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TĒRVETES NOVADA TĒRVETES PAGASTĀ 

 

SĒDES PROTOKOLS 
 

 

30.11.2017                                                                                                      Nr. 21 

 

 

Tērvetes novads, Zelmeņi 

 

DARBA KĀRTĪBĀ 

 

*Izpilddirektora ziņojums 

 

1. Par deklarētās dzīvesvietas anulēšanu 

2. Par ceļa reālservitūta nodibināšanu 

3. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu, nekustamā īpašuma „Druvenieki” sadalīšanu, 

nosaukuma un lietošanas mērķa piešķiršanu 

4. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu, nekustamā īpašuma „Melderi” sadalīšanu, 

nosaukuma un lietošanas mērķa piešķiršanu 

5. Par SAC “Tērvete” nolikuma apstiprināšanu 

6. Par Tērvetes novada Valsts un pašvaldības vienotā klientu apkalpošanas centra klientu   

apkalpošanas noteikumu  apstiprināšanu 

7. Par nekustamā īpašuma daļas iznomāšanu tehnisko iekārtu izvietošanai 

8. Par amata savienošanas ar saimniecisko darbību atļauju 

9. Par amatu savienošanas atļauju 

10. Par noteikumu” Noteikumi  par īrnieku veikto ieguldījumu kompensēšanu pašvaldības 

dzīvojamā fondā” apstiprināšanu  

11. Par aprēķinātā dzīvojamo māju pārvaldīšanas un  apsaimniekošanas maksas apmēra 

apstiprināšanu 

12. Par saistošo  noteikumu  Nr. 15 ”Par  brīvprātīgās iniciatīvas pabalstiem Tērvetes novada 

pašvaldībā” apstiprināšanu 

13. Par saistošo noteikumu  Nr. 16 ”Par ģimenes vai atsevišķi dzīvojošas personas atzīšanu par 

trūcīgu vai maznodrošinātu un sociālās palīdzības pabalstiem  Tērvetes novada pašvaldībā”  

apstiprināšanu 

14. Par Tērvetes novada domes  dokumentu un arhīva pārvaldības ekspertu komisijas un arhīva 

nolikuma apstiprināšanu, par Tērvetes novada domes dokumentu un arhīva pārvaldības 

ekspertu komisijas izveidi 

15. Par  SAC  “Tērvete” štatu saraksta  grozījumu  apstiprināšanu 

16. Par īres maksas noteikšanu pašvaldības dzīvokļos 



 

 

Sēde sasaukta plkst.10.30 

Sēde atklāta plkst.10.30 

Sēdi vada domes  priekšsēdētāja Dace Reinika  

Sēdi protokolē lietvede Santa Hibšmane 

 

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

Dzintra Sirsone, Anitra Skalbiņa, Indriķis Vēveris 

 

Sēdē nepiedalās: Ainārs Miķelsons – attaisnojošu iemeslu dēļ 

 

Sēdē piedalās pašvaldības darbinieki: Domes izpilddirektors Māris Berlands, Augstkalnes 

PP vadītāja Jeļena Belova, Tērvetes PP vadītāja Dace Vācere, datortīklu administrators Aivars 

Narvaišs 

 

Domes priekšsēdētāja lūdz papildināt darba kārtību ar 1 papildjautājumu: 

17. Par nekustamā īpašuma “Burenieki” izsoles rezultātu apstiprināšanu 
 

     Atklāti vārdiski balsojot: PAR – 8 (D. Reinika, A. Bruss, S. Laizāns, I. Krūmiņa, L. Karlo-

viča, Dz. Sirsone, A. Skalbiņa, I. Vēveris), PRET – nav, ATTURAS – nav, Tērvetes novada 

dome NOLEMJ: 

 

Papildināt darba kārtību ar 1 papildjautājumu: 

17. Par nekustamā īpašuma “Burenieki” izsoles rezultātu apstiprināšanu 

 

Domes priekšsēdētāja aicina balsot par darba kārtību ar 17 jautājumiem: 

 

     Atklāti vārdiski balsojot: PAR – 8 (D. Reinika, A. Bruss, S. Laizāns, I. Krūmiņa, L. Karlo-

viča, Dz. Sirsone, A. Skalbiņa, I. Vēveris), PRET – nav, ATTURAS – nav, Tērvetes novada 

dome NOLEMJ: 

 

Apstiprināt darba kārtību ar 17 jautājumiem: 

 

DARBA KĀRTĪBĀ 

 

*Izpilddirektora ziņojums 

 

1. Par deklarētās dzīvesvietas anulēšanu 

2. Par ceļa reālservitūta nodibināšanu 

3. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu, nekustamā īpašuma „Druvenieki” sadalīšanu, 

nosaukuma un lietošanas mērķa piešķiršanu 

4. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu, nekustamā īpašuma „Melderi” sadalīšanu, 

nosaukuma un lietošanas mērķa piešķiršanu 

5. Par SAC “Tērvete” nolikuma apstiprināšanu 

6. Par Tērvetes novada Valsts un pašvaldības vienotā klientu apkalpošanas centra klientu   

apkalpošanas noteikumu  apstiprināšanu 

7. Par nekustamā īpašuma daļas iznomāšanu tehnisko iekārtu izvietošanai 

8. Par amata savienošanas ar saimniecisko darbību atļauju 

9. Par amatu savienošanas atļauju 

10. Par noteikumu” Noteikumi  par īrnieku veikto ieguldījumu kompensēšanu pašvaldības 

dzīvojamā fondā” apstiprināšanu  



11. Par aprēķinātā dzīvojamo māju pārvaldīšanas un  apsaimniekošanas maksas apmēra 

apstiprināšanu 

12. Par saistošo  noteikumu  Nr. 15 ”Par  brīvprātīgās iniciatīvas pabalstiem Tērvetes novada 

pašvaldībā” apstiprināšanu 

13. Par saistošo noteikumu  Nr. 16 ”Par ģimenes vai atsevišķi dzīvojošas personas atzīšanu par 

trūcīgu vai maznodrošinātu un sociālās palīdzības pabalstiem  Tērvetes novada pašvaldībā”  

apstiprināšanu 

14. Par Tērvetes novada domes  dokumentu un arhīva pārvaldības ekspertu komisijas un arhīva 

nolikuma apstiprināšanu, par Tērvetes novada domes dokumentu un arhīva pārvaldības 

ekspertu komisijas izveidi 

15. Par  SAC  “Tērvete” štatu saraksta  grozījumu  apstiprināšanu 

16. Par īres maksas noteikšanu pašvaldības dzīvokļos 

17. Par nekustamā īpašuma “Burenieki” izsoles rezultātu apstiprināšanu 

 

 

 

 

 

Domes izpilddirektora Māra Berlanda 2017. gada 30. novembra ziņojums 

par pašvaldības darbu 

 

*    27. novembrī tika izsludināta cenu aptauja divu tehnisko projektu izstrādei un autoruzrau-

dzības veikšanai saskaņā ar izstrādātajiem projektēšanas uzdevumiem autoceļu Te-67 (Dūņu 

Triņi- Lakstīgalas 2,133-3,406 km) un Bu-1 (Stūrīši-Mednieki 3,554-5,754 km) pārbūvei. Abi 

atjaunojamo ceļu posmi izvēlēti un apstiprināti Tērvetes novada domes un Tērvetes novada 

uzņēmēju apspriedes par pašvaldības grants seguma ceļu būvniecību vai pārbūvi 2017. gada 14. 

septembra protokolā Nr.3, jo atzīti kā nozīmīgi uzņēmējdarbības attīstībai. Projektu izstrāde  

notiek  ELFLA Lauku attīstības programmas 2014-2020. gadam  pasākuma "Pamatpakalpojumi 

un ciematu atjaunošana lauku apvidos" ietvaros. Pretendentiem piedāvājumi jāiesniedz līdz 5. 

decembrim. 

 

*   2. novembrī  notika Tērvetes novada pašvaldības nekustamā īpašuma "Burenieki" izsole. 

Objekts atrodas  Augstkalnes pagastā un tika izsolīts atkārtoti. Izsolāmā objekta nosacītā sā-

kuma cena bija noteikta 2100 EUR. Izsolē piedalījās divi dalībnieki un tās gaitā izsolāmais 

objekts tika pārdots par 2950 EUR. 

 

*    28. novembrī  ir  parakstīts Būvdarbu pabeigšanas akts objektam "Autoceļa Au-49 "Jaun-

zemji-ceļš Nr.1" pārbūve"". Projekts tika realizēts  ELFLA Lauku attīstības programmas 2014-

2020. gadam  pasākuma "Pamatpakalpojumi un ciematu atjaunošana lauku apvidos" ietvaros. 

Būvdarbus veica SIA "Ceļu būvniecības sabiedrība "IGATE"". 

 

*   Saskaņā ar 06.11.2017.  Tērvetes novada domes un SIA "Projekts 3" noslēgto  līgumu ir 

veikta tehniskā apsekošana un izstrādāts defektu akts Šarlotes tiltam 4,814 km uz pašvaldības 

ceļa Bu-1 "Stūrīši-Mednieki". Apsekošanas rezultātā konstatēts, ka ekspluatācijas laikā ūdens 

līmeņa zonā tilta balsti ir bojāti un apdraud tilta nestspēju. Lai nodrošinātu tilta ekspluatāciju 

un paaugstinātu satiksmes drošību jālikvidē atklātie bojājumi, vadoties pēc defektu aktā snieg-

tajām rekomendācijām, kas paredz atjaunot tilta balstus tos apbetonējot, kā arī atjaunot tilta 

laiduma konstrukciju malas. 

 



*    Pabeigti Tērvetes novada pašvaldības multifunkcionālās ēkas "Zelmeņi" pirmās kārtas at-

jaunošanas darbi, kā rezultātā ēkai nosiltināts jumts, daļai ēkas nomainīti logi un durvis, izbū-

vēta ventilācija kultūras nama aktu zālē.  

    Pabeigta arī darba kabinetu izbūve Sociālā dienesta un Pašvaldības policijas vajadzībām ēkas 

pirmajā stāvā. 

    Saskaņā ar 27. septembrī noslēgto projektēšanas līgumu ar IK "Kārkliņš un Ābele arhitekti" 

ir izstrādāta apliecinājuma karte atsevišķu telpu vienkāršotai pārbūvei un iesniegts ēkas "Zel-

meņi" Ugunsdrošības pārskats. 

 

*       Sakarā ar to, ka tiek gatavots iesniegšanai Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai 

projektu konkursā Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.-2020. gadam pasākuma „Dar-

bības īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” projekta pietei-

kums „Gājēju akmens ceļa atjaunošana un stāvlaukuma pārbūve Tērvetes kapos”, 14. novembrī 

tika noslēgts līgumu ar SIA „Rūķis AG” par topogrāfiskā plāna un apliecinājuma kartes izstrādi 

objektam „Gājēju akmens ceļa atjaunošana un stāvlaukuma pārbūve Tērvetes kapos”. Aplieci-

nājuma kartes un kontroltāmes izstrāde ir nepieciešama projekta pieteikuma sagatavošanai. Lī-

guma summa ir 713,90 EUR, tajā skaitā PVN. Darbs jāpabeidz 30 kalendāro dienu laikā.        

 

*    Apstiprināts Latvijas-Lietuvas pārrobežu programmas projekts „Vietējo publisko drošības 

pakalpojumu efektivitātes un pieejamības uzlabošana Latvijas un Lietuvas pierobežā”, kura ie-

tvaros plānots iegādāties mazlietotu automašīnu ar atbilstošu aprīkojumu Tērvetes novada 

ugunsdzēsēju darbības nodrošināšanai. Tērvetes novadam pieejamais finansējums kopprojektā 

ir aptuveni 100 000 EUR. 

 

 

 

1. paragrāfs 

Par deklarētās dzīvesvietas anulēšanu 

D. Reinika 

 

      Atklāti vārdiski balsojot: PAR – 8 (D. Reinika, A. Bruss, S. Laizāns, I. Krūmiņa, L. Kar-

loviča, Dz. Sirsone, A. Skalbiņa, I. Vēveris), PRET – nav, ATTURAS – nav, Tērvetes novada 

dome NOLEMJ: 

 

     Pieņemt lēmumu Nr. 91 “Par deklarētās dzīvesvietas anulēšanu” 

 

 

2. paragrāfs 

Par ceļa reālservitūta nodibināšanu 

D. Reinika 

 

Tērvetes novada dome, izskatot sagatavoto lēmuma projektu ar lūgumu noteikt Tērvetes 

novada pašvaldībai piekritīgā zemes īpašuma “Asni”, Bukaišu pagasts, Tērvetes novads, 

/kadastra numurs/, sastāvā esošajai zemes vienībai ar /kadastra apzīmējums/ apgrūtinājumu 

– servitūtu ar tiesībām uz braucamo ceļu par labu Tērvetes novada pašvaldībai piekritīgam 

zemes īpašumam “Ģenteles”, Bukaišu pagasts, Tērvetes novads, /kadastra numurs/, 

konstatēja, ka: 



Nekustamais īpašums “Asni”, Bukaišu pagasts, Tērvetes novads, /kadastra numurs/, ir 

piekritīgs Tērvetes novada pašvaldībai un reģistrējams zemesgrāmatā uz Tērvetes novada 

pašvaldības vārda. 

Nekustamais īpašums “Ģenteles”, Bukaišu pagasts, Tērvetes novads, /kadastra 

numurs/, ir piekritīgs Tērvetes novada pašvaldībai un reģistrējams zemesgrāmatā uz 

Tērvetes novada pašvaldības vārda. 

 

Piekļūšana līdz nekustamā īpašuma “Ģenteles”, Bukaišu pagasts, Tērvetes novads, 

zemes vienībai ar /kadastra apzīmējums/, no koplietošanas ceļa ir iespējama tikai izmantojot 

nekustamā īpašuma „Asni”, Bukaišu pagasts, Tērvetes novads, zemes vienības ar /kadastra 

apzīmējums/ teritoriju. 

Ievērojot minēto un pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 

2.punktu un otrās daļas 3.punktu, 77.panta otro daļu, Civillikuma 1137.pantu, 1156.pantu, 

1231.pantu un 1235.pantu, Tautsaimniecības un attīstības komitejas lēmuma projektu, 

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

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

nav, NOLEMJ: 

 

Nodibināt reālservitūtu uz braucamo ceļu nekustamā īpašuma “Asni”, Bukaišu pagasts, 

Tērvetes novads, /kadastra numurs/, zemes vienībā ar /kadastra apzīmējums/, par labu 

nekustamā īpašuma “Ģenteles”, Bukaišu pagasts, Tērvetes novads, /kadastra numurs/, 

zemes vienībai /kadastra apzīmējums/, saskaņā ar grafisko pielikumu (lēmuma pielikumā). 

 

 

 

 

 

 

3. paragrāfs 

Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu, nekustamā īpašuma „Druvenieki” 

sadalīšanu, nosaukuma un lietošanas mērķa piešķiršanu 
D. Reinika 

 

 

      Atklāti vārdiski balsojot: PAR – 8 (D. Reinika, A. Bruss, S. Laizāns, I. Krūmiņa, L. Kar-

loviča, Dz. Sirsone, A. Skalbiņa, I. Vēveris), PRET – nav, ATTURAS – nav, Tērvetes novada 

dome NOLEMJ: 

 

     Pieņemt lēmumu Nr. 92 “Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu, nekustamā īpašuma 

“Druvenieki” sadalīšanu, nosaukuma un lietošanas mērķa piešķiršanu” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4. paragrāfs 

Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu, nekustamā īpašuma „Melderi” 

sadalīšanu, nosaukuma un lietošanas mērķa piešķiršanu 
D. Reinika 

 

     Atklāti vārdiski balsojot: PAR – 8 (D. Reinika, A. Bruss, S. Laizāns, I. Krūmiņa, L. Karlo-

viča, Dz. Sirsone, A. Skalbiņa, I. Vēveris), PRET – nav, ATTURAS – nav, Tērvetes novada 

dome NOLEMJ: 

 

     Pieņemt lēmumu Nr. 93 “Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu, nekustamā īpašuma 

“Melderi” sadalīšanu, nosaukuma un lietošanas mērķa piešķiršanu” 

 

 

 

 

 

 

 

5. paragrāfs 

Par SAC “Tērvete” nolikuma apstiprināšanu 

D. Reinika 

 

Tērvetes novada dome ir izskatījusi SAC “Tērvete” direktores S. Vinteres 2017. gada 9. 

novembra iesniegumu Nr.1-09/634 “Par Nolikumu un strukturālo shēmu”. Sakarā ar SAC 

“Tērvete” bērnu nodaļas likvidāciju ir lūgums apstiprināt sociālās aprūpes centra “Tērvete” 

Nolikumu, kas stāsies spēkā ar 2018. gada 1. janvāri. 

Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 41. panta pirmās daļas 2.punktu, Izglītības, 

kultūras un sociālo jautājumu komitejas lēmuma projektu, Tērvetes novada dome, atklāti 

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

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

 

Apstiprināt nolikumu “Tērvetes novada pašvaldības sociālās aprūpes centra “Tērvete” 

Nolikums” (pielikumā). 

 

 

 

 

 

6. paragrāfs 

Par Tērvetes novada Valsts un pašvaldības vienotā klientu apkalpošanas centra 

klientu   apkalpošanas noteikumu   apstiprināšanu 
D. Reinika 

 

     Tērvetes novada dome ir izskatījusi  Tērvetes novada Valsts un pašvaldības vienotā 

klientu apkalpošanas centra klientu apkalpošanas noteikumu projektu.     Pamatojoties uz 

likuma par pašvaldībām 21.pantu, 41.panta pirmās daļas 2.punktu, Finanšu komitejas 

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

Bruss, S. Laizāns, I. Krūmiņa, L. Karloviča, Dz. Sirsone, A. Skalbiņa, I. Vēveris), PRET – 

nav, ATTURAS - nav, NOLEMJ:  

       

      Apstiprināt Tērvetes novada domes noteikumus „Tērvetes novada Valsts un pašvaldības 

vienotā klientu apkalpošanas centra klientu apkalpošanas noteikumi” (pielikumā).          

 



 

 

 

 

7. paragrāfs 

Par nekustamā īpašuma daļas iznomāšanu tehnisko iekārtu izvietošanai 
D. Reinika 

 

Tērvetes novada dome, izskatot iesniegto lēmuma projektu par nekustamā īpašuma 

“Tornis”, Augstkalnes pagasts, Tērvetes novads,  kadastra numurs 4644 005 0433, sastāvā 

ietilpstošās ēkas ar kadastra apzīmējumu 4644 005 0433 003 atsevišķas, nenorobežotas 

jumta daļas aptuveni 3 m² platībā iznomāšanu SIA “Tele2”, reģistrācijas Nr.40003272854, 

antenu masta būvniecībai un sakaru aparatūras izvietošanai un ekspluatācijai, ievērojot 

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

mantas iznomāšanas kārtību, nomas maksas noteikšanas metodiku un nomas līguma tipveida 

nosacījumiem” (turpmāk tekstā – Noteikumi) 7.punkta nosacījumus, kas nosaka, ka lēmumu 

par nomas objekta nodošanu iznomāšanai pieņem iznomātājs, Noteikumu 4.3.punktu, kas 

nosaka, ka Noteikumu 2.nodaļas normas nepiemēro, izņemot Noteikumu 7.punktu, ja 

iznomā nomas objekta daļu tehnisko iekārtu izvietošanai, Noteikumu 4.nodaļu, pamatojoties 

uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu, Finanšu komitejas lēmuma 

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

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

 

1. Iznomāt SIA “Tele2”, reģistrācijas Nr.40003272854, nekustamā īpašuma “Tornis”, 

Augstkalnes pagasts, Tērvetes novads,  kadastra numurs 4644 005 0433, sastāvā ietilpstošās 

ēkas ar kadastra apzīmējumu 4644 005 0433 003 atsevišķas, nenorobežotas jumta daļas      

aptuveni  3 m² platībā antenu masta būvniecībai un sakaru aparatūras izvietošanai un eks-

pluatācijai, nosakot: 

            1.1.nomas līguma termiņu līdz 2027. gada 31. decembrim; 

            1.2.nomas maksu 50,00 EUR un papildus PVN mēnesī. 

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

“Tele2”, reģistrācijas Nr.40003272854, nomas līgumu saskaņā ar lēmumam pievienoto no-

mas līguma projektu (lēmuma pielikumā).   

 

 

 

 

 

 

 

 

8. paragrāfs 

Par amata savienošanas ar saimniecisko darbību atļauju 

D. Reinika 

 

     Atklāti vārdiski balsojot: PAR – 8 (D. Reinika, A. Bruss, S. Laizāns, I. Krūmiņa, L. Karlo-

viča, Dz. Sirsone, A. Skalbiņa, I. Vēveris), PRET – nav, ATTURAS – nav, Tērvetes novada 

dome NOLEMJ: 

 

     Pieņemt lēmumu Nr. 94 “Par amata savienošanas ar saimniecisko darbību atļauju” 

 

 

 

https://likumi.lv/doc.php?id=212864#n2
https://likumi.lv/doc.php?id=212864#p7


 

 

9. paragrāfs 

Par amatu savienošanas atļauju 

D. Reinika 

 

 

     Atklāti vārdiski balsojot: PAR – 8 (D. Reinika, A. Bruss, S. Laizāns, I. Krūmiņa, L. Karlo-

viča, Dz. Sirsone, A. Skalbiņa, I. Vēveris), PRET – nav, ATTURAS – nav, Tērvetes novada 

dome NOLEMJ: 

 

     Pieņemt lēmumu Nr. 95 “Par amata savienošanas atļauju” 

 

 

 

 

 

 

 

10. paragrāfs 

Par noteikumu ”Noteikumi par īrnieku veikto ieguldījumu kompensēšanu 

pašvaldības dzīvojamā fondā” apstiprināšanu 

D. Reinika 

 

     Tērvetes novada dome ir izskatījusi  iesniegto noteikumu “Noteikumi  par īrnieku veikto 

ieguldījumu kompensēšanu pašvaldības dzīvojamā fondā” projektu.  

     Pamatojoties uz likuma par pašvaldībām 21.pantu, 41.panta pirmās daļas 2.punktu, 

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

- 8 (D. Reinika, A. Bruss, S. Laizāns, I. Krūmiņa, L. Karloviča, Dz. Sirsone, A. Skalbiņa, I. 

Vēveris), PRET – nav, ATTURAS - nav, NOLEMJ:  

       

      1. Apstiprināt Tērvetes novada domes noteikumus „Noteikumi par īrnieku veikto 

ieguldījumu kompensēšanu pašvaldības dzīvojamā fondā” (pielikumā)          

     

     2. Noteikt, ka noteikumi stājas spēkā pēc to apstiprināšanas Tērvetes novada domes sēdē.  

 

 

 

 

11. paragrāfs 

Par aprēķinātā dzīvojamo māju pārvaldīšanas un apsaimniekošanas maksas  

apmēra apstiprināšanu 

D. Reinika 

 

Tērvetes novada dome, izskatot Tērvetes novada domes Komunālās nodaļas vadītājas 

Ineses Dzenes iesniegumu ar lūgumu izskatīt un apstiprināt aprēķinātās daudzdzīvokļu 

dzīvojamo māju, kuras apsaimnieko Tērvetes novada pašvaldība, pārvaldīšanas un 

apsaimniekošanas maksas apmērus 2018. gadam, konstatēja:  

Saskaņā ar likuma “Par valsts un pašvaldību dzīvojamo māju privatizāciju” 50.panta 

septīto daļu, pašvaldības pienākums ir pārvaldīt dzīvojamo māju līdz tās pārvaldīšanas 

tiesību nodošanai dzīvokļu īpašnieku sabiedrībai vai ar dzīvokļu īpašnieku savstarpēju 

līgumu pilnvarotai personai, ja dzīvojamā mājā nav privatizēti visi privatizācijas objekti. 



Saskaņā ar likuma “Par valsts un pašvaldību dzīvojamo māju privatizāciju” 50.panta trešo 

un ceturto daļu, līdz brīdim, kad dzīvokļu īpašnieku sabiedrība vai ar dzīvokļu īpašnieku 

savstarpēju līgumu pilnvarota persona ar nodošanas-pieņemšanas aktu pārņem dzīvojamās 

mājas pārvaldīšanas tiesības, kārtību, kādā pārvaldnieks aprēķina maksu par dzīvojamās 

mājas pārvaldīšanu un apsaimniekošanu, sastāda dzīvojamās mājas uzturēšanas un 

apsaimniekošanas darbu tāmi, paziņo dzīvokļu īpašniekiem par maksas apmēru noteiktam 

laika periodam, informē dzīvokļu īpašniekus par noteiktam laika periodam tāmē 

paredzētajām izmaksām, kā arī sagatavo dzīvokļu īpašniekiem ikgadēju atskaiti par 

attiecīgās maksas izlietošanu, nosaka Ministru kabinets. 

Ministru kabinets 2017. gada 11. jūlijā ir izdevis noteikumus Nr. 408 “Dzīvojamās mājas 

pārvaldīšanas un apsaimniekošanas maksas aprēķināšanas noteikumi”, kas regulē kārtību, 

kādā pārvaldnieks aprēķina maksu par dzīvojamās mājas pārvaldīšanu un apsaimniekošanu, 

sastāda dzīvojamās mājas uzturēšanas un apsaimniekošanas darbu tāmi, paziņo dzīvokļu 

īpašniekiem par maksas apmēru noteiktam laika periodam, informē dzīvokļu īpašniekus par 

noteiktam laika periodam tāmē paredzētajām izmaksām, kā arī sagatavo dzīvokļu 

īpašniekiem ikgadēju atskaiti par attiecīgās maksas izlietošanu. 

Saskaņā ar likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 14.punkta g apakšpunktu, 

dome var izskatīt jebkuru jautājumu, kas ir attiecīgās pašvaldības pārziņā, turklāt tikai dome 

var noteikt, ja tas nav aizliegts vai noteikts ar likumiem vai Ministru kabineta noteikumiem, 

maksu par citiem pakalpojumiem. 

Vadoties no norādītā normatīvā regulējuma, Tērvetes novada domes Komunālā nodaļa, 

atbilstoši Ministru kabineta 2010. gada 28. septembra noteikumu Nr.907 “Noteikumi par 

dzīvojamās mājas apsekošanu, tehnisko apkopi, kārtējo remontu un energoefektivitātes 

minimālajām prasībām” 3.punkta nosacījumiem ir veikusi daudzdzīvokļu dzīvojamo māju, 

kuras apsaimnieko Tērvetes novada pašvaldība, tehniskā stāvokļa noteikšanu vizuālajā 

pārbaudē un, atbilstoši Ministru kabineta 2017. gada 11. jūlija noteikumu Nr.408 

“Dzīvojamās mājas pārvaldīšanas un apsaimniekošanas maksas aprēķināšanas noteikumi” 

nosacījumiem, ir aprēķinājusi daudzdzīvokļu dzīvojamo māju, kuras apsaimnieko Tērvetes 

novada pašvaldība, pārvaldīšanas un apsaimniekošanas maksas apmērus 2018. gadam, kurus 

lūdz Tērvetes novada domei izskatīt un apstiprināt. 

Tērvetes novada dome ir izvērtējusi aprēķinātās daudzdzīvokļu dzīvojamo māju, kuras 

apsaimnieko Tērvetes novada pašvaldība, pārvaldīšanas un apsaimniekošanas maksas 

apmēra pamatotību un sniegusi pozitīvu atzinumu. 

Ievērojot norādīto un Finanšu komitejas lēmuma projektu,  Tērvetes novada dome, atklāti 

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

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

 

Apstiprināt daudzdzīvokļu dzīvojamo māju, kuras apsaimnieko Tērvetes novada 

pašvaldība, pārvaldīšanas un apsaimniekošanas maksu 2018. gadam šādā apmērā: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Nr.p.k. Mājas nosaukums Pakalpojuma maksas 

apmērs EUR par 1 m2 

mēnesī 

 Tērvetes novada Tērvetes pagastā  

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

9. 

10. 

Silkalni 

Sanatorija 5 

Sanatorija 4 

Sanatorija 2 

Sanatorija 1 

Pilskalni 

Vālodzītes 

Dzērvītes 

Cīruļi 

Atpūtas 

0,16 

0,16 

0,16 

0,16 

0,16 

0,16 

0,16 

0,16 

0,16 

0,16 

 Tērvetes novada Augstkalnes pagastā  

11. Spīdolas 0,16 

12. Vīnkalni 0,16 

 Tērvetes novada Bukaišu pagastā  

13. 

14. 

15. 

16. 

17. 

18. 

19. 

20. 

21. 

22. 

23. 

24. 

25. 

26. 

27. 

28. 

29. 

Līči 

Sarmas 

Blāzmas 

Dzirksteles 

Liesmas 

Stari 

Jauntērvetes 

Upmaļi 

Stallēni 

Ruči 

Ataugas 

Internāts 

Skolas māja 

Kļaviņas 

Mazveirokas 

Ķeri 

Kvietes 

 

0,08 

0,16 

0,16 

0,16 

0,16 

0,16 

0,08 

0,08 

0,08 

0,08 

0,08 

0,16 

0,16 

0,08 

0,08 

0,08 

0,08 

 

 

 

12. paragrāfs 

Par saistošo  noteikumu  Nr. 15_”Par  brīvprātīgās iniciatīvas pabalstiem Tērvetes 

novada pašvaldībā” apstiprināšanu 
D. Reinika 

 

     Tērvetes novada dome ir izskatījusi  sociālā dienesta vadītājas Daigas Freidenfeldes 

iesniegto saistošo noteikumu „Par brīvprātīgās iniciatīvas pabalstiem Tērvetes novada 

pašvaldībā” projektu. Pamatojoties uz likuma par pašvaldībām 21.pantu un 43.panta trešo 

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

PAR - 8 (D. Reinika, A. Bruss, S. Laizāns, I. Krūmiņa, L. Karloviča, Dz. Sirsone, A. 

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

       



1.     Apstiprināt Tērvetes novada pašvaldības saistošos noteikumus Nr.15 “Par  brīv-

prātīgās iniciatīvas pabalstiem Tērvetes novada pašvaldībā” (pielikumā). 

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

sardzības un reģionālās attīstības ministrijai atzinuma sniegšanai. 

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

dumi par pieņemto saistošo noteikumu tiesiskumu, publicēt saistošos noteikumus pašvaldī-

bas bezmaksas informatīvajā izdevumā „Laikam Līdzi”.  

4. Saistošos noteikumus pēc to stāšanās spēkā publicēt pašvaldības tīmekļa vietnē 

www.tervetesnovads.lv, un nodrošināt saistošo noteikumu pieejamību Tērvetes novada paš-

valdības administrācijas ēkā un pagastu pārvaldēs. 

5.   Kontroli par šī lēmuma izpildi veikt Tērvetes novada pašvaldības izpilddirektoram. 

 

 

 

 

13. paragrāfs 

Par saistošo noteikumu  Nr. 16_”Par ģimenes vai atsevišķi dzīvojošas personas 

atzīšanu par trūcīgu vai maznodrošinātu un sociālās palīdzības pabalstiem Tērvetes 

novada pašvaldībā”  apstiprināšanu 

D. Reinika 

 

    Tērvetes novada dome ir izskatījusi  sociālā dienesta vadītājas Daigas Freidenfeldes 

iesniegto saistošo noteikumu  „Par ģimenes vai atsevišķi dzīvojošas personas atzīšanu par 

trūcīgu vai maznodrošinātu un sociālās palīdzības pabalstiem  Tērvetes novada pašvaldībā” 

projektu. Pamatojoties uz likuma par pašvaldībām 21.pantu, Sociālo pakalpojumu un 

sociālās palīdzības  likuma 33. panta otro daļu un 35. panta ceturto un piekto daļu,  Finanšu 

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

Reinika, A. Bruss, S. Laizāns, I. Krūmiņa, L. Karloviča, Dz. Sirsone, A. Skalbiņa, I. 

Vēveris), PRET – nav, ATTURAS - nav, NOLEMJ:  

       

1. Apstiprināt Tērvetes novada pašvaldības saistošos noteikumus Nr.16 “Par ģimenes 

vai atsevišķi dzīvojošas personas atzīšanu par trūcīgu vai maznodrošinātu un sociālās palī-

dzības pabalstiem Tērvetes novada pašvaldībā” (pielikumā). 

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

sardzības un reģionālās attīstības ministrijai atzinuma sniegšanai. 

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

dumi par pieņemto saistošo noteikumu tiesiskumu, publicēt saistošos noteikumus pašvaldī-

bas bezmaksas informatīvajā izdevumā „Laikam Līdzi”.  

4. Saistošos noteikumus pēc to stāšanās spēkā publicēt pašvaldības tīmekļa vietnē 

www.tervetesnovads.lv, un nodrošināt saistošo noteikumu pieejamību Tērvetes novada paš-

valdības administrācijas ēkā un pagastu pārvaldēs. 

5. Kontroli par šī lēmuma izpildi veikt Tērvetes novada pašvaldības izpilddirektoram. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

14. paragrāfs 

Par Tērvetes novada domes  dokumentu un arhīva pārvaldības ekspertu komisijas un 

arhīva nolikuma apstiprināšanu, par Tērvetes novada domes dokumentu un arhīva 

pārvaldības ekspertu komisijas izveidi 
D. Reinika 

 

    Tērvetes novada dome, pamatojoties uz Valsts pārvaldes iekārtas likuma 72.panta pirmās 

daļas 1. un 2.punktu un 73.panta pirmās daļas 1.punktu, likuma „Par pašvaldībām” 21.panta 

pirmās daļas 27.punktu, Arhīvu likuma 4.pantu, Ministru kabineta 2012. gada 6. novembra 

noteikumu Nr. 748 “Dokumentu un arhīvu pārvaldības noteikumi” 8 un 9.punktu, Finanšu 

komitejas lēmuma projektu,  atklāti vārdiski balsojot: PAR - 8 (D. Reinika, A. Bruss, S. 

Laizāns, I. Krūmiņa, L. Karloviča, Dz. Sirsone, A. Skalbiņa, I. Vēveris), PRET – nav, 

ATTURAS - nav, NOLEMJ:  

 

1. Izveidot Tērvetes novada domes  dokumentu un arhīva pārvaldības ekspertu      ko-

misiju; 

2. Apstiprināt Tērvetes novada domes  arhīva nolikumu (Lēmuma 1.pielikums); 

3. Apstiprināt Tērvetes novada domes dokumentu un arhīva pārvaldības ekspertu ko-

misijas nolikumu (Lēmuma 2.pielikums); 

4. Apstiprināt Tērvetes novada domes dokumentu un arhīva pārvaldības ekspertu ko-

misiju šādā sastāvā: 

   4.1. Komisijas priekšsēdētājs: izpilddirektors – Māris Berlands; 

   4.2. Komisijas loceklis: arhīva speciāliste – Laila Buķevica; 

   4.3. Komisijas loceklis: sekretāre – Inese Meija. 

 

 

 

15. paragrāfs 

Par  SAC  “Tērvete” štatu saraksta  grozījumu  apstiprināšanu 

D. Reinika 

 

      Tērvetes novada dome ir izskatījusi SAC ”Tērvete” direktores S. Vinteres 2017. gada 

15. novembra iesniegumu  Nr.1-09/653  “Par štatu sarakstu”, ar  kuru direktore lūdz 

apstiprināt izmaiņas sociālās aprūpes centra “Tērvete” štatu sarakstā, palielinot apkures 

iekārtu operatora štatu par 0,5 slodzēm un samazinot automobiļa vadītāja štatu par 1 slodzi.  

Ievērojot minēto un saskaņā ar likuma ”Par pašvaldībām” 21.pantu, Finanšu komitejas 

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

Bruss, S. Laizāns, I. Krūmiņa, L. Karloviča, Dz. Sirsone, A. Skalbiņa, I. Vēveris), PRET – 

nav, ATTURAS – nav, NOLEMJ: 

 

     1.   Noteikt, ka ar 2017. gada 1. decembri   SAC ”Tērvete”   tiek palielināta  apkures 

iekārtu operatora štata vienība  par 0,5 slodzēm. 

    2.  Noteikt, ka ar 2017. gada 1. decembri   SAC ”Tērvete” tiek samazināts  automobiļa 

vadītāja štats par 1 slodzi.      

    3.  Apstiprināt grozījumus  Tērvetes novada domes 2017. gada  31. augusta sēdē 

apstiprinātajā  SAC ”Tērvete” štatu sarakstā veco ļaužu nodaļai, štatu saraksta  “Tehniskais 

personāls”  štata vienībai “Apkures iekārtu operators (apkures sezona)”   skaitli “4”  aizstājot 

ar skaitli “4,5”  un  štata vienībai “Automobiļa vadītājs”   skaitli  “2”  aizstājot ar skaitli “1”.  

  4.  Apstiprināt  SAC ”Tērvete” veco ļaužu   nodaļas konsolidēto štatu sarakstu  ar  2017. 

gada  1. decembri  (pielikumā).  

 



16. paragrāfs 

Par īres maksas noteikšanu pašvaldības dzīvokļos 

D. Reinika 

 

  Likuma „Par dzīvojamo telpu īri” 11.1pants nosaka, ka pašvaldībām piederošo 

dzīvojamo telpu īres maksu nosaka attiecīgās pašvaldības dome vai tās pilnvarota institūcija 

pašvaldības domes noteiktajā kārtībā. 

Likuma „Par dzīvojamo telpu īri” 11. pants nosaka, ka dzīvojamās telpas īres maksu veido 

dzīvojamās mājas apsaimniekošanas izdevumu daļa, kas ir proporcionāla attiecīgās izīrētās 

dzīvojamās telpas platībai, un atlīdzība par dzīvojamās telpas lietošanu.  

Papildus dzīvojamās mājas apsaimniekošanas izdevumu daļai līdz šim nebija noteikta 

Tērvetes novada pašvaldības noteiktā atlīdzība, ko īrnieks maksā par dzīvojamās telpas 

lietošanu atbilstoši dzīvojamo telpu labiekārtošanas līmenim.  

Civillikuma 2120. pants paredz, ka īres maksai jābūt patiesai atlīdzībai par lietas 

lietošanu, tāpēc tās apmērs nedrīkst tikt noteikts, neievērojot šo prasību.  

Savukārt likuma „Par valsts un pašvaldību finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas 

novēršanu” 5.panta pirmā daļa nosaka, ka pašvaldības mantu aizliegts nodot citām personām 

bezatlīdzības lietošanā.  

Lai iegūtu nepieciešamos līdzekļus Tērvetes novada pašvaldības valdījumā un īpašumā 

esošo dzīvokļu uzturēšanai un saglabāšanai lietošanai derīgā stāvoklī un saņemtu atlīdzību 

par to lietošanu, ir nosakāma atlīdzība, ko īrnieks maksā par dzīvojamās telpas lietošanu, 

nodrošinot vienādus īres maksas aprēķināšanas un piemērošanas nosacījumus visiem 

dzīvojamo telpu īrniekiem Tērvetes novadā.  

Ievērojot minēto un pamatojoties uz likuma „Par dzīvojamo telpu īri” 11., 111. un 12. 

pantu, likuma „Par pašvaldībām” 21. panta pirmās daļas 14.punktu, Finanšu komitejas 

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

Bruss, S. Laizāns, I. Krūmiņa, L. Karloviča, Dz. Sirsone, A. Skalbiņa, I. Vēveris), PRET – 

nav, ATTURAS – nav, NOLEMJ:  

 

1. Apstiprināt Tērvetes novada teritorijā šādu daudzdzīvokļu māju dzīvokļu klasifikāciju:  

1.1. Labiekārtots dzīvoklis - dzīvoklis/dzīvojamā telpa, kurš nodrošināts ar šādiem 

pamatpakalpojumiem – centrālā siltumapgāde, ūdens apgāde un kanalizācija;  

1.2. Daļēji labiekārtots dzīvoklis – dzīvoklis/dzīvojamā telpa, kas nodrošināts ar 

šādiem pamatpakalpojumiem – krāsns apkuri, centralizētu ūdens apgādi dzīvoklī, 

kanalizācijas notekūdeņu novadīšanu dzīvoklī vai ārpus tā; 

1.3. Dzīvoklis bez ērtībām – dzīvoklis/dzīvojamā telpa, kas nodrošināts ar šādiem 

pamatpakalpojumiem – krāsns apkuri, ūdensapgādi un kanalizācijas notekūdeņu 

novadīšanu ārpus dzīvokļa.  

2. Noteikt, ka Tērvetes novada pašvaldībai piederošo dzīvojamo telpu īres maksa mēnesī 

tiek aprēķināta, izmantojot šādu formulu:  

ĪM = (Liet + Aps) x Pl, kur 

ĪM – īres maksas apmērs (euro mēnesī par dzīvojamās telpas kopējo platību) 

Liet – īres atlīdzība par dzīvojamās telpas lietošanu  

Aps – dzīvojamās mājas uzturēšanas un apsaimniekošanas izdevumi (euro mēnesī par 

dzīvojamās telpas kopējās platības kvadrātmetru)  

Pl – dzīvojamās mājas platība (kvadrātmetri), ņemot vērā lodžiju platībai piemērojamo 

koeficientu 0,5 un balkonu un segto terašu platībai – koeficientu 0,3.  

 

3. Noteikt, ka atlīdzība par dzīvojamās telpas lietošanu sastāda :  

3.1. Labiekārtotam dzīvoklim - 0,12 EUR/m2 mēnesī; 

3.2. Daļēji labiekārtotam dzīvoklim – 0,07 EUR/m2 mēnesī; 

3.3. Dzīvoklim bez ērtībām – 0,04 EUR/m2 mēnesī. 



4. Noteikt, ka apsaimniekošanas izdevumi tiek noteikti katrai daudzdzīvokļu dzīvojamai 

mājai atsevišķi ar Tērvetes novada domes lēmumu.  

5. Noteikt, ka izīrētajām dzīvojamām telpām, kuru īres maksa ir mazāka par šajā lēmumā 

noteikto, paaugstināto īres maksu piemēro no brīža, kad beidzies likuma „Par dzīvojamo 

telpu īri” 13. panta otrajā daļā noteiktais brīdināšanas termiņš. 

6. Par pakalpojumiem, kas saistīti ar dzīvojamo telpu lietošanu, īrnieks maksā 

normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.  

7. Uzdot Tērvetes novada domes komunālai nodaļai savlaicīgi likumā noteiktajā kārtībā 

brīdināt iedzīvotājus par izmaiņām īres maksā.  

8. Līgumus par dzīvojamo telpu īri slēdz un īres maksu iekasē Tērvetes novada dome. Par 

īres maksas iekasēšanu ar Tērvetes novada domi tiek noslēgts līgums, paredzot, ka iekasētā 

īres maksa tiks ieskaitīta Tērvetes novada pašvaldības norēķinu kontos pēc rēķina 

saņemšanas.  

9. Veicot ieguldījumus pašvaldībai piederošā dzīvoklī, īres maksas apmērs var tikt 

pārskatīts.  

10. Apstiprinātā īres maksa piemērojama ar 2018. gada 1. janvāri. 

11. Noteikt, ka īres maksa dzīvokļiem dzīvojamā mājā „Labrenči”, Tērvete, Tērvetes 

pagasts, Tērvetes novads, tiek aprēķināta saskaņā ar Tērvetes novada domes 2013. gada 24. 

oktobra lēmumu Nr.13 „Par īres maksas noteikšanu Tērvetes novada pašvaldības īpašumā 

vai valdījumā esošajām dzīvojamām telpām dzīvojamā mājā „Labrenči”. 

 

 

17. paragrāfs 

Par nekustamā īpašuma “Burenieki” izsoles rezultātu apstiprināšanu 

D. Reinika 

 

Izskatot Tērvetes novada domes izsoles komisijas iesniegto izsoles protokolu un tam pie-

vienotos dokumentus par Tērvetes novada pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma “Bure-

nieki”, Augstkalnes pagasts, Tērvetes novads, /kadastra numurs/, atsavināšanu un konstatē-

jot, ka izsoles procedūra ir veikta atbilstoši normatīvo aktu prasībām, par izsoles procedūras 

veikšanu nav saņemta neviena sūdzība, izsoles rezultātā ir sasniegta pieņemama cena nekus-

tamā īpašuma atsavināšanai un pirkuma maksa ir pilnā apmērā nomaksāta, pamatojoties uz 

Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 34.pantu un likuma Par pašvaldībām 

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

L. Karloviča, Dz. Sirsone, A. Skalbiņa, I. Vēveris), PRET - nav, ATTURAS - nav, Tērvetes 

novada dome NOLEMJ: 
 

   Apstiprināt 2017. gada 02. novembrī notikušās izsoles protokolu un Tērvetes novada 

pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma “Burenieki”, Augstkalnes pagasts, Tērvetes no-

vads, izsoles rezultātu – atsavināt Tērvetes novada pašvaldībai piederošo nekustamo īpa-

šumu “Burenieki”, Augstkalnes pagasts, Tērvetes novads, /kadastra numurs/, mantas noso-

lītājam Augstkalnes pagasta “Dobumu” māju zemnieku saimniecībai “BLĪKŠĶI” /reģistrā-

cijas numurs/,  par tās nosolīto cenu EUR 2950,00 (divi tūkstoši deviņi simti piecdesmit euro 

00 centi).  

 

 

Sēdi slēdz plkst. 11.05 

 

Nākošā domes sēde 2017. gada 28. decembrī 

 

Sēdes vadītāja                                                                            D. Reinika 

 

Protokoliste                                                                               S. Hibšmane 
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LĒMUMS 
 

2017. gada 30. novembrī                                                                                                    Nr.91 

                                                                                                                            (protokols Nr.21, 1. §) 

 

    Par deklarētās dzīvesvietas anulēšanu 

 

Tērvetes novada dome ir izskatījusi iesniegto lēmuma projektu anulēt ziņas par I. K., 

/personas kods/, deklarēto dzīvesvietu dzīvoklī „Pūpoli” - 19, Zelmeņi, Tērvetes pagasts, 

Tērvetes novads, jo minētai personai nav tiesiska pamata dzīvot deklarētajā dzīvesvietā. 

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

apstākļus, tika konstatēts: 

2017. gada 2. oktobrī Tērvetes novada dome ir saņēmusi nekustamā īpašuma „Pūpoli” 

- 19, Zelmeņi, Tērvetes pagasts, Tērvetes novads, īpašnieces A. R. iesniegumu ar lūgumu 

anulēt ziņas par I. K., deklarēto dzīvesvietu adresē Pūpoli” - 19, Zelmeņi, Tērvetes pagasts, 

Tērvetes novads, jo minētai personai nav tiesiska pamata dzīvot deklarētajā adresē un viņa 

ilgstoši nedzīvo minētajā adresē. 

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

pēc savas iniciatīvas, bet pienākums pēc citu personu iesnieguma pārbaudīt deklarēto ziņu 

patiesumu, tai skaitā atbilstību valsts reģistros iekļautajām ziņām, kā arī to, vai deklarētājam 

ir tiesisks pamats deklarēt dzīvesvietu attiecīgajā adresē. 

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

iesniegumu, kurā ietverts motivēts lūgums pārbaudīt ziņas par deklarēto dzīvesvietu, var 

iesniegt attiecīgā nekustamā īpašuma īpašnieks vai cita ieinteresēta persona. Par iesniegumu 

iestāde paziņo dzīvesvietas deklarētājam un uzaicina viņu sniegt paskaidrojumu. 

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

par A. R. iesniegto iesniegumu un uzaicināts uz Tērvetes novada domi, lai sniegtu 

paskaidrojumu un iesniegtu dokumentus, kas apliecina tiesisko pamatu dzīvot deklarētajā 

dzīvesvietā, nosūtot ierakstītu vēstuli uz viņa deklarēto dzīvesvietu 16.10.2017.  

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

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

īpašums, attiecībā uz to ir noslēgts īres vai nomas līgums vai šā īpašuma lietošanas tiesības 

tā ieguvusi uz laulības, radniecības, svainības vai cita likumiska vai līgumiska pamata.  

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

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

deklarēto dzīvesvietu anulē, pamatojoties uz iestādes rīcībā esošajiem dokumentiem, pēc šo 

ziņu pārbaudes normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā un motivēta lēmuma pieņemšanas par 

deklarētās dzīvesvietas ziņu anulēšanu, līdz lēmuma pieņemšanai personai ir tiesības iesniegt 

dokumentus, kas apliecina citu tiesisko pamatu dzīvot deklarētajā dzīvesvietā. 



Noteiktajā termiņā nekādus dokumentus, kas apliecinātu tiesisko pamatu dzīvot 

deklarētajā dzīvesvietā vai paskaidrojumus I. K. nav sniedzis. 2017. gada 20. oktobrī 

Tērvetes novada dome ir saņēmusi atpakaļ sūtītu, I. K. adresēto vēstuli, ar aicinājumu sniegt 

paskaidrojumu un iesniegt dokumentus, kas apliecina tiesisko pamatu dzīvot deklarētajā 

dzīvesvietā, ar norādi, ka adresāts norādītajā adresē nedzīvo. 

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

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

dzīvesvietā. 

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

nepieder nekustamais īpašums „Pūpoli” - 19, Zelmeņi, Tērvetes pagasts, Tērvetes novads, 

kā arī nav konstatēti apstākļi, ka attiecībā uz minētā nekustamā īpašuma lietošanu būtu 

noslēgts īres vai nomas līgums, vai arī šā īpašuma lietošanas tiesības viņš būtu ieguvis uz 

laulības, radniecības, svainības vai cita likumiska vai līgumiska pamata, kā arī I. K. faktiski 

minētajā īpašumā nedzīvo, ziņas par I. K. deklarēto dzīvesvietu adresē „Pūpoli” - 19, 

Zelmeņi, Tērvetes pagasts, Tērvetes novads, ir anulējamas.  

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

Ņemot vērā iepriekš minēto un pamatojoties uz Dzīvesvietas deklarēšanas likuma 

12.panta pirmās daļas 2.punktu, Tautsaimniecības un attīstības komitejas lēmuma projektu, 

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

Dz. Sirsone, A. Skalbiņa, I. Vēveris), PRET - nav, ATTURAS - nav, Tērvetes novada dome 

NOLEMJ: 
 

1. Anulēt ziņas par I. K., /personas kods/, deklarēto dzīvesvietu adresē „Pūpoli” - 19, 

Zelmeņi, Tērvetes pagasts, Tērvetes novads. 

2. Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas brīdi.  

3. Lēmumu var pārsūdzēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās brīža Administratīvās 

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

 

 

Domes priekšsēdētāja                                                                                D. Reinika 
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LĒMUMS 
 

2017. gada 30. novembrī                                                                                                    Nr.92 

                                                                                                                           (protokols Nr.21, 3. §) 

 

    Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu, nekustamā īpašuma 

„Druvenieki” sadalīšanu, nosaukuma un lietošanas mērķa piešķiršanu 
 

 

Tērvetes novada dome ir izskatījusi sertificēta mērnieka Igora Lepeta iesniegumu par 

izstrādātā zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamā īpašuma „Druvenieki”, 

Bukaišu pagasts, Tērvetes novads, /kadastra numurs/, sadalīšanai, nosaukuma un lietošanas 

mērķu piešķiršanu sadalītajiem zemes gabaliem.  

Izskatot iepriekš minēto iesniegumu un izstrādāto zemes ierīcības projektu, Tērvetes 

novada dome konstatēja: 

Nekustamais īpašums „Druvenieki”, Bukaišu pagasts, Tērvetes novads, /kadastra 

numurs/, pieder A. Z. un sastāv no vienas zemes vienības ar kopējo platību 14,1 ha. A. Z. 

īpašuma tiesības uz nekustamo īpašumu „Druvenieki”, Bukaišu pagasts, Tērvetes novads, 

reģistrētas Dobeles zemesgrāmatu nodaļā Bukaišu pagasta /zemesgrāmatas nodalījuma 

numurs/.  

Nekustamā īpašuma „Druvenieki” īpašnieks A. Z. vēlas sadalīt nekustamā īpašuma 

sastāvā ietilpstošo zemes vienību ar /kadastra apzīmējums/ divās daļās atbilstoši 

izstrādātajam zemes ierīcības projektam. 

    Zemes ierīcības projektu ir izstrādājis SIA „Dobeles Mērnieks” sertificēts zemes 

mērnieks Igors Lepets, sertifikāta Nr. AA000000013, atbilstoši normatīvo aktu 

nosacījumiem. 

Zemes ierīcības projekts paredz sadalīt nekustamā īpašuma „Druvenieki”, Bukaišu 

pagasts, Tērvetes novads, zemes vienību ar /kadastra apzīmējums/ divās atsevišķās zemes 

vienībās - Nr. 1, platība 13,1 ha, un Nr. 2, platība 1,0 ha, un konkretizē nekustamā īpašuma 

apgrūtinājumus. Zemes ierīcības projektā paredzētie pasākumi atbilst Tērvetes novada 

teritorijas plānojumam.  

   Zemes ierīcības projekts paredz atdalāmajai zemes vienībai Nr. 1 piešķirt jaunu 

nosaukumu – „Lieldruvenieki”, Bukaišu pagasts, Tērvetes novads. 

Saskaņā ar LR MK 2016. gada 5. augusta noteikumu Nr. 505 „Zemes ierīcības projekta 

izstrādes noteikumi” 28.punktu, ja pašvaldība zemes ierīcības projektu apstiprina, 

pašvaldība, ja nepieciešams, izdod administratīvo aktu par adreses vai nosaukuma 

piešķiršanu, ja pēc zemes ierīcības darbiem paredzēts izveidot jaunu adresācijas objektu un 

nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanu vai maiņu. 



    Ņemot vērā augstāk minētos lietas faktiskos apstākļus un šim protokolam pievienoto 

zemes ierīcības projekta lietu (pielikums pie lēmuma Nr. 1) pamatojoties uz Zemes ierīcības 

likuma 5., 8. un 9.pantu, likuma „Par pašvaldībām” 21.pantu, LR MK 05.08.2016. 

noteikumu Nr. 505 „Zemes ierīcības projekta izstrādes noteikumi” 26. un 28. punktu un LR 

MK 20.06.2006. noteikumiem Nr. 496 „Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija 

un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība”, Tērvetes novada 

domes Tautsaimniecības un attīstības komitejas lēmuma projektu, Tērvetes novada dome, 

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

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

 

1. Apstiprināt izstrādāto zemes ierīcības projektu (pielikums pie lēmuma Nr. 1), sadalot 

nekustamā īpašuma „Druvenieki”, Bukaišu pagasts, Tērvetes novads, zemes vienību ar 

/kadastra apzīmējums/ divās atsevišķās zemes vienībās - Nr.1, 13,1 ha platībā un Nr. 2, 1,0 

ha platībā; 

2. Piešķirt sadalītajam nekustamajam īpašumam „Druvenieki”, Bukaišu pagasts, 

Tērvetes novads, sekojošus nosaukumus un lietošanas mērķus: 

     2.1. atdalāmajai zemes vienībai Nr. 1 ar /kadastra apzīmējums/, kopējā platība 13,1 

ha piešķirt nosaukumu – „Lieldruvenieki”, Bukaišu pagasts, Tērvetes novads, un visā tās 

platībā noteikt nekustamā īpašuma lietošanas mērķi – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā 

darbība ir lauksaimniecība (NĪLM kods – 0101).  

     2.2. paliekošajai zemes vienībai Nr. 2 ar /kadastra apzīmējums/, kopējā platību 1,0 

ha, atstāt iepriekšējo nosaukumu – „Druvenieki”, Bukaišu pagasts, Tērvetes novads, un visā 

tās platībā (1,0 ha) noteikt nekustamā īpašuma lietošanas mērķi – zeme, uz kuras galvenā 

saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība (NĪLM kods - 0101). 

3. Lēmumu var pārsūdzēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās brīža Administratīvajā 

rajona tiesā Antonijas ielā 6, Rīga, LV-1010 vai Administratīvās rajona tiesas Jelgavas tiesu 

namā Atmodas ielā 19, Jelgava, LV - 3007. 
 

 

 

Domes priekšsēdētāja                                                                                 D. Reinika 
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2017. gada 30. novembrī                                                                                                 Nr.93 

                                                                                                              (protokols Nr.21, 4. §) 
 

    Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu, nekustamā īpašuma „Melderi” 

sadalīšanu, nosaukuma un lietošanas mērķa piešķiršanu 
 

 

 

Tērvetes novada dome ir izskatījusi SIA “K. SL” pārstāvja S. L. iesniegumu par 

izstrādātā zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamā īpašuma „Melderi”, 

Augstkalnes pagasts, Tērvetes novads, /kadastra numurs/, sadalīšanai, nosaukuma un 

lietošanas mērķu piešķiršanu sadalītajām zemes vienībām.  

Izskatot iepriekš minēto iesniegumu un izstrādāto zemes ierīcības projektu, Tērvetes 

novada dome konstatēja: 

Nekustamais īpašums „Melderi”, Augstkalnes pagasts, Tērvetes novads, /kadastra 

numurs/, pieder SIA “K. SL”, /vienotais reģistrācijas numurs/, un sastāv no vienas zemes 

vienības ar kopējo platību 4,05 ha. SIA “K. SL” īpašuma tiesības uz nekustamo īpašumu 

„Melderi”, Augstkalnes pagasts, Tērvetes novads, reģistrētas Dobeles zemesgrāmatu nodaļā 

Augstkalnes pagasta /zemesgrāmatas nodalījuma numurs/.  

Nekustamā īpašuma „Melderi” īpašnieks SIA “K. SL” vēlas sadalīt nekustamā īpašuma 

sastāvā ietilpstošo zemes vienību ar /kadastra apzīmējums/ divās daļās atbilstoši 

izstrādātajam zemes ierīcības projektam. 

    Zemes ierīcības projektu ir izstrādājis SIA „Rūķis AG” sertificēts zemes mērnieks 

Ainārs Gorškovs, sertifikāta sērija BA Nr.561, atbilstoši normatīvo aktu nosacījumiem. 

Zemes ierīcības projekts paredz sadalīt nekustamā īpašuma „Melderi”, Augstkalnes 

pagasts, Tērvetes novads, zemes vienību ar /kadastra apzīmējums/ divās atsevišķās zemes 

vienībās - Nr. 1, 3,9 ha platībā, un Nr. 2, 0,15 ha platībā, un konkretizē nekustamā īpašuma 

apgrūtinājumus. Zemes ierīcības projektā paredzētie pasākumi atbilst Tērvetes novada 

teritorijas plānojumam.   

   Pamatojoties uz 30.03.2017. noslēgto pirkuma līgumu, zemes ierīcības projekts 

paredz atdalāmo zemes vienību Nr. 2 iekļaut sabiedrības ar ierobežotu atbildību 

“SILĀRES”, /reģistrācijas numurs/, īpašumā esošā nekustamā īpašuma “Klētnieki”, 

Augstkalnes pagasts, Tērvetes novads, /kadastra numurs/, sastāvā. 

Saskaņā ar LR MK 2016. gada 5. augusta noteikumu Nr. 505 „Zemes ierīcības projekta 

izstrādes noteikumi” 28.punktu, ja pašvaldība zemes ierīcības projektu apstiprina, 



pašvaldība, ja nepieciešams, izdod administratīvo aktu par adreses vai nosaukuma 

piešķiršanu, ja pēc zemes ierīcības darbiem paredzēts izveidot jaunu adresācijas objektu un 

nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanu vai maiņu. 

    Ņemot vērā augstāk minētos lietas faktiskos apstākļus un šim protokolam pievienoto 

zemes ierīcības projekta lietu (pielikums pie lēmuma Nr. 1) pamatojoties uz Zemes ierīcības 

likuma 5., 8. un 9.pantu, likuma „Par pašvaldībām” 21.pantu, LR MK 05.08.2016. 

noteikumu Nr. 505 „Zemes ierīcības projekta izstrādes noteikumi” 26. un 28. punktu un LR 

MK 20.06.2006. noteikumiem Nr. 496 „Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija 

un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība”, Tērvetes novada 

domes Tautsaimniecības un attīstības komitejas lēmuma projektu, atklāti vārdiski balsojot: 

PAR - 7 (D. Reinika, A. Bruss, I. Krūmiņa, L. Karloviča, Dz. Sirsone, A. Skalbiņa, I. 

Vēveris), PRET - nav, ATTURAS - nav, Sandrim Laizānam balsojumā nepiedaloties, 

NOLEMJ: 

 

 

1. Apstiprināt izstrādāto zemes ierīcības projektu (pielikums pie lēmuma Nr. 1), sadalot 

nekustamā īpašuma „Melderi”, Augstkalnes, Tērvetes novads, zemes vienību ar /kadastra 

apzīmējums/ divās atsevišķās zemes vienībās - Nr. 1, 3,90 ha platībā, un Nr. 2, 0,15 ha 

platībā; 

2. Piešķirt sadalītajam nekustamajam īpašumam „Melderi”, Augstkalnes pagasts, 

Tērvetes novads, sekojošus nosaukumus un lietošanas mērķus: 

    2.1. paliekošajai zemes vienības daļai Nr. 1 ar /kadastra apzīmējums/, kopējā platība 

3,9 ha, atstāt iepriekšējo nosaukumu – „Melderi”, Augstkalnes pagasts, Tērvetes novads, un 

visā tās platībā (3,9 ha) noteikt nekustamā īpašuma lietošanas mērķi – lauksaimnieciska 

rakstura uzņēmumu apbūve (NĪLM kods – 1003).  

    2.2. atdalīto zemes vienību Nr. 2 ar kopējo platību 0,15 ha iekļaut nekustamā īpašuma 

„Klētnieki”, Augstkalnes pagasts, Tērvetes novads, sastāvā, piešķirot nosaukumu 

“Klētnieki”, Augstkalnes pagasts, Tērvetes novads, un visā tās platībā (0,15 ha) noteikt 

nekustamā īpašuma lietošanas mērķi – lauksaimnieciska rakstura uzņēmumu apbūve (NĪLM 

kods - 1003). 

3. Lēmumu var pārsūdzēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās brīža Administratīvajā 

rajona tiesā Antonijas ielā 6, Rīga, LV-1010 vai Administratīvās rajona tiesas Jelgavas tiesu 

namā Atmodas ielā 19, Jelgava, LV - 3007. 

 
 

 

 

Domes priekšsēdētāja                                                                                D. Reinika 
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LĒMUMS 
 

2017. gada 30. novembrī                                                                                                    Nr.94 

                                                                                                                           (protokols Nr.21, 8. §) 

 

Par amata savienošanas ar saimniecisko darbību atļauju 
 

    Tērvetes novada dome ir izskatījusi Lindas Mierlaukas iesniegumu (reģ. Pašvaldībā 

03.11.2017. Nr.426) ar lūgumu atļaut savienot Tērvetes novada pašvaldības Būvvaldes 

vadītāja amatu ar saimniecisko darbību ēku arhitektūras projektēšanā. 

Izvērtējot pašvaldības rīcībā esošo informāciju un ar lietu saistītos apstākļus, Tērvetes 

novada dome konstatēja:  

Linda Mierlauka ir pieņemta darbā Tērvetes novada pašvaldībā par Būvvaldes vadītāju 

un ir valsts amatpersona likuma „Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu 

darbībā” 4.panta pirmās daļas 16.punkta izpratnē.  

Likuma “Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā” 6.panta pirmā daļa 

nosaka, ka valsts amatpersonai ir atļauts savienot valsts amatpersonas amatu ar saimniecisko 

darbību individuālā komersanta statusā, vai reģistrējoties Valsts ieņēmumu dienestā kā 

saimnieciskās darbības veicējam saskaņā ar likumu „Par iedzīvotāju ienākuma nodokli”, ja 

šajā likumā vai citā normatīvajā aktā nav paredzēti valsts amatpersonas amata savienošanas 

ierobežojumi. 

Likuma “Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā” 7.panta piektās 

daļas 3.punkts nosaka, ka publisku personu iestāžu vadītājiem ir atļauts savienot valsts 

amatpersonas amatu ar radošo darbu. 
Interešu konflikta likuma 1.panta 7.punkts noteica, ka radošais darbs ir publicistiska, literāra 

vai mākslinieciska darbība, par kuru saņem autoratlīdzību vai honorāru. 

Autortiesību likuma 1.panta 2.punkts nosaka, ka darbs ir autora radošās darbības rezultāts 

literatūras, zinātnes vai mākslas jomā neatkarīgi no tā izpausmes veida, formas un vērtības, 

bet 4.panta 10.punkts nosaka, ka autortiesību objekts neatkarīgi no izpausmes formas un veida 

ir šādi autoru darbi: celtņu, būvju, arhitektūras darbu skices, meti, projekti un celtņu un būvju 

risinājumi, citi arhitektūras darinājumi, pilsētbūvniecības darbi un dārzu un parku projekti 

un risinājumi, kā arī pilnīgi vai daļēji uzceltas būves un realizētie pilsētbūvniecības vai 

ainavu objekti. 

Ievērojot minēto, izvērtējot Tērvetes novada pašvaldības Būvvaldes vadītāja amata 

pienākumus un saimniecisko darbību ēku arhitektūras projektēšanā, nav konstatējami 

apstākļi, ka Tērvetes novada pašvaldības Būvvaldes vadītāja amata savienošana ar 

saimniecisko darbību ēku arhitektūras projektēšanā radīs interešu konfliktu un būs pretrunā 

ar valsts amatpersonai saistošām ētikas normām vai kaitēs amatpersonas tiešo pienākumu 

https://likumi.lv/ta/id/56880-par-iedzivotaju-ienakuma-nodokli


veikšanai, kā arī būs ievēroti noteiktie speciālie valsts amatpersonas amata savienošanas 

ierobežojumi, kamdēļ šāda amata savienošana ar saimniecisko darbību ir pieļaujama. 

 Vadoties no minētā, papildus pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta 

pirmās daļas 27.punktu un likuma „Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu 

darbībā” 81.pantu, Finanšu komitejas lēmuma projektu, Tērvetes novada dome, atklāti 

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

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

  

1. Atļaut Lindai Mierlaukai savienot Tērvetes novada pašvaldības Būvvaldes vadī-

tāja amatu ar saimniecisko darbību ēku arhitektūras projektēšanā, reģistrējoties Valsts ieņē-

mumu dienestā kā saimnieciskās darbības veicējam saskaņā ar likumu „Par iedzīvotāju ie-

nākuma nodokli”, nepieļaujot interešu konflikta situācijas rašanos, nenonākot pretrunā ar 

saistošām ētikas normām un nekaitējot Tērvetes novada pašvaldības Būvvaldes vadītāja 

tiešo pienākumu pildīšanai; 

2. Lēmumu var pārsūdzēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās brīža Administra-

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

 

 
 

Domes priekšsēdētāja                                                                              D. Reinika 
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2017. gada 30. novembrī                                                                                                    Nr.95 

                                                                                                                              (protokols Nr.21, 9.§) 

 

Par amata savienošanas atļauju 
 

    Tērvetes novada dome ir izskatījusi Ineses Dzenes iesniegumu (reģ. Pašvaldībā 

08.11.2017. Nr.434) ar lūgumu atļaut savienot Tērvetes novada domes Komunālā dienesta 

nodaļas vadītāja amatu ar algotu Valsts tehniskās uzraudzības aģentūras Tehniskās 

uzraudzības departamenta jurista amatu. 

Izvērtējot pašvaldības rīcībā esošo informāciju un ar lietu saistītos apstākļus, Tērvetes 

novada dome konstatēja:  

Inese Dzene ir pieņemta darbā Tērvetes novada domē par Komunālā dienesta nodaļas 

vadītāju un ir valsts amatpersona likuma „Par interešu konflikta novēršanu valsts 

amatpersonu darbībā” 4.panta otrās daļas izpratnē.  

Likuma “Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā” 6.panta pirmā daļa 

nosaka, ka valsts amatpersonai ir atļauts savienot valsts amatpersonas amatu ar citu amatu, 

uzņēmuma līguma vai pilnvarojuma izpildi, ja šajā likumā vai citā normatīvajā aktā nav 

paredzēti valsts amatpersonas amata savienošanas ierobežojumi. 

Likuma “Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā” 6.panta otrā daļa 

nosaka, ka ja likumā nav noteikti stingrāki ierobežojumi, valsts amatpersonai ir atļauts 

savienot valsts amatpersonas amatu ne vairāk kā ar diviem citiem algotiem vai citādi 

atlīdzinātiem valsts amatpersonas amatiem vai amatiem citās publiskas personas institūcijās. 

Šajā daļā minētā amatu savienošana pieļaujama, ja tā nerada interešu konfliktu, nav pretrunā 

ar valsts amatpersonai saistošām ētikas normām un nekaitē valsts amatpersonas tiešo 

pienākumu pildīšanai.  

Uz Tērvetes novada domes Komunālā dienesta nodaļas vadītāja amata savienošanu nav 

noteikti stingrāki ierobežojumi un nav noteikti speciālie valsts amatpersonas amata 

savienošanas ierobežojumi. 

Ievērojot minēto, izvērtējot Tērvetes novada domes Komunālā dienesta nodaļas vadītāja 

amata un Valsts tehniskās uzraudzības aģentūras Tehniskās uzraudzības departamenta jurista 

amata pienākumus, nav konstatējami apstākļi, ka šo amatu savienošana radīs interešu 

konfliktu un būs pretrunā ar valsts amatpersonai saistošām ētikas normām vai kaitēs 

amatpersonas tiešo pienākumu veikšanai, kamdēļ amatu savienošana ir pieļaujama.  

 Vadoties no minētā, pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 

27.punktu un likuma „Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā” 4.panta 

2.daļu, 6.panta pirmo un otro daļu un 81.pantu, Finanšu komitejas lēmuma projektu, Tērvetes 



novada dome, atklāti vārdiski balsojot: PAR – 8 (D. Reinika, A. Bruss, S. Laizāns, I. 

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

NOLEMJ:  

 

1. Atļaut Inesei Dzenei savienot Tērvetes novada domes Komunālā dienesta nodaļas 

vadītāja amatu ar algotu Valsts tehniskās uzraudzības aģentūras Tehniskās uzraudzības 

departamenta jurista amatu, nepieļaujot interešu konflikta situācijas rašanos, nenonākot 

pretrunā ar saistošām ētikas normām un nekaitējot Tērvetes novada domes Komunālā 

dienesta nodaļas vadītāja tiešo pienākumu pildīšanai; 

2. Lēmumu var pārsūdzēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās brīža Administratīvās 

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

 

 
 

Domes priekšsēdētāja                                                                                D. Reinika 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



APSTIPRINĀTI 

ar Tērvetes novada domes 

2017. gada 30. novembra 

sēdes lēmumu (prot.Nr. 21, 6. §) 
 
 

 

Tērvetes novada Valsts un pašvaldības vienotā klientu apkalpošanas 

centra klientu apkalpošanas noteikumi 

 
Izdoti saskaņā ar likuma “Par 

pašvaldībām” 41. panta 2.punktu, Valsts 

pārvaldes iekārtas likuma 72.panta pirmās 

daļas 2.punktu, 73.panta pirmās daļas 

4.punktu  

 

 

I. Vispārīgie jautājumi 
1. Noteikumi (turpmāk – noteikumi) nosaka Tērvetes novada Valsts un pašvaldības 

vienotā klientu apkalpošanas centra (turpmāk – KAC) darbinieku galvenos uzvedības prin-

cipus klientu apkalpošanas jomā, sniedzot pakalpojumus atbilstoši savai kompetencei un 

klientu interesēm. 

 

2. Noteikumu mērķis ir noteikt KAC klientu apkalpošanas kultūru, veicināt darbinieku 

ētisko apziņu un veidot pozitīvu pašvaldības tēlu sabiedrībā. 

 

3. Noteikumi ir saistoši visiem KAC darbiniekiem. 

 

4. Situācijās, kas nav minētas šajos noteikumos, darbinieks rīkojas saskaņā ar normatīvo 

aktu prasībām un vispārpieņemtām uzvedības normām. 

 

II. Klientu apkalpošanas pamatprincipi 

5. Darbinieks klientu apkalpošanas jomā ievēro šādus pamatprincipus: 

5.1. pieklājība: 

5.1.1. attiecībās ar klientu darbinieks ir apzinīgs, korekts, pieklājīgs un pieejams. 

Apkalpojot klientu klātienē vai atbildot uz vēstulēm, tālruņa zvaniem un e-

pasta sūtījumiem, darbinieks sniedz kompetentu palīdzību – precīzi un skai-

dri norāda problēmas risinājuma veidus un iespējas; 

5.1.2. ja darbinieks pieļāvis kļūdu, kas negatīvi ietekmē klienta tiesības vai inter-

eses, viņš par to atvainojas klientam un dara visu iespējamo, lai novērstu 

kļūdas negatīvās sekas, kā arī informē klientu par tiesībām iesniegt sūdzību. 

5.2. informācijas sniegšana: 

5.2.1. ja darbinieks ir kompetents attiecīgajā jautājumā, viņš sniedz klientam ne-

pieciešamo informāciju. Ja nepieciešams, darbinieks konsultē par admin-

istratīvā procesa uzsākšanas kārtību. Darbinieka sniegtajai informācijai 

jābūt skaidrai un saprotamai; 

5.2.2. ja klienta mutiski izteikts pieprasījums pēc informācijas ir sarežģīts, laik-

ietilpīgs vai apjomīgs, darbinieks iesaka klientam pieprasījumu noformēt 

rakstiski, ja nepieciešams, palīdz to izdarīt; 

5.2.3. saņemot pieprasījumu sniegt informāciju par jautājumu, kas nav attiecīgā 

darbinieka kompetencē, darbinieks izskaidro sava atteikuma iemeslu un 

nosūta klientu pie attiecīgā speciālista, ja iespējams, norāda viņa atrašanās 



vietu, tālruņa numuru, kā arī darbinieka vārdu un uzvārdu, amatu un 

pieņemšanas laiku. 

5.3. vienāda attieksme: 

5.3.1. izskatot klienta iesniegtos pieprasījumus vai pieņemot lēmumus, darbinieks 

nodrošina, ka tiek ievērots vienādas attieksmes princips. Pret klientiem, kas 

atrodas līdzīgā situācijā, attieksmei ir jābūt līdzīgai; 

5.3.2. darbinieks nepieļauj diskrimināciju jautājumos, kas skar klienta tautību, dzi-

mumu, rasi, ādas krāsu, etnisko vai sociālo izcelsmi, valodu, reliģiju vai 

ticību, politisko vai citu pārliecību, piederību pie nacionālās minoritātes, 

īpašuma stāvokļa, izcelsmi, veselības stāvokli, vecumu vai seksuālo ori-

entāciju. 

5.4. objektivitāte: 

5.4.1. darbinieks ņem vērā izskatāmās lietas īpatnības, izvērtē visus ar lietu 

saistītos apstākļus atbilstoši to svarīgumam; 

5.4.2. darbinieks izmanto tikai pārbaudītu, objektīvu informāciju un pieņem 

lēmumu, pamatojoties uz faktiem; 

5.4.3. darbinieks atturas no patvaļīgas rīcības, kas var kaitēt klienta interesēm; 

5.4.4. darbinieks, apkalpojot klientu un pieņemot lēmumu, norobežojas no per-

sonīgām interesēm un trešās personas ietekmes; 

5.4.5. darbinieka politiskā, reliģiskā u.c. pārliecība nedrīkst ietekmēt uzticētā 

pienākuma izpildi. 

5.5. atbildīgums: 

5.5.1. darbinieks savus uzdevumus veic atbildīgi, izmantojot savas zināšanas, 

prasmes, iemaņas un darba pieredzi, lai sniegtu klienta vēlmēm atbilstošu 

apkalpošanu; 

5.5.2. darbinieks ir uzņēmīgs, mērķtiecīgs un cenšas sasniegt labākos rezultātus, 

regulāri papildina savas profesionālās zināšanas, izrāda pašiniciatīvu un 

izsaka savus priekšlikumus darba pilnveidošanai; 

5.5.3. darbinieks ir koleģiāls, izpalīdzīgs un taktisks, sniedzot un saņemot ne-

pieciešamo informāciju vai palīdzību, apkalpojot klientus. 

5.6. datu aizsardzība: 

5.6.1. darbinieks, apstrādājot klienta informāciju, ievēro normatīvajos aktos 

noteiktās datu aizsardzības prasības; 

5.6.2. darbiniekam aizliegts atklāt klientu apkalpošanas procesā saņemto in-

formāciju trešajai personai bez attiecīga pilnvarojuma vai to izmantot per-

sonīgās interesēs. 

 

III. Prasības klientus apkalpojošai struktūrvienībai 

6. Klientus apkalpojošā struktūrvienība nodrošina klientiem pieņemamu darba laiku sas-

kaņā ar normatīvo aktu prasībām.  

7. Klientus apkalpojošās struktūrvienības darbinieka atpazīstamību nodrošina klientam 

redzamā vietā izvietota informācija par darbinieka vārdu, uzvārdu un ieņemamo amatu. 

8. Klientiem redzamā vietā jābūt izvietotai informācijai par pieejamajiem pakalpojumiem. 

9. Pēc klienta pirmā pieprasījuma, darbinieks sniedz informāciju par pakalpojumu 

saņemšanas kārtību, iesniegumu izskatīšanas procedūru u.c. 

 

10. KAC sistemātiski iegūst informāciju par klientu apkalpošanas procesa nepilnībām, lai 

noskaidrotu ieinteresēto pušu vajadzības un vēlmes: 

10.1. uzklausa idejas, ieteikumus un sūdzības no klientiem, izstrādājot un izmantojot 

sabiedriskās domas aptaujas, aptaujas anketas, uzticības tālruni, klientu sūdzību 

un ierosinājumu reģistrus un citas metodes; 

10.2. organizē darbinieku aptaujas. 

 



IV. Noteikumu izpilde 

11. Darbinieka pienākums ir ievērot un īstenot noteikumus praksē, nemitīgi pilnveidojot 

sevi, ceļot apzinīgumu un attīstot paškontroli. 

12. Darbinieks cenšas nepieļaut un novērst jebkuru prettiesisku rīcību klientu apkal-

pošanas procesā, ievērojot šos noteikumus. 

13. Noteikumu izpildi kontrolē un klientu sūdzības par noteikumos noteikto principu un 

normu pārkāpumiem izskata: 

13.1. par KAC darbinieku iesniegto sūdzību - KAC vadītājs; 

13.2. par KAC vadītāju iesniegto sūdzību - Tērvetes novada domes izpilddirektors. 

 

V. Noslēguma jautājumi 

14. KAC vadītājs iepazīstina KAC darbiniekus ar šiem noteikumiem. 

15. Noteikumi stājas spēkā pēc to apstiprināšanas domes sēdē. 

 

 

Domes priekšsēdētāja       Dace Reinika 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 



NOMAS LĪGUMS Nr. _____  

 

Rīga                                   2017. gada _______________ 

 

 Tērvetes novada dome  reģistrācijas Nr.90001465562, tās izpilddirektora Māra Berlanda 

personā, kurš rīkojas saskaņā ar pašvaldīnas nolikumu , turpmāk tekstā - Iznomātājs, no vienas 

puses, un  
SIA “Tele2”, reģistrācijas Nr.40003272854, tās valdes priekšsēdētāja Valda Vancoviča un 

valdes locekļa Aigara Evertovska personā, kuri rīkojas uz statūtu pamata, turpmāk tekstā - 

Nomnieks, no otras puses, kopā, turpmāk tekstā sauktas - Puses, noslēdz nomas līgumu, turpmāk 

tekstā - Līgums: 
 

1. Līguma priekšmets un termiņš 

1.1 Iznomātājs nodod Nomniekam lietošanā līdz 2027. gada 31. decembrim nekustamā 

īpašuma (kadastra Nr 46440050433), kas atrodas "Tornis",, Augstkalnes pagasts, Tērvetes no-

vads  LV-3709, sastāvā ietilpstošās ēkas (kadastra nr. 46440050433003) atsevišķas, nenoro-

bežotas jumta daļas aptuveni 3m² platībā, turpmāk tekstā – Objekts, antenu masta būvniecībai 

un sakaru aparatūras izvietošanai un ekspluatācijai. Objekta izvietojuma plāns pievienots Līg-

umam kā Pielikums Nr.1.  
1.2 Objektu Nomnieks izmanto vienīgi publisko elektronisko sakaru tīkla bāzes stacijas va-

jadzībām, aparatūras un antenu-fīderu sistēmas uzstādīšanai un ekspluatācijai, publisko el-

ektronisko sakaru tīkla izveidošanai un tīkla iekārtu darbības nodrošināšanai saskaņā ar 

Līgumu un Elektronisko sakaru likumu.  
1.3 Objekts tiek nodots Pusēm sastādot un parakstot Objekta Nodošanas - Pieņemšanas aktu, kas 

ar tā parakstīšanas brīdi kļūst par Līguma neatņemamu sastāvdaļu. 
1.4 Līgums stājas spēkā ar tā parakstīšanas brīdi, bet Līguma 2.1 punkta saistību izpilde uz-

sākama ar Nodošanas - Pieņemšanas akta parakstīšanas brīdi, un ir noslēgts līdz 2027. gada 

31. decembrim, paredzot Nomnieka pirmtiesības uz Līguma pārjaunojumu vai prolongāciju. 
 

2. Norēķinu apjoms un kārtība 

2.1 Nomas maksa tiek noteikta EUR 50,00  (piecdesmit euro 00 centi) mēnesī, bez PVN, par 

Līguma 1.1.punktā minētā Objekta lietošanu. Pievienotās vērtības nodoklis tiek piemērots 

atbilstoši spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem Iznomātāja rēķina izrakstīšanas brīdī.   
2.2 Nomas maksu sāk maksāt ar Nodošanas - Pieņemšanas akta parakstīšanas brīdi. Nomas 

maksas norēķins tiek veikts par katru tekošo mēnesi 20 (divdesmit) kalendāro dienu laikā 

pēc Iznomātāja izrakstītā rēķina saņemšanas. Norēķins tiek veikts ar pārskaitījumu 

Iznomātāja norādītajā bankas kontā. 
2.3 Nomas maksas apmērs var tikt vienpusēji mainīts no Iznomātāja puses bez grozījumu iz-

darīšanas Līgumā: 
2.3.1.  ja Centrālās statistikas pārvaldes sniegtais patēriņa cenu indekss attiecībā pret pēdējo no-

mas maksas izmaiņas dienu pārsniedz 10 %. Nomas maksas paaugstinājumu nosaka, sākot ar 

trešo nomas gadu atbilstoši Centrālās statistikas pārvaldes sniegtajiem patēriņa cenu indek-

siem; 
2.3.2. ja saskaņā ar normatīvajiem aktiem tiek no jauna ieviesti vai palielināti nodokļi, nodevas, 

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

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

nījusies nekustamā īpašuma nodokļa likme vai apmērs, vai nekustamā īpašuma kadastrālā vēr-

tība; 
2.3.3.  pēc sešiem gadiem atbilstoši sertificēta vērtētāja noteiktajai tirgus nomas maksai. 

2.4 Iznomātājs nodrošina Nomniekam, kā apakšlietotājam, 3 fāzu 25 A, 380V elektroenerģijas 

piegādi Nomnieka elektronisko sakaru tīkla bāzes stacijai Objektā. Nomnieks, ievērojot LR 

normatīvajos aktos noteikto kārtību, par saviem līdzekļiem uzstāda elektroenerģijas komer-

cuzskaites mēraparātu Nomnieka patērētas elektroenerģijas daudzuma uzskaitei. Nomnieks 

maksā Iznomātājam par patērēto elektroenerģiju vienu reizi mēnesī, apmaksājot Nomnieka 

faktiski patērēto elektroenerģiju Objektā atbilstoši kontrolskaitītāja rādījumiem, pēc tarifa 

kādu faktiskais elektroenerģijas piegādātājs noteicis Iznomātajam.  



2.5 Nomas maksu un rēķinu par iepriekšējā mēnesī patērēto elektroenerģiju, Iznomātājs iesniedz 

Nomniekam elektroniskā veidā. Iznomātājs rēķinus elektroniskā veidā nosūta no Iznomā-

tāja e-pasta adreses: tervetesnd@zemgale.lv uz Nomnieka e-pasta adresi:  rekini@tele2.com 

.          
 

3. Iznomātāja tiesības un pienākumi 

3.1 Iznomātājs apņemas un garantē Nomniekam: 
3.1.1 Iznomātājs ir vienīgais likumīgais Objekta īpašnieks, lai slēgtu šo Līgumu un 

uzņemtos tajā noteiktās saistības; 
3.1.2 Objekts vai jebkura tā daļa nav iznomāta un nav nodota lietošanā vai valdījumā 

citai fiziskai vai juridiskai personai un ka viss Objekts vai jebkura tā daļa nav 

apgrūtināta citādā veidā, pretējā gadījumā Iznomātājs atlīdzina Nomniekam 

tādējādi nodarītos zaudējumus; 
3.1.3 Nomnieks var izmantot Objektu vai tam piekļūt bez jebkāda pārtraukuma vai 

traucējuma no Iznomātāja puses vai kādas citas personas puses, kura uz to var 

pretendēt ar Iznomātāja pilnvarojumu vai starpniecību; 
3.1.4 Iznomātājs apņemas pēc Nomnieka pieprasījuma uzrādīt visus īpašuma tiesības 

apliecinošos dokumentus, kas saistīti ar Līguma noslēgšanu. 
3.1.5 Iznomātājs, ne vēlāk kā 5 dienas iepriekš brīdina Nomnieku par elektroenerģijas 

pārtraukumiem uz laiku, lai veiktu plānotus darbus Iznomātāja elektrotīklā. 

Avārijas gadījumā Iznomātājs brīdina Nomnieku pa tālruni 29500111 vai el-

ektronisko pasta adresi noc_riga@tele2.com 
3.2 Iznomātājam nav atļauts iejaukties Nomnieka saimnieciskajā darbībā. 
3.3 Iznomātājam nav tiesības Līguma darbības laikā Nomniekam iznomāto Objektu iznomāt 

citām juridiskām vai fiziskām personām vai grozīt un aprobežot Līgumā minētos Objekta 

lietojuma nosacījumus. 
3.4 Iznomātājs uzņemas pilnīgu atbildību par zaudējumiem un postījumiem, kas radušies Nom-

niekam Iznomātāja vai tā pilnvaroto personu, darbinieku nevērības vai ļaunprātības rezultātā. 
 

 

4. Nomnieka tiesības un pienākumi 

4.1 Nomniekam ir tiesības nodot Objekta lietošanas tiesības trešajai personai tikai ar Iznomātāja 

rakstisku piekrišanu. 
4.2 Nomnieks apņemas maksāt Iznomātājam nomas maksu saskaņā ar Līguma nosacījumiem. 
4.3 Nomnieks apņemas ievērot un izpildīt normatīvos aktus, kas attiecas uz nomas Objekta uz-

turēšanu un apkalpošanu, kā arī sanitāro, darba drošības, aizsardzības un ugunsdrošības normu 

prasības. 
4.4 Nomniekam ir tiesības Objektā uzstādīt konstrukcijas, zīmes un citus papildinājumus. Nom-

niekam, uzstādot konstrukcijas, zīmes un citus papildinājumus, noformējams saskaņojums ar 

attiecīgiem dienestiem LR likumdošanas noteiktā kārtībā.  
4.5 Nomnieks garantē uzstādītās aparatūras savietojamību ar jebkura tipa pārraides uztveršanas 

aparatūru, kuras izmantošanu konkrētajā vietā atļāvusi Elektronisko sakaru direkcija. 
4.6 Nomnieks uzņemas atbildību par nodevām, nodokļiem, u.c. maksājumiem, ar ko Objekts tiek 

vai var tikt aplikts LR normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā. 
4.7 Līgums tiks reģistrētas zemesgrāmatā uz Nomnieka rēķina. 
 

5. Pušu atbildība 

5.1 Par nodarītajiem zaudējumiem ir atbildīga tā Puse, kuras vainas dēļ šie zaudējumi radušies. 
 

6. Līguma laušana un izbeigšana 

6.1 Noslēgtais Līgums var tikt izbeigts: 
6.1.1 beidzoties Līguma termiņam; 
6.1.2 abpusējas vienošanās gadījumā. 

6.2 Iznomātājs ir tiesīgs lauzt Līgumu bez Nomnieka piekrišanas šādos gadījumos: 
6.2.1 ja Nomnieks pasludināts par maksātnespējīgu; 

mailto:rekini@tele2.com


6.2.2 ja Nomnieks kavē nomas maksas samaksu un 15 dienu laikā pēc Iznomātāja 

attiecīgas pretenzijas nosūtīšanas dienas nav veicis pilnīgu nomas maksas parāda 

nomaksu. 

6.2.3 ja Nomnieks pārkāpj kādu no Līguma nosacījumiem un pārkāpumu nav novērsis 

15 dienu laikā pēc Iznomātāja attiecīgas pretenzijas nosūtīšanas dienas. 
6.3 Pēc savas izvēles Nomnieks var jebkurā laikā lauzt Līgumu, ja tas kalpo Nomnieka interesēm 

un ja par to ir rakstiski paziņots Iznomātājam vismaz divus mēnešus iepriekš. 
6.4 Pušu reorganizācija vai Objekta īpašnieku maiņa nav iemesls Līguma darbības pārtraukšanai 

vai pārskatīšanai. Līgums ir saistošs abu Pušu tiesību pārņēmējiem. Iznomātājam ir 

pienākums nodrošināt, ka Objekta jaunais īpašnieks uzņemsies pildīt ar šo Līgumu noteiktās 

Iznomātāja saistības. 
 

7. Strīdu izskatīšanas kārtība 

7.1 Attiecības, kuru regulējums nav ietverts Līgumā, tiek saskaņotas atbilstoši Latvijas Republikā 

spēkā esošajiem likumiem un citiem spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem. 
7.2 Līguma noteikumus var grozīt Pusēm savstarpēji vienojoties. 
7.3 Domstarpības starp Pusēm un attiecības, kas saistītas ar Līguma izpildi, tiek risinātas sarunu 

ceļā. Ja Puses nespēj panākt vienošanos, strīdi tiek izskatīti tiesā LR likumdošanā noteiktā 

kārtībā. 
 

8.    Citi noteikumi 

8.1 Līgums pilnībā apliecina Pušu vienošanos. Nekādi mutiski papildinājumi netiks uzskatīti 

par Līguma noteikumiem. Jebkuras izmaiņas Līguma noteikumos stāsies spēkā tikai tad, 

kad tās parakstīs abas Puses. 

8.2 Ja kāds no Līguma noteikumiem zaudē spēku, tas neietekmē pārējo Līguma noteikumu spēkā 

esamību.  
8.3  Ja kāds no Līguma punktiem ir vai nonāk pretrunā ar spēkā esošo LR likumdošanu, tas nav 

par iemeslu pārējo Līguma punktu neievērošanai vai Līguma laušanai. Par Līgumā minēto 

pienākumu nepildīšanu Iznomātājs un Nomnieks atbild LR spēkā esošajos likumdošanas 

aktos noteiktajā kārtībā. 
8.4 Pušu juridisko adrešu un bankas rekvizītu, kā arī īpašnieku nomaiņas gadījumā Puses 

apņemas par to viena otru rakstiski brīdināt 30 (trīsdesmit) kalendāra dienu laikā. 
8.5 Līgums sastādīts latviešu valodā 4 (četros) eksemplāros ar vienādu juridisko spēku. Viens 

eksemplārs Iznomātājam, divi eksemplāri - Nomniekam un viens eksemplārs tiek iesniegts 

zemesgrāmatu nodaļai. 
 

9.    Pušu rekvizīti 

Nomnieks 
SIA „Tele2” 
PVN reģistrācijas Nr.LV40003272854 
Dēļu iela 5, Rīga, LV 1004, t.: 67060069 
Nordea Bank AB Latvijas filiāle 
LV62NDEA0000080024145 
                                              

 

 

SIA “Tele2”  valdes priekšsēdētājs 
Valdis Vancovičs 
 

           

                                              

SIA „Tele2”  valdes loceklis 
Aigars Evertovskis  

Iznomātājs 
Tērvetes novada dome 
 reģistrācijas Nr. 90001465562 
"Zelmeņi", Tērvetes pagasts, Tērvetes novads, 

LV-3730 
Valsts kase, TRELLV22 
LV82TREL9803101468900 
 

 

 

Tērvetes novada domes izpilddirektors 
Māris Berlands 
 

 

 

 

 

 

 



 

 

APSTIPRINĀTI 

ar Tērvetes novada domes 

2017. gada 30. novembra 

sēdes lēmumu (prot.Nr.21, 10. §) 

 

 

NOTEIKUMI 

par īrnieku veikto ieguldījumu kompensēšanu 

pašvaldības dzīvojamā fondā 

 

Lietoto terminu skaidrojums 

 

Pašvaldība – Tērvetes novada pašvaldība. 

Īrnieks – fiziskā persona, ar kuru Tērvetes novada pašvaldībai ir noslēgts dzīvojamās telpas 

īres līgums. 

Pašvaldības dzīvojamais fonds – Tērvetes novada pašvaldības īpašumā, tiesiskā valdījumā 

vai lietošanā esošs nekustamais īpašums. 

Neatdalāmie ieguldījumi – īpašumam nepieciešamie un derīgie uzlabojumi, ko nevar atdalīt, 

nebojājot īpašumu, un ko ir veicis īrnieks. 

 

I. Vispārīgie noteikumi 

 

1. Noteikumi par īrnieku veikto ieguldījumu kompensēšanu Pašvaldības dzīvojamā fondā 

(turpmāk tekstā – noteikumi) nosaka kārtību, kādā tiek kompensēti īrnieku ieguldījumi 

Pašvaldības dzīvojamā fondā. 

2. Noteikumi attiecas uz šādiem nepieciešamajiem darbu veidiem:  

2.1. logu, ārdurvju, balkona vai lodžijas durvju nomaiņu; 

2.2. apkures iekārtu (krāsns, plīts, siltum mūris, dūmenis, radiators) nomaiņa vai 

atjaunošana; 

2.5. grīdas pamatnes (izņemot grīdas segumu) nomaiņa vai atjaunošana; 

2.6. santehniskie darbi (ūdens vada un kanalizācijas vadu izbūve, nomaiņa vai 

atjaunošana); 

2.8. elektroinstalācijas maiņu, izņemot gadījumus, kas saistīti ar dzīvokļa pieslēguma 

jaudas palielināšanu. 

3. Noteikumi neattiecas uz darbiem, kas saistīti ar ēkas konstrukciju nostiprināšanu vai 

visas ēkas renovāciju. Šos darbus, arī dzīvokļa ietvaros, nodrošina apsaimniekotājs, 

pamatojoties uz dzīvokļu īpašnieku kopsapulces lēmumu, par dzīvokļu īpašnieku, t.sk., 

Pašvaldības līdzekļiem.  

 

II. Ieguldījumu kompensācijas kārtība 

4. Iesniegumu par nepieciešamiem darbiem un kompensācijas izmaksu īrnieks iesniedz 

Tērvetes novada domei vai attiecīgai Pašvaldības iestādei. 

5. Īrniekam iesniegumā jānorāda: 

5.1. īrnieka vārds, uzvārds, personas kods, adrese, tālruņa numurs, īres līguma numurs un 

datums; 

5.2. plānoto darbu (ieguldījumu) nepieciešamības pamatojums, vieta, veids un apjoms; 

5.3. plānotās izmaksas; 



5.4. darbu veicējs (pats īrnieks vai nolīgta fiziskā vai juridiskā persona); 

5.5. datums un paraksts. 

6. Desmit dienu laikā no iesnieguma reģistrācijas dienas dzīvojamo telpu apseko Tērvetes 

novada domes Komunālā dienesta nodaļas (turpmāk tekstā – Komunālā nodaļa) darbinieki, 

iepriekš ar īrnieku vienojoties par apsekošanas laiku. Komunālās nodaļas darbinieki 

sagatavo apsekošanas aktu (Pielikums Nr.1) par iesniegumā minēto darbu (ieguldījumu) 

nepieciešamību un iesniedz Komunālās nodaļas vadītājam. 

7. Desmit dienu laikā no apsekošanas akta saņemšanas dienas Komunālās nodaļas 

vadītājs sadarbībā ar citiem Pašvaldības speciālistiem veic konkrēto darbu (ieguldījumu)  

izcenojumu (materiālu un darba cena) izpēti, sagatavo slēdzienu, kuru ieraksta vai pievieno 

apsekošanas aktam un iesniedz Tērvetes novada domes Komunālo, dzīvokļu jautājumu un 

parādu piedziņas komisijai (turpmāk tekstā – Komisija).  

8. Lēmumu par atļaujas izsniegšanu veikt kompensējamu ieguldījumu Pašvaldības 

dzīvojamā fondā vai atteikumu pieņem Komisija, tajā norādot: 

8.1.  atļaujas vai atteikuma pamatojumu; 

8.2. kompensējamo darbu (ieguldījumu) vietu, veidu un apjomu; 

8.3. kompensējamo darbu (ieguldījumu) veikšanas termiņu; 

8.4. kompensējamo darbu (ieguldījumu) maksimālo apmēru.  

9. Īrnieks pēc atļauto darbu (ieguldījumu) veikšanas iesniedz iesniegumu Tērvetes novada 

domei vai attiecīgai Pašvaldības iestādei par veikto ieguldījumu kompensāciju, iesniegumam 

pievienojot ieguldījumu apliecinošus izdevuma dokumentus (čekus, kvītis, pavadzīmes, 

līgumus utt.) 

10. Desmit dienu laikā no iesnieguma reģistrācijas dienas dzīvojamo telpu apseko 

Komunālās nodaļas darbinieki, iepriekš ar īrnieku vienojoties par apsekošanas laiku. 

Komunālās nodaļas darbinieki sagatavo apsekošanas aktu (Pielikums Nr.1) par veikto darbu 

(ieguldījumu) konstatāciju un iesniedz Komunālās nodaļas vadītājam. 

11. Desmit dienu laikā no apsekošanas akta saņemšanas dienas Komunālās nodaļas 

vadītājs sadarbībā veic veikto darbu (ieguldījumu) analīzi, sagatavo slēdzienu, kuru ieraksta 

vai pievieno apsekošanas aktam un iesniedz Komisijai.  

12. Lēmumu par ieguldījuma Pašvaldības dzīvojamā fondā kompensāciju vai atteikumu 

pieņem Komisija, tajā norādot: 

12.1.  kompensācijas piešķiršanas vai  atteikuma pamatojumu; 

12.2. kompensējamo darbu (ieguldījumu) vietu, veidu un apjomu; 

12.3. kompensējamo darbu (ieguldījumu) apmēru.  

 

Komisija pieņem lēmumu par kompensācijas piešķiršanas atteikumu, ja ir konstatēts, ka 

darbi (ieguldījums) veikti nekvalitatīvi, darbu izpildes rezultātā ir nodarīti zaudējumi 

Pašvaldības īpašumam (attiecīgajai dzīvojamai telpai vai visai dzīvojamai mājai), 

ieguldījumu veikšana nav nesusi labumu Pašvaldības īpašumam, īrniekam ir īres, komunālo 

pakalpojumu vai nekustamā īpašuma nodokļa parādi. 

  

 



III. Ieguldījumu kompensācijas apjoms  

 

13.   Īrnieka ieguldījumi tiek kompensēti uz noteiktu laiku pilnībā atbrīvojot īrnieku no 

īres maksas peļņas daļas (maksas par pašvaldības īpašuma lietošanu, kurā neietilpst 

dzīvojamās mājas apsaimniekošanas izdevumu daļa).  

14. Periods atbrīvošanai no īres maksas tiek noteikts līdz vienam kalendārajam gadam, 

ņemot vērā īres maksas un ieguldījumu lielumu.  

15. Izbeidzoties īres attiecībām starp pašvaldību un īrnieku, izdevumi par ieguldījumiem 

netiek kompensēti. 

 

Domes priekšsēdētāja                                                                      D. Reinika 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Pielikums Nr.1 

 

 

Dzīvokļa apsekošanas akts Nr.__________________ 

 

Tērvetes novadā, 20XX.gada XX.XXXXXXX 

 

1.Īrnieka vārds, uzvārds, personas kods 

2.Dzīvokļa adrese, kurā tiek veikta apsekošana 

 

 

3. Apsekošanas pamatojums (piemēram: īrnieka iesniegums) 

 

4. Fakta apraksts un foto fiksācija:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Slēdziens: 

 

 

 

 

 

 

6. Apsekošanas laiks: no plkst.____________ līdz plkst.______________ 

 

 

Apsekošanā piedalījās: _________________________________________________ 
     (amats, vārds, uzvārds, paraksts) 
 

Apsekošanā piedalījās: _________________________________________________ 
     (amats, vārds, uzvārds, paraksts) 
 

 

Īrnieks: _____________________________________________________________ 
   (vārds, uzvārds, paraksts) 

 

 

 

 

 
 



 

APSTIPRINĀTI 

ar Tērvetes novada domes 

2017. gada  30.novembra 

sēdes lēmumu (protokols Nr. 21,  12.§) 

 

  

Saistošie  noteikumi Nr. 15 

 Par  brīvprātīgās iniciatīvas pabalstiem Tērvetes novada pašvaldībā 

  
Izdoti saskaņā ar likuma 

 „Par pašvaldībām”43.panta trešo daļu                                                                                              

 

I. Vispārīgie jautājumi 
 

1. Noteikumi nosaka pabalstu veidus un apmērus, kuri tiek piešķirti papildus sociālās pa-

līdzības pabalstiem, šo pabalstu piešķiršanas un izmaksas kārtību, kā arī lēmumu par 

pabalstiem pārsūdzēšanas kārtību Tērvetes novada pašvaldībā.  

2. Noteikumu uzdevums ir noteikt, kādos gadījumos, kādām sociālajām grupām un kādā 

apmērā pašvaldība sniedz materiālo atbalstu, pamatojoties uz autonomo funkciju un 

brīvprātīgo iniciatīvu izpildi.  

3. Pabalstu veidi:   

3.1.   Pabalsts sakarā ar bērna piedzimšanu; 

3.2.   Pabalsts svētkos „Mazais Tērvetnieks”; 

3.3.   Pabalsts Ziemassvētku paciņām; 

3.4.   Pabalsts mācību līdzekļu un skolas piederumu iegādei; 

3.5.   Pabalsts pirmklasniekam;  

3.6.   Pabalsti audžuģimenēm; 

3.7.   Pabalsts aizbildnim; 

3.8.   Pabalsts politiski represētajām personām; 

3.9.   Pabalsts atgriežoties no ieslodzījuma vietas; 

3.10. Vienreizējs pabalsts dokumentu noformēšanai; 

3.11. Pabalsts par īpašiem nopelniem un ieguldījumu Tērvetes novada attīstībā; 

3.12. Pabalsts dzīves jubilejā; 

3.13. Pabalsts Aprūpei mājās;  

3.14. Apbedīšanas pabalsts.  

 

 

 

 

II .  Pabalstu  apmērs un to piešķiršanas kārtība 
 

4. Pabalsts sakarā ar bērna piedzimšanu. Pabalsts paredzēts, lai sniegtu materiālu 

atbalstu   jaundzimušā vajadzību nodrošināšanai.  

4.1.Tiesības saņemt pabalstu par katru jaundzimušo ir ģimenēm, kurās:  

4.1.1. Jaundzimušā bērna pirmreizējā deklarētā dzīvesvieta  un abu 

vecāku pastāvīgā  un deklarētā dzīvesvieta bērna piedzimšanas brīdī ir 

Tērvetes novada administratīvajā teritorijā;  

4.1.2. Jaundzimušā bērna pirmreizējā deklarētā dzīvesvieta un viena 

no viņa vecāku  pastāvīgā  un deklarētā dzīvesvieta bērna piedzimšanas brīdī 

ir Tērvetes novada administratīvajā teritorijā. 



4.2. Pabalsts noteikts EUR 170.00  apmērā ģimenēm, kas atbilst šo noteikumu 

4.1.1.apakšpunkta      nosacījumiem.  

4.3. Pabalsts noteikts EUR 120.00 apmērā ģimenēm, kas atbilst šo noteikumu 

4.1.2.apakšpunkta  nosacījumiem.  

4.4. Tiesības uz pabalstu ir arī personai, kas bērnu ņēmusi aizbildnībā, ja vien  šis 

pabalsts nav izmaksāts bērna vecākiem.  

5. Pabalstu var pieprasīt 3 mēnešu laikā no bērna dzimšanas dienas.  

6. Ja ģimenē vienlaicīgi piedzimst vairāk kā viens bērns, katram bērnam izmaksājamo 

pabalstu dubulto.    

7. Pabalsta saņemšanai sociālajā dienestā jāiesniedz iesniegums sakarā ar bērna 

piedzimšanu.   

8. Pamatojoties uz iesniegtajiem dokumentiem un Iedzīvotāju reģistrā pieejamām ziņām par 

jaundzimušo bērnu un viņa vecākiem, tiek pieņemts  lēmums par  pabalsta izmaksu.  

9. Pabalsts tiek ieskaitīts  pabalsta pieprasītāja iesniegumā norādītajā norēķinu kontā vai 

izmaksāts Tērvetes  novada pašvaldības kasē. 

10. Ja  ir  pamats  uzskatīt,  ka  piešķirtais  pabalsts  varētu  tikt  izlietots  nelietderīgi  vai  

netikt izlietots bērna vajadzību nodrošināšanai, sociālajam dienestam  pirms pabalsta 

piešķiršanas ir tiesības apsekot  ģimeni  dzīvesvietā.  Pamatojoties uz apsekošanā   

konstatēto,  pabalstu  var piešķirt mantiskā veidā. 

 

11. Pabalsts  svētkos „Mazais Tērvetnieks”.  Pabalsts tiek  piešķirts bērniem, kuri dzimuši 

iepriekšējā kalendāra gada laikā un kuru deklarētā dzīvesvieta  ir reģistrēta Tērvetes  no-

vadā.  

12. Pabalsta apmērs EUR 25.00, to pasniedz mantiskā veidā (suvenīrs) pasākuma „Mazais 

Tērvetnieks” norises laikā. 

13. Pabalsta  saņēmēju sarakstu  sagatavo sociālais dienests, pamatojoties uz Iedzīvotāju re-

ģistra sniegtajām ziņām. 

 

14. Pabalsts Ziemassvētku paciņām. Pabalsts tiek piešķirts Tērvetes novada pašvaldības 

teritorijā deklarētiem pirmsskolas vecuma bērniem un 1.- 4. klašu izglītojamajiem, kuri 

mācās Tērvetes novada izglītības iestādēs, pamatojoties uz izglītības iestāžu sarakstiem 

un Iedzīvotāju reģistra sniegtajām ziņām; 

15. Pabalsts tiek noteikts līdz EUR 5.00  par vienu paciņu, to pasniedz mantiskā veidā no-

vada Ziemassvētku pasākumos. 

 

16. Pabalsts mācību līdzekļu un skolas piederumu iegādei.  Pabalsts tiek piešķirts Tērve-

tes novadā deklarētām un pastāvīgi dzīvojošām ģimenēm ar obligātās izglītības  vecumu  

sasniegušiem bērniem līdz pamatizglītības iegūšanai,  bet ne ilgāk  kā 18 gadu vecumam, 

un kuras atbilst kādam no  šādiem kritērijiem: 

16.1. Trūcīga ģimene;  

16.2. Daudzbērnu ģimene; 

16.3. Bērns/ bārenis vai bez vecāku gādības palicis bērns, ja lēmumu par bērna  ievie-

tošanu ārpusģimenes aprūpē pieņēmusi Tērvetes novada Bāriņtiesa; 

16.4. Bērns, kam noteikta invaliditāte. 

17. Pabalsts mācību līdzekļu un skolas piederumu iegādei tiek piešķirts EUR 30.00 apmērā 

katram izglītojamajam, uzsākot jauno mācību gadu.  

18. Pabalsta saņemšanai sociālajā dienestā jāiesniedz iesniegums un dokumetāls 

apliecinājums  no izglītības iestādes par tās apmeklēšanu, ja izglītojamais neapmeklē 

Tērvetes novada izglītības iestādi.  

 



19. Pabalsts pirmklasniekam.  Pabalsts tiek piešķirts individuālo mācību piederumu iegā-

dei Tērvetes novadā deklarētam un pastāvīgi dzīvojošam  izglītojamajam, kurš pirmo 

reizi uzsāk mācības 1. klasē.   

20.  Pabalsts tiek piešķirts EUR 50.00 apmērā.  

21. Pabalsta saņemšanai sociālajā dienestā jāiesniedz iesniegums un dokumetāls 

apliecinājums  no izglītības iestādes par tās apmeklēšanu, ja izglītojamais neapmeklē 

Tērvetes novada izglītības iestādi.  

22. Izglītojamajam, kurš saņem  “Pabalstu pirmklasniekam”, šo noteikumu 16. punktā no-

teiktais pabalsts netiek maksāts.  

 

23. Pabalsts audžuģimenei. Pabalsts tiek piešķirts audžuģimenei par audžuģimenes pienā-

kumu izpildi attiecībā uz bērna aprūpi, ja lēmumu par bērna ārpusģimenes aprūpi pieņē-

musi Tērvetes novada bāriņtiesa. 

24. Pabalsts audžuģimenei tiek piešķirts sekojoši: 

24.1.  Ikmēneša pabalsts audžuģimenei bērna uzturam 50% apmērā no valstī no-

teiktās minimālās darba algas; 

24.2. Ikgadējs pabalsts bērna apģērba un mīkstā inventāra iegādei EUR 75.00 ap-

mērā. 

25. Bāriņtiesas lēmums par bērna ievietošanu audžuģimenē ir par  pamatu sociālā dienesta 

lēmumam par pabalsta piešķiršanu un izmaksu. 

 

26. Pabalsts aizbildnim. Pabalsts tiek piešķirts aizbildnim, kura deklarētā dzīvesvieta ir Tēr-

vetes novada pašvaldības teritorijā un  lēmumu par bērna ārpusģimenes aprūpi pieņēmusi 

Tērvetes novada bāriņtiesa. 

27. Pabalsta apmērs  EUR 15.00 mēnesī. 

28.  Tērvetes novada Bāriņtiesas lēmums par aizbildnības nodibināšanu un aizbildņa iecel-

šanu ir par pamatu sociālā dienesta lēmumam par pabalsta piešķiršanu un izmaksu. 

 

29. Pabalsts politiski represētām personām. Pabalsts tiek piešķirts Tērvetes novada paš-

valdības teritorijā deklarētām un pastāvīgi   dzīvojošām personām, kurām ir piešķirts po-

litiski represētās personas statuss. 

30.  Pabalsts tiek piešķirts EUR 35.00 apmērā. 

31. Pabalsts tiek piešķirts  vienu reizi gadā  Latvijas Republikas   proklamēšanas dienā. 

 

32. Pabalsts atgriežoties no ieslodzījuma. Pabalsts tiek piešķirts Tērvetes novada pašvaldī-

bas iedzīvotājiem, tiem atgriežoties no ieslodzījuma, ja personas deklarētā dzīvesvieta ir 

bijusi pašvaldības administratīvajā teritorijā. 

33.  Pabalsts tiek piešķirts EUR 43.00 apmērā. 

34. Lai saņemtu pabalstu, personai: 

34.1. Jāiesniedz iesniegums un izziņa no ieslodzījuma vietas par atbrīvošanu; 

34.2. Jāuzrāda personu apliecinošs dokuments. 

 

35. Vienreizējs pabalsts dokumentu noformēšanai. Pabalsts paredzēts personu aplieci-

nošu  vai citu dokumentu saņemšanai gadījumos, ja dokumenta neesamība liedz personai 

iespēju saņemt kādu no sociālajiem statusiem (trūcīgas personas, bezdarbnieka, pensi-

onāra u.c.), vai arī attiecīgā dokumenta saņemšana var veicināt personas ienākumu lī-

meņa paaugstināšanos. Pabalstu piešķir Tērvetes novada iedzīvotājiem, kuru deklarētā 

dzīvesvieta ir pašvaldības administratīvajā teritorijā un kuri atbilst kādam no šādiem kri-

tērijiem: 

35.1. Trūcīga persona; 

35.2. Persona bez ienākumiem. 

36.   Pabalsts netiek izsniegts naudā, bet tiek apmaksāts rēķins par sniegto pakalpojumu. 

 



37. Pabalsts dzīves jubilejā:  
37.1. Pabalsts EUR 15.00 apmērā, kuru pasniedz dāvanu kartes veidā senioru pasā-

kuma norises laikā, tiek piešķirts personām, kas sasniegušas valstī  noteikto pen-

sionēšanas vecumu un kuru deklarētā un pastāvīgā dzīvesvieta ir Tērvetes  no-

vada pašvaldības teritorijā.  

37.2. Pabalsts EUR 30.00 apmērā tiek piešķirts personām, kuras sasniegušas 85 gadu  

vecumu un kuru deklarētā un pastāvīgā dzīvesvieta ir Tērvetes  novada pašvaldī-

bas teritorijā.  

37.3. Pabalsts EUR 50.00 apmērā tiek piešķirts personām, kuras sasniegušas 90 gadu  

vecumu un kuru deklarētā un pastāvīgā dzīvesvieta ir Tērvetes  novada pašvaldī-

bas teritorijā.  

37.4. Pabalsts EUR 80.00 apmērā tiek piešķirts personām, kuras sasniegušas 95 gadu  

vecumu un kuru deklarētā un pastāvīgā dzīvesvieta ir Tērvetes  novada pašvaldī-

bas teritorijā.  

37.5. Pabalsts EUR 100.00 apmērā tiek piešķirts personām, kuras sasniegušas 100 

gadu  vecumu un kuru deklarētā un pastāvīgā dzīvesvieta ir Tērvetes  novada 

pašvaldības teritorijā.  

38. 37.2. -37.5. punktos norādītie pabalsti tiek izmaksāti personas dzīves jubilejas dienā  dzī-

vesvietā.  

39. Pabalsts tiek piešķirts saskaņā ar Iedzīvotāju reģistra datiem, personai sasniedzot attie-

cīgu vecumu. Sarakstu pabalsta izmaksai sagatavo sociālais dienests.  

 

40. Pabalsts par īpašiem nopelniem un ieguldījumu Tērvetes  novada attīstībā. Pabalsts 

tiek piešķirts, pamatojoties uz  fiziskas personas vai juridiskas personas iesniegumu par 

konkrētas personas nopelniem Tērvetes novada attīstībā. 

41. Motivētu lēmumu par pabalsta piešķiršanu, tā apmēru vai iesnieguma noraidīšanu pieņem 

Tērvetes novada dome. Lēmums par pabalsta piešķiršanu ir pamats pabalsta izmaksai. 

 

 

42. Pabalsts „Aprūpei mājās” – pabalsts paredzēts daļējai pakalpojuma apmaksai. Pabalstu 

var saņemt persona, kurai saskaņā ar Civillikumu nav apgādnieku (pilngadīgi bērni un 

mazbērni) vai apgādniekam ir garīga vai fiziska rakstura traucējumi, ko apstiprina ģime-

nes ārsta vai VDEĀK izziņa.  

43. Personas deklarētā dzīvesvieta ir pašvaldības teritorijā un  ir vajadzīgs atbalsts ikdienas 

vajadzību apmierināšanai ārpus mājas (produktu, medikamentu, saimniecības preču pie-

gāde, maksājumu kārtošana, u.c.). 

44. Persona  nesaņem „Aprūpe mājās” pakalpojumu. 

45. Pabalsts aprūpei tiek piešķirts  EUR 30.00 vienu reizi mēnesī un tiek izmaksāts pabalsta  

pieprasītājam. 

 

46. Apbedīšanas pabalsts.  Pabalsts paredzēts mirušās personas apbedīšanas izdevumu 

apmaksai. Pabalsts tiek piešķirts mirušās personas ģimenes loceklim vai personai, kura 

uzņēmusies apbedīšanu, ja mirusī persona pastāvīgi  dzīvojusi un tās deklarētā dzīves 

vieta bijusi Tērvetes novada administratīvajā teritorijā. 

47. Pabalsts noteikts EUR 150.00   apmērā.   

48. Gadījumos, kad personai nav tiesību uz valsts apbedīšanas pabalstu,   papildus  47. punktā 

noteiktajam pabalstam tiek piešķirti   EUR 285.00. 

49. Gadījumos, kad personai ir  tiesības uz valsts apbedīšanas pabalstu, bet  tas ir mazāks par  

EUR 285.00 – personai papildus  47. punktā noteiktajam pabalstam tiek piešķirta naudas 

summa, kura veidojas kā starpība starp summu EUR 285.00 un valsts apbedīšanas pabal-

sta faktiski izmaksāto summu.  

50. Apbedīšanas pabalsta saņemšanai  sociālajā dienestā jāiesniedz: 

50.1. Iesniegums ar apliecinājumu apbedīt mirušo; 



50.2.  Mirušās personas miršanas apliecības kopija, uzrādot oriģinālu; 

50.3. Šo noteikumu 48. un 49. punktā  minētajos gadījumos  Valsts sociālās apdroši-

nāšanas aģentūras lēmums par apbedīšanas pabalsta piešķiršanu  un tā apmēru vai 

lēmums par atteikumu piešķirt apbedīšanas pabalstu.          

51. Pabalstu var pieprasīt viena mēneša laikā no miršanas apliecības izsniegšanas dienas. 

52. Pabalsts tiek ieskaitīts  pabalsta pieprasītāja iesniegumā norādītajā norēķinu kontā vai 

izmaksāts Tērvetes  novada pašvaldības kasē. 

 

53. Lēmumus  par pabalstu piešķiršanu, izņemot lēmumu par šo noteikumu 40. punktā 

minēto pabalstu,  pieņem sociālais dienests. 
 

III. Lēmumu pārsūdzēšanas kārtība 

 

54. Sociālā dienesta lēmumu par pabalsta piešķiršanu vai iesnieguma noraidīšanu personai ir 

tiesības apstrīdēt Tērvetes novada domē viena mēneša laikā no lēmuma pieņemšanas die-

nas, adrese “Zelmeņi”, Tērvetes pagasts, Tērvetes novads.  

55. Tērvetes novada domes pieņemto lēmumu persona var pārsūdzēt tiesā Administratīvā 

procesa likumā noteiktajā kārtībā. 

 

 

IV. Noslēguma jautājumi 

56.  Ar saistošo noteikumu spēkā stāšanās dienu spēku zaudē Tērvetes novada domes 2014. 

gada 19. jūnija saistošie noteikumi Nr. 8 „Par pabalstiem krīzes situācijā, autonomo fun-

kciju un brīvprātīgo iniciatīvu izpildei”. 

57. Ar saistošo noteikumu spēkā stāšanās dienu spēku zaudē Tērvetes novada domes 2012. 

gada 27. decembra  saistošie noteikumi Nr. 14 „ Par pabalstu  sakarā ar bērna 

piedzimšanu un pabalstu apbedīšanas  izdevumiem”. 

58.  Ar saistošo noteikumu spēkā stāšanās dienu spēku zaudē Tērvetes  novada pašvaldības 

2015. gada 19. marta saistošie noteikumi Nr.6 “Par sociālo palīdzību”. 

59.  Saistošie noteikumi stājas spēkā   2018. gada 1. janvārī.   

 

 

Domes priekšsēdētāja                                                D. Reinika 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

APSTIPRINĀTI 

ar Tērvetes novada domes 

2017. gada 30. novembra   

Sēdes lēmumu (prot. Nr. 21, 13. §) 

 

Saistošie noteikumi Nr. 16 

Par ģimenes vai atsevišķi dzīvojošas personas atzīšanu par trūcīgu 

vai maznodrošinātu un sociālās palīdzības pabalstiem  

Tērvetes novada pašvaldībā 

 

Izdoti saskaņā ar  

Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības  likuma 

 33. panta otro daļu un  

35. panta ceturto un piekto daļu, 

likuma “Par palīdzību dzīvokļa  

jautājuma risināšanā” 14.panta sesto daļu, 

likuma “Par pašvaldībām” 43.panta trešo daļu 

  

 

 

I. Vispārīgie jautājumi 

 
1. Saistošie noteikumi nosaka: 

1.1. kārtību, kādā tiek novērtēti ģimeņu (personu) ienākumi un materiālie resursi, 

nosakot ģimeņu (personu) atbilstību trūcīgas vai maznodrošinātas ģimenes (personas) 

statusam; 

1.2. pašvaldības noteiktos sociālās palīdzības veidus un apmērus; 

1.3. kārtību, kādā ģimenēm (personām) tiek izmaksāti Sociālo pakalpojumu  un 

sociālās palīdzības likumā noteiktie sociālās palīdzības pabalsti un sociālās palīdzības 

pabalsti pamatvajadzību apmierināšanai; 

1.4. lēmumu par pabalstiem pieņemšanas, apstrīdēšanas un pārsūdzēšanas kārtību. 

2. Sociālā palīdzība tiek sniegta ģimenēm (personām), kuras savu dzīves vietu 

deklarējušas Tērvetes novada administratīvajā teritorijā. 

3. Sociālās palīdzības pabalstus piešķir izvērtējot pabalstu pieprasītāju ienākumus un 

materiālo stāvokli, izņemot pabalstu krīzes situācijā, un tie tiek piešķirti trūcīgām vai 

maznodrošinātām ģimenēm (personām). 

 

 

II. Ienākumu un materiālo resursu novērtēšana 

 

4. Lai izvērtētu ģimenes (personas) atbilstību trūcīgas vai maznodrošinātas  ģimenes 

(personas) statusam, vai saņemtu kādu no sociālās palīdzības pabalstiem, persona vēršas 

Tērvetes novada domes sociālajā dienestā (turpmāk tekstā – Dienestā), uzrāda personu 

apliecinošu dokumentu un iesniedz rakstveida iesniegumu, kuru parakstot, persona sniedz 

Dienestam atļauju izmantot pašvaldības un valsts datu reģistros pieejamo informāciju par 

sevi un ģimenes locekļiem. 

5. Mutvārdos izteiktu klienta iesniegumu Dienesta speciālisti pašvaldības sociālās 

palīdzības administrēšanas informācijas sistēmā (SOPA) noformē rakstveidā, izdrukā un 

persona to paraksta. 

6. Dienesta speciālisti pēc personas iesnieguma saņemšanas, pamatojoties uz sniegto 

informāciju, iesniegtajiem dokumentiem un pieejamo informāciju no valsts un pašvaldības 



datu reģistriem, informācijas sistēmā SOPA elektroniski aizpilda iztikas līdzekļu deklarāciju 

(turpmāk – deklarācija). 

7. Ja deklarācijas aizpildīšanai nepieciešamā informācija par mājsaimniecību sociālā 

darba speciālistam nav pieejama valsts un pašvaldības datu reģistros, persona un sociālā 

darba speciālists vienojas par nepieciešamās informācijas iegūšanas veidu un laiku.  

8. Pēc deklarācijas aizpildīšanas to izdrukā un paraksta sociālā darba speciālists un 

deklarācijas iesniedzējs, apliecinot deklarācijā sniegto ziņu patiesumu. 

9. Personai ir tiesības iesniegt pašrocīgi aizpildītu un parakstītu deklarāciju, ja tā atbilst 

normatīvo aktu prasībām. 

10. Personas, kuras pamatotu apsvērumu dēļ nevar atnākt uz Dienestu noteiktajos 

apmeklētāju pieņemšanas laikos, saistošo noteikumu 4. un 5.punktā minēto iesniegumu var 

iesniegt vai tā iesniegšanas nepieciešamību var pieteikt: 

    10.1. ar elektroniskā pasta starpniecību, sūtot iesniegumu (ja iesniegums parakstīts 

elektroniski ar drošu elektronisko parakstu) vai pieteikumu uz adresi – 

socdienests@tervetesnov.lv; 

    10.2. informējot Dienestu pa tālruni. 

11. Pēc šo noteikumu 10. punktā minētā iesnieguma vai informācijas saņemšanas sociālā 

darba speciālisti trīs darba dienu laikā sazinās ar iesnieguma vai pieteikuma iesniedzēju, ja 

nepieciešams, apmeklē personu dzīvesvietā un vienojas par lēmuma pieņemšanai 

nepieciešamo dokumentu iesniegšanu un trūcīgas vai maznodrošinātas personas (ģimenes) 

izziņas saņemšanas veidu un laiku. 

 

III. Ģimenes (personas) atzīšana par trūcīgu vai maznodrošinātu 

 

12. Trūcīgas ģimenes (personas) statuss tiek noteikts saskaņā ar MK noteikumiem par 

ģimenes vai atsevišķi dzīvojošas personas atzīšanu par trūcīgu. 

13.  Atbilstību trūcīgas ģimenes (personas) statusam apliecina Dienesta izsniegta 

rakstiska izziņa par atbilstību trūcīgas ģimenes (personas) statusam.  

14. Maznodrošinātas ģimenes (personas) statuss tiek piešķirts ģimenēm (personām), kuru 

ienākumi mēnesī uz vienu ģimenes locekli pēdējo trīs mēnešu laikā nepārsniedz 50 % no 

valstī noteiktās minimālās mēnešalgas uz katru ģimenes locekli . 

15. Materiālā stāvokļa atbilstību maznodrošinātas ģimenes (personas) statusam Dienests 

izvērtē un maznodrošinātas ģimenes (personas) statusu piešķir analoģiski MK noteikumos 

paredzētajai kārtībai par ģimenes vai atsevišķi dzīvojošas personas atzīšanu par trūcīgu. 

16. Maznodrošinātas ģimenes (personas) statuss tiek piešķirts  uz sešiem mēnešiem.  

17. Atbilstību maznodrošinātas ģimenes (personas) statusam apliecina Dienesta izsniegta 

rakstiska izziņa par atbilstību maznodrošinātas ģimenes (personas) statusam. 

 

 

 

IV. Sociālās palīdzības pabalsti, to apmēri un piešķiršanas nosacījumi 

 

18.  Pabalsts garantētā minimālā ienākumu līmeņa nodrošināšanai (turpmāk tekstā 

arī – GMI pabalsts) ģimenei (personai) tiek aprēķināts un piešķirts saskaņā ar Ministru 

kabineta noteikumiem.  

19. Tiesības saņemt GMI pabalstu ir ģimenei vai atsevišķi dzīvojošai personai, kura ar 

Dienesta lēmumu ir atzīta par trūcīgu un pilda līdzdarbības pienākumus. 

20. Ja Sociālā dienesta speciālisti konstatē, ka persona, kura saņem GMI pabalstu, 

nepilda līdzdarbības pienākumus vai pabalsta saņēmējs pārkāpis vienošanos par pabalsta 

izlietošanas mērķiem, izmaksas veidu maina vai pārtrauc pabalsta izmaksu sākot ar nākamo 

izmaksas mēnesi. 



21.  Šo saistošo noteikumu 20. punktā  minētajos gadījumos, izvērtējot lietderības 

apsvērumus vai vienojoties ar pabalsta saņēmēju, sociālais dienests izsniedz pabalsta 

saņēmējam pārtikas pakas (ar uzskaiti naudā). 

22. GMI pabalsts tiek izmaksāts līdz tekošā mēneša beigām. 

23. Dzīvokļa pabalsts. Pabalsts paredzēts ar dzīvojamās telpas īres vai 

apsaimniekošanas, komunālo pakalpojumu vai ar kurināmā iegādi saistīto izdevumu daļējai 

segšanai. Dzīvokļa pabalsts tiek piešķirts Tērvetes novada iedzīvotājiem, kuru deklarētā 

dzīvesvieta ir pašvaldības teritorijā, kuri atbilst kādam no šādiem kritērijiem: 

     23.1.  Trūcīga ģimene/persona; 

     23.2.  Daudzbērnu ģimene, kurai nepieder īpašumi, izņemot MK noteikumos „Par 

ģimenes vai atsevišķi dzīvojošas  personas atzīšanu par trūcīgu” noteiktos, un tās ienākumi 

uz katru ģimenes locekli mēnesī nav lielāki par EUR 150.00. 

24. Dzīvokļa pabalsts tiek piešķirts līdz EUR 285.00 vienai ģimenei gadā. 

25. Lai saņemtu dzīvokļa pabalstu, pabalsta pieprasītājs sociālajā dienestā uzrāda  

īpašuma apliecinošu dokumentu vai īres un/vai apsaimniekošanas līgumu, kā arī ar 

dzīvojamās telpas lietošanu saistītu maksājumu  rēķinu.  

26. Dzīvokļa pabalstu nepiešķir dzīvokļu īpašniekiem vai īrniekiem, kuri savos dzīvokļos 

ilgstoši nedzīvo vai nodevuši dzīvokli apakšīrē vai citas personas lietošanā. 

 

27. Pabalsts komunālo pakalpojumu vai kurināmā iegādes izdevumu daļējai 

segšanai. Pabalsts tiek piešķirts Tērvetes novada iedzīvotājiem, kuru deklarētā un pastāvīgā  

dzīvesvieta ir pašvaldības teritorijā un  kuri atbilst kādam no šādiem kritērijiem: 

      27.1. Personas ar  I vai II grupas invaliditāti, kurām nav  likumīgo apgādnieku, 

kurām nepieder īpašumi, izņemot MK noteikumos „Par ģimenes vai atsevišķi dzīvojošas  

personas atzīšanu par trūcīgu” noteiktos, un  kuru ienākumi  nepārsniedz    EUR  280.00 

mēnesī; 

      27.2. Vientuļais pensionārs, ar kuru nav noslēgts uztura līgums,  kuram nepieder 

īpašumi, izņemot MK noteikumos „Par ģimenes vai atsevišķi dzīvojošas  personas atzīšanu 

par trūcīgu” noteiktos , un  kuru ienākumi  nepārsniedz  EUR  280.00 mēnesī.   

28. Pabalsta maksimālais apmērs ir EUR 150.00 gadā. Nepieciešamības gadījumā 

pabalstu var izmaksāt pa daļām.  

29. Lai saņemtu pabalstu, pabalsta pieprasītājs sociālajā dienestā iesniedz  iesniegumu,  

ja nepieciešams  īres un/vai apsaimniekošanas līgumu, kā arī ar dzīvojamās telpas lietošanu 

saistītu  rēķinu. 

30. Pabalstu nepiešķir dzīvokļu īpašniekiem vai īrniekiem, kuri savos dzīvokļos ilgstoši 

nedzīvo vai nodevuši dzīvokli īrē/apakšīrē vai citas personas lietošanā. 

 

 

31. Pabalsts krīzes situācijā tiek piešķirts:  

     31.1.  Stihiskas nelaimes (katastrofas) gadījumā pamatvajadzību nodrošināšanai - 

līdz EUR 430.00 Tērvetes novada ģimenei/personai, kura ir  deklarēta un pastāvīgi dzīvo 

pašvaldības teritorijā, ņemot vērā iepriekš neparedzēto apstākļu radītos  zaudējumus, un tajos 

gadījumos, ja personai nav tiesību saņemt citu valsts noteiktu pabalstu vai apdrošināšanas 

atlīdzību, vai arī tie ir nepietiekami minimālo izdevumu segšanai; 

     31.2. Pabalsts līdz EUR 70.00 kalendārā gada laikā tiek piešķirts  Tērvetes novada 

iedzīvotājiem, kuru deklarētā dzīvesvieta ir pašvaldības teritorijā un kuriem  noteikts trūcīgas 

ģimenes/ personas  statuss.  

    31.3.  Pabalsts paredzēts atsevišķu situāciju risināšanai, ja ģimene/persona 

objektīvu apstākļu dēļ nespēj nodrošināt ikdienas vajadzības (ēdiens, apģērbs, veselības 

aprūpe).  

32. Vienreizēju pabalstu krīzes situācijā piešķir, ja iesniegums un krīzes situāciju 

apliecinošs dokuments sociālajā dienestā saņemts ne vēlāk kā mēnesi pēc krīzes situācijas 

rašanās. 



33. Lai saņemtu pabalstu krīzes situācijā, sociālā darba speciālists izvērtē radušos 

situāciju, kuras rezultātā ģimene (persona) nespēj nodrošināt savas pamatvajadzības un 

sniedz savu atzinumu.  Sociālā darba  speciālista motivēts atzinums vai rehabilitācijas plāns 

ir pamatojums pabalsta piešķiršanai. 

34. Pabalsts pusdienu apmaksai skolēniem. Pabalsts paredzēts izglītojamajiem, kuri 

mācās citas pašvaldības izglītības iestādēs un kuru ģimenēm noteikts trūcīgas ģimenes 

statuss. 

35. Pabalstu piešķir atbilstoši  Tērvetes novada domes apstiprinātajam vienas pusdienu 

porcijas izcenojumam Tērvetes novada izglītības iestādēs.  

36. Pabalsts netiek izsniegts ģimenei naudā, bet tiek apmaksāts rēķins par sniegto 

pakalpojumu ēdināšanas uzņēmumam, kas nodrošina ēdināšanu. 

 

 

V. Lēmumu pieņemšanas, apstrīdēšanas un pārsūdzēšanas kārtība 

 

37. Lēmumi sociālās palīdzības pabalstu piešķiršanai vai atteikšanai tiek sagatavoti 

saskaņā ar Administratīvā procesa likumu un citiem tiesību aktiem, tos Dienesta vārdā izdod 

Dienesta vadītājs. 

38. Dienests pēc pabalsta pieprasītāja iesnieguma saņemšanas 10 darba dienu laikā 

novērtē personas vajadzības pēc pabalsta un pieņem lēmumu par pabalsta piešķiršanu vai 

pabalsta piešķiršanas atteikumu. 

39.  Dienests pēc Administratīvā akta izdošanas informē personu par pieņemto lēmumu, 

norādot lēmuma apstrīdēšanas un pārsūdzības kārtību. 

40.  Dienesta pieņemtos lēmumus var apstrīdēt Tērvetes novada domē. 

41. Tērvetes novada domes pieņemtos lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona 

tiesā likumā noteiktajā kārtībā. 

 

 

VI. Noslēguma jautājumi 

 

42.  Ar saistošo noteikumu spēkā stāšanās dienu spēku zaudē Tērvetes  novada 

pašvaldības 2014. gada 20. novembra saistošie noteikumi Nr. 15 “Par ģimenes vai atsevišķi 

dzīvojošas personas atzīšanu par maznodrošinātu Tērvetes novadā”. 

43. Saistošie noteikumi stājas spēkā ar 2018. gada 1. janvāri. 

 

 

 

Domes priekšsēdētāja                                                                             Dace Reinika 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 



APSTIPRINĀTS 

ar Tērvetes novada domes 

2017. gada  30.  novembra  sēdes 

lēmumu (prot. Nr. 21 , 14. §) 

 

Tērvetes novada domes 

ARHĪVA NOLIKUMS 

Izdots  saskaņā  ar  likuma  

                               „Par pašvaldībām” 41. panta 

                                          pirmās daļas 2. punktu 

 

1. VISPĀRĪGIE JAUTĀJUMI 

 

1.1. Tērvetes novada domes darbībā izveidojušies uzkrātie informatīvi vērtīgie dokumenti 

(pastāvīgi glabājamie un uz laiku glabājamie dokumenti, to skaitā personālsastāva   

dokumenti) veido Tērvetes  novada domes arhīvu (turpmāk -  domes arhīvs), kas ir  Latvijas 

nacionālā  arhīva fonda sastāvdaļa.  

1.2.  Par domes arhīva dokumentu uzkrāšanu, uzskaiti, saglabāšanu un  izmantošanu ir 

atbildīgs Tērvetes novada domes  priekšsēdētājs. 

1.3. Tērvetes novada dome arhīva darbā ievēro Latvijas Republikā spēkā esošos norma-

tīvos aktus, Latvijas nacionālā arhīva fonda valsts uzraudzības iestāžu nosacījumus, kā  arī 

novada domes priekšsēdētāja  prasības un norādījumus. 

1.4.  Tērvetes novada domes arhīva darba organizēšanu saskaņā ar šo nolikumu, doku-

mentu uzkrāšanu, uzskaiti, izmantošanu un saglabāšanu līdz nodošanai valsts arhīvā veic 

arhīva speciālists. 

 

2. ARHĪVA DOKUMENTU SASTĀVS 

 

 2.1. Domes arhīvs glabā : 

       2.1.1.pastāvīgi glabājamos dokumentus (līdz nodošanai valsts arhīva glabāšanai); 

       2.1.2.ilgtermiņa (ilgāk par 10 gadiem) glabājamos dokumentus (līdz nodošanai valsts 

arhīva glabāšanai); 

       2.1.3. personālsastāva dokumentus (līdz nodošanai valsts arhīva glabāšanai); 

       2.1.4. likvidēto juridisko personu dokumentus; 

 2.1.5. īslaicīgi glabājamos dokumentus līdz to iznīcināšanai (pēc aktu par dokumentu 

atlasi iznīcināšanai saskaņošanas ar valsts arhīvu);  

       2.1.6. fonda lietas (pastāvīgi, ilgtermiņa glabājamo lietu uzskaites sarakstus, 

vairāklīmeņu arhīviskos aprakstus, arhīva pases, aktus par lietu nodošanu valsts arhīvā, aktus 

par dokumentu atlasi iznīcināšanai u.c.). 

 

3. ARHĪVA UZDEVUMI  

 

3.1.Domes arhīva galvenie uzdevumi ir: 

3.1.1.uzkrāt, uzskaitīt, saglabāt un izmantot pastāvīgi un ilgtermiņa glabājamos 

dokumentus, to skaitā personālsastāva dokumentus; 

3.1.2. savlaicīgi sagatavot un noteiktā termiņā nodot valsts arhīvam pastāvīgi glabājamos 

dokumentus.  

 

                           

 

 

    

 



4. ARHĪVA SPECIĀLISTA PIENĀKUMI UN TIESĪBAS 

 

4.1. Domes arhīvam noteikto uzdevumu nodrošināšanai arhīva speciālistam ir šādi 

pienākumi:  
4.1.1. sniegt metodisko palīdzību domes darbiniekiem, sastādot lietu nomenklatūru; 

4.1.2. piedalīties lietvedības un arhīva darba normatīvo dokumentu izstrādāšanā; 

4.1.3. veidot un uzturēt kārtībā pastāvīgi un ilgtermiņā glabājamo dokumentu (to skaitā 

personālsastāva dokumentu) uzskaiti, sastādīt lietu aprakstus; 

4.1.4. sastādīt aktus par dokumentu atlasi iznīcināšanai; 

4.1.5. saglabāt arhīvā pieņemtos dokumentus; 

4.1.6. valsts arhīva noteiktajā termiņā veikt arhīva fondu un lietu uzskaiti, sastādīt 

arhīva pasi un iesniegt to attiecīgajā valsts arhīvā;  

4.1.7. veikt arhīva izziņu un uz laiku lietošanā nodoto arhīva dokumentu izsniegšanu 

un citas darbības saistībā ar dokumentu izmantošanu; 

4.1.8. piedalīties lietu iekārtošanas kontrolē lietvedībā un to sagatavošanā nodošanai 

domes arhīvā; 

4.1.4. organizēt dokumentu vērtības ekspertīzi lietvedībā; 

4.1.5. elektroniskos dokumentus un dokumentus, kuros ietverto informāciju veido ar 

attēlu vai skaņu un kuri uztverami un izmantojami ar attiecīgu iekārtu palīdzību (audiovizu-

ālie un kinematogrāfiskie dokumenti, fotogrāfijas un skaņu dokumenti), nodot pastāvīgā 

valsts glabāšanā Latvijas Nacionālajā arhīvā ne vēlāk kā piecus gadus pēc to radīšanas vai 

saņemšanas, ja citā likumā nav noteikts citādi;  

 

 4.2. Lai īstenotu minētās funkcijas, arhīva speciālistam ir tiesības: 

 4.2.1. pieprasīt no pašvaldības iestādēm un  struktūrvienībām (darbiniekiem) ievērot 

noteikumus, kas nosaka lietu   iekārtošanu lietvedībā un to sagatavošanu nodošanai domes 

arhīvā;                      

 4.2.2. iesniegt pašvaldības  domes vadībai priekšlikumus par arhīva darbu uzlaboša-

nas    un dokumentu saglabāšanas jautājumiem; 

 4.2.3. saņemt Latvijas Nacionālā arhīva un Jelgavas zonālā valsts arhīva konsultācijas 

un metodisko palīdzību dokumentu (arhīva) pārvaldības jautājumos   

 

5. NOSLĒGUMA JAUTĀJUMS 

 

5.1. Atzīt par spēku zaudējušu 2002. gada 16. aprīļa Arhīva nolikumu 

 

 

Domes priekšsēdētāja                                                       Dace Reinika 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

APSTIPRINĀTS 

   Ar Tērvetes novada domes 

2017. gada   30. novembra  sēdes 

lēmumu (prot. Nr. 21, 14. §) 

 

 

TĒRVETES NOVADA DOMES 

DOKUMENTU UN ARHĪVA PĀRVALDĪBAS EKSPERTU KOMISIJAS  

NOLIKUMS 
 

Izdots  saskaņā  ar likuma  

                    „Par pašvaldībām” 41. panta 

                  pirmās daļas 2. punktu 

 

1. VISPĀRĪGIE JAUTĀJUMI 

 

     1.1. Nolikums nosaka Tērvetes novada domes (turpmāk - Dome) dokumentu un arhīva 

pārvaldības Ekspertu komisijas (turpmāk - Komisija) izveidošanas un sēžu norises kārtību, 

funkcijas un tiesības, kas saistītas ar Domes  dokumentārā mantojuma veidošanu, uzkrāšanu, 

izvērtēšanu, saglabāšanu, pieejamību un izmantošanu. 

    1.2.  Komisija darbojas saskaņā ar Arhīvu likumu, Elektronisko dokumentu likumu,    Do-

kumentu juridiskā spēka likumu, attiecīgiem Ministru kabineta noteikumiem un Latvijas Na-

cionālā arhīva ieteikumiem un norādījumiem. 

 

1.3. Komisijai ir padomdevēja tiesības. Tās lēmumus apstiprina Domes priekšsēdētājs, 

bet īpašos gadījumos – Latvijas Nacionālais arhīvs.   

1.4. Komisijas  nolikumu apstiprina, groza un atceļ Dome. 

 

1.5. Komisijas sastāvu ar lēmumu nosaka Dome. 

 

1.6. Komisijas darbs notiek atbilstoši Latvijas Republikā spēkā esošajiem normatīvajiem 

aktiem, Arhīvu likuma, valsts lietvedības noteikumu, Latvijas Nacionālā arhīva fonda valsts 

uzraudzības iestāžu un Tērvetes novada domes priekšsēdētāja prasībām un norādījumiem, kā 

arī saskaņā ar šo nolikumu. 

 

2. KOMISIJAS SĒŽU NORISE 

 

 2.1. Komisijas sēdes sasauc komisijas priekšsēdētājs pēc vajadzības. 

 

 2.2. Komisijas sēdi vada komisijas priekšsēdētājs, bet protokolē sekretārs. 

      

 2.3. Komisija pieņem lēmumus ar balsu vairākumu. Ja balsis sadalās līdzīgi, izšķirošā ir  

komisijas priekšsēdētāja balss.  

 

  2.4. Sēdes protokolu sekretārs sagatavo piecu darba dienu laikā pēc sēdes.  Protokolu 

paraksta komisijas priekšsēdētājs un sekretārs.  

 

 

 

 



3. KOMISIJAS FUNKCIJAS 

 

3.1. Izvērtē Domes dokumentu glabāšanas termiņus un arhīvisko vērtību; 

 

3.2. Izvērtē Domes dokumentu uzziņu sistēmas (aprakstus, glabājamo vienību uzskaites sa-

rakstus u.c.); 

 

3.3. veic pastāvīgi, ilgstoši glabājamo un personāla dokumentu atlasi turpmākai              gla-

bāšanai, kā arī īslaicīgi (līdz 10 gadiem ieskaitot) glabājamo dokumentu atlasi iznīcināšanai; 

 

3.4. komisija izskata normatīvo dokumentu projektus (dokumentu klasifikācijas shēmu,  lietu 

nomenklatūru u.c.), kas reglamentē Domes dokumentu un arhīva pārvaldību; 

 

3.5. izvērtē uzziņu sistēmas un dokumentu iznīcināšanas aktus;  

 

3.6. sniedz konsultācijas Domes darbiniekiem dokumentu pārvaldības un ekspertīzes      jau-

tājumos. 

 

4. KOMISIJAS TIESĪBAS 

 

4.1.   iesniegt Domes vadībai priekšlikumus dokumentu un arhīva pārvaldības uzlabošanai; 

 

4.2.  dot norādījumus Domes  darbiniekiem par dokumentu atlasi un  sagatavošanu turpmākai 

glabāšanai vai iznīcināšanai; 

 

4.3. pieprasīt no Domes  darbiniekiem informāciju, kas nepieciešama dokumentu glabāšanas 

termiņa un arhīviskās vērtības noteikšanai; 

 

4.4. saņemt Latvijas Nacionālā arhīva un Jelgavas zonālā valsts arhīva konsultācijas un me-

todisko palīdzību dokumentu (arhīva) pārvaldības jautājumos. 

  

5. NOSLĒGUMA JAUTĀJUMS 

 

5.1. Atzīt par spēku zaudējušu  Tērvetes novada domes 2003.gada 16.septembra Ekspertu 

komisijas nolikumu. 

 

 

 

Domes priekšsēdētāja                           D. Reinika 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

APSTIPRINĀTS 

   ar Tērvetes novada domes 

2017. gada    30. novembra  sēdes 

lēmumu (prot. Nr. 21, 15. §) 
 

 

Sociālās aprūpes centra “Tērvete” 

Veco ļaužu nodaļas štatu saraksts 

ar  2017. gada 1. decembri 
 

Nr. p. 

k. 
Amata nosaukums Štata vienību skaits 

  Administratīvais personāls   
1 Direktors 1 

2 Galvenais grāmatvedis 1 

3 Grāmatvedis 1 

4 Personāla speciālists 0,5 
5 Sekretāre 1 
  Kopā 4,5 

  Veselības aprūpes un soc. aprūpes personāls 
1 Ārsts 0,25 
2 Galvenā medicīnas māsa 1 
3 Medicīnas māsa 4,5 
4 Sociālais rehabilitētājs 1 
5 Sociālais darbinieks 2 
6 Sociālais aprūpētājs 2 
7 Interešu pulciņa vadītājs 1 
8 Aprūpētājs 38 
  Kopā 49,75 

  Apkalpojošais personāls   
1 Saimniecības māsa 1 
2 Friziere 0,5 
3 Veļas mazgātājs 2 
4 Apkopējs 7 

  Kopā 10,5 

  Tehniskais personāls   
1 Pārvaldnieks 1 

2 Iepirkuma speciālists 0,5 

3 Automobiļa vadītājs 1 
4 Santehniķis 1 
5 Elektriķis 0,5 
6 Dārznieks (9 mēn.) 0,5 
7 Apkures iekārtu operators (apkures sezona) 4,5 
8 Sētnieks 0,5 

19 Dežurants 2 
10 Remontstrādnieks 2 

  Kopā 13,5 
  Kopā pavisam 78,25 

 

                          Domes priekšsēdētāja                                                           Dace Reinika 



 

 

 

Saistošo noteikumu Nr. 15  

„Par brīvprātīgās iniciatīvas pabalstiem Tērvetes novada pašvaldībā ”  

 

paskaidrojuma raksts 

  
 

Paskaidrojuma raksta 

sadaļas 

Norādāmā informācija 

1. Saistošo noteikumu 

nepieciešamības 

pamatojums 

Jauni saistošie noteikumi “Par brīvprātīgās iniciatīvas pabalstiem Tērve-

tes novada pašvaldībā” ir nepieciešami, lai  sakārtotu sociālo pabalstu 

piešķiršanas sistēmu Tērvetes novada pašvaldībā un nodalītu obligāti iz-

maksājamos sociālos pabalstus no materiālā atbalsta, kuru pašvaldība 

sniedz īstenojot autonomo funkciju un brīvprātīgo iniciatīvu izpildi.  

2. Īss projekta satura 

izklāsts 

Ievērojot to, ka  spēku zaudē Tērvetes novada domes 2014.gada 19.jūnija 

saistošie noteikumi Nr. 8 „Par pabalstiem krīzes situācijā, autonomo fun-

kciju un brīvprātīgo iniciatīvu izpildei”, Tērvetes novada domes 

2012.gada 27.decembra  saistošie noteikumi Nr. 14 „ Par pabalstu  sakarā 

ar bērna piedzimšanu un pabalstu apbedīšanas  izdevumiem”, Tērvetes  

novada pašvaldības 2015. gada 19.marta saistošie noteikumi Nr.6 “Par 

sociālo palīdzību”, tiek izstrādāti jauni saistošie noteikumi “Par 

brīvprātīgās iniciatīvas pabalstiem Tērvetes novada pašvaldībā.   

 

3. Informācija par 

plānoto projekta 

ietekmi uz 

pašvaldības budžetu 

Šo noteikumu īstenošanai papildus ietekme uz budžetu plānota EUR 

2700.00. 

 

 

4. Informācija par 

plānoto projekta 

ietekmi uz 

uzņēmējdarbības vidi 

pašvaldības teritorijā 

Nav attiecināms. 

5. Informācija par 

administratīvajām 

procedūrām 

Noteikumu izpildi nodrošinās Tērvetes novada Sociālais dienests 

saskaņā ar saistošajos noteikumos noteiktajām administratīvajām 

procedūrām.  

6. Informācija par 

konsultācijām ar 

privātpersonām 

Plānotais sabiedrības līdzdalības veids – priekšlikumu un iebildumu 

izvērtēšana pēc projekta publicēšanas pašvaldības tīmekļa vietnē 

www.tervetesnovads.lv  

Sabiedrības pārstāvju izteiktie priekšlikumi vai iebildumi - paredzēts 

izvērtēt pēc to saņemšanas. 

 

 

 

 

 

Domes priekšsēdētāja                                                                                     D. Reinika 

 

 

 

 

http://www.tervetesnovads.lv/


 

Saistošo noteikumu Nr.16  

„Par ģimenes vai atsevišķi dzīvojošas personas atzīšanu par trūcīgu vai 

maznodrošinātu un sociālās palīdzības pabalstiem Tērvetes novada pašvaldībā”  

 

paskaidrojuma raksts 

  

Paskaidrojuma raksta 

sadaļas 

Norādāmā informācija 

1. Saistošo noteikumu 

nepieciešamības pa-

matojums 

Saistošie noteikumi aizstāj līdz šim spēkā esošos Tērvetes  novada 

pašvaldības 2015. gada 19. marta saistošos noteikumus Nr.6 “Par sociālo 

palīdzību” un Tērvetes  novada pašvaldības 2014.gada 20.novembra 

saistošos noteikumus Nr. 15 “Par ģimenes vai atsevišķi dzīvojošas per-

sonas atzīšanu par maznodrošinātu Tērvetes novadā”. 

Jauni saistošie noteikumi ir nepieciešami, saskaņā ar izmaiņām valsts 

izdotajos normatīvajos aktos, proti, Sociālo pakalpojumu un sociālās 

palīdzības likumā un LR MK 2010. gada 30..marta noteikumos nr. 299 

“Noteikumi par ģimenes vai atsevišķi dzīvojošas personas atzīšanu par 

trūcīgu”. 

      Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma grozījumi, kas 

stājas spēkā ar 2018. gada 1. janvāri, paredz pašvaldības saistošajos 

noteikumos noteikt pabalsta krīzes situācijā apmēru un piešķiršanas 

kārtību, kas aizstāj vienreizējo pabalstu ārkārtas situācijā. Savukārt 

grozījumi LR MK 2010. gada 30. marta noteikumos  Nr. 299, kas stājās 

spēkā ar 2018. gada 1. janvāri paredz vienotus ienākumu un materiālo 

resursu izvērtēšanas kritērijus.   

 2. Īss projekta satura 

izklāsts 

Saistošie noteikumi nosaka: 

1) kārtību, kādā tiek novērtēti ģimeņu (personu) ienākumi un 

materiālie resursi nosakot ģimeņu (personu) atbilstību 

trūcīgas vai maznodrošinātas ģimenes (personas) statusam; 

2) kārtību, kādā ģimene (persona) tiek atzīta par trūcīgu vai 

maznodrošinātu; 

3) pašvaldības noteikto sociālo pabalstu apmēra veidus un 

kārtību; 

4) kārtību, kādā ģimenēm (personām) tiek izmaksāti Sociālo 

pakalpojumu un sociālās palīdzības likumā noteiktie so-

ciālās palīdzības pabalsti pamatvajadzību apmierināšanai; 

5) lēmumu par pabalstiem pieņemšanas, apstrīdēšanas un 

pārsūdzēšanas kārtību. 

3. Informācija par 

plānoto projekta ie-

tekmi uz pašvaldības 

budžetu 

      Pašvaldības budžets būtiski netiek ietekmēts.       

4. Informācija par 

plānoto projekta ie-

tekmi uz uzņēmējdar-

bības vidi pašvaldības 

teritorijā 

Nav attiecināms. 

 

 

 

 

 

5. Informācija par 

administratīvajām 

procedūrām 

Noteikumu izpildi nodrošinās Tērvetes novada Sociālais dienests sas-

kaņā ar saistošajos noteikumos noteiktajām administratīvajām pro-

cedūrām.  



6. Informācija par 

konsultācijām ar 

privātpersonām 

Plānotais sabiedrības līdzdalības veids – priekšlikumu un iebildumu 

izvērtēšana pēc projekta publicēšanas pašvaldības tīmekļa vietnē: 

www.tervetesnovads.lv 

Sabiedrības pārstāvju izteiktie priekšlikumi vai iebildumi - paredzēts 

izvērtēt pēc to saņemšanas. 
 

 

 

Domes priekšsēdētāja                                                                                              D. Reinika 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



APSTIPRINĀTS 

ar Tērvetes novada domes 

2017. gada 30. novembra 

sēdes lēmumu (prot.Nr. 21, 5. §) 

 

 

 

Tērvetes novada pašvaldības sociālās aprūpes centra “Tērvete” 

NOLIKUMS 
 

 

 

1. VISPĀRĒJIE NOTEIKUMI 
 

1.1.  Sociālās aprūpes centrs “Tērvete” (turpmāk tekstā - Centrs) ir Tērvetes novada 

pašvaldības (turpmāk - Pašvaldība) padotībā esoša iestāde, kas nodrošina Pašvaldības 

kompetencē esošus sociālās aprūpes, sociālās rehabilitācijas un citus pakalpojumus 

saskaņā ar Latvijas Republikas spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem (turpmāk – 

normatīvie akti). 

1.2. Centrs atrodas Pašvaldības izpilddirektora tiešā pakļautībā. 

1.3. Savā darbībā Centrs ievēro Latvijas Republikas (turpmāk – LR) Satversmi, Sociālo 

pakalpojumu un sociālās palīdzības likumu, likumu „Par pašvaldībām”, Ministru 

kabineta Nr.338 „Prasības sociālo pakalpojumu sniedzējiem” un citus normatīvos 

aktus, kas reglamentē sociālo pakalpojumu sniedzēju darbību, kā arī Pašvaldības 

nolikumu, šo Centra nolikumu (turpmāk – Nolikums), Pašvaldības domes lēmumus, 

Pašvaldības vadības izdotos rīkojumus un norādījumus. 

1.4. Nolikums ir saistošs visiem Centra darbiniekiem. 

1.5. Centra juridiskā un atrašanās adrese: „Mežmalieši”, Tērvetes pagasts, Tērvetes 

novads, LV- 3730;  

1.6. Centram var būt sava simbolika. Centrs ir tiesīgs lietot apaļo zīmogu, kura vidū 

atrodas uzraksts TĒRVETE, un pa apli uzraksts *Latvijas Republika* Tērvetes 

novada pašvaldība *Sociālās aprūpes centrs*. Centrs izmanto valsts simboliku 

saskaņā ar normatīvo aktu prasībām. 

1.7. Centrs ir reģistrēts LR Labklājības ministrijas sociālo pakalpojumu sniedzēju 

reģistrā. 

1.8. Centrs iekšējā un ārējā sarakstē izmanto apstiprināta parauga veidlapu. Parakstīt 

dokumentus uz Centra veidlapas ir tiesīgs Centra direktors (turpmāk – Direktors) vai 

Direktora prombūtnes laikā ar rīkojumu noteikts Direktora pienākumu izpildītājs. 

1.9. Centram ir tiesības sniegt maksas pakalpojumus atbilstoši Pašvaldības domes 

lēmumam un veikt saimniecisko darbību. 

 

2. CENTRA STRUKTŪRA  

 

2.1. Sociālās aprūpes nodaļa. Nodrošina: 

2.1.1. ilgstošu sociālās aprūpes pakalpojumu; 

2.1.2. īslaicīgu sociālās aprūpes pakalpojumu. 

2.2. Grāmatvedības un uzskaites nodaļa; 

2.3. Saimnieciskā nodaļa 

 

 

 

 

3. CENTRA DARBĪBAS MĒRĶI  



 

3.1. Centra darbības mērķis ir sniegt Klientiem sociālās aprūpes un rehabilitācijas 

pakalpojumus, kas vērsti uz to personu pamatvajadzību apmierināšanu, kurām ir 

objektīvas grūtības sevi aprūpēt vecuma vai funkcionālu traucējumu dēļ. 

 

 

 

4. CENTRA UZDEVUMI UN FUNKCIJAS  

 

4.1. Centram ir šādi galvenie uzdevumi un funkcijas: 

4.1.1. nodrošināt Centrā dzīvojošiem atbilstošu sociālo aprūpi un sociālo 

rehabilitāciju; 

4.1.2. nodrošināt nepieciešamos apstākļus Centrā dzīvojošo personu saturīgai laika 

pavadīšanai; 

4.1.3. nodrošināt Centrā dzīvojošām personām, atbilstoši viņa funkcionālajam 

stāvoklim iespēju apgūt sadzīves un pašaprūpes iemaņas; 

4.1.4. nodrošināt neatliekamo medicīnisko palīdzību jebkurā diennakts laikā, 

reģistrāciju pie ģimenes ārsta un Centrā dzīvojošas personas vajadzībām 

atbilstošu veselības aprūpi; 

4.1.5. nodrošināt Centrā dzīvojošai personai, atbilstoši viņa funkcionālajam 

stāvoklim nepieciešamos tehniskos palīglīdzekļus normatīvajos aktos 

noteiktajā kārtībā; 

4.1.6. nodrošināt Centrā dzīvojošo personu ar viņa dzimumam un gadalaikam 

piemērotiem apaviem, apģērbu, gultas piederumiem un gultas veļu, kā arī 

dvieļiem un personīgās higiēnas priekšmetiem; 

4.1.7. nodrošināt Centrā dzīvojošo personu apģērba un apavu individuālu 

lietošanu; 

4.1.8. nodrošināt Centrā dzīvojošo personu vecumam un veselības stāvoklim 

atbilstošu ēdināšanu ne retāk kā 4 reizes dienā; 

4.1.9. nodrošināt Centrā dzīvojošo personu uzturēšanos piemērotās telpās, iespēju 

lietot atbilstoši viņa funkcionālajam stāvoklim iekārtotu sanitāro telpu; 

4.1.10.  sniegt atbalstu Centrā dzīvojošas personas problēmu risināšanā. Vajadzības 

gadījumā, veikt starpnieka funkciju starp iesaistītām personām vai iestādēm, 

pārstāvot Centrā dzīvojošās personas intereses; 

4.1.11.  konsultēt Centrā dzīvojošas personas pensiju un valsts sociālā nodrošinājuma 

pabalsta jautājumos, kā arī sniegt praktisku palīdzību šo jautājumu kārtošanā; 

4.1.12.  veikt sociālās aprūpes un rehabilitācijas pasākumu kompleksu atbilstoši katra 

Centrā dzīvojošas fiziskajam un psihiskajam stāvoklim. Apkopot Centrā 

dzīvojošo personu dokumentus, izveidojot klientu individuālos sociālās 

aprūpes un sociālās rehabilitācijas plānus, kā arī novērtēšanas karti; 

4.1.13.   nodrošināt profesionālu un institucionālu sadarbību sociālo pakalpojumu 

kvalitatīvai sniegšanai un attīstībai; 

4.1.14.  sniegt priekšlikumus Pašvaldības vadībai par Centra darbības attīstību, kā arī 

par citiem, ar Pašvaldības darbu sociālajā jomā saistītiem jautājumiem un 

realizētajiem projektiem; 

4.1.15.  veikt citus pienākumus, atbilstoši normatīvajiem aktiem un Pašvaldības 

domes lēmumiem. 

 

 

 

5. CENTRA TIESĪBAS UN PIENĀKUMI 

 

5.1. Centrs, pildot Nolikumā noteiktās funkcijas, atbilstoši normatīvo aktu prasībām ir 



tiesīgs: 

5.1.1. pieprasīt no fiziskām un juridiskām personām Centra funkciju un uzdevumu 

veikšanai nepieciešamo informāciju; 

5.1.2. sniegt informāciju juridiskām un fiziskām personām par Centra kompetencē 

esošajiem jautājumiem un pakalpojumiem, ievērojot personu datu aizsardzību; 

5.1.3. slēgt darījumus, būt par atbildētāju tiesā; 

5.1.4. sadarboties un slēgt līgumus ar fiziskām un juridiskām personām; 

5.1.5. iegādāties, nomāt, saņemt bezatlīdzības lietošanā, īpašumā Centra darbības 

nodrošināšanai nepieciešamo mantu; 

5.1.6. iznomāt un citādi rīkoties ar Centra valdījumā esošu mantu saskaņā ar 

Nolikumu; 

5.1.7. Centra darbības uzlabošanai izstrādāt, realizēt un vadīt projektus un 

programmas; 

5.1.8. saņemt ziedojumus, dāvinājumus un ārvalstu finansiālo palīdzību; 

5.1.9. vajadzības gadījumā piedalīties Pašvaldības pastāvīgo komiteju un 

Pašvaldības domes sēdēs; 

5.1.10. piedalīties darbinieku kvalifikācijas paaugstināšanas pasākumos; 

5.1.11. sniegt priekšlikumus Pašvaldības vadībai par Centra darbības uzlabošanu un 

citiem, ar Pašvaldības darbu sociālajā jomā saistītiem jautājumiem un 

realizētajiem projektiem; 

5.1.12. īstenot citas normatīvajos aktos noteiktās tiesības. 

 

5.2. Centra pienākumi: 

5.2.1. atbilstoši noteiktajiem mērķiem nodrošināt Centram noteikto uzdevumu un 

funkciju kvalitatīvu izpildi; 

5.2.2. pēc pieprasījuma sniegt Pašvaldībai informāciju par Centra darbību; 

5.2.3. nodrošināt piešķirtā finansējuma mērķtiecīgu, efektīvu un precīzu izlietošanu; 

5.2.4. pārvaldīt Centra rīcībā nodoto Pašvaldības mantu, organizēt tās racionālu 

izmantošanu;  

5.2.5. nodrošināt Centra darbinieku amata pienākumu un darba uzdevumu 

savlaicīgu, precīzu un godprātīgu izpildi, kā arī nodoto darba priekšmetu un 

līdzekļu saglabāšanu un ekspluatēšanu atbilstoši to lietošanas noteikumiem;  

5.2.6. nodrošināt Centra darbiniekiem sociālās garantijas; 

5.2.7. apkopot un iesniegt Centra budžeta pieprasījumu Pašvaldībai, sastādot 

Pašvaldības budžetu; 

5.2.8. iepazīstināt Centrā uzņemtās personas ar Centra iekšējās kārtības 

noteikumiem; 

5.2.9. iepazīstināt Centra darbiniekus ar Nolikumu, iekšējās kārtības noteikumiem, 

darba drošības un ugunsdrošības instrukcijām un citiem dokumentiem; 

5.2.10. organizēt Centra darbinieku regulāru apmācību, kvalifikācijas paaugstināšanu 

ar darba specifiku saistītos jautājumos; 

5.2.11. ievērot citus Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likumā un citos 

spēkā esošajos normatīvajos aktos noteiktos pienākumus un prasības, 

Nolikumu. 

 

6. CENTRA DARBĪBA 

 

6.1. Centra darbību vada un organizē Direktors, kas rīkojas saskaņā ar darba līgumu, 

atbilstoši LR normatīvo aktu, Nolikuma prasībām.  

6.2. Direktoru ieceļ amatā un atbrīvo no amata Pašvaldības dome. Pamatojoties uz 

Pašvaldības domes lēmumu, Direktoru pieņem darbā un atbrīvo no darba Pašvaldības 

izpilddirektors. Direktors ir tieši pakļauts Pašvaldības izpilddirektoram. 

6.3. Direktors ir Centra finanšu rīkotājs atbilstoši Pašvaldības domes apstiprinātam 



budžetam. 

6.4. Direktoram ir šādas tiesības un pienākumi: 

6.4.1. bez īpaša pilnvarojuma rīkoties Centra vārdā; 

6.4.2. bez īpaša pilnvarojuma pārstāvēt Centra intereses valsts un pašvaldības 

institūcijās, uzņēmumos, organizācijās, kā arī attiecībās ar fiziskām personām; 

6.4.3. savas kompetences ietvaros rīkoties ar Centra īpašumu un naudas 

līdzekļiem, atvērt norēķinu kontus bankā; 

6.4.4. saskaņā ar normatīvajiem aktiem lemt par Centram piešķirto asignējumu 

un ieņēmumu izmantošanu atbilstoši iestādes uzturēšanas un pasākumu 

izmaksu tāmei; 

6.4.5. savas kompetences ietvaros izsniegt pilnvaras; 

6.4.6. slēgt līgumus ar fiziskām un juridiskajām personām saskaņā ar 

normatīvajiem aktiem; 

6.4.7. izdot rīkojumus un dot norādījumus, kas ir saistoši visiem Centra 

darbiniekiem, kā arī pilnvarot darbiniekus noteiktu funkciju vai pienākumu veikšanai; 

6.4.8. pieņemt darbā un atbrīvot no darba Centra darbiniekus saskaņā ar spēkā 

esošajiem normatīvajiem aktiem. Slēgt darba līgumus šajā Nolikumā paredzēto 

mērķu un uzdevumu sasniegšanai. 

6.4.9. apstiprināt darbinieku darba kārtības noteikumus, iekšējās kārtības 

noteikumus, Centra klientu un citus iestādes darbību regulējošos noteikumus, 

kārtības un instrukcijas; 

6.4.10. noteikt darbinieku darba pienākumus un nodrošināt darbinieku 

kvalifikācijas celšanu; 

6.4.11. saskaņojot ar Pašvaldību,  apstiprināt štatu sarakstu un noteikt darbinieku algas 

apmēru (noteikto limitu ietvaros); 

6.4.12. nodrošināt personāla dokumentācijas, grāmatvedības, lietvedības un 

pārējās dokumentācijas pareizu iekārtošanu, izpildi un glabāšanu normatīvajos 

aktos noteiktajā kārtībā; 

6.4.13. atbildēt par normatīvo aktu ievērošanu Centrā un paredzēto uzdevumu 

izpildi, kā arī par finanšu līdzekļu un materiālo līdzekļu racionālu izmantošanu; 

6.4.14.  atbildēt par sociālās aprūpes darbības nodrošināšanu un kvalitāti; 

6.4.15. saņemt ziedojumus un dāvinājumus mantiskā un naudas veidā, izmantojot tos 

atbilstoši ziedojuma mērķiem;   

6.4.16. nodrošināt normatīvajos aktos noteikto prasību ievērošanu ugunsdrošības, 

darba aizsardzības, veselības aizsardzības, apkārtējās vides aizsardzības un 

citās jomās; 

6.4.17. izstrādāt Centra nolikumu, kā arī sagatavot izmaiņas tajā un iesniegt 

apstiprināšanai Tērvetes novada domei; 

6.4.18. nodrošināt Centrā dzīvojošām personām pensijas saņemšanu Latvijas 

Republikas normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā; 

6.4.19. pēc Centrā dzīvojošo personu lūguma organizēt šo personu vērtslietu un 

vērtspapīru uzglabāšanu Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktajā 

kārtībā; 

6.4.20. sagatavot un iesniegt tiesā pieteikumus, prasības pieteikumus; 

6.4.21. citas Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktās tiesības un 

pienākumi. 

6.5. Centra darbinieki, kurus pieņem darbā un atbrīvo no darba Direktors, darbojas savas 

kompetences ietvaros, saskaņā ar Direktora apstiprinātu amata aprakstu un darba 

līguma nosacījumiem. 

6.6. Centra darbinieki savas kompetences ietvaros saskaņā ar Nolikumu pilda arī citus 

Direktora noteiktus līdzīga rakstura un kvalifikācijas uzdevumus. 

6.7. Centra sociālās aprūpes un rehabilitācijas pakalpojumus nodrošina: 

6.7.1. sociālie darbinieki; 



6.7.2. sociālie aprūpētāji; 

6.7.3. sociālie rehabilitētāji; 

6.7.4. ģimenes ārsts; 

6.7.5. galvenā medicīnas māsa; 

6.7.6. praktizēttiesīgu māsu reģistrā reģistrētas medicīnas māsas; 

6.7.7. aprūpētāji; 

6.7.8. citi speciālisti atbilstoši Profesiju klasifikatorā noteiktajām prasībām. 

 

6.8. Centra direktoram un citiem Centra darbiniekiem ir aizliegts izpaust konfidenciālu 

informāciju par personu jebkurai citai personai, uz kuru šī informācija neattiecas. 

 

7. UZŅEMŠANAS, UZTURĒŠANAS UN IZRAKSTĪŠANAS KĀRTĪBA 
 

7.1. Centrā uzņem I un II grupas invalīdus no 18 gadu vecuma un pensijas vecumu 

sasniegušās personas, kā arī citas personas, kurām nepieciešama diennakts 

aprūpe, sociālā rehabilitācija un pastāvīga dzīvesvieta, ja minētās personas, atbilstoši 

spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem par kontrindikācijām, drīkst uzturēties 

attiecīgā iestādē (turpmāk tekstā - personas). 

7.2. Uzņemšanas un uzturēšanās kārtība 

7.2.1. Nepieciešamību uzņemt personu Centrā nosaka Pašvaldība, Sociālais 

dienests, kuras administratīvajā teritorijā persona deklarējusi savu dzīves vietu, 

vai piederīgie ar personas piekrišanu;  

7.2.2.  Personu uzņemšana Centrā tiek veikta saskaņā ar LR spēkā esošajiem 

normatīvajiem aktiem;  

7.2.3. Centrā personu uzņem, pamatojoties uz šādiem iesniegtiem dokumentiem: 

 sociālā dienesta lēmums, (ja klientu ievieto Pašvaldība vai Sociālais 

dienests), par pakalpojuma nepieciešamību un norēķinu kārtību; 

 personas vajadzību pēc sociālajiem pakalpojumiem novērtēšanas karte, ja 

pakalpojuma apmaksa tiek segta no pašvaldības budžeta līdzekļiem; 

 iestājoties uz pastāvīgu dzīvi, jāuzrāda derīga pase vai personas 

identifikācijas karte; 

 valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras izziņa par Klienta pensijas vai 

sociālā nodrošinājuma pabalsta apmēru; 

 ģimenes ārsta izsniegta medicīnas izziņa personas uzņemšanai sociālās 

palīdzības institūcijā; 

 veselības un darbspēju ekspertīzes ārstu valsts komisija izsniegta 

invaliditātes izziņas kopija (invalīdiem); 

7.2.4. Nolikuma 7.2.3.punktā minētie dokumenti tiek iesniegti Centra sociālajam 

darbiniekam un vecākai medicīnas māsai izvērtēšanai; 

7.2.5. Personas uzņemšanu Centrā noformē iestāšanās dienā ar Direktora rīkojumu; 

7.2.6. Uzņemot personu Centrā, viņu reģistrē Centrā dzīvojošo personu uzskaites 

reģistrā; 

7.2.7. Centrā uzņemtajai personai tiek noformēti dokumenti pensijas daļas 

saņemšanai; 

7.2.8. Katrai personai Centrā iekārto personas lietu, kurā tiek iekļauti šādi doku-

menti: 

7.2.8.1. sociālā pakalpojuma saņemšanas pamatojums- iesniegums, ja klienta 

uzturēšanās līdzfinansējums tiek segts no pašvaldības līdzekļiem; 

7.2.8.2. invaliditāti apliecinošs dokuments vai dokuments, kas dod tiesības 

saņemt valsts vecuma pensiju (kopija); 

7.2.8.3.  personas personīgo mantu pieņemšanas akts; 

7.2.8.4. personas vajadzību pēc sociālajiem pakalpojumiem novērtēšanas 

karte; 



7.2.8.5. līgums par sociālā pakalpojuma nodrošināšanu un apmaksas kārtību; 

7.2.8.6. individuālais sociālās aprūpes vai sociālās rehabilitācijas plāns, at-

bilstoši normatīvo aktu prasībām; 

7.2.8.7. citi dokumenti, kas saistīti ar personu. 

7.2.9. Centra sociālais darbinieks iepazīstina personu ar Centra iekšējās kārtības 

noteikumiem, kuru ievērošanu persona apliecina ar savu parakstu; 

7.2.10. Persona, pamatojoties uz rakstisku iesniegumu, ar Centra Direktora 

piekrišanu, var atstāt Centru. Šajā gadījumā persona iesniedz rakstisku 

iesniegumu, norādot atrašanās vietas adresi un kontakttālruni; 

7.2.11. Personas prombūtnes laikā uzturēšanās maksa netiek atmaksāta. Centrs 

neapmaksā ceļa un uzturēšanās izdevumus ārpus tā; 

7.2.12. Gadījumos, ja persona vēlas pāriet dzīvot uz citu tāda paša profila sociālās 

aprūpes iestādi, pārvietošanu organizē uz personas vai tā aizgādņa iesnieguma 

pamata, saskaņojot ar vietējo pašvaldību. Uz specializēto sociālās aprūpes ie-

stādi personu pārvieto tikai ar LR Labklājības ministrijas lēmumu. 

 

7.3. Centra pakalpojuma sniegšanu personai pārtrauc: 

7.3.1. ja persona vēlas dzīvot pastāvīgi ārpus Centra, pamatojoties uz personas 

rakstisku iesniegumu un rakstiski par to informējot līgumslēdzēju; 

7.3.2. ja persona vēlas pāriet uz citu sociālās aprūpes iestādi, pamatojoties uz 

personas rakstisku iesniegumu un apgādnieka vai tās pašvaldības piekrišanu, 

kura personu ievietojusi Centrā; 

7.3.3. ja persona sistemātiski pārkāpj Centra iekšējās kārtības noteikumus; 

7.3.4. ja persona atrodas bezvēsts prombūtnē ilgāk nekā divus mēnešus no dienas, 

kad par pazušanas faktu ziņots policijai; 

7.3.5. personas nāves gadījumā; 

7.3.6. pakalpojuma pārtraukšanu Centrā personai noformē ar direktores rīkojumu. 

7.4. Pārtraucot personai aprūpes pakalpojuma sniegšanu Centrā, personas vai tā 

apgādnieka rīcībā nodod personas personīgo apģērbu un apavus, personīgās mantas, 

dokumentus, vērtības. 

 

8. CENTRA ATBILDĪBA 

 

8.1. Direktors ir atbildīgs par Centra darba nodrošināšanu atbilstoši normatīvo aktu 

prasībām. 

8.2. Centra darbinieki atbild par amata pienākumu un darba uzdevumu savlaicīgu, precīzu 

un godprātīgu izpildi, kā arī par uzticēto darba priekšmetu un līdzekļu saglabāšanu 

un ekspluatēšanu atbilstoši lietošanas noteikumiem. 

 

9. CENTRA DARBĪBAS TIESISKUMA NODROŠINĀŠANA 

 

9.1. Centra darbības tiesiskumu nodrošina Direktors. Direktors ir atbildīgs par Centra 

iekšējās kontroles sistēmas izveidošanu un darbību; 

9.2. Centra darbības tiesiskuma nodrošināšanas mehānisms: 

9.2.1. Centra darbinieka faktisko rīcību var apstrīdēt, iesniedzot attiecīgu 

iesniegumu Direktoram; 

9.2.2. Direktora lēmumu par darbinieka faktisko rīcību var apstrīdēt, iesniedzot 

attiecīgu iesniegumu Pašvaldības izpilddirektoram ; 

9.2.3. Direktora faktisko rīcību var apstrīdēt, iesniedzot attiecīgu iesniegumu 

Pašvaldības izpilddirektoram; 

9.2.4. Pašvaldības izpilddirektora izdoto lēmumu par faktisko rīcību var apstrīdēt 

Pašvaldības domē; 

9.2.5. Pašvaldības domes lēmumu var pārsūdzēt Latvijas Republikas tiesā. 



9.3. Pašvaldībai (domes priekšsēdētājam vai izpilddirektoram) ir tiesības atcelt 

prettiesiskus Direktora lēmumus. 

 

10. CENTRA FINANSIĀLĀ UN SAIMNIECISKĀ DARBĪBA 
 

10.1. Centra finansēšanas avoti ir: 

10.1.1. transferti; 

10.1.2. ieņēmumi no maksas pakalpojumiem (t.sk. klientu pensijas); 

10.1.3. dažādi nenodokļu maksājumi;  

10.1.4. fizisku un juridisku personu ziedojumi; 

10.1.5. apbedīšanas pabalsti. 

10.2. Centra finansiālā un saimnieciskā darbība tiek veikta saskaņā ar Pašvaldības 

domes apstiprinātu ieņēmumu un izdevumu tāmi. 

10.3. Centra finansiālā un saimnieciskā darbība tiek kontrolēta normatīvajos 

aktos noteiktajā kārtībā. 

 

 

11. NOLIKUMS UN TĀ GROZĪJUMU PIEŅEMŠANAS KĀRTĪBA 

 

11.1. Nolikuma izstrādi nodrošina Direktors un to apstiprina ar Pašvaldības domes 

lēmumu. 

11.2. Grozījumus Nolikumā var izdarīt pēc Pašvaldības, Pašvaldības 

izpilddirektora vai Direktora priekšlikuma. Grozījumus Nolikumā apstiprina ar 

Pašvaldības domes lēmumu. 

 

12. CENTRA DARBĪBU REGLAMENTĒJOŠIE IEKŠĒJIE NORMATĪVIE AKTI, 

TO PIEŅEMŠANAS KĀRTĪBA 

 

12.1. Centrs patstāvīgi izstrādā iekšējo kārtību reglamentējošus iekšējos 

normatīvos aktus, atbilstoši normatīvo aktu prasībām. 

12.2. Centrs iekšējos normatīvos aktus un citus dokumentus izdod / apstiprina 

Direktors, normatīvajos aktos un Nolikumā noteiktajos gadījumos tos saskaņojot ar 

Pašvaldību; 

12.3. Centra iekšējo kārtību reglamentē šādi galvenie iekšējie normatīvie akti 

(normatīvo aktu, to grozījumu izstrādāšanas kārtība): 

12.3.1. Centra iekšējās kārtības noteikumi, kurus izstrādā personāla speciālists un 

apstiprina Direktors; 

12.3.2. Cenrādis par Centra sniegtajiem pakalpojumiem, kuru izstrādā Direktors, 

sadarbībā ar galveno grāmatvedi un apstiprina ar Pašvaldības domes lēmumu; 

12.3.3. Darba drošības instrukcija, kuru izstrādā profesionāli pakalpojuma sniedzēji 

saskaņā ar noslēgto līgumu un apstiprina Direktors. 

12.3.4. Ugunsdrošības instrukcija, kuru izstrādā profesionāli pakalpojuma sniedzēji 

saskaņā ar noslēgto līgumu un apstiprina Direktors. 

12.4. Direktors uz normatīvo aktu pamata vai pats pēc savas iniciatīvas, savas 

kompetences ietvaros, izdod / apstiprina arī citus Centra iekšējos normatīvos aktus 

un dokumentus par Centra lēmuma pieņemšanas kārtību, amatpersonu un citu 

darbinieku pienākumu pildīšanu, uzvedību, darba drošību Centrā vai Centra 

organizētajos pasākumos ārpus tā, kā arī citiem jautājumiem, kas attiecas uz Centra 

darbības nodrošināšanu. 

 

 

 

 



13. CENTRA LIKVIDĀCIJA UN REORGANIZĀCIJA 
 

13.1. Lēmumu par Centra reorganizāciju vai likvidāciju pieņem Pašvaldība. 

13.2. Centra reorganizācijas vai likvidācijas kārtību nosaka Pašvaldība, atbilstoši 

normatīvo aktu prasībām. 

 

14.  NOSLĒGUMA JAUTĀJUMI 

 

14.1. Nolikums stājas spēkā ar 2018. gada 1. janvāri.  

14.2.  Ar nolikuma spēkā stāšanās dienu atzīt par spēku zaudējušu Tērvetes novada 

domes 2014. gada 19. jūnija  sēdē  (protokols Nr. 10, 9. §) apstiprināto Tērvetes 

novada domes sociālās  aprūpes centra ”Tērvete” nolikumu.   

 

 

Domes priekšsēdētāja                                                                        Dace Reinika 

  

 

 

 


