas vai ar pašvaldības administrācijas starpniecību, ja attiecīgās 

preces vai pakalpojumi ietilpst Ministru kabineta noteiktajā preču vai pakalpojumu grupā un to 

līgumcena 12 mēnešu laikā (budžeta gadā) attiecīgajā preču vai pakalpojumu grupā ir 10 000 

euro vai lielāka. 

15. Gadījumā, ja iepirkums Iestādes vajadzībām tiek veikts EIS, Iestādes vadītājs vai 

iestādes vadītāja norīkota atbildīgā amatpersona vēršas pie pašvaldības izpilddirektora, lai Iestādi  

un tās norīkotos darbiniekus reģistrētu EIS ar “iepircēja” un “saņēmēja” funkcijām e-iepirkumu 

sistēmā, kas atrodas tīmekļa vietnē www.eis.gov.lv.  

http://www.eis.gov.lv/


 

IV. Neparedzētais iepirkums 

 

16. Iestādes vadītājs sagatavo pieteikumu neparedzētam iepirkumam (2.pielikums) un 

iesniedz to pašvaldības izpilddirektoram. 

17. Pieteikumu neparedzētam iepirkumam Iestādes vadītājs iesniedz Pašvaldības 

izpilddirektoram ne vēlāk kā 1 (vienu) nedēļu pirms vēlamā iepirkuma izsludināšanas datuma.  

18. Pašvaldības izpilddirektors izskata pieteikumā norādītā iepirkuma nepieciešamību, 

lietderību un finanšu pieejamību un nepieciešamības gadījumā ir tiesīgs pieprasīt papildus 

informāciju. 

19. Pēc pieteikuma saņemšanas un izskatīšanas Pašvaldības izpilddirektors 5 (piecu) 

darba dienu laikā apstiprina vai noraida pieteikumu neparedzētajam iepirkumam.  

20. Ja tiek secināts, ka iepirkumu nav iespējams veikt Iestādes vadītāja vēlamajā 

termiņā, tad vienojas par citu iespējamo laiku. 

21. Pēc neparedzētā iepirkuma pieteikuma apstiprināšanas Pašvaldības Iepirkumu 

komisija konsolidē to Iepirkumu plānā. 

22. Šajā nodaļā noteiktie termiņi neattiecas uz gadījumiem, ja neparedzētais iepirkums 

jāveic avārijas situācijas steidzamai risināšanai. 

 

V. Iepirkumu līgumu slēgšanas un iepirkumu veikšanas kārtība (Cenu aptauja), ja 

paredzamā līgumcena bez PVN 12 mēnešu laikā piegādēm un pakalpojumiem ir vienāda 

vai lielāka par 3 000 euro, bet mazāka par 10 000 euro, un būvdarbiem ir vienāda vai lielāka 

par 5 000  euro, bet mazāka par  20 000 euro 

 

23. Pašvaldības Iestāžu vadītāji iestādes plānotā budžeta ietvaros Cenu aptauju 

veikšanu un iepirkumu līgumu slēgšanu veic patstāvīgi. 

24. Pasūtītājs pirms iepirkuma līguma slēgšanas rakstveidā fiksē un izvērtē pieejamo 

informāciju par pastāvošo tirgus situāciju, veicot vismaz 2 (divu) iespējamo līguma  izpildītāju 

piedāvājumu salīdzināšanu un izvērtēšanu cenu aptaujā, izvēloties visizdevīgāko piedāvājumu 

(cena, kvalitāte, termiņi, apmaksas nosacījumi, iepriekšējā pieredze utt.), sagatavojot vismaz 

šādu dokumentāciju: 

24.1. tehniskā specifikācija/darba uzdevums, kas raksturo iepirkuma priekšmetu; 

24.2. piedāvājuma veidlapas paraugs (pēc nepieciešamības) saskaņā ar tehnisko 

specifikāciju/darba uzdevumu, kuru aizpilda piedāvājuma iesniedzējs;  

24.3. piegādātāja, ar kuru tiks slēgts iepirkuma līgums, izvēles Protokols - lēmums 

(3.pielikums). 

25. Iestādes vadītājs, veicot cenu aptaujas iepirkuma veidu, izmanto konkrētam 

iepirkumam vienu vai vairākas no sekojošām metodēm: 

25.1. elektronisko iepirkumu sistēma; 

25.2. aptauja elektroniskā vidē, izmantojot e-pastus; 

25.3. informācijas analīze tīmekļa vietnes, salīdzinot vairākus piedāvājumus; 

25.4. informācijas analīze cenu lapās, brošūrās, bukletos, katalogos u.c. veida   

dokumentos, kuros ietverti piegādātāja piedāvājumi; 

25.5. rakstiska aptauja, izmantojot pasta pakalpojumus; 

25.6. fotofiksācijas (preces nosaukums un cena). 

26.  Ja nav iespējams iegūt informāciju no vismaz 2 (diviem) piegādātājiem vai, ja 

iepirkuma priekšmetam specifiskas īpašības, Iestādes vadītājs pamato izvēli cenu aptaujas 

protokolā - lēmumā, aprakstot šī iepirkuma priekšmeta specifiskās īpašības vai citus apstākļus. 

27. Pirms iepirkuma līguma noslēgšanas Iestāde iesniedz Protokola - lēmuma  

apliecinātu kopiju un iepirkuma līguma projektu izskatīšanai un saskaņošanai pašvaldības 



izpilddirektoram. Iestādes vadītājam ir tiesības noslēgt iepirkuma līgumu tikai pēc tā  projekta 

saskaņošanas ar pašvaldības izpilddirektoru. 

28. Pasūtītājs 5 (piecu) darba dienu laikā pēc iepirkuma līguma noslēgšanas noslēgto 

iepirkuma līgumu kopā ar Piegādātāja (līguma izpildītāja) izvēli pamatojošo dokumentu – 

Protokola - lēmuma apliecinātu kopiju iesniedz glabāšanai Tērvetes novada domes 

Grāmatvedības nodaļā. 

29. Piegādātāja izvēli pamatojošie dokumenti cenu aptaujā jāuzskaita un jāglabā 

atbilstoši Iestādes lietu nomenklatūrā noteiktajā lietā. Dokumenti par veiktajām cenu aptaujām 

jāglabā 2 (divus) gadus. 

30. Iestādes vadītājs ir tiesīgs izmantot veiktās cenu aptaujas rezultātus gadījumā, ja 

iestādei ir nepieciešams iepirkt identisku preci vai pakalpojumu ne vēlāk kā 3 (trīs) mēnešus pēc 

cenu aptaujas protokola-lēmuma parakstīšanas (3.pielikums). 

 

VII. Iepirkumu līgumu slēgšanas un iepirkumu veikšanas kārtība, ja paredzamā 

līgumcena bez PVN  12 mēnešu laikā piegādēm un pakalpojumiem ir vienāda vai lielāka par 

10 000 euro un būvdarbiem vienāda vai lielāka par  20 000 euro 

31. Pašvaldības Iestāžu vadītāji saskaņā ar apstiprināto Tērvetes novada pašvaldības 

konsolidēto Iepirkumu plānu veic iepirkumus ar Tērvetes novada pašvaldības Iepirkumu komisijas 

kā centralizētas institūcijas starpniecību.  

32. Iestādes vadītājs iepirkuma priekšmeta tehniskās specifikācijas/darba uzdevuma 

projektu Iepirkumu komisijai iesniedz ne vēlāk kā 2 (divas) nedēļas pirms Iepirkuma plānā 

apstiprinātās procedūras uzsākšanas iepirkuma dokumentācijas izstrādei. 

33. Ar Tērvetes novada domes priekšsēdētāja rīkojumu Iepirkumu komisija uzsāk 

attiecīgo Iepirkumu plāna apstiprināto iepirkumu. 

34. Par iepirkuma procedūras rezultātiem, pirms iepirkuma procedūras rezultātu 

izziņošanas, iepirkuma komisija paziņo Tērvetes novada domes priekšsēdētājam, kurš apstiprina 

iepirkuma procedūras rezultātu vai pieņem lēmumu pārtraukt iepirkuma procedūru, ja tam ir 

objektīvs pamatojums (pasūtītājam vairs nav vajadzības pēc šāda iepirkuma, nepieciešamas 

būtiskas izmaiņas iepirkuma procedūras dokumentos; iesniegtie piedāvājumi pārsniedz pasūtītāja 

budžeta iespējas, nav izvēlēta atbilstoša iepirkuma procedūra saskaņā ar Publisko iepirkumu 

likumu u.c. gadījumos).  

35. Pēc iepirkuma procedūras rezultātu apstiprināšanas Tērvetes novada domes 

priekšsēdētājs uzdod iepirkuma komisijai izziņot iepirkuma procedūras rezultātus un dod atļauju 

Iestādes vadītājam iepirkuma līguma slēgšanai, kurš nodrošina iepirkuma līguma noslēgšanu 

atbilstoši iepirkuma procedūras dokumentiem, attiecīgi ievērojot arī PIL 68.pantā noteikto kārtību 

un termiņus par iesniegumu iesniegšanu Iepirkumu uzraudzības birojā par iepirkumu procedūras 

pārkāpumiem 

36.  Pasūtītājs 5 (piecu) darba dienu laikā pēc iepirkuma līguma noslēgšanas noslēgto 

iepirkuma līgumu iesniedz glabāšanai Tērvetes novada domes Grāmatvedības nodaļā atbilstoši 

Tērvetes novada pašvaldības lietu nomenklatūrā noteiktajā lietā. 

 

VIII. Noslēguma jautājums 

 

37. Ar šī normatīvā akta spēkā stāšanās dienu spēku zaudē Tērvetes novada pašvaldības 2015. 

gada 23. aprīļa  nolikums ”Kārtība, kādā tiek veikti iepirkumi un slēgti piegāžu, pakalpojumu un 

būvdarbu līgumi Tērvetes novada pašvaldībā”.   

 

 

Domes priekšsēdētāja                                                                                 D.Reinika 

 



 

 

1.pielikums 

Tērvetes  novada pašvaldības  

2017.gada  29. jūnija  noteikumiem 

“Noteikumi par iepirkumu organizēšanas kartību” 

 

 

 

___________________________________ iepirkumu plāns  
                                                     (iestādes nosaukums) 

 

Nr. 

p.k. 

Iepirkuma 

priekšmets 

Paredzamā līgumcena Iepirkuma 

procedūras  

veids 

Plānotais 

iepirkuma 

izsludināšanas 

termiņš 

Līguma darbības 

termiņš 

mēnešos/gados 

Piezīmes 

bez PVN ar PVN 

        

        

        

 

201__.gada __. ______________ 

 

 

Iestādes vadītājs ____________________________ 
                                                     (paraksts, paraksta atšifrējums) 

 

 

Sagatavotāja  vārds, uzvārds,  

tālrunis 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

2.pielikums 

Tērvetes  novada pašvaldības  

2017.gada  29. jūnija noteikumiem 

“Noteikumi par iepirkumu organizēšanas kartību” 

 

 

 

Pieteikums neparedzētam iepirkumam 

__________________________ 
 (iestādes nosaukums) 
iepirkumu plānā 

                                                      

 

Nr. 

p.k. 

Iepirkuma 

priekšmets 

Paredzamā līgumcena Iepirkuma 

procedūras 

 veids 

Plānotais 

iepirkuma 

izsludināšanas 

termiņš 

Līguma darbības 

termiņš 

mēnešos/gados 

Piezīmes 

bez PVN ar PVN 

        

        

        

 

201__.gada __. ______________ 

 

 

 

Iestādes vadītājs ____________________________ 
                                                     (paraksts, paraksta atšifrējums) 

 

 

Sagatavotāja  vārds, uzvārds,  

tālrunis 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3.pielikums 

Tērvetes novada pašvaldības  

2017.gada  29. jūnija noteikumiem 

“Noteikumi par iepirkumu organizēšanas kartību” 

 

Tērvetē , datums 

CENU APTAUJAS 

PROTOKOLS-LĒMUMS 

 
PASŪTĪTĀJA NOSAUKUMS UN REKVIZĪTI: 

Iestādes nosaukums 

Reģ. Nr. 

Adrese 

PRECES/ PAKALPOJUMA/BŪVDARBU PIRKUMA PRIEKŠMETS: 

 
MĒRĶIS: 

 

APTAUJAS METODE (atzīmēt atbilstošo): 

 

□ rakstiska aptauja, izmantojot pasta pakalpojumus; 

□ elektroniskā aptauja, izmantojot e-pastus; 

□ informācijas analīze tīmekļa vietnēs, salīdzinot vairākus piedāvājumus; 

□ informācijas analīze brošūrās, bukletos, katalogos u.c. veida dokumentos, kuros ir 

ietverti piedāvājumi. 

Piegādātājs Kontaktinformācija Cena bez PVN, EUR 

   

   

   

 

LĒMUMS: Izvēlēties piegādātāju_________________________________________ 

Pamatojums: 

□ viszemākā cena 

□ saimnieciski visizdevīgākais piedāvājums 

□ specifiskās īpašības vai citi apstākļi (saskaņā ar Noteikumu ___.punktu): 

_____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

 

Pielikumā (pievienotās izdrukas no sarakstes, tehniskā specifikācija u.c. pielikumi): 

_____ lp. 

 

Iestādes vadītājs ____________________________ 
                                                     (paraksts, paraksta atšifrējums) 

Sagatavotāja  vārds, uzvārds, tālru 

 



 

 
 

LATVIJAS REPUBLIKA 

TĒRVETES NOVADA DOME 
Reģ.Nr.90001465562 

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

e-pasts:tervetesnd@zemgale.lv 

 

 

 

APSTIPRINĀTI 

ar Tērvetes novada domes 

2017. gada  29.  jūnija 

sēdes lēmumu (prot. Nr.13, 2.§ ) 

 

       

Saistošie noteikumi Nr. 10 

„Grozījumi Tērvetes novada domes 2017.gada 7.februāra saistošajos noteikumos Nr. 3 

„Tērvetes novada pašvaldības budžets 2017.gadam”” 

 

Izdoti saskaņā ar  

likuma „Par pašvaldībām” 21.panta 2.punktu 

un likumu „Par pašvaldību budžetiem” 

 

Izdarīt Tērvetes novada domes 2017.gada 7. februāra saistošajos noteikumos Nr. 3 „Tērvetes 

novada pašvaldības budžets 2017.gadam” šādus grozījumus: 

 

Izteikt saistošo noteikumu 2. pielikumu jaunā redakcijā (2. pielikums). 

 

Domes priekšsēdētāja                    D. Reinika 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

2.pielikums 
Tērvetes novada domes saistošajiem  noteikumiem Nr. 10 

„Grozījumi Tērvetes novada domes 2017. gada 7. februāra  

saistošajos noteikumos Nr. 3 „Tērvetes novada pašvaldības  

budžets 2017. gadam”” 

 

PAMATBUDŽETA IZDEVUMU TĀMES GROZĪJUMI 2017. gadam  
 

Rādītāju nosaukumi 

Budžeta 

kategoriju 

kodi 

Apstiprināts 

2017.g. uz 

25.05.2017. 

Grozījumi 

(+/-) 

Precizētais 

2017.g. uz 

29.06.2017.   

EUR EUR EUR 

II IZDEVUMI - kopā   5030233,00 0,00 5030233,00 

1 2 3 4 5 

Atlīdzība 1000 2531334,00 0,00 2531334,00 

  Atalgojums   1100 2002791,00 0,00 2002791,00 

    Mēnešalga     1110 1920677,00 0,00 1920677,00 

    Piemaksas, prēmijas un naudas balvas     1140 60894,00 0,00 60894,00 

    Atalgojums fiziskajām personām uz 

tiesiskās attiecības regulējošu dokumentu 

pamata     1150 21220,00 0,00 21220,00 

  Darba devēja valsts sociālās 

apdrošināšanas obligātās iemaksas, 

pabalsti un kompensācijas   1200 528543,00 0,00 528543,00 

    Darba devēja valsts sociālās 

apdrošināšanas obligātās iemaksas     1210 492267,00 0,00 492267,00 

    Darba devēja pabalsti, kompensācijas 

un citi maksājumi     1220 36276,00 0,00 36276,00 

Preces un pakalpojumi 2000 1954683,00 10500,00 1965183,00 

  Mācību, darba un dienesta 

komandējumi, darba braucieni   2100 14674,00 0,00 14674,00 

    Iekšzemes mācību, darba un dienesta 

komandējumi, darba braucieni     2110 3030,00 0,00 3030,00 

    Ārvalstu mācību, darba un dienesta 

komandējumi, darba braucieni     2120 11644,00 0,00 11644,00 

  Pakalpojumi   2200 1132618,00 14000,00 1146618,00 

    Pasta, telefona un citi sakaru 

pakalpojumi     2210 10799,00 0,00 10799,00 

    Izdevumi par komunālajiem 

pakalpojumiem     2220 304332,00 0,00 304332,00 

    Iestādes administratīvie izdevumi un ar 

iestādes darbības nodrošināšanu     2230 93518,00 0,00 93518,00 

    Remontdarbi un iestāžu uzturēšanas 

pakalpojumi (izņemot kapitālo remontu)     2240 579282,00 14000,00 593282,00 

    Informācijas tehnoloģiju pakalpojumi     2250 13028,00 0,00 13028,00 

    Īre un noma     2260 16271,00 0,00 16271,00 

    Citi pakalpojumi     2270 109888,00 0,00 109888,00 

    Maksājumi par saņemtajiem finanšu 

pakalpojumiem     2280 5500,00 0,00 5500,00 



  Krājumi, materiāli, energoresursi, 

preces, biroja preces un inventārs, 

kurus neuzskaita kodā 5000   2300 762302,00 -3500,00 758802,00 

    Izdevumi par precēm iestādes darbības 

nodrošināšanai     2310 79405,00 2000,00 81405,00 

    Kurināmais un enerģētiskie materiāli     2320 152488,00 0,00 152488,00 

    Zāles, ķimikālijas, laboratorijas preces, 

medicīniskās ierīces, medicīniskie 

instrumenti, laboratorijas dzīvnieki un to 

uzturēšana     2340 23481,00 0,00 23481,00 

    Kārtējā remonta un iestāžu uzturēšanas 

materiāli     2350 69392,00 -5500,00 63892,00 

    Valsts un pašvaldību aprūpē un apgādē 

esošo personu uzturēšana     2360 427485,00 0,00 427485,00 

    Mācību līdzekļi un materiāli     2370 7581,00 0,00 7581,00 

    Pārējās preces     2390 2470,00 0,00 2470,00 

  Izdevumi periodikas iegādei   2400 4956,00 0,00 4956,00 

  Budžeta iestāžu nodokļu, nodevu un 

naudas sodu maksājumi   2500 39633,00 0,00 39633,00 

    Budžeta iestāžu nodokļu maksājumi     2510 39633,00 0,00 39633,00 

  Pakalpojumi, kurus budžeta iestādes 

apmaksā noteikto funkciju ietvaros, kas 

nav iestādes administratīvie izdevumi   2800 500,00 0,00 500,00 

Subsīdijas un dotācijas 3000 14000,00 0,00 14000,00 

  Subsīdijas un dotācijas komersantiem, 

biedrībām un nodibinājumiem   3200 14000,00 0,00 14000,00 

    Valsts un pašvaldību budžeta dotācija 

komersantiem, biedrībām, 

nodibinājumiem un fiziskām personām     3260 14000,00 0,00 14000,00 

Procentu izdevumi 4000 2000,00 0,00 2000,00 

  Pārējie procentu maksājumi   4300 2000,00 0,00 2000,00 

    Budžeta iestāžu procentu maksājumi 

Valsts kasei     4310 2000,00 0,00 2000,00 

Pamatkapitāla veidošana 5000 315276,00 -10500,00 304776,00 

  Nemateriālie ieguldījumi   5100 19000,00 0,00 19000,00 

    Attīstības pasākumi un programmas     5110 19000,00 0,00 19000,00 

  Pamatlīdzekļi   5200 296276,00 -10500,00 285776,00 

    Zeme, ēkas un būves     5210 6400,00 0,00 6400,00 

    Tehnoloģiskās iekārtas un mašīnas     5220 2050,00 0,00 2050,00 

    Pārējie pamatlīdzekļi     5230 108455,00 18000,00 126455,00 

    Pamatlīdzekļu izveidošana un 

nepabeigtā būvniecība     5240 52200,00 -31000,00 21200,00 

    Kapitālais remonts un rekonstrukcija     5250 127171,00 2500,00 129671,00 

Sociālie pabalsti 6000 84029,00 0,00 84029,00 

  Pensijas un sociālie pabalsti naudā   6200 62734,00 0,00 62734,00 

    Pašvaldību sociālā palīdzība 

iedzīvotājiem naudā     6250 13584,00 0,00 13584,00 

    Pabalsts garantētā minimālā ienākumu 

līmeņa nodrošināšanai naudā     6260 4500,00 0,00 4500,00 

    Dzīvokļa pabalsts naudā     6270 5800,00 0,00 5800,00 



    Valsts un pašvaldību budžeta 

maksājumi     6290 38850,00 0,00 38850,00 

  Sociālie pabalsti natūrā   6300 795,00 0,00 795,00 

    Pašvaldību sociālā palīdzība 

iedzīvotājiem natūrā     6320 510,00 0,00 510,00 

    Dzīvokļa pabalsts natūrā     6360 285,00 0,00 285,00 

  Pārējie klasifikācijā neminētie 

maksājumi iedzīvotājiem natūrā un 

kompensācijas   6400 20500,00 0,00 20500,00 

    Pašvaldības pirktie sociālie 

pakalpojumi iedzīvotājiem     6410 500,00 0,00 500,00 

    Maksājumi iedzīvotājiem natūrā, 

naudas balvas, izdevumi pašvaldību 

brīvprātīgo iniciatīvu izpildei     6420 20000,00 0,00 20000,00 

Uzturēšanas izdevumu transferti, pašu 

resursu maksājumi, starptautiskā 

sadarbība 7000 128911,00 0,00 128911,00 

  Pašvaldību uzturēšanas izdevumu 

transferti   7200 128911,00 0,00 128911,00 

    Pašvaldību uzturēšanas izdevumu 

transferti citām pašvaldībām     7210 126411,00 0,00 126411,00 

    Pašvaldību uzturēšanas izdevumu 

transferti valsts budžeta daļēji finansētām 

atvasinātajām publiskajām personām, 

budžeta nefinansētām iestādēm     7270 2500,00 0,00 2500,00 

 

 

 

Domes priekšsēdētāja                                                          Dace Reinika 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

PASKAIDROJUMA RAKSTS 

 

Tērvetes novada pašvaldības 2017.gada 25.maija saistošajiem noteikumiem 

Nr.10 „Grozījumi Tērvetes novada domes 2017. gada 7. februāra saistošajos 

noteikumos Nr. 3 „Tērvetes novada pašvaldības budžets 2017.gadam”” 

 

 

Pamatojoties uz Tērvetes novada pašvaldības (turpmāk - Pašvaldība) budžeta 

izpildes analīzi, Pašvaldības 2017.gada budžeta grozījumos apkopoti sekojoši 

grozījumu priekšlikumi: 

 precizēti izdevumi pamatbudžetā atbilstoši funkcionālajām un 

ekonomiskajām kategorijām. 

 

1. Pamatbudžets 

 

1.1. Izdevumi 

Budžeta izdevumu daļā precizēti izdevumi un Pašvaldības finansējums pa 

funkcionālajām kategorijām un ekonomiskās klasifikācijas kodiem. 

Veikta izdevumu pārdale starp ekonomiskās klasifikācijas kodiem. 

 

Atpūta, kultūra un reliģija – izdevumi palielināti par 2500 euro, tajā skaitā: 

 

 2500  euro Tērvetes estrādes terases izbūve  

Izdevumi palielināti, samazinot  remontdarbu izmaksas Augstkalnes pagastā. 

 

Izglītība – izdevumi palielināti par 5 000 euro  

             Augstkalnes vidusskolas  mājturības kabineta remontam- 3000 euro 

             Pirmsskolas grupas “Sprīdītis”rotaļu laukuma elementiem – 2000 euro 

 

Izdevumi palielināti, samazinot finansējumu  no attīrīšanas iekārtām. 

 

 

Pašvaldības teritoriju un mājokļu apsaimniekošanai izdevumi palielināti par 

29000 euro, tajā skaitā: 

 

  18000 euro   Pašgājējs pļāvējs (Tērvetes pilskalnam)   

  11000  euro  Bukaišu skolas virtuves bloka  ēkas apkures sistēmai 

 

Izdevumi palielināti, samazinot finansējumu  no attīrīšanas iekārtām. 

 

 

 

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 

 

 

APSTIPRINĀTI  
ar Tērvetes novada domes  

2017.gada 29.jūnija sēdes  

lēmumu (protokols Nr.13, 3.§) 

 

 

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 centralizētajai ūdensapgādes sistēmai vai centralizētajai kanalizācijas 

sistēmai, tai skaitā prasības komercuzskaites mēraparāta mezgla izbūvei;  

1.2. centralizētās ūdensapgādes sistēmas un centralizētās kanalizācijas sistēmas 

ekspluatācijas, 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 normatīvo 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 pakalpojumus, pamatojoties uz noslēgtu Pakalpojuma līgumu;  

3.2. Pakalpojuma līgums – sabiedriskā ūdenssaimniecības pakalpojuma līgums 

starp Pakalpojumu lietotāju un Pakalpojumu sniedzēju par noteikta veida sabiedrisko 



ūdenssaimniecības pakalpojumu sniegšanas, lietošanas, uzskaites un norēķinu kārtību, 

kā arī abu pušu tiesībām, pienākumiem un atbildības robežām;  

3.3. Tīklu apkalpošanas robežu akts – Pakalpojumu sniedzēja un Pakalpojumu 

lietotāja parakstīts akts, kurā norādītas robežas, kādās ūdensvada un kanalizācijas 

tīklus apkalpos katra Pakalpojuma līguma puse (pusēm vienojoties, tās var būt arī 

ārpus sabiedriskā pakalpojuma sniegšanas 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 pakalpojumu 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 pašvaldības 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 

centralizētajai 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 pakalpojumu 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 uzglabāšanai, kas ietverti tehnisko noteikumu 

pieprasījumā.  

 

9. Ja nekustamā īpašuma īpašniekam vai valdītājam, pieprasot tehniskos 

noteikumus, ir parādu saistības par Pakalpojumu sniedzēja sniegtajiem 

ūdenssaimniecības pakalpojumiem, Pakalpojumu sniedzējs var atteikt izsniegt 

tehniskos noteikumus līdz minēto parādu saistību nokārtošanai.  

 

10. Tehnisko noteikumu derīguma termiņš ir 2 gadi.  

 

11. Nekustamā īpašuma pieslēgšana centralizētās ūdensapgādes sistēmai un 

centralizētās kanalizācijas sistēmai ir obligāta zemes gabalam jaunbūves būvniecības 

gadījumā, ja piegulstošajā ielā atrodas centralizētās ūdensapgādes un centralizētās 

kanalizācijas tīkli, un pašvaldības teritorijas plānojumā attiecīgā teritorija ir noteikta 

kā apbūves teritorija, kur ir ierīkojamas centralizētās ūdensapgādes sistēmas un 

centralizētās kanalizācijas sistēmas.  

 



12. Ja ūdens padeve ēkā paredzēta no divām neatkarīgām ārējās ūdensapgādes 

sistēmām (piemēram: no vietējās akas vai urbuma un centralizētās ūdensapgādes 

sistēmas), to savienošanas vietā jābūt vismaz 50 mm lielam strūklas pārtraukumam 

vai speciālam pretvārstam, kas nodrošina strūklas pārtraukumu. Abus ievadus drīkst 

savienot tieši, ja tajos ierīko īscauruli, kura jāizņem, ja darbojas otrs ievads.  

 

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

kas novietotas zemāk par tuvākās skatakas vāka līmeni (piemēram pagrabos), 

jāpievieno atsevišķai kanalizācijas sistēmai, izolēti no augstāk izvietoto telpu 

kanalizācijas, izbūvējot atsevišķu izlaidi un ierīkojot uz tās elektrificētu aizbīdni, kuru 

automātiski vada kanalizācijas caurulē ievietots signāldevējs, vai speciālu 

vienvirziena vārstu. Aiz aizbīdņa vai vārsta ūdens tecēšanas virzienā pieļaujams 

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 un noplombēšanu. 

 

15. Pēc nekustamā īpašuma izvada izbūves līdz centralizētajam kanalizācijas 

tīklam nekustamā īpašnieka vai valdītāja pienākums ir likvidēt viņa īpašumā esošās 

būves un sistēmas, kuras tika izmantotas nekustamajā īpašumā radīto komunālo 

notekūdeņu uzkrāšanai un var radīt kaitējumu videi.  

 

16. Ja ūdensvada ievadu vai kanalizācijas izvadu centralizētajai ūdensapgādes 

sistēmai vai centralizētajai 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 kanalizācijas 

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

pievienošana ir rakstveidā saskaņota ar zemes īpašnieku un Pakalpojumu lietotāju, un 

šāda pievienošana nepasliktina 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 mēraparāta zādzības vai bojāšanas gadījumā, pēc to faktiskiem 

apmēriem, kas saistīti ar jauna komercuzskaites 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 

 

3.1. 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 

esošās 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.  

 

3.2. 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 Pielikumā Nr.1;  

25.2. atsevišķos gadījumos, ievērojot normatīvos aktus, Pakalpojumu sniedzējs var 

atļaut Pakalpojumu lietotājam novadīt centralizētā kanalizācijas sistēmā notekūdeņus 

bez iepriekšējas attīrīšanas vai daļēji attīrītus notekūdeņus, ja maksimāli pieļaujamā 

notekūdeņu piesārņojuma koncentrācijas un maksa par piesārņošanu noteikta 

Pakalpojuma līgumā, un ja piesārņojuma koncentrāciju pārsniegumu gadījumā netiek 

nodarīts kaitējums centralizētajai kanalizācijas sistēmai un/vai notekūdeņu attīrīšanas 

iekārtām.  

 

26. Pakalpojumu lietotāja pienākums ir nekavējoties ziņot Pakalpojumu 

sniedzējam par paaugstināta 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 Pakalpojuma 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 kanalizācijas tīklu apsekošanu Pakalpojumu lietotāja nekustamajā īpašumā, ja tiek 

konstatēts Pakalpojumu sniedzēja notekūdeņu attīrīšanas iekārtu ieplūdē vai 

kanalizācijas tīklos paaugstināts notekūdeņu 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 noplūdi 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.  

 

3.3. Prasības centralizēto ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmu 

ekspluatācijai un aizsardzībai  
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, novadīt 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 Pakalpojumu 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 sistēmā 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 centralizētajā kanalizācijas sistēmā tikai Pakalpojumu sniedzēja noteiktās, 

speciāli izveidotās notekūdeņu pieņemšanas vietās, pamatojoties uz noslēgtu līgumu 

par šiem pakalpojumiem.  

 

3.4. 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 34.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 ugunsdzēsības sistēmas pārbaudi un jāizsauc 

Pakalpojumu sniedzēja pārstāvis aizbīdņa noplombēšanai.  

 



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

un Pakalpojumu 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. 

 

 

 

3.5. 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 

 

4.1. 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, dāvinājuma 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 Pakalpojuma 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 līgumu;  

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 pārliecinātos, ka iesniegtā informācija ir patiesa, atbilstoša 

faktiskai situācijai un tā ir pietiekama Pakalpojuma līguma noslēgšanai.  

 

45. Pakalpojumu lietotājs pirms Pakalpojuma līguma noslēgšanas informē 

Pakalpojumu sniedzēju, ja tas tehnoloģiskajos procesos izmanto vai ja ražošanas 

tehnoloģiskajā procesā rodas normatīvajos aktos definētās prioritārās vai bīstamās 

vielas vai to grupas, par kurām sniegta detalizēta 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 Pakalpojuma sniedzēju komercuzskaites mēraparāta rādījumu fiksēšanai 

vai nevar uzrādīt komercuzskaites 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 rādījumu.  

 

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 pārbaudīt 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 pārbaudes rezultātā tiek konstatēti 

pārkāpumi Pakalpojuma līguma noteikumos, Pakalpojumu sniedzējs ir tiesīgs 

pārtraukt pakalpojuma sniegšanu līdz brīdim, kad Pakalpojumu lietotājs ir novērsis 

konstatētos pārkāpumus vai vienojies ar Pakalpojumu sniedzēju par pārkāpumu 

novēršanas kārtību un termiņiem.  

 



55. Pakalpojumu sniedzējs ir tiesīgs veikt Pakalpojumu lietotāja iesniegto datu 

atbilstības pārbaudi, nolasot faktiskos komercuzskaites mēraparāta rādījumus par 

Pakalpojumu lietotājam sniegto ūdenssaimniecības pakalpojumu daudzumu un, ja tiek 

konstatēta neatbilstība Pakalpojumu lietotāja iesniegtajiem datiem, Pakalpojumu 

sniedzējs veic pārrēķinu, un Pakalpojumu lietotājs 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 Pakalpojumu 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 nokārtojusi parādus 

vai nav noslēgusi ar Pakalpojumu sniedzēju vienošanos par minēto parādu 

nokārtošanas kārtību.  

 

57. Sniegto ūdenssaimniecības pakalpojumu apjoma kontrolei Pakalpojumu 

sniedzējs ir tiesīgs uzstādīt kontrolmēraparātus, rakstiski paziņojot par to 

Pakalpojumu lietotājam vai, ja kontrolmēraparāts tiek uzstādīts Pakalpojuma lietotāja 

atbildības robežās, saskaņojot ar Pakalpojumu lietotāju. Pakalpojumu lietotājs nav 

tiesīgs traucēt Pakalpojumu sniedzējam veikt kontrolmērījumus.  

 

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

patērētā ūdens daudzumu pēc komercuzskaites mēraparāta rādījumiem un kontroles 

mēraparāta rādījumiem 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.  

 

4.2. 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 normatīvā akta regulējumu.  

 

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

Tīklu apkalpošanas 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.  

 

 

4.3. 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 nekustamā 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 valdītājs iesniegumu Pakalpojuma līguma noslēgšanai ir iesniedzis, bet 

Pakalpojumu lietotājs paziņojumu par Pakalpojuma līguma izbeigšanu nav iesniedzis;  

63.2. Pakalpojumu lietotājam izbeidzas valdījuma tiesības (piemēram, no 

pārvaldīšanas saistībām 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 izmantošanas mērķi;  

63.5. ja Pakalpojumu lietotājs vairāk kā 6 (sešus) mēnešus Pakalpojumu 

sniedzējam nav iesniedzis informāciju par lietoto pakalpojumu apjomu, nav 

informējis par ūdenssaimniecības pakalpojumu nelietošanu un nav atbildējis uz 

Pakalpojumu sniedzēja rakstisko brīdinājumu par Pakalpojuma 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.  

 

 

 

Domes priekšsēdētāja                                                                   Dace Reinika 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

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 

ūdensapgādi, kanalizāciju un karstā ūdens 

apgādi  

 

 

3 

2. Savrupmājas ar centralizētu ūdensapgādi, 

kanalizāciju (ar vannām un dušām)  

 

 

7 

3. Ēkas ar centralizētu ūdensapgādi un 

kanalizāciju (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: 



Paskaidrojuma raksta 

sadaļas 

Norādāmā informācija 

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 kanalizācijas 

sistēmas ekspluatācijas, lietošanas un aizsardzības prasības; 

3) sabiedriskā ūdenssaimniecības pakalpojuma līgumā ietveramos 

noteikumus, kā arī tā slēgšanas, grozīšanas un izbeigšanas noteikumus; 

4) brīvkrānu izmantošanas kārtību; 

5) decentralizēto kanalizācijas pakalpojumu sniegšanas un uzskaites 

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 – Ūdenssaimniecības 

sistēma); 

2) Ūdenssaimniecības sistēmas ekspluatācijas, lietošanas un 

aizsardzības prasības; 

3) sabiedriskā ūdenssaimniecības pakalpojuma līgumā ietveramos 

noteikumus, kā arī tā slēgšanas, grozīšanas un izbeigšanas noteikumus; 

4) brīvkrānu izmantošanas kārtību; 

5) decentralizēto kanalizācijas pakalpojumu sniegšanas un 

uzskaites 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, 

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                                                                      Dace Reinika 


