
Nemeklēt laimi, bet pamanīt to!
Dzīvot ik dienu, 

Ik mirkli,
Ik stundu...

 Atrast sapni, kam ticēt,
Un mērķi, ko piepildīt,

Sajust mīlestību, ko otram dot,
Cerību, kas spēku rod.

Īpaši sveicam: 
Dzidru Gārstiņu, Elizabeti Labalaiku, 
Leonu Juļukoviču, Miervaldi Pakuli, 
Edvīnu Valdmani, Ņinu Mandeiķi, 
Františku Zvejnieci, Ēriku Kalažu, 

Astrīdu Dobrovoļsku, Ināru Mazuri, 
Viju Prīliņu, Raitu Tenteli, Valiju Pagoju un 
90. dzimšanas dienā daudz baltu dieniņu 

vēlam Vilmai Pilvertei 
Tērvetes novada dome 

Veselību un dzīvesprieku vēlam 
ikvienam Tērvetes novada 

augusta mēneša jubilāram! 

Labdien Jūsmājās!
Tērvetes novada 

svētki ir izskanējuši. 
Esam nosvinējuši no-
vada 15 gadu jubileju -  
visi kopā - triju pagastu 
ļaudis, mūsu iestādes un 
struktūrvienības,  mūsu 
lieliskie uzņēmēji un 
biedrības. Paldies Jums 
visiem par šiem  kopā 

būšanas mirkļiem. Tikai visi kopā mēs jūtamies 
stipri un stabili sava novada pastāvēšanā.

Paldies ikvienam, kas piedalījās svētku 
organizēšanā, bet jo īpaši  Tērvetes novada kultūras 
nama darbiniekiem- Viktoram Strapcānam un 
Inetai Strazdiņai, paldies komunālā dienesta 
vīriem Jāņa Meldera (Tērvete) un Jāņa  Strakša 
(Augstkalne)  vadībā, kas ik soli bija tur, kur 
nepieciešama palīdzīga roka.  

Svētkus košākus un krāsainākus mums 
palīdzēja radīt mūsu uzņēmēji. Svētku uguņošana 
notika, pateicoties tieši uzņēmēju atbalstam. 
PALDIES  par atbalstu A/S ”Agrofirma Tērvete” 
un personīgi Vitautam Paškauskam! Paldies SIA 
“Agrotirdzniecības kompānija” un personīgi 
Andrejam Samohvalovam! Arī novada sporta 
svētkos palīdzīgu roku sniedza mūsu uzņēmēji. 
Paldies veikalam „Elvi” un personīgi Madaram 
Sondoram par atbalstu novada sporta svētkos! 

 Tas ir lieliski, ka mēs kopā varam radīt 
skaistus svētkus sev, saviem darbiniekiem, 
ikvienam novada iedzīvotājam, kā arī tiem 
daudzajiem viesiem, kas šajās dienās bija Tērvetē!

Atskatoties uz notikumiem jūlija mēnesī, 
gribu pieminēt vēl vienu. Zemgales plānošanas 
reģiona pirmā attīstības padomes sēde pēc 
pašvaldību vēlēšanām notika Tērvetes novadā- 
Augstkalnes vidusskolā (Mežmuižas pilī). Tā bija 
spraiga darba diena kopā ar Zemgales novada 
kolēģiem - 22 pašvaldību vadītājiem. Darba dienas 
noslēgumā  nedaudz paceļojām pa novadu. Gribu 
pateikt PALDIES „Tērvetes tauriņi” un personīgi 
Artim Treimanim  par iespēju ielūkoties tik 
interesantajā tropu mājā, PALDIES z/s ”Strazdi” 
un personīgi Valteram Brusam par atbalstu un 
ciemiņu uzņemšanu savā saimniecībā. 
Tērvetes novada svētkos esam pateikuši —

Tērvetes novads — vieta, kur atgriezties!
Novēlu, lai ikviens no mums saimnieko tā, lai 
kāds gribētu šeit atgriezties- mājās, ciemos vai 
vienkārši kā tūrists! 

Jau ejam mēs septembrim pretī
Vēl pārpilni vasaras spara.

Tuvojas jaunais 
2017./ 2018. mācību 

gads un 1.septembris – 
ZINĪBU DIENA

Augstkalnes vidusskolā
9.00 Zinību dienas svētku rīts 
pirmsskolas izglītības grupā „Zvaniņi”

9.00 Skolēnu un vecāku tikšanās ar klases 
audzinātājiem

10.00 Jaunā mācību gada svinīga 
ieskaņa
10.40 Skolas un pirmsskolas vecāku 
pilnsapulce skolas zālē/ skolēniem klases 
stunda

11.30 6.-10. klases skolēniem un viņu 
vecākiem tikšanās ar projekta „Esi līderis!” 
koordinatoriem
Autobusu kursēšanas laiki 1. septembrī uz 
Augstkalnes vidusskolu:
•	 7.50 Suteņi- Dzeguzēni - vidusskola /A. Kozlovs
•	 8.30 Bukaišu centrs- vidusskola /A. Kozlovs
•	 7.40 Griezes - Sniķere - Bukaišu skola - 

Bukaišu centrs vidusskola /V. Lagutiks
•	 8.30 Veikals „Elvi” - DUS – Zelmeņi - 

vidusskola /V. Juhņēvičs
Atgādinām, ka vasarā katram skolēnam ir 
jāapmeklē savs ģimenes ārsts. Skolēniem,  
kuriem ģimenes ārsts nav dr. I. Lubgāne,  
septembrī skolā jāiesniedz izziņa par skolēna 
veselības stāvokli un informācija, vai ģimenes 
ārsts ļauj skolēnam piedalīties sporta sacensībās. 
(Veidlapas var saņemt pie skolas lietvedes sākot 
no 7. augusta).

Annas Brigaderes pamatskolā
9.00 Jaunā mācību gada svinīga ieskaņa

9.40 Informācija vecākiem mācību gadu 
uzsākot (skolas zālē), skolēniem klases 
stunda

10.30 Zinību dienas svētku rīts 
pirmsskolas izglītības grupā „Sprīdītis”
Autobusu kursēšanas laiki 1. septembrī uz 
Annas Brigaderes pamatskolu:
•	 7.30 no Klūnām /V. Juhņēvičs

Tuvojoties skolas laikam, 
Sociālais dienests atgādina!
Saskaņā ar Tērvetes novada 2015.gada              

19.marta saistošajiem noteikumiem Nr.6  “Par 
sociālo palīdzību” Tērvetes novadā deklarētām 
un pastāvīgi dzīvojošām ģimenēm ar skolas 
vecuma bērniem ir iespēja saņemt pabalstu 
izglītībai jaunā mācību gada uzsākšanai.

Pabalstu var saņemt daudzbērnu ģimene, 
trūcīga ģimene, bārenis vai bez vecāku gādības 
palicis bērns, ja lēmumu par bērna  ievietošanu 
ārpusģimenes aprūpē pieņēmusi Tērvetes novada 
bāriņtiesa. 

Savukārt Tērvetes novada domes 2013. gada 
19.decembra saistošie noteikumi Nr. 32 ”Par 
izglītojamo ēdināšanas maksas atvieglojumiem” 
nosaka izglītojamos, kuriem ir tiesības  saņemt 
ēdināšanas maksas atvieglojumus, atvieglojuma 
apmēru, pieprasīšanas un piešķiršanas kārtību.

Atbalstu pieprasa izglītojamā vecāks vai 
likumiskais pārstāvis, iesniedzot iesniegumu 
Tērvetes novada pašvaldības Sociālajam 
dienestam. Iesniegumam pievieno izziņu no 
izglītības iestādes par attiecīgās izglītības 
programmas apguvi.

Sociālā dienesta sēdes notiek katra mēneša      
1. un 3. trešdienā!

Daiga Freidenfelde,
Sociālā dienesta vadītāja
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Tērvete

Tērvetes   novada   domes   informatīvais   izdevums

Domes priekšsēdētājas sleja

Dace Reinika, 
Tērvetes novada domes priekšsēdētāja

Tautā dēvētajai 
Tērvetes sanatorijai - 85

Š.g. 29. jūlijā savu 85. dzimšanas dienu 
atzīmēja SIA “Rehabilitācijas centrs “Tērvete””, 
kas 20. gs. 30. gados bija viens no izcilākajiem 
celtniecības šedevriem Latvijā, un tai laikā bija 
lielākā un modernākā tuberkulozes sanatorija 
starp visām trim Baltijas valstīm. 

Specifiskais mikroklimats - vismazākais 
nokrišņu daudzums, visvairāk saulaino dienu 
un plašās skujkoku audzes bija izšķirošie 
apstākļi, kādēļ tieši Kalnamuižas meža parkā 
tolaik vislielākās biedrības Latvijā - Sarkanā 
krusta organizācija par tautas saziedotajiem 
līdzekļiem paredzēja prettuberkulozes 
sanatorijas celtniecību. 

Šobrīd rehabilitācijas centrs (turpmāk 
RC) attīstās un pilnveidojas, par ko varēja 
pārliecināties ikviens svinību viesis, jo dr. Ļ. 
Butleres vadībā bija iespēja izstaigāt atjaunotās 
un modernizētās, arī no jauna radītās centra 
medicīnisko pakalpojumu telpas.

Svinīgajā pasākumā RC vadītājs Valdis 
Grīnvalds sirsnīgu paldies teica ne tikai savam 
darbinieku kolektīvam, bet arī ilggadējai 
sanatorijas ārstei Guntai Štolcerei, kas savulaik 
Tērvetes tuberkulozes sanatoriju vadīja 30 
gadus. Sirsnīgi aplausi un dziļa cieņa svinīgajā 
pasākumā tika izrādīta Dzintrai Gediņai.

RC dzimšanas dienā ar savu klātbūtni 
pagodināja arī Latvijas Valsts prezidenta kundze 
Iveta Vējone, kas visam kolektīvam izteica lielu 
pateicību par ieguldījumu rehabilitācijas centra 
attīstībā! Pateicību par atbalstu, rūpēm un 
profesionālo padomu ikvienam pacientam!▶

Tērvetes novada svētkos jutām 
draudzīgo plecu sajūtu

Šobrīd kā piedzīvojums ar gandarījuma sajūtu 
veidojas atskats uz aizvadītajiem Tērvetes novada 
svētkiem, kuros atzīmējām Tērvetes novada 15 
gadu jubileju kopš novada dibināšanas.

Svētkos piedalīties bija aicināts un gaidīts 
ikviens, jo tā bija mūsu visu kopīgā dzimšanas 
diena. Un svētki izvērtās patiešām skaisti, jo mūsu 
bija tik daudz un mēs visi bijām kopā!

Kopības sajūta radās arī tad, kad pie sevis 
ciemos sagaidījām Tērvetes novada sadarbības 
partnerus no pašvaldībām, ar kurām robežojamies 
– Auces, Dobeles, Jelgavas un Rundāles novadiem. 
Ar savu klātbūtni prieku sagādāja arī Lietuvas 
Republikas Jonišķu pašvaldības vadība.  

22. jūlijā viesi no sadarbības pašvaldībām 
tika sagaidīti Tērvetes novada kultūras namā, lai 
pēc tam visi kopā dotos Tērvetes novada svētku 
gājienā.

Īpaši priecājāmies, ka Tērvetes novada svētku 
laikā pie mums viesojās nu jau 14 gadu garumā 
mūsu uzticīgie draugi un sadarbības partneri no 
Vācijas, no St. Goaras – Obervēzeles pašvaldības. 
Delegācijas sastāvā bija pats birģermeistars Tomass 
Bungerts un astoņi Domes deputāti, kā arī pirmo 
reizi pie mums viesojās Reinas – Pfalcas federālās 
zemes Landtāga viceprezidents.

 

Pasākumā birģermeistars Tomass Bungerts 
mums dāvināja St. Goāras – Obervēzeles apvienotās 
pašvaldības karogu, lai tas vienmēr atrastos mastā, 
kad delegācija no Vācijas viesosies Tērvetes novadā.

Delegācija no Vācijas bija kopā ar mums gan 
svētku gājienā, gan svētku svinībās, savukārt 
svētdien un pirmdien mēs viesiem ļāvām baudīt 
Rīgas vēsturisko centru, Jūrmalas pilsētu un jūras 
krastu. Ciemiņiem bija iespēja ciemoties ražotnē 
“Tērvetes vīni” pie Sandra Laizāna, kur kā vīndaru 
zemes speciālisti viņi Sandra vīnus novērtēja kā ļoti 
labus. Visi viesi pirmo reizi pabija Tērvetes tauriņu 
mājā un pirmo reizi ciemojās SAC “Tērvete”, kur 
viņus interesēja ļoti daudzi jautājumi, jo Vācijā 
senioru aprūpe ir būtiska un  aktuāla tēma. Viesiem 
bija īpašs prieks ciemoties arī pie Modra Gobas, 
kur ikviens varēja klausīties vai arī savstarpēji 
dalīties mednieku stāstos, aplūkot medību trofejas 
un izmēģināt šaut ar loku. Kā liels un patīkams 
pārsteigums viesiem bija viesošanās un alus 
degustācija restorānā “Zoltners”.

Ļoti liels paldies mūsu pašvaldības Attīstības 
nodaļas vadītājai Lindai Mierlaukai, kas visas 
dienas veiksmīgi komunicēja ar viesiem no Vācijas 
un strādāja kā tulks arī mūsu savstarpējā saziņā.

Latvijas Valsts prezidenta kundze Iveta Vējone un             
SIA “Rehabilitācijas centra “Tērvete”” valdes priekšsēdētājs 
Valdis Grīnvalds, galvenā ārste Ļubova Butlere (no labās) 
un Tērvetes novada domes priekšsēdētāja Dace Reinika. 

Svētkos RC ''Tērvete'' kolektīvu sveica arī 
Tērvetes novada domes priekšsēdētāja Dace 
Reinika, kas Domes vārdā centram pasniedza 
Tērvetes novada karogu, tā turpinot tradīciju – 
katrai Tērvetes novada iestādei ne tikai svētkos, 
bet arī ikdienā ļaut justies piederīgiem savam 
novadam.

Izskanot Tērvetes novada himnai, karogs tika 
uzvilkts mastā, kur tas plīvos vienlīdz svarīgi kopā 
ar Latvijas karogu.

Lai veiksmīga un gandarījumu sniedzoša ir 
katra turpmākā diena, mēnesis, gads! Uz tikšanos 
RC “Tērvete” 90. dzimšanas dienā!

Svētkos piedalījās Inita Roze
Foto – Jānis Švītiņš

Vairāk par svētku norisi www.tervetesnovads.lv

Inita Roze,
sabiedrisko attiecību speciāliste.

Foto - Dzintra Sirsone



Domes informē

Domes sēde

2017. gada 27. jūlijā tika sasaukta Tērvetes novada domes sēde
Sēdē tika izskatīti 13 darba kārtības jautājumi un 

uzklausīts izpilddirektora ziņojums.

Domes izpilddirektora Māra Berlanda ziņojums 
par pašvaldības darbu jūlijā

Par Tērvetes novada budžeta izpildi 2017. gada 1. pusgadā
Pašvaldības pamatbudžeta ieņēmumu plāna        
4 598 072 EUR izpilde uz 01.07.2017. ir 2 480 861 
EUR, kas sastāda 54 %, t.sk. 
•	 nodokļu ieņēmumu plāna izpilde sastāda 52 %
•	 nenodokļu ieņēmumu plāna izpilde sastāda27 %
•	 maksas pakalpojumu un citu pašu ieņēmumu 

plāna izpilde sastāda 53 %
Pamatbudžeta izdevumu plāns izpildīts par 44 % jeb 
izlietoti 2 207 349 EUR no plānotiem 5 030 233 EUR. 
No šīs summas uzturēšanas izdevumiem izlietoti         
43 % un kapitālajiem izdevumiem 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 %. Speciālā budžeta izdevumu plāna izpilde 
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 uzturēšanai 2017. gada 
pusgadā izlietotie līdzekļi sastāda 88280 Euro, t.i. 
Augstkalnes pagastā – 31005 euro, Bukaišu pagastā – 
17285 euro, Tērvetes pagastā – 39990 euro.

 » 27. jūnijā tika izsludināts iepirkums “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, t. sk. PVN. Izvērtējot iesniegto dokumentāciju, 
tā tika atzīta par atbilstošu iepirkuma nolikuma 
prasībām, un 17. jūlijā tika noslēgts iepirkuma līgums 
par šīs pļaujmašīnas piegādi. Radio vadāmā nogāžu 
pļaujmašīna paredzēta nogāžu teritoriju pļaušanai, īpaši 
Tērvetes pilskalna uzturēšanai. 

 » 19. jūlijā bija paredzēts izsolīt divus Tērvetes 
novada pašvaldībai piederošus nekustamos īpašumus 
“Burenieki”, Augstkalnes pagasts, ar platību 0,96 ha, un 
“Mazruči”, Bukaišu pagasts, 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 tika pabeigti remontdarbi Augstkalnes 
vidusskolas zēnu mājturības metālapstrādes un 
kokapstrādes 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 “Rubeņu ferma - Vecās darbnīcas”.  
Darbus paredzēts pabeigt līdz 11. augustam, līguma 
summa 8947,71 EUR, t. sk. PVN.

 » 18. jūlijā noslēgts līgums ar SIA “Eco Baltia vide” par 
sadzīves atkritumu apsaimniekošanu Tērvetes novada 
administratīvajā teritorijā. Līguma darbības laiks              
5 gadi, t.i. 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 sniegta www.tērvetesnovads.lv un 
izdevuma sadaļā Dome informē.

 » 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 ar 
automātisku vadību. 

 » 19. jūlijā SIA “Vides investīciju fonds” veica 
pēcnovērtējuma pārbaudi Tērvetes novada pašvaldības 
realizētajiem projektiem “Atjaunojamo energoresursu 
izmantošana sociālās aprūpes centrā “Tērvete”, 
samazinot siltumnīcefekta gāzu emisiju un nodrošinot 
pāreju no tehnoloģijām, kurās izmanto fosilos 
energoresursus” un “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 likumu par publisku 

ēku ekspluatācijas uzraudzību, Būvniecības valsts 
kontroles birojs 20. jūlijā veica pārbaudi pašvaldības 
multifunkcionālajai ēkai “Zelmeņi”, kuras mērķis bija 
pārliecināties par būves atbilstību Būvniecības likuma 
ugunsdrošības prasībām. 

 » Sākot ar 17.  jūliju, Kroņauces stadiona  un 
bērnudārza “Sprīdītis” teritorijā ir uzstādītas 
videokameras un notiek videonovērošana. Darbus veica 
SIA “Videoprojekts Baltija”.

Domes sēdē pieņemtie lēmumi
PAR ATTīSTībAS PLānoŠAnAS DoKUMEnTU 

APSTIPRInāŠAnU

 » Domes sēdē vienbalsīgi tika apstiprināti Tērvetes 
novada domes sociālā dienesta  darbības stratēģiskais 
plāns, Annas Brigaderes pamatskolas attīstības plāns 
un Tērvetes novada izglītības stratēģija. Visi dokumenti 
plānoti 2017.-2020. gadam un pilnā redakcijā 
lasāmi www.tervetesnovads.lv/attīstības plānošanas 
dokumenti. 

Tika apstiprināti saistošie noteikumi Nr. 11 
“Sabiedrisko ūdenssaimniecības pakalpojumu sniegšanas 
un lietošanas kārtība Tērvetes novadā” un Komunālā 
dienesta nodaļas nolikums.

PAR VĒLĒŠAnU KoMISIJAS IZVEIDoŠAnU Un 
DoMES DARbA KoMISIJU PERSonāLSASTāVA 

APSTIPRInāŠAnU
Deputāti vienbalsīgi lēma - Izveidot Tērvetes novada 

vēlēšanu komisiju 7 locekļu sastāvā un 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.

Domes sēdē apstiprināja sekojošu Tērvetes novada 
domes izveidoto komisiju personālsastāvu:

Administratīvā komisija: priekšsēdētāja –                        
B. Opmane, komisijā – M. Bērziņa, Ē. Zandersons, 
A. Bruss, J. Kozuliņš. Protokoliste: I. Meija.
Komunālo, dzīvokļu jautājumu un parādu 
piedziņas komisija: priekšsēdētājs – M. Berlands, 
komisijā – I. Dzene, J. Melderis, J. Straksis, I. 
Ručevskis,  R. Aļeksejenko, I. Siliņa. Protokoliste: S. 
Latiša. 
Dzīvojamo māju privatizācijas komisija: 
priekšsēdētāja – A. Šafare, komisijā – S. Latiša,              
J. Belova, D. Vācere.
Iepirkuma komisija: priekšsēdētājs -  M. Berlands, 
komisijā: J. Belova, S. Latiša, A. Kalaža. Protokolists: 
I. Gorskis.

Inventarizācijas komisijas sastāvu nosaka ar domes 
priekšsēdētāja rīkojumu.
Apbalvošanas komisija: priekšsēdētāja – S. Latiša, 
komisijā – J. Belova, I. Roze, D. Freidenfelde,                 
S. Geislere.
Pedagoģiskā komisija: priekšsēdētāja – I. Roze, 
komisijā – A. Cēsniece, M. Klāsupa, A. Tisenkopfs, 
V. Ciganoviča.
Stādījumu rekonstrukcijas komisija: priekšsēdētāja 
-  L. Mierlauka, komisijā – J. Melderis, J. Straksis,         
I. Ručevskis.
Tērvetes novada domes darījumu ar 
lauksaimniecības zemi tiesiskuma uzraudzības 
komisija: priekšsēdētāja – A. Šafare, komisijā – 
R. Franka, D. Vācere, S. Latiša, J. Belova,                               
M. Mantrova.
Medību koordinācijas komisija: priekšsēdētājs       
M. Berlands, komisijā – S. Menska,  LAD Zemgales 
reģionālās l/s pārvaldes Kontroles un uzraudzības 
daļas vadītāja, I.  Kļaviņš, Valsts meža dienesta 
Zemgales virsmežniecības Jelgavas nodaļas Tērvetes 
apgaitas mežzinis, S. Upenieks, Latvijas mežu 
īpašnieku biedrības pārstāvis, J. Lazdiņš, Biedrības 
“Zemnieku saeima”  valdes pr-js, M. Goba, Latvijas 
Mednieku asociācijas biedrs.
Administratīvo aktu strīdu komisija: 
Domes priekšsēdētāja Dace Reinika, 
izpilddirektors Māris Berlands
Būvju pieņemšanas ekspluatācijā komisija: 
priekšsēdētājs - pašvaldības būvinspektors, komisijā 
- pašvaldības arhitekts, pasūtītājs vai tā pilnvarots 
pārstāvis, būvprojekta autors gadījumos, kad to 
nosaka Vispārīgie būvnoteikumi.

PAR nEKUSTAMā īPAŠUMA noDoKļA PARāDA 
PIEDZIŅU bEZSTRīDUS KāRTībā

Deputāti vienbalsīgi lēma - piedzīt bezstrīdus kārtībā 
no personas, par labu Tērvetes novada pašvaldībai 
nenomaksāto NĪN parādu un nokavējuma naudu par 
nekustamo īpašumu Augstkalnes pagastā 572,0 EUR, 
t. sk. pamatparāds 385,14 EUR un nokavējuma nauda 
186,86 EUR, piedziņu vēršot uz parādnieka naudas 
līdzekļiem un tam piederošo kustamo un nekustamo 
mantu. PAR ATVAļInāJUMA PIEŠķIRŠAnU

Piešķirt Tērvetes novada domes priekšsēdētājai 
Dacei Reinikai apmaksātu ikgadējā atvaļinājuma daļu no 
2017. gada  3. augusta līdz  11. augustam.  

Pēc protokoliem materiālu apkopoja 
Inita Roze,

sabiedrisko attiecību speciāliste
Domes sēdes audio ieraksts un protokols pieejams 

www.tervetesnovads.lv

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

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.

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 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 Pielikuma 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 Pakalpojuma 
līgumā noteikta maksimāli pieļaujamā 
notekūdeņu piesārņojuma koncentrācijas un 
papildu maksa, 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 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 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. 

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

Domes priekšsēdētāja Dace Reinika



SIA “Eco Baltia vide” aicina 
Tērvetes novada iedzīvotājus slēgt 

līgumus par sadzīves atkritumu 
apsaimniekošanu

Saskaņā ar Tērvetes novada pašvaldības veiktā 
iepirkumu konkursa rezultātiem, sadzīves atkritumu 
apsaimniekošanu Tērvetes novadā turpmākos piecus 
gadus, sākot no 01.10.2017., veiks SIA “Eco baltia vide”. 

No 2017. gada 30. septembra spēku zaudēs tie līgumi, 
kas noslēgti ar iepriekšējo atkritumu apsaimniekotāju. 

Jānis Aizbalts, SIA “Eco baltia vide” direktors: 
“Mēs iedzīvotājiem piedāvājam vairākas līguma slēgšanas 
iespējas, izvēloties sev ērtāko. Līgumu iespējams noslēgt 
sākot ar 2017. gada 7. augustu. Esam raduši iespēju līgumu 
noslēgt arī elektroniski, autorizējoties ar internetbankas 
starpniecību. Aicinām iedzīvotājus līgumus par sadzīves 
atkritumu apsaimniekošanu noslēgt savlaicīgi, lai jau 
septembra otrajā pusē varētu klientiem izsūtīt atkritumu 
izvešanas grafiku”.
Līgumus klātienē var noslēgt: 

Augstkalnes pagasta pārvaldē – 
Pirmdien, trešdien, ceturtdien no plkst. 8:00 līdz 16:30

Piektdien no plkst. 8:00 līdz 14:30
Tērvetes pagasta pārvaldē, “Sprīdītis”, Kroņaucē -

Iepriekš sazinoties +371 22443406
bukaišu pagasta pārvaldē -

Pirmdien, ceturtdien no plkst. 9:00 līdz 15:30
Piektdien no plkst. 9:00 līdz 13:30

Tērvetes novada domē (201. kab.)
Otrdien no plkst. 9:00 līdz 14:00

Ņemot vērā, ka atkritumu apglabāšanas poligonā 
«Brakšķi» no 2017. gada 1. septembra atkritumu 
apglabāšanas tarifs saistībā ar dabas resursa nodokļa 
izmaiņām pieaug un būs EUR 42,90 + PVN par tonnu 
līdzšinējo 39,40 EUR + PVN vietā, līdz ar to SIA “Eco Baltia 
vide” maksa par vienu kubikmetru no š. g. 1. oktobra būs 
13,72 EUR + PVN apmērā par vienu m3, ko uzņēmums 
šobrīd ir lūdzis saskaņot Tērvetes novada domei. 

SIA “Eco Baltia vide” nodrošinās arī publiski 
pieejamus konteinerus šķiroto atkritumu savākšanai.

Jautājumu un neskaidrību gadījumā lūgums 
vērsties SIA “Eco baltia vide” Klientu 

apkalpošanas centrā pa tālr. 8717 vai 67 799 999 
vai e-pastu tervete@vide.ecobaltia.lv.

Gatavojamies kultūras 
pasākumiem!

10.septembrī plkst.17:00 
pie Augstkalnes – Mežmuižas baznīcas un baznīcā 
KONCERTIZRĀDE “DIEVS, TAVA ZEME DEG!” 

(Autors un režisors Māris Druva).
15. septembrī 

Tērvetes novada kultūras namā Dzejas dienām veltīts 
pasākums - novadnieces Solveigas Puķītes autorvakars.

23. septembrī 
Tērvetes brīvdabas estrādē Labrenča tirgus. Lai arī 

šovasar laika apstākļi nelutina, tomēr 
ROSINĀM GATAVOTIES KONKURSAM “DIŽĶIRBIS -2017”  
un pārsteigt ar savu ražu.Aicinām interesentus pieteikt 
dažādus izstrādājumus izsolei, kas norisināsies tirgus 
ietvaros ( jūsu izdomai robežu nav – piedāvājumā var 

būt unikāls priekšauts vai pat melnzemes krava ).
Ineta Strazdiņa,

Tērvetes novada KN pasākumu organizatore

PIRMO REIZI TĒRVETĒ!
2017. gada 16. septembrī no plkst. 11:00

Annas Brigaderes muzejā “Sprīdīši”
( brīvā dabā )

TEKSTILMOZAĪKAS MEISTARU DARBU
VIENAS DIENAS IZSTĀDE “PASAKA”

Iespēja redzēt tekstilmozaīkas darbu daudzveidību 
un tikties ar meistariem no visas Latvijas (bez 

maksas)

pl.12:30 interesentiem ievadlekcija par 
tekstilmozaīku, tās iespējām un meistarklase crazy 

tehnikā. 
Pieteikšanās līdz 4.septembrim 
pa tālruni 26471017 (Dace) vai 
pa e-pastu dace_busa@inbox.lv, 

dalības maksa EUR 5,00

Iedzīvotāju ievērībai un rīcībai Kultūras afiša

Svētki vieno

Pašvaldības policija informē
Jūlija mēnesī:

Pašvaldības policija saņēmusi 21 dažāda rakstura 
izsaukumus, divos izsaukumos tika  sastādīti 
Administratīvie pārkāpumu protokoli – vienā 
gadījumā par sīko huligānismu, otrā par alkohola 
lietošanu sabiedriskā vietā.
Mēneša laikā viena persona nogādāta Jelgavas 
atskurbtuvē, trīs personas alkohola reibumā 
nogādātas savā dzīvesvietā. 
Vienas mājdzīvnieks nogādāts Saldus patversmē.

UZMAnībU PELDĒTGRIbĒTāJIEM!
Aicinām ikvienu izvērtēt ne tikai savas peldētspējas, 
bet arī laika apstākļus, īpaši gaisa  temperatūras 
svārstības! Samērosim arī gaisa un ūdens 
temperatūru, lai nesagādātu sev nepatīkamus, pat 
dzīvībai bīstamus pārsteigumus! Atgādinām, ka bērni 
pie ūdenstilpnēm drīkst atrasties tikai pieauguša 
cilvēka pavadībā, pretējā gadījumā vecākiem var tikt 
piemērots administratīvais sods.

Informāciju sagatavoja
Ēriks Zandersons,

Pašvaldības policijas vecākais inspektors

Nacionālie bruņotie spēki ir informējuši Tērvetes 
novada domi, ka 2017. gada augustā tiks organizētas 
mācības “Falcon Talon” gaisa telpā. Šīm mācībām ir 
izveidots īslaicīgu zemo lidojumu koridors, kas skars 

gaisa telpu 18 pašvaldībās, t. sk. Tērvetes novadā.

INFORMĒJAM 
Tērvetes novada iedzīvotājus!

2017. gada 18. augustā no pl. 16.00 – 18.00 
Tērvetes novada gaisa telpā notiks helikopteru 

pārlidojumi zemos augstumos.
Aicinām pieņemt personīgi zināšanai šo informāciju 

un informēt arī savus līdzcilvēkus!
Inita Roze,

sabiedrisko attiecību speciāliste
* * *

Atgādinājums!
Ir pagājis pirmais maksāšanas termiņš pašvaldības 

iznomātajām zemēm, kā arī tuvojas NĪN trešais 
maksāšanas termiņš. 

Atgādinām, ka nomas zemēm, sākot ar š.g. 1. jūliju, tiek 
aprēķināta kavējumu nauda likumā noteiktajā kārtībā.

Andra Šafare,
nekustamo īpašumu speciāliste

Augstkalnes sporta svētki
Augstkalnes svētkos valdīja sportisks gars, kas jau 

ir kļuvis par stabilu tradīciju.  Organizatori bija 
parūpējušies, lai  visas dienas garumā 25 dažādās 
sportiskajās aktivitātēs varētu iesaistījās dažāda 
vecuma, sagatavotības un noskaņojuma dalībnieki. 
Patīkami, ka svētkos piedalījās  ne tikai augstkalnieki,  
bet arī sportiski noskaņoti kaimiņu pagastu un novadu 
pārstāvji.

Jaunums bija virves vilkšanas sacensības, kurās 
pieteicās 22 dalībnieki, lai izmēģināt spēkus šajā 
sporta veidā. Savukārt 44 dalībnieki sacentās par 
titulu ‘’Spēcīgākais augstkalnieks, augstkalniece”, un 
76 dalībnieces cīnījās par „Precīzākās augstkalnieces” 
godu. Apkopojot sacensību protokolus, secinājām, 
ka par sporta svētku SPORTISKĀKO ĢIMENI 2017. 
gadā AUGSTKALNES SPORTA SVĒTKOS  ir kļuvusi 
ŠNEPSTU ģimene un PĒČU ģimene.

Par pasākuma norisi milzīgu paldies saku visiem 
tiesnešiem: Ievai Krūmiņai, Silvai Krūmiņai, Dzintrai, 
Andai Sirsonēm, Gunitai Freimanei, Ulvim Vilsonam, 
Katrīnai Freimanei, Norbertam Ramanauskim, Jānis 
Hartikam, Jānim Izakam, Aļinai Bolei. Īpaši liels paldies 
par atbalstu svētku norisē: z/s „Ausekļi”, personīgi 
Modrim Vilsonam, paldies Sandrim Laizānam, Andai 
Muciniecei un Tērvetes novada domei.

Kopumā sporta svētkos piedalījās 179 sportotāji, no 
kuriem 47 bija bērni. Tiekamies nākošajās Augstkalnes 
sporta aktivitātēs septembrī -skrējienā „Apkārt 
Augstkalnes ezeram”. Savukārt jau nākošos Augstkalnes 
pagasta sporta svētkus apvienosim kopā ar kultūras 
svētku programmu. Linda Karloviča,

svētku organizatore un galvenā tiesnese
Vairāk par svētku norisēm –

 www.tervetesnovads.lv/galerijas/ un jaunumi

Bukaišu pagasta svētki
“BukAišu pērleS meklējot!” – 

ar tādu vadmotīvu noritēja Bukaišu pagasta svētki 29. jūlijā.
Pērles tika meklētas  sportiskā, izzinošā, un 

mākslinieciski muzikālā noskaņā. Sportisko aktivitāšu 
organizēšanu ar lielu pašatdevi uzņēmās Vilsonu ģimene. 
Svētku dalībnieki mērojās spēkiem mini futbolā, 
strītbolā, volejbolā un florbolā. Neiztrūka arī rotaļas 
mazajiem bukaišniekiem, kā arī sportošana ar 
nenopietnības devu stafetē  “Lauku sēta” un spēka stafetē 
“Stārķa spēks 2017” .  

Orientēšanās un izzinošās spēles “Bukaišu pērļu 
pirāti” dalībnieki  iepazina Bukaišus. 

Bukaišu tautas namu rotāja plaša ziedu izlase no 
Bukaišu dārziem, kuru smarža tika baudīta arfas mūzikas 
pavadījumā. Paldies skaisto ziedu īpašniecēm par lielo 
atsaucību, jo izstādi pārstāvēja 20 pagasta dārzi! Tautas 
nama zālē tika izstādīti bukaišnieku mākslas darbi un 
rokdarbi.  

Svētku norises 
p u l c i n a 
skatītājus arī  
Tautas namā. 
I n t e r e s e n t i 
i e k l a u s ī j ā s  
S k a i d r ī t e s 
U r b ā n e s 
stāstījumā, kā 

“Bukaišus slavenus darījusi daba un cilvēki”. 
Kā ierasts, Sigitas Briedītes virsvadībā gatavotajai 

gardajai Bukaišijas zupai tika uzticēta svarīgā loma – 
stiprināt sportistus, svētku dalībniekus un apmeklētājus. 

Atraktivitātes devu svētkos tika saņemt no  Kaspara 
Pudnika, kas sniedza humorpilnu muzikālu programmu, 
kā arī balles muzikants Juris Pavlovs no Džūkstes. 

Nākamgad Latvijas simtgades svētku ietvaros Bukaišu 
pagasta svētkos tiks turpinātas jau iesāktās tradīcijas un 
tiks meklētas gan jaunas, gan sen zināmas Bukaišu pērles.  
Par atbalstu svētkos pateicamies zs Ausekļi, SIA Bēnes PB, 
SIA Sigus B – personīgi Raitim Briedim, SIA Baltic Agro 
- personīgi Raimondam Jagučanskim.

Svētkos – ar piederības sajūtu Tērvetes novadam
Kā ziedu pušķī savā starpā mijas dažādi krāšņumaugi, 

viens otru papildinot, tā Tērvetes novadā jūlija nogalē 
mijās svētki, kas pulcēja Tērvetes novada pagastu 
iedzīvotājus un viesus. Ikvienā no šīm svētku dienām 
bija jaušama cilvēku vēlme sajusties piederīgam savam 
novadam ar savu klātbūtni, līdzdarbošanos un atbalstu. 
Tradīcijām līdzās stājās pārsteigumi, kas piešķir ik gadu 
svētkiem savu krāšņumu. 

Tērvetes novada svētki
“TĒRVETE – VIETA, KUR ATGRIEZTIES!— 

ar šādu moto šogad svinējām Tērvetes novadam 15 gadu 
jubileju.

Laika apstākļu 
lutināti, svētki 
aizsākās 21.jūlijā 
A u g s t k a l n ē , 
M e ž m u i ž a s 
pils terasē ar 
n o v a d n i e k a 
Ērika Upenieka 
ģitāras spēles un 
vokālās grupas 

“Framest” sniegumu. Vakara noslēgumā pārsteigums - 
dzirkstošs uguns šovs uz Augstkalnes ezera. 

Mūsu novada simbols – mazais, ņiprais Sprīdītis, 
tāpēc tieši viņš 22. jūlija svētku gājienā devās kā pirmais. 
Aiz viņa gājiena dalībnieki, kas savu ikdienu vada Tērvetes 
novadā. Šogad gājienam pievienojās arī mūsu novada 
sadraudzības partneri no Auces, Dobeles, Jelgavas, 
Rundāles, Igaunijas un Vācijas.

Ja jau dzimšanas 
diena, tad arī 
īstais laiks tapt 
a p s v e i k u m a 
kartiņai. Tās 
pagatavošanā 
i e s a i s t ī t i e s 
varēja ikviens, 
uzrakstot vai 
u z z ī m ē j o t 
savu vēlējumu 

Tērvetes novadam. Visticamāk, uz šo brīdi  tā ir arī lielākā 
kartiņa, kas tapusi Tērvetes novadā vai pat Zemgalē.

Ik dāvanā tās sniedzējs ieliek daļu no sevis. Skaistu, 
emocionālu mirkli  Tērvetes brīvdabas estrādē vakara 
programmas laikā piedzīvojām, kad Vācijas St.Goāras-
Obervēzeles apvienotās pašvaldības  birģermeistara 
Tomasa Bungerta kunga izpildījumā izskanēja Tērvetes 
himna latviešu valodā.

Tērvetes novada 15. jubilejas svētku koncertā deju 
virpuli grieza novada mazie un lielie dejotāji. Skanīgu 
dāvanu bija sagatavojis lielkoncerta viesis, mūsu 
novadnieks Lauris Reiniks un grupa “MC orķestris”. 
Lielākie fani – svētku jaunākā paaudze droši izrādīja savu 
atbalstu mūziķiem.

Gaismas spēles un uguņošana Tērvetes pilskalnā 
kā mirdzoša dāvana noslēdza dienu. Vēl dažas stundas 
lustīgas līdzdejošanas  grupai “Tērvete” un dziedošo 
aktieru ansamblim “Greizais ratiņš” un 15.dzimšanas 
diena nosvinēta. Ineta Strazdiņa, 

Tērvetes novada KN pasākumu organizatore
Zane Grīsle, 

Bukaišu pagasta kultūras pasākumu organizatore

12.- 13. augustā ZEMGAĻU SVĒTKI TĒRVETĒ
12. augusts  
TĒRVETES ESTRāDE
No 10:00 Svētku tirdziņš (abas dienas) 
13:00 Svētku gājiens no Tērvetes koka pils uz 
Tērvetes estrādi 
13:10 Svētku atklāšana
13:20 Tautas mūzikas koncerts - folkloras kopas - 
“Ceļteka”, “Svitene”, “Lity Taler” (Baltkrievija)
17:00 Latviešu dziesminieku koncerts- Ieva 
Akuratere, Leons Sējāns, Matīss Akuraters un 
“Austras bērni” - komponists Uldis Ozols, Matīss 
Ozols un Daina Ozola. Koncerti- bezmaksas
22:00 Zaļumballe - Ēriks Budēvics no grupas 
"Hameleoni" un Indra Raila. Ieejas maksa 3.00 eiro
TĒRVETES KoKA PILS - 
ieeja pieaugušajiem 5.0 eiro, skolēniem, 
pensionāriem 3.0 eiro, cenā iekļauta Tērvetes koka 
pils ekspozīcijas apskate (10.30 – 19.00)
No 11:00 Amatnieku tirdziņš un amatu 
demonstrējumi 
14:00-14:20 gleznas “Garozas kauja” atklāšana pilī
14:00 -17:00 Loka šaušanas turnīrs pie pils
15.00-15.30 Folkloras kopu “Ceļteka” un “Lity Taler” 
koncerts 

16:00-16:30 Konkurss viesiem “Zemgaļi senatnē” 
15:00-17:00  Baltu maztautu un Livonijas 
bruņinieku turnīrs 
17:00 -17:30 “Garozas kaujai -730” - kaujas 
rekonstrukcija
bērniem abas svētku dienas: Trušu pilsētiņa - 
truši, kazas, tītari, pīles, zosis, nutrijas, vistas ar 
cālīšiem
13. augusts
TĒRVETES KoKA PILS
10:30-19:00 koka pils ekspozīcijas apskate
No 11.00 Amatnieku tirdziņš un amatu 
demonstrējumi 
13.00-13:30 “Lity Taler “ koncerts 
14.00  -14:30 Livonijas bruņinieku cīņu 
paraugdemonstrējumi
15.00-16.00 Uzbrukums Tērvetes pilij
16.30 Svētku noslēgums

Dalībnieki no Latvijas, Lietuvas un Baltkrievijas 
organizators: biedrība „Latviešu karavīrs” 
Atbalstītāji: VKKF, Tērvetes novada dome, A/S 
“Agrofirma  Tērvete”, veikals “Elvi”, “Dobeles 
dzirnavnieks”


