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LATVIJAS REPUBLIKA 

TĒRVETES NOVADA DOME 
Reģ.Nr.90001465562 

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

e-pasts: tervetesnd@tervetesnd.lv 
 

 

TĒRVETES NOVADA TĒRVETES PAGASTĀ 

 

SĒDES  PROTOKOLS 

 

 

26.04.2018.                                                                                                  Nr. 7 

Tērvetes novads, Zelmeņi 

Sēde sasaukta  plkst. 10.00 

Sēde atklāta plkst. 10.00   

 

 

DARBA KĀRTĪBĀ 

 

* SIA “Rehabilitācijas centrs “Tērvete”” valdes priekšsēdētāja Valda Grīnvalda ziņojums 

par 2017. gadu  

 

* Izpilddirektora ziņojums 

 

1. Par adrešu precizēšanu nekustamajiem īpašumiem Tērvetes novadā 

2. Par zemes lietošanas mērķa noteikšanu 

3. Par telpu iznomāšanas pretendentu piedāvājumu atlases konkursa rezultātiem 

4. Par adrešu piešķiršanu 

5. Par saistošo noteikumu Nr. 8 „Kārtība koku ciršanai ārpus meža Tērvetes novada 

    teritorijā” apstiprināšanu 

6. Par saistošo noteikumu Nr.9 „Augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas aprites 

    kārtība Tērvetes novadā” apstiprināšanu 

7. Par dzīvojamo māju privatizācijas komisijas likvidāciju 

8. Par saistošo noteikumu Nr. 10 „Grozījums Tērvetes novada domes 2013.gada 

    21.novembra saistošajos noteikumos Nr. 29 “Par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu 

    Tērvetes novadā”” apstiprināšanu 

9. Par saistošo noteikumu Nr.11 „Grozījums Tērvetes novada pašvaldības 2009.gada 

    17.septembra saistošajos noteikumos Nr. 8 “Tērvetes pašvaldības nolikums”” 

     apstiprināšanu 

           10. Par dzīvokļa īpašuma “Labrenči” - 66 atsavināšanu 

         11. Par dzīvokļa īpašuma “Spīdolas” dz. 11 atsavināšanu 

12. Par nomas tiesību izsoles organizēšanu zemes vienībai “Mazdruķi” 

13. Par nedzīvojamo telpu nomas līguma slēgšanu 

14. Par saistošo  noteikumu  Nr.12 „Grozījumi  Tērvetes novada pašvaldības 2018. gada 1. 
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      februāra saistošajos  noteikumos  Nr.3 ”Tērvetes novada pašvaldības budžets 

       2018.gadam””  apstiprināšanu 

 

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, Madara Darguža, Ainārs Miķelsons, Indriķis Vēveris 

       

Sēdē piedalās domes darbinieki: Domes izpilddirektors Māris Berlands, projektu 

koordinatore Dace Vācere, Augstkalnes pagasta pārvaldes vadītāja Jeļena Belova, SIA 

“Rehabilitācijas centrs “Tērvete”” valdes priekšsēdētājs Valdis Grīnvalds 

 

Piedalās: laikraksta “Zemgale” redaktore Edīte Bēvalde 

 

 

Domes priekšsēdētāja ierosina papildināt darba kārtību ar 3 papildjautājumiem 

15. Par saistošo noteikumu Nr.13 „Grozījums Tērvetes novada domes 2013. gada 

      24. oktobra saistošajos noteikumos Nr. 25 “Tērvetes novada pašvaldības nodevas”” 

       apstiprināšanu 

16. Par  saistošo noteikumu Nr. 7  “Par reklāmas izvietošanu Tērvetes novadā”  

      precizēšanu 

17. Par nekustamā īpašuma „Ciedras” sadalīšanu, nosaukuma un zemes lietošanas 

      mērķa piešķiršanu  

 

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

Karloviča, Dz. Sirsone, M. Darguža, A. Miķelsons, I. Vēveris), PRET – nav, ATTURAS – nav, 

Tērvetes novada dome NOLEMJ: 

 

Papildināt darba kārtību ar 3 papildjautājumiem 

15. Par saistošo noteikumu Nr.13 „Grozījums Tērvetes novada domes 2013. gada 

      24. oktobra saistošajos noteikumos Nr. 25 “Tērvetes novada pašvaldības nodevas”” 

       apstiprināšanu 

16. Par  saistošo noteikumu Nr. 7  “Par reklāmas izvietošanu Tērvetes novadā”  

      precizēšanu 

17. Par nekustamā īpašuma „Ciedras” sadalīšanu, nosaukuma un zemes lietošanas 

      mērķa piešķiršanu 

 

Domes priekšsēdētāja aicina deputātus balsot par darba kārtību ar 17 jautājumiem 

 

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

Karloviča, Dz. Sirsone, M. Darguža, A. Miķelsons, I. Vēveris), PRET – nav, ATTURAS – nav, 

Tērvetes novada dome NOLEMJ: 

 

Apstiprināt darba kārtību ar 17 jautājumiem 
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DARBA KĀRTĪBĀ 

 

1. Par adrešu precizēšanu nekustamajiem īpašumiem Tērvetes novadā 

2. Par zemes lietošanas mērķa noteikšanu 

3. Par telpu iznomāšanas pretendentu piedāvājumu atlases konkursa rezultātiem 

4. Par adrešu piešķiršanu 

5. Par saistošo noteikumu Nr. 8 „Kārtība koku ciršanai ārpus meža Tērvetes novada 

    teritorijā” apstiprināšanu 

6. Par saistošo noteikumu Nr.9 „Augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas aprites 

    kārtība Tērvetes novadā” apstiprināšanu 

7. Par dzīvojamo māju privatizācijas komisijas likvidāciju 

8. Par saistošo noteikumu Nr. 10 „Grozījums Tērvetes novada domes 2013.gada 

    21.novembra saistošajos noteikumos Nr. 29 “Par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu 

    Tērvetes novadā”” apstiprināšanu 

9. Par saistošo noteikumu Nr.11 „Grozījums Tērvetes novada pašvaldības 2009.gada 

    17.septembra saistošajos noteikumos Nr. 8 “Tērvetes pašvaldības nolikums”” 

     apstiprināšanu 

           10. Par dzīvokļa īpašuma “Labrenči” - 66 atsavināšanu 

         11. Par dzīvokļa īpašuma “Spīdolas” dz. 11 atsavināšanu 

12. Par nomas tiesību izsoles organizēšanu zemes vienībai “Mazdruķi” 

13. Par nedzīvojamo telpu nomas līguma slēgšanu 

14. Par saistošo  noteikumu  Nr.12 „Grozījumi  Tērvetes novada pašvaldības 2018. gada 1. 

      februāra saistošajos  noteikumos  Nr.3 ”Tērvetes novada pašvaldības budžets 

       2018.gadam””  apstiprināšanu 

15. Par saistošo noteikumu Nr.13 „Grozījums Tērvetes novada domes 2013. gada 

      24. oktobra saistošajos noteikumos Nr. 25 “Tērvetes novada pašvaldības nodevas”” 

       apstiprināšanu 

16. Par  saistošo noteikumu Nr. 7  “Par reklāmas izvietošanu Tērvetes novadā”  

      precizēšanu 

17. Par nekustamā īpašuma „Ciedras” sadalīšanu, nosaukuma un zemes lietošanas 

      mērķa piešķiršanu 

 

 

 

SIA “Rehabilitācijas centrs “Tērvete”” valdes priekšsēdētāja Valda Grīnvalda ziņojums par 

2017. gadu 

 

 

* SIA “RC “Tērvete”” pamatdarbības veids ir medicīniskā rehabilitācija – dienas stacionāra 

programma – sekundārā ambulatorā veselības aprūpe un primārā veselības aprūpe - veselības 

aprūpe mājās, sociālā rehabilitācija. 

 

* 2018. gada 18. aprīlī notika dalībnieku sapulce,  kurā tika apstiprināts 2017. gada pārskats 

un dota atskaite par sabiedrības darbu 2017. gadā. 

 

* Tērvetes novada pašvaldība ir 100 % kapitāldaļu turētāja SIA “Rehabilitācijas centrs 

“Tērvete””. Uz 31.12.2017. pamatkapitāls sastādīja  EUR 63460,00, peļņa par 2017. gadu – 

EUR 58432,00. 

Sabiedrība 2017. gadu noslēdza ar neto apgrozījumu 841,6 tūkst. euro. 
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* Līdz šim SIA “RC ”Tērvete”” sniedza tikai dienas stacionāra pakalpojumus, taču kopš 2017. 

gada novembra  tiek piedāvāti arī ambulatorie pakalpojumi un divos mēnešos apkalpoti 229 

pacienti, t.sk. 87 bērni vecumā līdz 18 gadiem. 

 

* Dienas stacionāra pacientu skaits 2017. gadā – 1404, t.sk. bērni līdz 18 g.v. 493. 

 

*Tiek piedāvāta arī fizioterapeita mājas aprūpe pacientiem ar smadzeņu infarkta vai hematomas 

diagnozi (11 pacienti). 

 

*Iespējama arī sociālā rehabilitācija (līgums ar Jelgavas SLP) – 42 klienti 

 

2017. gadā veiktās procedūras: 

 Fizikālās terapijas kabinetā – 67720; 

 Fizioterapija – 13352; 

 Masāžas – 6178 

 

* SIA “RC “Tērvete”” 2017. gadā vidēji nodarbināts 61 darbinieks, t.sk. 27 ārstniecības 

personas, kā lielāko vērtību un resursu uzskatot multiprofesionālo rehabilitācijas komandu, kas 

spēj nodrošināt medicīniskās rehabilitācijas pakalpojumu sniegšanu: 

 Fizioterapeiti; 

 Ergoterapeiti; 

 Uztura speciālisti; 

 Vizuālās mākslas terapeite; 

 Mūzikas terapeite; 

 Deju un kustību terapeite (kopš 2017. gada aprīļa). 

Lai pilnvērtīgāk veiktu bērnu rehabilitāciju, no 2018. gada jūlija sāks strādāt audiologopēds. 

 

* Sabiedrības būtiskāko naudas līdzekļu  izlietojumu 2017. gadā sastādīja: 

 Personāla izmaksas – 448,8 tūkst. euro; 

 Remontdarbi – 102,6 tūkst. euro; 

 Elektroenerģija – 27,2 tūkst.euro – OIK ieviešana ievērojami sadārdzinājusi maksu par 

elektronerģiju; 

 Ogles, malka, marķētā dīzeļdegviela – 41,5 tūkst. euro 

 

* 2017. gadā veiktie remontdarbi: 

 1. stāva foajē un labās puses gaiteņa remonts; 

 2 grāmatvedības kabinetu remonts; 

 Zemūdens masāžas kabineta atjaunošana ar jaunas vannas uzstādīšanu; 

 Pabeigta Sajūtu takas 1. kārta 

 

2018. gadā paredzētie darbi un izmaksas: 

 Pašlaik notiek remontdarbi 1. stāva sanmezglā; 

 Bērnu spēļu un aktīvās atpūtas telpas remonts 2. stāvā (par Latvijas Sarkanā Krusta 

biedrības līdzekļiem 10 tūkst. euro apmērā); 

 1 darba kabineta iekārtošana 1. stāvā; 

 4 pacientu palātu remonts; 

 Sajūtu takas izveides 2. kārta; 

 Izstrādāts projekts ūdensdziedniecības nodaļas rekonstrukcijai, kas paredz arī baseina 

izbūvi, aptuvenās izmaksas – 200 tūkst. euro; 

 Datu aizsardzības speciālista pakalpojuma nodrošināšanai; 

 Jauna mikroautobusa iegāde; 
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Aktuāls jautājums ir iebraucamā ceļa apgaismojuma izveide un automašīnu stāvlaukuma 

rekonstrukcija, kam iespēju robežās būtu nepieciešams pašvaldības atbalsts.  

 

 

Domes izpilddirektora Māra Berlanda 2018. gada 26. aprīļa 

ziņojums par pašvaldības darbu 

 

*    Par Tērvetes novada budžeta izpildi 2018. gada 1. ceturksnī   

 

Pašvaldības pamatbudžeta ieņēmumu  plāna 5 090 220 EUR  izpilde uz 2018. gada 31. 

martu ir  1 432 687 EUR, kas sastāda  28 %.  

 

 Tai skaitā: 

 nodokļu ieņēmumu plāns 2 340 434 EUR, izpilde  588 431 EUR (25 %) 

 nenodokļu ieņēmumu plāns 32 770 EUR, izpilde 12 498 EUR (38 %).  

 maksas pakalpojumu un citu pašu ieņēmumu plāns 1 164 456 EUR, izpilde 330 126 

EUR (28 %) 

 valsts un pašvaldību budžeta transfertu plāns 1 552 560 EUR, izpilde  501 632 EUR (32 

%) 

      

 

Pamatbudžeta izdevumu plāns  izpildīts par 18 %  jeb izlietoti 995 041 EUR no plānotiem 

5 551 373 EUR. 

 No šīs summas  uzturēšanas  izdevumiem   izlietoti 985 649 EUR jeb 20 %,  bet kapitāliem 

izdevumiem 9 392 EUR, kas sastāda 1 % no plānotiem izdevumiem. 

 

Naudas līdzekļu atlikums kasē un pamatbudžeta banku kontos ir 1 499 299 EUR.  

 

Pašvaldības speciālā budžeta ieņēmumu plāns 2018. gadam ir 163 264 EUR, uz 31. martu   

izpildīts par 28 % jeb ieskaitīti  45 090 EUR. Speciālā budžeta izdevumu plāns 2018. gadam 

ir 211 006 EUR, izpilde 142 EUR, jeb 0.07 %.  Naudas līdzekļu atlikums speciālā budžeta 

bankas kontā ir 104 897 EUR. 

 

Dāvinājumu un ziedojumu budžeta naudas līdzekļu atlikums ir  8 527 EUR. 

 

Pašvaldības kredītsaistības valsts kasei uz 2018. gada 31. martu ir 1 909 276 EUR. No gada 

sākuma pamatsummas atmaksa sastāda 182 475 EUR apmērā. Aizņēmumu apkalpošanas 

izmaksas uz 31. martu ir 1 303 EUR.  

 

 

Pašvaldībai nav nodokļu parādu. 
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* Tērvetes novada autoceļu finansēšanai paredzētās 2018. gada mērķdotācijas plāna izpilde. 

N.p.k

. 
Izdevuma veids 

2018.  

gadā plānotie 

izdevumi 

 (EUR) 

2018. 

gadā par veiktajiem darbiem 

izlietotie finansu līdzekļi  

(EUR) 

Piezīmes 

(aprēķini veikti ņemot vērā 2017.gada ceļu ziemas un 

vasaras ikdienas uzturēšanas darbu aptuvenās izmaksa ) 

1. Ceļu uzturēšana 

ziemā 
11499,00 186,842 km.gāj. 134,53 EUR Sniega tīrīšana – 179,672 km x 2gāj.x vidēji  4 reizes 

sezonā(Dec. Janv. Febr. ½ Marts) x 8,00 EUR 

1033,20  Smilts kaisīšana – 60.00 km. gāj. x 17.22 EUR 

2. Satiksmes 

organizācija 
2885,09   

 

Ceļa zīmes 206, papildzīmes 801 un stabu iegāde –

dublējošās zīmes dodiet ceļu uzstādīšana ārpus apdzīvotām 

vietā 25 gb. x 115,40 EUR 

3. Seguma uzturēšana 18720,00 14,099 km.gāj. 7,27 EUR Ceļu klātnes greiderēšana(visi novada autoceļi ar grants 

segumu un bez seguma) 468 km.gāj. x 5 x 8.00 EUR 

44500,00   

 

Ceļa seguma mehanizēta atjaunošana pavasarī ar grants 

šķembu maisījumu –1780 m3 x 25.00  EUR 

25000,00   

 

Ceļa seguma mehanizēta atjaunošana rudenī ar grants 

šķembu maisījumu –1000 m3 x 25.00 EUR 

44200,00   

 

Asfalta bedrīšu remonts pavasarī–1700 m2 x 26.00 EUR 

18200,00   

 

Asfalta bedrīšu remonts rudenī–700 m2 x 26.00 EUR 

4. Ceļu kopšana 4600,00  Mehanizēta zāles pļaušana vidēji - 500 km 2 reizes x  4.60 

EUR sezonā ceļu malās 

1568,16  Mehanizēta krūmu pļaušana vidēji –36 km x1 reizi x 43.56 

EUR sezonā ceļu malās 

5. Autoceļu caurteku, 

tiltu uzturēšana 
12200,00  Tilta balstu remonts- Bukaišu pagasts ceļš Bu 1 Stūrīši- 

Mednieki  

1000,00  Caurtekas gala remonts- Augstkalnes pagasta ceļš 

Au1Šalkas-Lapsas-Klinti-Stūri   

6. Rezerves fonds 20600,61  10% neplānotu, nekavējošu darbu veikšanai, ārkārtas vai 

avārijas seku likvidēšanai/novēršanai autoceļos 

 Kopā: 206006.06 141,80 EUR  
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*   19. aprīlī noslēdzās atklāts konkurss  "Autoceļa Bu-1  pārbūve", projekta Eiropas 

lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) Lauku attīstības programmas pasākuma 

"Pamatpakalpojumi un ciematu atjaunošana lauku apvidos" ietvaros.  

  Saņemti divu pretendentu piedāvājumi. SIA "STRABAG" iesniedza piedāvājumu par 362 

081,45 EUR, bet SIA "Ceļu būvniecības sabiedrība "IGATE"" piedāvāja veikt ceļa pārbūvi par 

357 488,38 EUR, neieskaitot PVN. 

Pārbaudot iesniegtās konkursa dokumentācijas atbilstību konkursa nolikuma prasībām, 

iepirkumu komisija atzina to par atbilstošu, un pēc LAD lēmuma saņemšanas nolēma piešķirt 

iepirkuma līguma noslēgšanas tiesības SIA "Ceļu būvniecības sabiedrībai "IGATE"".  

 

*  29. martā  iepirkumu komisija, izvērtējot divu pretendentu piedāvājumus iepirkumam TND 

2018/6 "Tērvetes novada domes administratīvās ēkas vienkāršota fasādes atjaunošana",  

konstatēja, ka abi atbilst iepirkuma nolikuma prasībām, un pieņēma lēmumu noslēgt būvdarbu 

līgumu ar saimnieciski izdevīgākā piedāvājuma iesniedzēju SIA "BIERENS BŪVE" par 149 

791,03 EUR, neieskaitot PVN. Projekts paredz ēkas "Zelmeņi" fasādes siltināšanu un pandusa 

izbūvi iekļūšanai Sociālā dienesta, Pašvaldības policijas un Pasta telpās. Būvdarbus paredzēts 

uzsākt maija sākumā un pabeigt 126 dienu laikā. 

 

*  Izvērtējot iesniegtos piedāvājumus, iepirkumam "Mēbeļu piegāde" Sociālās aprūpes centra 

"Tērvete" vajadzībām, 12. aprīlī  iepirkumu komisija pieņēma lēmumu slēgt iepirkuma līgumus 

ar: 

1) UAB "KASKO GROUP" par 30 matraču piegādi par cenu 1950,00 EUR; 

2) SIA "NV STILS" par 8 drēbju skapju piegādi par 1027,60 EUR; 

3) UAB "KASKO GROUP" par 25 funkcionālo gultu piegādi par 10 937,50 EUR; 

4) UAB "KASKO GROUP" par 30 nakts skapīšu piegādi par 1287,00 EUR; 

5) SIA "UniKon" par 25 gultas galdiņu uz riteņiem piegādi par 1487,50 EUR; 

6) SIA "ALB" par 2 apmeklētāju krēslu piegādi 452,70 EUR, neieskaitot PVN. 

 

*  16. aprīlī noslēdzās iepirkums Augstkalnes vidusskolas internāta ēkas apkures, ūdensapgādes 

un kanalizācijas sistēmu pārbūves projekts. 

  Saņemti divu pretendentu piedāvājumi. SIA "Konceps AJ" piedāvātā būvdarbu cena ir 34 

122,24 EUR, bet SIA "Ekom serviss" - 57 939,22 EUR, tajā skaitā PVN. Notiek piedāvājumu 

dokumentācijas atbilstības iepirkuma nolikuma prasībām izvērtēšana. 

 

 

* Izvērtējot iesniegto iepirkuma TND 2018/5 "SAC "Tērvete" darbinieku veselības 

apdrošināšana" dokumentāciju, no trim pretendentu iesniegtajiem piedāvājumiem iepirkumu 

komisija izvēlējās slēgt iepirkuma līgumu ar "Compensa Life Vienna Insurance Group SE 

Latvijas filiāle" pretendentu ar zemāko iepirkuma cenu- viena darbinieka apdrošināšanu par 

198,00 EUR gadā.    

 

*  16. aprīlī  tika izsludināts iepirkums Publisko iepirkumu likuma 9. panta kārtībā "Lietota 

mini ekskavatora piegāde" Tērvetes komunālās nodaļas vajadzībām.  Piedāvājumu iesniegšanas 

termiņš 27. aprīlis plkst. 10:00. 

 

*  13. aprīlī  pašvaldības komisija, apsekojot autoceļu Au-20 "Putni-Robežnieki-Klāvi" 

Augstkalnes pagastā, konstatēja, ka caurteka, kas šķērso Igates upi ceļa braucamās daļas 
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kreisajā pusē ir ielūzusi uz ceļa radot  iegruvumu. Komisija pieņēma lēmumu nomainīt salauzto 

betona caurteku pret plastmasas caurteku. 

   13. aprīlī izsūtīts uzaicinājums diviem pretendentiem piedalīties cenu aptaujā "Caurtekas 

nomaiņa pašvaldības autoceļam Au-20 "Putni-Robežnieki-Klāvi". 

17. aprīlī saņemti abu pretendentu piedāvājumi. SIA "Aspekt-V" iesniedza piedāvājumu par 

4997,93 EUR, bet SIA "Varpet" par 4229,20 EUR, neieskaitot PVN. Šajā sakarā tika noslēgts 

līgums ar SIA "Varpet" par minēto darbu veikšanu. Finansējums -  mērķdotācijas pašvaldību 

autoceļiem ietvaros. Līguma izpildes termiņš 9. maijs. 

 

*  18. aprīlī tika sasaukta SIA "Rehabilitācijas centrs "Tērvete"" kārtējā dalībnieku sapulce, 

kuras laikā valdes priekšsēdētājs Valdis Grīnvalds, valdes locekle Ļubova Butlere un  galvenā 

grāmatvede Daina Kaufmane ziņoja par sabiedrības darbību un galvenajiem darbības 

rādītājiem. 

   Sapulces gaitā tika apstiprināts SIA "Rehabilitācijas centra "Tērvete"" 2017. gada pārskats, 

2017. gadā gūtā peļņa 58 432 EUR apmērā novirzīta  sabiedrības attīstībai, tai skaitā galvenā 

korpusa ēkas remontam un labiekārtošanai, kā arī SIA "Rehabilitācijas centra "Tērvete"" 2018. 

gada pārskata pārbaudei  tika ievēlēta zvērinātu revidentu komandītsabiedrība "S.VILCĀNES 

AUDITS". 

 

*    16. aprīlī, saskaņā ar noslēgto līgumu par Tērvetes pašvaldības ceļu ikdienas uzturēšanas 

darbu veikšanu, SIA "Ceļu būvniecības sabiedrība "IGATE""  uzsāka asfalta bedrīšu 

remontdarbus melnajiem segumiem.  

 

*  Šonedēļ tiek pabeigts "Šarlotes" tilta remonts uz pašvaldības ceļa Bu-1 Bukaišu pagastā. 

Darbus veica SIA "Rīgas tilti".    

 

 

*    Par Komunālo, dzīvokļu jautājumu un parādu piedziņas komisijas darbu 2018. gada aprīļa 

mēnesī 

 

Aprīlī komisijā saņemti un izskatīti 8 iesniegumi: 

 

 dzīvokļa īres tiesības piešķirtas 3 personām,  

 dzīvokļu rindā uzņemtas 2 personas, 

 noslēgts viens nedzīvojamo telpu nomas līgums. 

 

*    Par projektiem aprīlī 

 

Noris darbs pie pirmo aktivitāšu sagatavošanas divos INTERREG V-A Latvijas-Lietuvas 

pārrobežu sadarbības programmas projektos, kuros Tērvetes novada dome ir sadarbības 

partneris: 

 -  Zemgales plānošanas reģiona projektā “Vietējo publisko drošības pakalpojumu efektivitātes 

un pieejamības uzlabošana Latvijas un Lietuvas pierobežā / Improvement of effiency and 

availability of local public security services in cross border regions of Latvia and Lithuania 

(Safe borderlands)" Nr. LLI-302. 

Galvenā Tērvetes novada domes aktivitāte projektā – aprīkotas ugunsdzēsēju mašīnas 

iegāde. 

Šobrīd notiek darbs pie apmācību organizēšanas Tērvetes novada ugunsdzēsējiem. 

 

 - Žagares reģionālā parka  projekts  "Explore Semigalia by Bicycle" Nr.LLI-264 
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Galvenās Tērvetes novada domes aktivitātes projektā – velobrauciena Tērvete – Žagare 

organizēšana un reklāmas video materiāla sagatavošana. 

 

 

 

1. paragrāfs 

Par adrešu precizēšanu nekustamajiem īpašumiem Tērvetes novadā  
D. Reinika 

 

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

Karloviča, Dz. Sirsone, M. Darguža, A. Miķelsons, I. Vēveris), PRET – nav, ATTURAS – nav, 

Tērvetes novada dome NOLEMJ: 

 

     Pieņemt lēmumu Nr. 29 “Par adrešu precizēšanu nekustamajiem īpašumiem Tērvetes 

novadā” 

 

 

 

 

 

2. paragrāfs 

Par zemes lietošanas mērķa noteikšanu 
D. Reinika 

 

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

Karloviča, Dz. Sirsone, M. Darguža, A. Miķelsons, I. Vēveris), PRET – nav, ATTURAS – nav, 

Tērvetes novada dome NOLEMJ: 

 

     Pieņemt lēmumu Nr. 30 “Par zemes lietošanas mērķa noteikšanu” 

 

 

 

 

3. paragrāfs 

Par telpu iznomāšanas pretendentu piedāvājumu atlases konkursa rezultātiem 

D. Reinika 

 

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

Karloviča, Dz. Sirsone, M. Darguža, A. Miķelsons, I. Vēveris), PRET – nav, ATTURAS – nav, 

Tērvetes novada dome NOLEMJ: 

 

     Pieņemt lēmumu Nr. 31 “Par telpu iznomāšanas pretendentu piedāvājumu atlases konkursa 

rezultātiem” 
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4. paragrāfs 

Par adrešu piešķiršanu 

D. Reinika 

 

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

Karloviča, Dz. Sirsone, M. Darguža, A. Miķelsons, I. Vēveris), PRET – nav, ATTURAS – nav, 

Tērvetes novada dome NOLEMJ: 

 

     Pieņemt lēmumu Nr. 32 “Par adrešu piešķiršanu” 

 

 

 

 

5. paragrāfs 

Par saistošo noteikumu Nr. 8 

„Kārtība koku ciršanai ārpus meža Tērvetes novada teritorijā” 

apstiprināšanu 
D. Reinika 

 

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

8.panta otro daļu, Ministru kabineta 2012. gada 2. maija noteikumu Nr.309 „Noteikumi par 

koku ciršanu ārpus meža” 22.punktu, Finanšu komitejas lēmuma projektu, Tērvetes novada 

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

Karloviča, Dz. Sirsone, M. Darguža, A. Miķelsons, I. Vēveris), PRET - nav, ATTURAS - nav, 

NOLEMJ:  

 

1. Apstiprināt Tērvetes novada domes saistošos noteikumus Nr. 8 „Kārtība koku ciršanai 

ārpus meža Tērvetes novada teritorijā”;  

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

aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai atzinuma sniegšanai;  

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

par pieņemto saistošo noteikumu tiesiskumu, publicēt saistošos noteikumus oficiālajā izdevumā 

„Latvijas Vēstnesis”;  

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

www.tervetesnovads.lv  un nodrošināt saistošo noteikumu pieejamību Tērvetes novada 

pašvaldības administrācijas ēkā un pagastu pārvaldēs.  

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

 
 

 

 

6. paragrāfs 

Par saistošo noteikumu Nr.9 

„Augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas aprites kārtība Tērvetes novadā” 

apstiprināšanu 

D. Reinika 

 

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

informācijas likuma 13.panta sesto daļu un 26.panta trešo daļu, Finanšu komitejas lēmuma 

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

http://www.tervetesnovads.lv/
https://likumi.lv/ta/id/202999-geotelpiskas-informacijas-likums
https://likumi.lv/ta/id/202999-geotelpiskas-informacijas-likums
https://likumi.lv/ta/id/202999-geotelpiskas-informacijas-likums#p13
https://likumi.lv/ta/id/202999-geotelpiskas-informacijas-likums#p26
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Laizāns, I. Krūmiņa, L. Karloviča, Dz. Sirsone, M. Darguža, A. Miķelsons, I. Vēveris), PRET 

- nav, ATTURAS - nav, NOLEMJ:  

 

1. Apstiprināt Tērvetes novada domes saistošos noteikumus Nr. 9 „Augstas detalizācijas 

topogrāfiskās informācijas aprites kārtība Tērvetes novadā” (lēmuma pielikumā);  

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

aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai atzinuma sniegšanai;  

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

par pieņemto saistošo noteikumu tiesiskumu, publicēt saistošos noteikumus oficiālajā izdevumā 

„Latvijas Vēstnesis”;  

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

www.tervetesnovads.lv  un nodrošināt saistošo noteikumu pieejamību Tērvetes novada 

pašvaldības administrācijas ēkā un pagastu pārvaldēs.  

 

 

 

 

 

7. paragrāfs 

Par dzīvojamo māju privatizācijas komisijas likvidāciju 

D. Reinika 

 

Ņemot vērā apstākli, ka privatizācijai likuma "Par valsts un pašvaldību dzīvojamo māju 

privatizāciju" noteiktajā kārtībā ir piedāvātas visas Tērvetes novada pašvaldības 

administratīvajā teritorijā esošās privatizācijai nododamās pašvaldības dzīvojamās mājas, 

pamatojoties uz likuma "Par valsts un pašvaldību dzīvojamo māju privatizāciju" pārejas 

noteikumu 26.punktu, kas nosaka, ka pašvaldības dome lēmumu par attiecīgās pašvaldības 

dzīvojamo māju privatizācijas komisijas darbības izbeigšanu var pieņemt, ja privatizācijai šajā 

likumā noteiktajā kārtībā piedāvātas visas attiecīgās pašvaldības administratīvajā teritorijā 

esošās privatizācijai nododamās pašvaldības dzīvojamās mājas, likuma „Par pašvaldībām” 

21.panta pirmās daļas 27.punktu, Finanšu komitejas lēmuma projektu, Tērvetes novada dome, 

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

Dz. Sirsone, M. Darguža, A. Miķelsons, I. Vēveris), PRET - nav, ATTURAS - nav, NOLEMJ:  

 

Ar 2018. gada 30. aprīli izbeigt Tērvetes novada domes dzīvojamo māju privatizācijas 

komisijas darbību, to likvidējot.  

 

 

 

 

8. paragrāfs 

Par saistošo noteikumu Nr. 10 

„Grozījums Tērvetes novada domes 2013. gada 21. novembra 

saistošajos noteikumos Nr. 29 “Par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu 

 Tērvetes novadā”” apstiprināšanu 

D. Reinika 
 

Ievērojot izmaiņas Atkritumu apsaimniekošanas likumā, pamatojoties uz likuma “Par 

pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 1.punktu, 21.panta pirmās daļas 14.punkta “e” 

apakšpunktu un 16.punktu, 43.panta trešo daļu, Atkritumu apsaimniekošanas likuma 8.panta 

pirmās daļas 3.punktu, Finanšu komitejas lēmuma projektu, Tērvetes novada dome, atklāti 

http://www.tervetesnovads.lv/
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vārdiski balsojot: PAR - 9 (D. Reinika, A. Bruss, S. Laizāns, I. Krūmiņa, L. Karloviča, Dz. 

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

 

1. Apstiprināt Tērvetes novada domes saistošos noteikumus Nr. 10 „Grozījums Tērvetes 

novada domes 2013. gada 21. novembra saistošajos noteikumos Nr. 29 “Par sadzīves atkritumu 

apsaimniekošanu Tērvetes novadā”” (lēmuma pielikumā);  

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

aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai atzinuma sniegšanai;  

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

par pieņemto saistošo noteikumu tiesiskumu, publicēt saistošos noteikumus oficiālajā izdevumā 

„Latvijas Vēstnesis”;  

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

www.tervetesnovads.lv  un nodrošināt saistošo noteikumu pieejamību Tērvetes novada 

pašvaldības administrācijas ēkā un pagastu pārvaldēs.  

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

 

 

 

 

 

 

 

9. paragrāfs 

Par saistošo noteikumu Nr.11 

„Grozījums Tērvetes novada pašvaldības 2009. gada 17. septembra 

saistošajos noteikumos Nr. 8 “Tērvetes pašvaldības nolikums”” apstiprināšanu 
D. Reinika 

 

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 1. un 27.punktu un 

24.pantu, Finanšu komitejas lēmuma projektu, Tērvetes novada dome, atklāti vārdiski balsojot: 

PAR - 9 (D. Reinika, A. Bruss, S. Laizāns, I. Krūmiņa, L. Karloviča, Dz. Sirsone, M. Darguža, 

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

  

1. Apstiprināt Tērvetes novada domes saistošos noteikumus Nr.11 „Grozījums Tērvetes 

novada pašvaldības 2009. gada 17. septembra saistošajos noteikumos Nr. 8 “Tērvetes 

pašvaldības nolikums”” (lēmuma pielikumā);  

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

aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai;  

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

 

 

 

10. paragrāfs 

Par dzīvokļa īpašuma “Labrenči” - 66 atsavināšanu 

D. Reinika 

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

Karloviča, Dz. Sirsone, M. Darguža, A. Miķelsons, I. Vēveris), PRET – nav, ATTURAS – nav, 

Tērvetes novada dome NOLEMJ: 

 

Pieņemt lēmumu Nr. 33 “Par dzīvokļa īpašuma “Labrenči” – 66 atsavināšanu” 

http://www.tervetesnovads.lv/
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11. paragrāfs 

Par dzīvokļa īpašuma “Spīdolas” dz. 11 atsavināšanu 

D. Reinika 

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

Karloviča, Dz. Sirsone, M. Darguža, A. Miķelsons, I. Vēveris), PRET – nav, ATTURAS – nav, 

Tērvetes novada dome NOLEMJ: 

 

Pieņemt lēmumu Nr. 34 “Par dzīvokļa īpašuma “Spīdolas” dz. 11 atsavināšanu” 

 

 

 

 

12. paragrāfs 

Par nomas tiesību izsoles organizēšanu zemes vienībai “Mazdruķi” 
D. Reinika 

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2.punktu un 21.panta 

pirmās daļas 27.punktu, LR Ministru kabineta 2007. gada 30. oktobra noteikumiem Nr.735 

„Noteikumi par valsts vai pašvaldības zemes nomu”, Tērvetes novada domes 2014. gada 18. 

septembra saistošajiem noteikumiem Nr. 13 „Tērvetes novada pašvaldībai piekrītošo un 

piederošo neapbūvētu zemesgabalu iznomāšanas un nomas maksas noteikšanas kārtība”, 

Finanšu komitejas lēmuma projektu, Tērvetes novada dome, atklāti vārdiski balsojot: PAR - 9 

(D. Reinika, A. Bruss, S. Laizāns, I. Krūmiņa, L. Karloviča, Dz. Sirsone, M. Darguža, A. 

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

1. Organizēt Tērvetes novada pašvaldības lauksaimniecībā izmantojamās zemes vienības 

„Mazdruķi”, Bukaišu pagasts, Tērvetes novads, kadastra apzīmējums 4656 006 0433, 1,43 ha 

platībā, nomas tiesību izsoli, nosakot nomas maksas sākumcenu EUR 39,00 (trīsdesmit deviņi euro 

00 centi) gadā, neskaitot pievienotās vērtības nodokli; 

2. Apstiprināt publicējamo informāciju par nomas tiesību izsoli (lēmuma pielikumā). 

3. Apstiprināt nomas tiesību izsoles nolikumu (nomas tiesību izsoles nolikums pielikumā). 

4. Apstiprināt objekta izsoles komisiju šādā  sastāvā:  

4.1. Komisijas priekšsēdētājs – Tērvetes novada pašvaldības izpilddirektors Māŗis Berlands; 

4.2. komisijas locekļi: Tērvetes novada domes ekonomiste Sandra Latiša, 

                                    Tērvetes novada domes jurists Ivars Gorskis. 

5. Uzdot 4. punktā minētajai  komisijai veikt visas nepieciešamās darbības nomas tiesību izsoles 

organizēšanai un rīkot nomas tiesību izsoli saskaņā ar šī lēmuma un tā pielikumu noteikumiem.  

6. Kontroli par šī lēmuma izpildi uzdot Tērvetes novada domes izpilddirektoram M. Berlandam. 
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13. paragrāfs 

Par nedzīvojamo telpu nomas līguma slēgšanu 

D. Reinika 

 

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

Dz. Sirsone, M. Darguža, A. Miķelsons, I. Vēveris), PRET – nav, ATTURAS – nav, Tērvetes 

novada dome NOLEMJ: 

 

     Pieņemt lēmumu Nr. 35 “Par nedzīvojamo telpu nomas līguma slēgšanu” 

 

 

 

 

 

14. paragrāfs 

Par saistošo  noteikumu  Nr.12 „Grozījums  Tērvetes novada pašvaldības 2018. gada 1. 

februāra saistošajos  noteikumos  Nr.3 ”Tērvetes novada pašvaldības budžets 

2018.gadam””  apstiprināšanu 

D. Reinika 

 

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21. pantu un 46. pantu, Finanšu komitejas lēmuma 

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

Laizāns, I. Krūmiņa, L. Karloviča, Dz. Sirsone, M. Darguža, A. Miķelsons, I. Vēveris), PRET - 

nav,   ATTURAS - nav, NOLEMJ: 

 

    Apstiprināt Tērvetes novada pašvaldības saistošos noteikumus Nr.12  „Grozījums Tērvetes 

novada pašvaldības  2018. gada 1. februāra  saistošajos noteikumos Nr. 3 „Tērvetes novada 

pašvaldības budžets 2018. gadam”” (Noteikumi pielikumā). 

 

 

 

 

15. paragrāfs 

Par saistošo noteikumu Nr.13 

„Grozījums Tērvetes novada domes 2013. gada 24. oktobra 

saistošajos noteikumos Nr. 25 “Tērvetes novada pašvaldības nodevas”” apstiprināšanu 

D. Reinika 

 

Izskatot iesniegto saistošo noteikumi projektu, pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 

21.panta pirmās daļas 27.punktu, 43.panta trešo daļu, Tērvetes novada dome, atklāti vārdiski 

balsojot: PAR - 9 (D. Reinika, A. Bruss, S. Laizāns, I. Krūmiņa, L. Karloviča, Dz. Sirsone, M. 

Darguža, A. Miķelsons, I. Vēveris), PRET - nav, ATTURAS - nav, NOLEMJ: 
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    1. Apstiprināt Tērvetes novada domes saistošos noteikumus Nr. 13 „Grozījums Tērvetes 

novada domes 2013. gada 24. oktobra saistošajos noteikumos Nr. 25 “Tērvetes novada 

pašvaldības nodevas”” (lēmuma pielikumā);  

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

aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai atzinuma sniegšanai;  

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

par pieņemto saistošo noteikumu tiesiskumu, publicēt saistošos noteikumus oficiālajā izdevumā 

„Latvijas Vēstnesis”;  

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

www.tervetesnovads.lv  un nodrošināt saistošo noteikumu pieejamību Tērvetes novada 

pašvaldības administrācijas ēkā un pagastu pārvaldēs.  

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

 

 

 

  

 

16. paragrāfs 

Par  precizējumiem Tērvetes novada domes saistošajos  noteikumos  Nr. 7 

“Par reklāmas izvietošanu Tērvetes novadā”  

D. Reinika 

 

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

aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas 2018. gada 21. aprīļa  atzinumā Nr.1-18/3654  

“Par saistošajiem noteikumiem Nr.7” norādītos iebildumus, Tērvetes novada dome, atklāti 

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

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

 

1. Precizēt Tērvetes novada domes saistošos noteikumus Nr. 7  „Par reklāmas izvietošanu 

Tērvetes novadā” un apstiprināt tos galīgajā redakcijā (pielikumā).  

2. Saistošos noteikumus Nr. 7  „Par reklāmas izvietošanu Tērvetes novadā” triju darba dienu 

laikā pēc to parakstīšanas nosūtīt Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai.  

3.  Saistošo noteikumu Nr. 7  „Par reklāmas izvietošanu Tērvetes novadā” pilnu tekstu:  

3.1. publicēt oficiālājā  izdevumā „Latvijas vēstnesis”;  

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

3.3. izvietot redzamā vietā Tērvetes novada domes un pagastu pārvalžu telpās.  

 

 

 

 

  
17. paragrāfs 

Par nekustamā īpašuma „Ciedras” sadalīšanu, nosaukuma un zemes lietošanas mērķa 

piešķiršanu  

D. Reinika 

 

 

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

Karloviča, Dz. Sirsone, M. Darguža, A. Miķelsons, I. Vēveris), PRET – nav, ATTURAS – nav, 

Tērvetes novada dome NOLEMJ: 

http://www.tervetesnovads.lv/


16 

 

 

     Pieņemt lēmumu Nr. 36 “Par nekustamā īpašuma “Ciedras” sadalīšanu, nosaukuma un 

zemes lietošanas mērķa piešķiršanu” 

 

 

 

Sēdi slēdz plkst. 11.00 

 

Nākošā sēde 2018. gada 31. maijā 

 

 

Sēdes vadītāja                                                                                          D. Reinika 

 

 

Protokoliste                                                                                              S. Hibšmane 
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LATVIJAS REPUBLIKA 
TĒRVETES NOVADA DOME 

Reģ.Nr.90001465562 

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

e-pasts: tervetesnd@tervetesnd.lv 
 

 

TĒRVETES NOVADA TĒRVETES PAGASTĀ 

 

LĒMUMS 
 

2018. gada 26. aprīlī                                                                                         Nr. 29 

                                                                                                              (protokols Nr.7, 1. §) 

 

Par adrešu precizēšanu nekustamajiem īpašumiem Tērvetes novadā  
 

Tērvetes novada dome, izskatot Tautsaimniecības un attīstības komitejas iesniegto lēmuma 

projektu par Valsts zemes dienesta Zemgales reģionālās nodaļas sniegto informāciju par Valsts 

adrešu reģistra informācijas sistēmā reģistrētām adresēm Tērvetes novadā, kuras precizējamas 

atbilstoši Tērvetes novada teritorijas plānojumā noteiktajām ciemu robežām, konstatēja, ka: 

Valsts zemes dienesta vēstulē norādītās adreses neatbilst Tērvetes novada teritorijas 

plānojumā noteiktajām ciemu robežām un neatbilst Ministru Kabineta 08.12.2015. noteikumu 

Nr. 698 „Adresācijas noteikumi” (turpmāk tekstā – Noteikumi) prasībām. 

 Ievērojot minēto un vadoties no Noteikumu 8.1.apakšpunkta nosacījumiem, kas  nosaka ka 

administratīvajā teritorijā adreses nedrīkst atkārtoties un Noteikumu  9.punkta nosacījumiem, 

kas nosaka, ka pašvaldības domei bez personas piekrišanas, izvērtējot konkrēto situāciju, ir 

tiesības mainīt, likvidēt vai precizēt adreses pieraksta formu, ja reģistrētā adrese neatbilst šajos 

noteikumos minētajām prasībām, Tērvetes novada domei ir jāpieņem lēmums par Valsts adrešu 

reģistra informācijas sistēmā reģistrēto adrešu precizēšanu adresēm, kuras neatbilst Noteikumu 

prasībām un Tērvetes novada teritorijas plānojumā noteiktajām ciemu robežām. 

Vadoties no minētā, pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.pantu, Nekustamā 

īpašuma valsts kadastra likumu un Ministru Kabineta 08.12.2015. noteikumiem Nr. 698 

„Adresācijas noteikumi”, kā arī  ievērojot Tautsaimniecības un attīstības komitejas  lēmumu, 

Tērvetes novada dome, atklāti vārdiski balsojot: PAR - 9 (D. Reinika, A. Bruss, S. Laizāns, I. 

Krūmiņa, L. Karloviča, Dz. Sirsone, M. Darguža, A. Miķelsons, I. Vēveris), PRET - nav, 

ATTURAS - nav, NOLEMJ: 

 

1. Precizēt adresi zemes vienībai „Birztaliņas”, Augstkalne, Augstkalnes pagasts, Tērvetes 

novads, /kadastra apzīmējums/, un uz tās esošām ēkām un būvēm ar /kadastra apzīmējums/, 

/kadastra apzīmējums/, /kadastra apzīmējums/, /kadastra apzīmējums/, /kadastra apzīmējums/, 

/kadastra apzīmējums/ un /kadastra apzīmējums/ uz „Birztaliņas”,  Augstkalnes pagasts, 

Tērvetes novads; 

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 
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LATVIJAS REPUBLIKA 
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"Zelmeņi", Tērvetes pagasts, Tērvetes novads, LV-3730, tālr.63726012, fakss 63726012, 
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TĒRVETES NOVADA TĒRVETES PAGASTĀ 

 

 

LĒMUMS 
 

 

 

2018. gada 26. aprīlī                                                                                         Nr. 30 

                                                                                                              (protokols Nr.7, 2. §) 

 

Par zemes lietošanas mērķa noteikšanu 

 

Tērvetes novada dome ir izskatījusi Valsts zemes dienesta Zemgales reģionālās nodaļas 

vēstuli Nr. 2-04-Z/182 no 23.03.2018 ar lūgumu noteikt zemes lietošanas mērķi un zemes 

lietošanas mērķim piekrītošo platību zemes vienībai ar /kadastra apzīmējums/, kopējā platība 

0,21 ha. 

Izskatot iepriekš minēto ierosinājumu, Tērvetes novada dome konstatēja: 

Zemes vienība ar /kadastra apzīmējums/, kopplatība 0,21 ha, atbilstoši likuma “Par valsts un 

pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to nostiprināšanu zemesgrāmatās” 6.panta astotajai daļai 

un saskaņā ar Valsts zemes dienesta Zemgales reģionālās nodaļas 2018. gada 23.  marta aktu 

Nr.11-12-Z/63 “Par zemes vienības iekļaušanu rezerves zemes fondā”, iekļauta rezerves zemes 

fondā. 

Saskaņā ar Ministru kabineta 2006. gada 20. jūnija noteikumu Nr. 496 „Nekustamā īpašuma 

lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas 

kārtība” (turpmāk tekstā – Noteikumi) 2.1.punkta nosacījumiem, nekustamā īpašuma lietošanas 

mērķi atbilstoši vietējās pašvaldības teritorijas plānojumam kadastrālās vērtēšanas vajadzībām 

nosaka zemes vienībai vai plānotai (projektētai) zemes vienībai. 

Saskaņā ar Noteikumu 4.punkta nosacījumiem, zemes vienībai un zemes vienības daļai 

nosaka vienu vai vairākus lietošanas mērķus. Lietošanas mērķim nosaka piekrītošo zemes 

platību.  

Saskaņā ar Noteikumu 6.punkta nosacījumiem, lietošanas mērķim piekrītošo zemes platību 

lauku apvidos nosaka hektāros. 

Saskaņā Noteikumu 16. punkta nosacījumiem, lietošanas mērķi nosaka, ja tiek izveidota 

jauna zemes vienība vai zemes vienības daļa. 

Vadoties un pamatojoties uz minēto, kā arī papildus uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta 

pirmās daļas 27.punktu, Ministru kabineta 2006. gada 20. jūnija noteikumu Nr. 496 



19 

 

„Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu 

noteikšanas un maiņas kārtība” 35.punktu un Tērvetes novada domes 2005. gada 24. novembra 

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

Tērvetes novada Tautsaimniecības un attīstības komitejas lēmuma projektu, Tērvetes novada 

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

Karloviča, Dz. Sirsone, M. Darguža, A. Miķelsons, I. Vēveris), PRET- nav, ATTURAS - nav, 

NOLEMJ:  
 

1. Noteikt zemes vienībai ar /kadastra apzīmējums/ visā tās platībā (0,21 ha) nekustamā 

īpašuma lietošanas mērķi – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība 

(NĪLM kods 0101); 

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 
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LĒMUMS 
 

 

 

2018. gada 26. aprīlī                                                                                         Nr. 31 

                                                                                                              (protokols Nr.7, 3. §) 

 

 

Par telpu iznomāšanas pretendentu piedāvājumu atlases konkursa rezultātiem 

 

 

Tērvetes novada dome ir izskatījusi Tautsaimniecības un attīstības komitejas iesniegto lēmuma 

projektu par Tērvetes novada domes Komunālās nodaļas darbības nodrošināšanai nepieciešamo 

telpu iznomāšanas pretendentu piedāvājumu atlases konkursa rezultātu apstiprināšanu un 

nekustamā īpašuma nomas līguma slēgšanu ar J. M.par telpu nomu nekustamajā īpašumā 

„Dzeņi”, Tērvetes pagasts, Tērvetes novads, /kadastra numurs/, konstatēja: 

Lai nodrošinātu Tērvetes novada domes Komunālo nodaļu ar noliktavas telpām, ievērojot 

Ministru kabineta 2013. gada 29. oktobra noteikumos Nr.1191 “Kārtība, kādā publiska persona 

nomā nekustamo īpašumu no privātpersonas vai kapitālsabiedrības un publicē informāciju par 

nomātajiem un nomāt paredzētajiem nekustamajiem īpašumiem” noteikto kārtību, Tērvetes 

novada dome 2018. gada 22. februārī pieņēma lēmumu “Par telpu nomu Tērvetes novada domes 

Komunālās nodaļas darbības nodrošināšanai” (turpmāk – Lēmums), ar kuru tika izveidota 

Iznomāšanas pretendentu izvērtēšanas komisija (turpmāk – Komisija), kā arī apstiprināta nomas 

piedāvājumu iesniegšanas kārtība un sludinājumā publicējamā informācija. 

Pamatojoties uz Lēmumu, tika organizēta nomas objektu piedāvājumu atlase nekustamā 

īpašuma nomai Komunālās nodaļas darbības nodrošināšanai. 

Piedāvājumu iesniegšanas termiņš ir beidzies 2018. gada 5. aprīlī, un noteiktajā termiņā tika 

saņemts viens telpu iznomāšanas piedāvājums, ko iesniedza J. M. (turpmāk – Pretendents). 

Pretendents piedāvā iznomāt telpas ēkā „Dzeņi”, Tērvetes pagasts, Tērvetes novads, 

/kadastra apzīmējums/. Ēka saistīta ar zemes gabalu „Dzeņi”, Tērvetes pagasts, Tērvetes 

novads, /kadastra numurs/. Ēka un zeme „Dzeņi”, Tērvetes pagasts, Tērvetes novads, /kadastra 

numurs/ / pieder Pretendentam /Tērvetes pagasta zemesgrāmatas nodalījuma numurs).  

Pretendenta nomai piedāvāto telpu platība ir 335,3 m2. 

Pretendents piedāvā noteikt telpu nomas maksu 134,12 EUR mēnesī. Viena kvadrātmetra 

maksa 0,40 EUR mēnesī. Apsaimniekošanas maksājumu nav.  
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2018. gada 12. aprīlī Komisija izvērtēja Pretendenta iesniegumu un nolēma atzīt Pretendenta 

iesniegto piedāvājumu par atbilstošu sludinājumā publicētajām prasībām un piedāvājumu 

atlases rezultātus virzīt apstiprināšanai Tautsaimniecības un attīstības komitejas un Tērvetes 

novada domes sēdē. 

Pēc norādītā, lai nodrošinātu Tērvetes novada domes Komunālās nodaļas turpmāko darbību, 

pamatojoties uz likuma „Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas 

novēršanas likums” 63.panta otro daļu, Ministru kabineta 2013. gada 29. oktobra noteikumiem 

Nr.1191 „Kārtība, kādā publiska persona nomā nekustamo īpašumu no privātpersonas vai 

kapitālsabiedrības un publicē informāciju par nomātajiem un nomāt paredzētajiem 

nekustamajiem īpašumiem”, ņemot vērā Komisijas 2018. gada 12. aprīļa atzinumu, 

Tautsaimniecības un attīstības komitejas lēmuma projektu, Tērvetes novada dome, atklāti vārdiski 

balsojot: PAR - 9 (D. Reinika, A. Bruss, S. Laizāns, I. Krūmiņa, L. Karloviča, Dz. Sirsone, M. 

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

 

1. Apstiprināt Tērvetes novada domes Komunālās nodaļas darbības nodrošināšanai 

nepieciešamo telpu iznomāšanas pretendentu piedāvājumu atlases konkursa rezultātus. 

2. Nomāt no J. M. līdz 2028. gada 1. maijam daļu no nekustamā īpašuma „Dzeņi”, Tērvetes 

pagasts, Tērvetes novads, /kadastra numurs/, un konkrēti - katlu mājā ar /kadastra apzīmējums/ 

atrodošās, ēkas kadastrālās uzmērīšanas plāna 1.stāvā ar numuriem 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, un 2.stāvā 

ar numuriem 1, 2, 3, 4, 5, apzīmētās telpas ar kopējo platību 335, 3 m2 un zemes vienības, uz 

kuras atrodas ēka, daļa 0,45 ha platībā, nosakot telpu nomas maksu 134,12 EUR mēnesī (0,40 

EUR mēnesī par vienu telpas kvadrātmetru).  

3. Uzdot Tērvetes novada pašvaldības izpilddirektoram Mārim Berlandam viena mēneša 

laikā noslēgt nomas līgumu ar J.M. saskaņā ar līguma paraugu (lēmuma pielikumā). 

 

 

 

Domes priekšsēdētāja                                                                                  D. Reinika 
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LĒMUMS 
 

2018. gada 26. aprīlī                                                                                         Nr. 32 

                                                                                                             (protokols Nr.7, 4. §) 

 

 

Par adrešu piešķiršanu 

 

Tērvetes novada dome, izskatot Tautsaimniecības un attīstības komitejas iesniegto lēmuma 

projektu par Valsts zemes dienesta iesniegto informāciju, konstatēja: 

Valsts zemes dienests kadastra informācijas sistēmā ir konstatējis, ka Tērvetes novadā 

vēsturiski ir izveidojusies situācija, ka vairākiem adresācijas objektiem ir reģistrēta viena, 

kopīga adrese, kas ir pretrunā ar LR MK 2015. gada 8. decembra noteikumu Nr. 698 

“Adresācijas noteikumi”, turpmāk tekstā – Noteikumi, nosacījumiem, kas nosaka, ka katram 

adresācijas objektam piešķir atsevišķu adresi. 

Ievērojot minēto, Valsts zemes dienests datu kārtošanas rezultātā ir likvidējis atsevišķām 

zemes vienībām adreses un lūdz piešķirt šīm zemes vienībām adreses atbilstoši Noteikumu 

nosacījumiem. 

Saskaņā ar Noteikumu 9.punktu pašvaldības dome bez personas piekrišanas, izvērtējot 

konkrēto situāciju, ir tiesīga piešķirt adresi, ja adrese adresācijas objektam nav piešķirta, un 

mainīt, likvidēt vai precizēt adreses pieraksta formu, ja reģistrētā adrese neatbilst šajos 

noteikumos minētajām prasībām. 

Saskaņā ar Noteikumu 2.8.punkta nosacījumiem adresācijas objekts ir dzīvošanai, 

saimnieciskai, administratīvai vai publiskai darbībai paredzēta ēka. 

Saskaņā ar Noteikumu 2.9.punkta nosacījumiem adresācijas objekts ir apbūvei paredzēta 

zemes vienība, uz kuras ir atļauts būvēt šo noteikumu 2.8. apakšpunktā minētos objektus. 

Saskaņā ar Noteikumu 12.1.punkta nosacījumiem, ja apbūvei paredzētai zemes vienībai 

adrese ir piešķirta, pirmajai ēkai, kas tiek būvēta vai ir uzbūvēta uz apbūvei paredzētas zemes 

vienības, un ar to funkcionāli saistītajām ēkām saglabā zemes vienībai piešķirto adresi. 

Pēc minētā, ievērojot Tautsaimniecības un attīstības komitejas lēmuma projektu,  papildus 

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

balsojot: PAR - 9 (D. Reinika, A. Bruss, S. Laizāns, I. Krūmiņa, L. Karloviča, Dz. Sirsone, M. 

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

 

1. Piešķirt apbūvei paredzētajai zemes vienībai ar /kadastra apzīmējums/ un uz tās 

atrodošajai ēkai ar /kadastra apzīmējums/ adresi „Silmacīši”, Augstkalnes pagasts, Tērvetes 

novads;  
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2. Piešķirt apbūvei paredzētajai zemes vienībai ar /kadastra apzīmējums/ un uz tās 

atrodošajām ēkām ar /kadastra apzīmējums/, /kadastra apzīmējums/ adresi „Ārītes”, 

Augstkalnes pagasts, Tērvetes novads;  

3. Piešķirt apbūvei paredzētajai zemes vienībai ar /kadastra apzīmējums/ un uz tās 

atrodošajām ēkām ar /kadastra apzīmējums/, /kadastra apzīmējums/, /kadastra apzīmējums/, 

/kadastra apzīmējums/ adresi „Pekainīši”, Augstkalnes pagasts, Tērvetes novads;  

4. Piešķirt apbūvei paredzētajai zemes vienībai ar /kadastra apzīmējums/ un uz tās 

atrodošajai ēkai ar /kadastra apzīmējums/ adresi „ZS Lielbērtulaiši”, Bukaišu pagasts, Tērvetes 

novads;  

5. Piešķirt apbūvei paredzētajai zemes vienībai ar /kadastra apzīmējums/ un uz tās 

atrodošajai ēkai ar /kadastra apzīmējums/ adresi „Kadiķīši”, Bukaišu pagasts, Tērvetes novads;  

6. Piešķirt apbūvei paredzētajai zemes vienībai ar /kadastra apzīmējums/ un uz tās 

atrodošajai ēkai ar /kadastra apzīmējums/ adresi „Straumītes”, Bukaišu pagasts, Tērvetes 

novads;  

7. Piešķirt apbūvei paredzētajai zemes vienībai ar /kadastra apzīmējums/ un uz tās 

atrodošajai ēkai ar /kadastra apzīmējums/ adresi „Straumēni”, Bukaišu pagasts, Tērvetes 

novads;  

8. Piešķirt apbūvei paredzētajai zemes vienībai ar /kadastra apzīmējums/ un uz tās 

atrodošajai ēkai ar /kadastra apzīmējums/ adresi „Koklītes”, Kroņauce, Tērvetes pagasts, 

Tērvetes novads;  

9. Piešķirt apbūvei paredzētajai zemes vienībai ar /kadastra apzīmējums/ un uz tās 

atrodošajai ēkai ar /kadastra apzīmējums/ adresi „Ziedi”, Kroņauce, Tērvetes pagasts, Tērvetes 

novads;  

10.   Piešķirt apbūvei paredzētajai zemes vienībai ar /kadastra apzīmējums/ un uz tās 

atrodošajai ēkai ar /kadastra apzīmējums/ adresi „Rožkalniņi”, Tērvetes pagasts, Tērvetes 

novads;  

11.  Piešķirt apbūvei paredzētajai zemes vienībai ar /kadastra apzīmējums/ un uz tās 

atrodošajām ēkām ar /kadastra apzīmējums/,/kadastra apzīmējums/, /kadastra apzīmējums/, 

/kadastra apzīmējums/, /kadastra apzīmējums/, /kadastra apzīmējums/, /kadastra apzīmējums/, 

/kadastra apzīmējums/, /kadastra apzīmējums/, /kadastra apzīmējums/, /kadastra apzīmējums/ 

adresi „Kalte Dāmnieki plus”, Zelmeņi, Tērvetes pagasts, Tērvetes novads;  

12. Piešķirt apbūvei paredzētajai zemes vienībai ar /kadastra apzīmējums/ un uz tās 

atrodošajām ēkām ar /kadastra apzīmējums/, /kadastra apzīmējums/ adresi “Dravas”, 

Augstkalnes pagasts, Tērvetes novads; 

13. Piešķirt apbūvei paredzētajai zemes vienībai ar /kadastra apzīmējums/ un uz tās 

atrodošajai ēkai ar /kadastra apzīmējums/ adresi “Mežābeles”, Augstkalnes pagasts, Tērvetes 

novads;  

14. Piešķirt apbūvei paredzētajai zemes vienībai ar /kadastra apzīmējums/ un uz tās 

atrodošajai ēkai ar /kadastra apzīmējums/ adresi “Odiņi”, Bukaišu pagasts, Tērvetes novads; 

15. Piešķirt apbūvei paredzētajai zemes vienībai ar /kadastra apzīmējums/ un uz tās 

atrodošajām ēkām ar /kadastra apzīmējums/, /kadastra apzīmējums/, /kadastra apzīmējums/, 

/kadastra apzīmējums/, /kadastra apzīmējums/ adresi “Studentu kūts”, Bukaiši, Bukaišu 

pagasts, Tērvetes novads; 

16. Piešķirt apbūvei paredzētajai zemes vienībai ar /kadastra apzīmējums/ un uz tās 

atrodošajai ēkai ar /kadastra apzīmējums/ adresi “Rožkalni”, Bukaišu pagasts, Tērvetes novads. 

17. 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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e-pasts: tervetesnd@tervetesnd.lv 
 

 

TĒRVETES NOVADA TĒRVETES PAGASTĀ 

 

 

LĒMUMS 
 

 

 

2018. gada 26. aprīlī                                                                                         Nr. 33 

                                                                                                            (protokols Nr.7, 10. §) 

 

Par dzīvokļa īpašuma “Labrenči” - 66 atsavināšanu 

 

        Tērvetes novada dome ir izskatījusi A. E. 2018. gada 05. marta iesniegumu ar 

ierosinājumu pārdot viņai Tērvetes novada pašvaldībai piederošo dzīvokļa īpašumu 

“Labrenči” – 66, Tērvete, Tērvetes pagasts, Tērvetes novads.   

        Izskatot augstāk minēto ierosinājumu, Tērvetes novada dome konstatēja: 

         A. E. uz īres tiesisko attiecību pamata lieto Tērvetes novada pašvaldībai piederošo 

dzīvokļa īpašumu Nr. 66, “Labrenči”, Tērvete, Tērvetes pagasts, Tērvetes novads, sastāvošu 

no trīs istabu dzīvokļa ar kopējo platību 66,8 m2, un pie dzīvokļa īpašuma piederošo 

kopīpašuma 640/35171 domājamo daļu no daudzdzīvokļu /kadastra apzīmējums/ un zemes 

gabala /kadastra apzīmējums/. 

        Saskaņā ar Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 4.panta noteikumiem, 

atsevišķos gadījumos valsts vai pašvaldības nekustamā īpašuma atsavināšanu var ierosināt 

īrnieks vai viņa ģimenes loceklis, ja viņš vēlas nopirkt dzīvojamo māju, tās domājamo daļu 

vai dzīvokļa īpašumu Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 45.pantā noteiktajā 

kārtībā. 

        Ņemot vērā augstāk minēto tiesisko reglamentāciju, A. E. ir tiesības ierosināt dzīvokļa 

īpašuma Nr. 66, “Labrenči”, Tērvete, Tērvetes pagasts, Tērvetes novads, atsavināšanu. 

        Saskaņā ar Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 45.panta trešās daļas 

noteikumiem, atsavinot valsts vai pašvaldības īpašumā esošu viendzīvokļa māju vai dzīvokļa 

īpašumu, par kuru lietošanu likumā "Par dzīvojamo telpu īri" noteiktajā kārtībā ir noslēgts 

dzīvojamās telpas īres līgums, to vispirms rakstveidā piedāvā pirkt īrniekam un viņa ģimenes 

locekļiem.  

        Saskaņā ar Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 45.panta ceturtās daļas 

noteikumiem, īrnieks vai viņa ģimenes locekļi var pirkt īrēto viendzīvokļa māju vai dzīvokļa 

īpašumu, ja:   

http://pro.nais.lv/naiser/text.cfm?Ref=0103012002103132796&Req=0103012002103132796&Key=0127011993021632769&Hash=
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             1) īrnieks un viņa ģimenes locekļi ir noslēguši notariāli apliecinātu vienošanos par 

to, kurš vai kuri no viņiem iegūs īpašumā īrēto viendzīvokļa māju vai dzīvokļa īpašumu;            

             2) tiesā nav celta prasība par īres līguma izbeigšanu. 

        Pret  A. E. nav celta prasība par īres līguma izbeigšanu. 2018. gada 06. martā ir noslēgta 

VIENOŠANĀS starp pilngadīgajiem A  E. ģimenes locekļiem, par izīrēta dzīvokļa iegūšanu 

īpašumā. 

        Saskaņā ar Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 37.panta pirmās daļas 

noteikumiem pārdot valsts vai pašvaldības mantu par brīvu cenu var, ja nekustamo īpašumu 

iegūst likuma 4.panta ceturtajā daļā minētā persona. Šajā gadījumā pārdošanas cena ir vienāda 

ar nosacīto cenu. 

        Saskaņā ar Publiskas personas mantas atsavināšanas likumā doto jēdziena “nosacītā 

cena” skaidrojumu, nosacītā cena ir nekustamā īpašuma vērtība, kas noteikta atbilstoši 

Standartizācijas likumā paredzētajā kārtībā apstiprinātajiem Latvijas īpašuma vērtēšanas 

standartiem jeb tirgus cena, ko noteicis sertificēts vērtētājs. 

        Dzīvokļa īpašuma Nr. 66, “Labrenči”, Tērvete, Tērvetes pagasts, Tērvetes novads, 

tirgus cena, saskaņā ar veikto tirgus novērtējumu, ko veicis sertificēts nekustamo īpašumu 

vērtētājs  Anita Vēdiķe, profesionālās kvalifikācijas sertifikāts Nr. 76, ir noteikta 3600,00 EUR 

(trīs tūkstoši seši simti euro 00 centi) apmērā, bet aktuālā kadastrālā vērtība ir 2596,00 EUR 

(divi tūkstoši  pieci simti deviņdesmit seši euro 00 centi) apmērā uz 01.01.2018. 

        Ņemot vērā augstāk minētos lietas faktiskos apstākļus un pamatojoties uz Publiskas 

personas mantas atsavināšanas likuma 1.pantu, 4.panta ceturto daļu, 5.; 8.; 37. un 45.pantu 

likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 17.punktu, Finanšu komitejas lēmuma 

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

Laizāns, I. Krūmiņa, L. Karloviča, Dz. Sirsone, M. Darguža, A. Miķelsons, I. Vēveris), PRET 

- nav, ATTURAS - nav, NOLEMJ: 

 

        1. Atsavināt Tērvetes novada pašvaldībai piederošo nekustamo īpašumu – dzīvokļa 

īpašumu “Labrenči” - 66, Tērvete, Tērvetes pagasts, Tērvetes novads, sastāvošu no trīs istabu 

dzīvokļa ar kopējo platību 66,8 m2, un pie dzīvokļa īpašuma piederošo kopīpašuma 640/35171 

domājamo daļu no daudzdzīvokļu mājas /kadastra apzīmējums/ un zemes gabala /kadastra 

apzīmējums/, pārdodot to par cenu 3600,00 EUR (trīs tūkstoši seši simti euro 00 centi) A. E., 

/personas kods/; 

 

        2. Noteikt, ka šis lēmums zaudē spēku, ja A. E. līdz 2018. gada 1. jūnijam  nav veikusi 

pirkuma maksas nomaksu vai noslēgusi pirkuma līgumu ar Tērvetes novada pašvaldību saskaņā 

ar šī lēmuma 1.punkta noteikumiem. 

 

 

 

 

Domes priekšsēdētāja                                                                                 D. Reinika 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://pro.nais.lv/naiser/text.cfm?Ref=0103012002103132796&Req=0103012002103132796&Key=0103011998101432772&Hash=


26 

 

 

 

 

 

 
LATVIJAS REPUBLIKA 

TĒRVETES NOVADA DOME 
Reģ.Nr.90001465562 
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TĒRVETES NOVADA TĒRVETES PAGASTĀ 

 

 

LĒMUMS 
 

 

 

2018. gada 26. aprīlī                                                                                         Nr. 34 

                                                                                                            (protokols Nr.7, 11. §) 

 

 Par dzīvokļa īpašuma “Spīdolas” dz. 11 atsavināšanu 

 

        Tērvetes novada dome ir izskatījusi S. B. 2018. gada 09. marta iesniegumu ar 

ierosinājumu pārdot viņai Tērvetes novada pašvaldībai piederošo dzīvokļa īpašumu “Spīdolas” 

- 11, Augstkalne, Augstkalnes pagasts, Tērvetes novads.   

        Izskatot augstāk minēto ierosinājumu, Tērvetes novada dome konstatēja: 

        S. B. uz īres tiesisko attiecību pamata lieto Tērvetes novada pašvaldībai piederošo 

dzīvokļa īpašumu Nr. 11, “Spīdolas”, Augstkalne, Augstkalnes pagasts, Tērvetes novads, 

sastāvošu no trīsistabu dzīvokļa ar kopējo platību 72,7 m2, un pie dzīvokļa īpašuma piederošo 

kopīpašuma 7270/116630 domājamo daļu no daudzdzīvokļu mājas /kadastra apzīmējums/ un 

zemes gabala /kadastra apzīmējums/. 

        Saskaņā ar Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 4.panta noteikumiem, 

atsevišķos gadījumos valsts vai pašvaldības nekustamā īpašuma atsavināšanu var ierosināt 

īrnieks vai viņa ģimenes loceklis, ja viņš vēlas nopirkt dzīvojamo māju, tās domājamo daļu vai 

dzīvokļa īpašumu Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 45.pantā noteiktajā kārtībā. 

        Ņemot vērā augstāk minēto tiesisko reglamentāciju, Santai Brasmanei ir tiesības 

ierosināt dzīvokļa īpašuma Nr. 11, “Spīdolas”, Augstkalne, Augstkalnes pagasts, Tērvetes 

novads, atsavināšanu. 

        Saskaņā ar Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 45.panta trešās daļas 

noteikumiem, atsavinot valsts vai pašvaldības īpašumā esošu viendzīvokļa māju vai dzīvokļa 

īpašumu, par kuru lietošanu likumā "Par dzīvojamo telpu īri" noteiktajā kārtībā ir noslēgts 

dzīvojamās telpas īres līgums, to vispirms rakstveidā piedāvā pirkt īrniekam un viņa ģimenes 

locekļiem.  

        Saskaņā ar Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 45.panta ceturtās daļas 

noteikumiem, īrnieks vai viņa ģimenes locekļi var pirkt īrēto viendzīvokļa māju vai dzīvokļa 

īpašumu, ja:   

             1) īrnieks un viņa ģimenes locekļi ir noslēguši notariāli apliecinātu vienošanos par 

to, kurš vai kuri no viņiem iegūs īpašumā īrēto viendzīvokļa māju vai dzīvokļa īpašumu;            

             2) tiesā nav celta prasība par īres līguma izbeigšanu. 
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        Pret S. B. nav celta prasība par īres līguma izbeigšanu. 2018. gada 09. martā ir noslēgta 

VIENOŠANĀS starp pilngadīgajiem S. B. ģimenes locekļiem, par izīrēta dzīvokļa iegūšanu 

īpašumā. 

        Saskaņā ar Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 37.panta pirmās daļas 

noteikumiem pārdot valsts vai pašvaldības mantu par brīvu cenu var, ja nekustamo īpašumu 

iegūst likuma 4.panta ceturtajā daļā minētā persona. Šajā gadījumā pārdošanas cena ir vienāda 

ar nosacīto cenu. 

        Saskaņā ar Publiskas personas mantas atsavināšanas likumā doto jēdziena “nosacītā cena” 

skaidrojumu, nosacītā cena ir nekustamā īpašuma vērtība, kas noteikta atbilstoši 

Standartizācijas likumā paredzētajā kārtībā apstiprinātajiem Latvijas īpašuma vērtēšanas 

standartiem jeb tirgus cena, ko noteicis sertificēts vērtētājs . 

        Dzīvokļa īpašuma Nr. 11, “Spīdolas”, Augstkalne, Augstkalnes pagasts, Tērvetes novads, 

tirgus cena, saskaņā ar veikto tirgus novērtējumu, ko veicis sertificēts nekustamo īpašumu 

vērtētājs  Ingars Kārkliņš “Ober Haus Vērtēšanas Serviss” SIA, profesionālās kvalifikācijas 

sertifikāts Nr. 129, ir noteikta 4400,00 EUR (četri tūkstoši četri simti  euro 00 centi) apmērā, 

bet aktuālā kadastrālā vērtība ir 2328,00 EUR (divi tūkstoši trīs simti divdesmit astoņi euro 00 

centi) apmērā. 

        Ņemot vērā augstāk minētos lietas faktiskos apstākļus un pamatojoties uz Publiskas 

personas mantas atsavināšanas likuma 1.pantu, 4.panta ceturto daļu, 5.; 8.; 37. un 45.pantu 

likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 17.punktu, Finanšu komitejas lēmuma 

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

Laizāns, I. Krūmiņa, L. Karloviča, Dz. Sirsone, M. Darguža, A. Miķelsons, I. Vēveris), PRET 

- nav, ATTURAS - nav, NOLEMJ: 

 

        1.    Atsavināt Tērvetes novada pašvaldībai piederošo nekustamo īpašumu – dzīvokļa 

īpašumu Nr. 11, “Spīdolas”, Augstkalne, Augstkalnes pagasts, Tērvetes novads, sastāvošu no 

trīsistabu dzīvokļa ar kopējo platību 72,7 m2, un pie dzīvokļa īpašuma piederošo kopīpašuma 

7270/116630 domājamo daļu no daudzdzīvokļu mājas /kadastra apzīmējums/ un zemes gabala 

/kadastra apzīmējums/, pārdodot to par cenu 4400,00 EUR (četri tūkstoši četri simti euro 00 

centi) S.B., /personas kods/; 
 

        2. Noteikt, ka šis lēmums zaudē spēku, ja S.B. līdz 2018. gada 1. jūnijam nav veikusi 

pirkuma maksas nomaksu vai noslēgusi pirkuma līgumu ar Tērvetes novada pašvaldību saskaņā 

ar šī lēmuma 1.punkta noteikumiem. 

 

 

 

Domes priekšsēdētāja                                                                                  D. Reinika 
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2018. gada 26. aprīlī                                                                                         Nr. 35 

                                                                                                            (protokols Nr.7, 13. §) 

 

  

Par nedzīvojamo telpu nomas līguma slēgšanu 

 

Tērvetes novada dome ir izskatījusi ģimenes ārstes M. D. iesniegumu par nedzīvojamo telpu 

nomas līguma pagarināšanu Tērvetes novada pašvaldībai piederošā ēkā „Jauntērvetes”, 

Bukaišu pagastā, Tērvetes novadā. 

Izskatot augstāk minēto lūgumu, Tērvetes novada dome konstatēja: 

Uz Tērvetes novada pašvaldības vārda Bukaišu pagasta zemesgrāmatas nodalījumā Nr. 

100000537521 ar /kadastra numurs/ reģistrēts nekustamais īpašums „Jauntērvetes”, Bukaišu 

pagasts, Tērvetes novads, kura sastāvā ietilpst ēka ”Jauntērvetes”,  Bukaišu pagasts, Tērvetes 

novads, /kadastra apzīmējums/. 

Saskaņā ar 2010. gada 25. martā noslēgtā telpu nomas līguma nosacījumiem ģimenes ārsts 

M. D. nomā no Tērvetes novada pašvaldības telpas 117,9 m2 platībā augstāk norādītajā ēkā un 

nomas līguma darbības termiņš ir beidzies 2018. gada 24. martā. 

Ģimenes ārsts M. D. savā iesniegumā ir norādījusi, ka arī turpmāk vēlas nomāt šīs telpas 

līdz 2019. gada 30. aprīlim, ar to izmantošanas mērķi - ģimenes ārsta prakses vietas uzturēšana. 

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

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

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

nodošanu iznomāšanai pieņem iznomātājs. 

Savukārt šo Noteikumu 3.punkts nosaka, ka ja publiskas personas manta tiek iznomāta 

veselības aprūpes funkciju nodrošināšanai, šo noteikumu 2., 3. un 4. nodaļas normas nepiemēro 

un nomas objektu minētajiem mērķiem iznomā saskaņā ar pašvaldību domes apstiprinātu 

maksas pakalpojumu cenrādi. 

Ņemot vērā minēto, kā arī ievērojot sabiedrības intereses un lietderības apsvērumus, 

papildus pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21. panta pirmās daļas 14. punkta (b) 

apakšpunktu un 27.punktu, Finanšu komitejas lēmuma projektu, Tērvetes novada dome, atklāti 

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

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

https://zemesgramata.lv/lv/Search/GetFolioDataByCadastre?loginUsingLvLv=&cadasterId=46560060506
http://likumi.lv/doc.php?id=212864#n2
http://likumi.lv/doc.php?id=212864#n3
http://likumi.lv/doc.php?id=212864#n4
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1. Iznomāt ģimenes ārstei M. D.  ēkā ”Jauntērvetes”,  Bukaišu pagasts, Tērvetes novads, 

kadastra apzīmējums 4656 006 0506  001, atrodošās telpas 117,9 m2 platībā ar to izmantošanas 

mērķi - ģimenes ārsta prakses vietas uzturēšana, nosakot: 

  1.1. nomas termiņu līdz 2019. gada 30. aprīlim; 

  1.2. nomas maksu 27,12 EUR (divdesmit septiņi eiro 12 centi) mēnesī un papildus PVN.   

2. Pilnvarot Tērvetes novada pašvaldības izpilddirektoru Māri Berlandu noslēgt lēmumam 

atbilstošu nomas līgumu un veikt lēmuma izpildes kontroli. 

3. Lēmumu var pārsūdzēt Administratīvās rajona tiesas tiesu namā Jelgavā (pasta adrese: 

Atmodas iela 19, Jelgava, LV-3007) viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas. 

 

 

 

Domes priekšsēdētāja                                                                                 D. Reinika 
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LATVIJAS REPUBLIKA 

TĒRVETES NOVADA DOME 
Reģ.Nr.90001465562 

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

e-pasts: tervetesnd@tervetesnd.lv 
 

 

TĒRVETES NOVADA TĒRVETES PAGASTĀ 

 

 

LĒMUMS 
 

 

 

2018. gada 26. aprīlī                                                                                         Nr. 36 

                                                                                                            (protokols Nr.7, 17. §) 

 

 

Par nekustamā īpašuma „Ciedras” sadalīšanu, nosaukuma un zemes lietošanas mērķa 

piešķiršanu 

 

Tērvetes novada dome ir izskatījusi A. L. iesniegumu par zemes īpašuma „Ciedras”, 

Bukaišu  pagasts, Tērvetes novads, sadalīšanu, nosaukuma un zemes lietošanas mērķa 

piešķiršanu. 

Izskatot augstāk minēto lūgumu Tērvetes novada dome konstatēja: 

Nekustamais īpašums „Ciedras”, Bukaišu pagasts, Tērvetes novads, pieder A. L., /personas 

kods/, un sastāv no piecām zemes vienībām ar /kadastra apzīmējums/, /kadastra apzīmējums/, 

/kadastra apzīmējums/, /kadastra apzīmējums/ un /kadastra apzīmējums/ ar to kopējo platību 

45,40 ha. A. L.  īpašuma tiesības uz nekustamo īpašumu „Ciedras”, Bukaišu pagasts, Tērvetes 

novads, reģistrētas Dobeles zemesgrāmatu nodaļas Bukaišu pagasta /zemesgrāmatas 

nodalījuma numurs/. 

Savā iesniegumā A. L.  norāda, ka vēlas no tam piederošā īpašuma „Ciedras”, Bukaišu  

pagasts, Tērvetes novads, atdalīt zemes vienības visā to platībā ar /kadastra apzīmējums/, 

/kadastra apzīmējums/ un /kadastra apzīmējums/, veidojot jaunu nekustamo īpašumu ar 

nosaukumu „Ciedru lauki”, Bukaišu pagasts, Tērvetes novads, un atdalīt zemes vienību visā 

tās platībā ar /kadastra apzīmējums/, veidojot jaunu nekustamo īpašumu ar nosaukumu 

„Ciedru Bambalu lauks”, Bukaišu pagasts, Tērvetes novads. 

Ņemot vērā minētos lietas faktiskos apstākļus konstatējams, ka vadoties no Zemes ierīcības 

likuma 8.panta nosacījumiem, zemes ierīcības projekta izstrāde zemes vienību ar /kadastra 

apzīmējums/, /kadastra apzīmējums/, /kadastra apzīmējums/ un /kadastra apzīmējums/ 

atdalīšanai no nekustamā īpašuma „Ciedras”,  Bukaišu pagasts, Tērvetes novads, nav 

nepieciešama. 

Ievērojot minēto un pamatojoties uz Nekustamā īpašuma valsts kadastra likumu, Zemes 

ierīcības likumu, likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu, atklāti vārdiski 

balsojot: PAR - 9 (D. Reinika, A. Bruss, S. Laizāns, I. Krūmiņa, L. Karloviča, Dz. Sirsone, M. 
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Darguža, A. Miķelsons, I. Vēveris), PRET - nav, ATTURAS - nav, Tērvetes novada dome 

NOLEMJ: 

 

1. Atdalīt no nekustamā īpašuma „Ciedras ”, Bukaišu  pagasts, Tērvetes novads, kadastra 

numurs 4656 006 0049, zemes vienības ar kadastra apzīmējumiem 4656 006 0050, 4656 006 

0051, 4656 006 0230 un 4656 006 0231; 

2. No nekustamā īpašuma „Ciedras”, Bukaišu pagasts, Tērvetes novads, kadastra numurs 

4656 006 0049, atdalāmajām zemes vienībām ar kadastra apzīmējumiem 4656 006 0050, 4656 

006 0051 un 4656 006 0231 piešķirt jaunu nosaukumu – „Ciedru lauki”, Bukaišu  pagasts, 

Tērvetes novads, nosakot : 

     2.1. zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 4656 006 0050 visā tās platībā (5,50 ha) 

nekustamā īpašuma lietošanas mērķi – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir 

lauksaimniecība (NĪLM kods – 0101); 

     2.2.   zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 4656 006 0051 visā tās platībā (4,80 ha) 

nekustamā īpašuma lietošanas mērķi – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir 

lauksaimniecība (NĪLM kods – 0101); 

     2.3. zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 4656 006 0231 visā tās platībā (2,00 ha) 

nekustamā īpašuma lietošanas mērķi – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir 

lauksaimniecība (NĪLM kods – 0101); 

3. No nekustamā īpašuma „Ciedras”, Bukaišu pagasts, Tērvetes novads, kadastra numurs 

4656 006 0049, atdalāmajai zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 4656 006 0230 piešķirt 

jaunu nosaukumu – „Ciedru Bambalu  lauks”, Bukaišu  pagasts, Tērvetes novads, un visā tās 

platībā (23,90 ha) noteikt nekustamā īpašuma lietošanas mērķi – zeme, uz kuras galvenā 

saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība (NĪLM kods – 0101).   

     4. 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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APSTIPRINĀTI 

ar Tērvetes novada domes  

2018. gada 26. aprīļa sēdes lēmumu 

(protokols Nr. 7, 5. §) 

 

Saistošie noteikumi Nr. 8 

„Kārtība koku ciršanai ārpus meža  

Tērvetes novada teritorijā” 

 

    Izdoti saskaņā ar  

Meža likuma 8.panta otro daļu un 

Ministru kabineta 2012.gada 2.maija noteikumu  

Nr.309 "Noteikumi par koku ciršanu ārpus meža" 22.punktu 

 

 

I. Vispārīgie jautājumi 

1. Saistošie noteikumi nosaka koku ciršanas ārpus meža izvērtēšanas kārtību, zaudējumu 

atlīdzību par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu Tērvetes novada 

ciemu teritorijās, kā arī šo zaudējumu aprēķināšanas un atlīdzināšanas kārtību un publiskās 

apspriešanas procedūras kārtību un sabiedrībai nozīmīgus gadījumus, kad rīko publisko 

apspriešanu par koku ciršanu ārpus meža. 

 

II. Kārtība koku ciršanai ārpus meža, zaudējumu  

aprēķināšanas un atlīdzināšanas kārtība 

2. Iesniegumu par koku ciršanu persona iesniedz Tērvetes novada domē vai pagasta 

pārvaldē.  

3. Iesniegumā jānorāda šāda informācija:  

         3.1. iesniedzēja kontaktinformācija (vārds, uzvārds vai nosaukums, adrese, telefona 

numurs); 

         3.2. zemes vienības, kurā paredzēta koku ciršana, kadastra apzīmējumu, 

         3.3. koku atrašanās vieta zemes robežu plānā vai novietojuma shēma; 

         3.4. nocērtamo koku suga un skaits; 

         3.5. nocērtamo koku diametrs 1,30 metru augstumā no koka sakņu kakla. 

4. Iesniegumu par koku ciršanu ārpus meža izskata Tērvetes novada domes izveidota 

Stādījumu rekonstrukcijas komisija (turpmāk – Komisija), kas apskata objektu dabā, pirms 

atļaujas izsniegšanas nosaka zaudējumu atlīdzības koeficientu par dabas daudzveidības 

samazināšanu koku ciršanai un pieņem lēmumu par atļaujas izsniegšanu koku ciršanai ārpus 

meža vai par atteikumu izsniegt atļauju.  

5. Zemes īpašniekam vai tiesiskajam valdītājam ir pienākums atlīdzināt zaudējumus par 

dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu Tērvetes novada teritorijā atbilstoši 

Ministru kabineta 02.05.2012. noteikumu Nr. 309 „Noteikumi par koku ciršanu ārpus meža” 

III nodaļai. 

6. Saskaņā ar Ministru kabineta 02.05.2012. noteikumu Nr. 309 „Noteikumi par koku 

ciršanu ārpus meža” 3.pielikumu tiek noteikti šādi pašvaldības koeficienti par koku ciršanu 

ārpus meža: 

1 - koks būtiski ietekmē pilsētas vai ciema ainavu, tās vērtība tiks samazināta; 

0,5 - koks būtiski ainavu neietekmē; 

0 - koks aizsedz vizuāli augstvērtīgu vai unikālu ainavu, vai kultūrvēsturisku objektu, 

ar koku nogriešanu tiks sakārtota vide, ainavas kvalitāte tiks uzlabota. 

7. Komisijas lēmums par atļaujas izsniegšanu koku ciršanai (izņemot, ja koku ciršana tiek 

veikta saistībā ar būvniecību) ir derīgs vienu gadu no tā pieņemšanas dienas. Ja koku ciršana 
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saistīta ar būvniecību un Komisijas lēmuma derīguma termiņa laikā būvniecībai ir izsniegta 

būvatļauja vai akceptēts paskaidrojuma raksts vai apliecinājuma karte, tad Komisijas lēmums 

par atļaujas izsniegšanu koku ciršanai ir derīgs, kamēr ir spēkā esoša būvatļauja, paskaidrojuma 

raksts vai apliecinājuma karte. 

8. Komisijas lēmumu var apstrīdēt Tērvetes novada domē.  

 

III. Publiskās apspriešanas procedūra koku ciršanai 

9. Publiskās apspriešanas procedūru koku ciršanai ārpus meža Tērvetes novada ciemu 

teritorijās rīko, ja paredzēta koku ciršana ainavisko skatu punktu, skatu līniju teritorijās un 

ainaviski vērtīgās teritorijās ainaviski vērtīgiem kokiem, koku grupām, alejām, izņemot 

gadījumus, kur koku audzēšana ir aizliegta. 

10. Ja notikusi būvniecības ieceres, kurā paredzēta arī koku ciršana, publiskā apspriešana, 

tad papildu publiskā apspriešana saistībā ar koku ciršanu nav nepieciešama. 

11. Publisko apspriešanu nodrošina Komisija. 

12. Paziņojumu par publisko apspriešanu publicē Tērvetes novada dome tīmekļa vietnē 

www.tervetesnovads.lv, kā arī ievieto informācijas stendos Tērvetes novada pašvaldības 

centrālās administrācijas ēkā vai pagasta pārvaldes ēkā. 

13. Publiskās apspriešanas procedūras termiņš nedrīkst būt īsāks kā 10 darba dienas. 

14. Paziņojumā par publisko apspriešanu norāda: 

       14.1. publiskās apspriešanas termiņu; 

       14.2. zemes vienību, kurā plānots cirst kokus, adresi (nosaukumu), kadastra 

apzīmējumu; 

       14.3. ciršanai plānoto koku foto fiksāciju; 

       14.4. koku ciršanas pamatojumu; 

       14.5. publiskās apspriešanas lapas formu. 

15. Publiskās apspriešanas procedūra uzskatāma par notikušu arī tad, ja publiskās 

apspriešanas laikā nav saņemts neviens sabiedrības ierosinājums.  

16. Publiskās apspriešanas rezultātus apstiprina Komisija. 

17. Paziņojumu par koku ciršanas publisko apspriešanu, kā arī pieņemto lēmumu, kurā 

izmantoti publiskās apspriešanas rezultāti, Komisija ievieto pašvaldības tīmekļa vietnē 

www.tervetesnovads.lv. 
 

IV. Noslēguma jautājums 

18. Atzīt par spēku zaudējušiem Tērvetes novada domes 2011.gada 17.marta saistošos 

noteikumus Nr. 2 „ Kārtība koku ciršanai ārpus meža zemes Tērvetes novada teritorijā”. 

 

 

 

Domes priekšsēdētāja                                                                     D. Reinika 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.tervetesnovads.lv/
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Tērvetes novada domes saistošo noteikumu Nr. 8 

„Kārtība koku ciršanai ārpus meža Tērvetes novada teritorijā” 

paskaidrojuma raksts 

 

Paskaidrojuma raksta 

sadaļas 

Norādāmā informācija 

1. Projekta 

nepieciešamības 

pamatojums 

Saistošie noteikumi par koku ciršanu ārpus meža (turpmāk – 

saistošie noteikumi) izstrādāti atbilstoši Meža likuma 8. panta 

otrajai daļai un pamatojoties uz Ministru kabineta 2012. gada 

2. maija noteikumiem Nr. 309 “Noteikumi koku ciršanai ārpus 

meža”, kas nosaka, ka pašvaldībām jāizstrādā saistošie noteikumi 

par koku ciršanu ārpus meža, nosakot tajos koku ciršanas 

izvērtēšanas kārtību un publiskās apspriešanas procedūras kārtību, 

kā arī sabiedrībai nozīmīgus gadījumus, kad rīko publisko 

apspriešanu. 

Saistošie noteikumi aizstāj Tērvetes novada domes 2011. gada 

17. marta saistošos noteikumus Nr. 2 „ Kārtība koku ciršanai ārpus 

meža zemes Tērvetes novada teritorijā”. 

2. Īss projekta satura 

izklāsts 

 Saistošie noteikumi nosaka koku ciršanas ārpus meža 

izvērtēšanas kārtību, publiskās apspriešanas procedūras kārtību un 

sabiedrībai nozīmīgus gadījumus, kad rīko publisko apspriešanu, 

metodiku zaudējumu aprēķināšanai un samaksas kārtību par koku 

ciršanu. 

3. Informācija par 

plānoto projekta ietekmi 

uz pašvaldības budžetu 

   

Nav būtiskas ietekmes.  Plānotie ieņēmumi no iekasētās 

zaudējumu atlīdzības par dabas daudzveidības samazināšanu segs 

pašvaldības administratīvos izdevumus par administratīvajām 

procedūrām.  

 

 

4. Informācija par 

plānoto projekta ietekmi 

uz sabiedrību 

(mērķgrupām) un 

uzņēmējdarbības vidi 

pašvaldības teritorijā 

 Nav ietekmes 

 

5. Informācija par 

administratīvajām 

procedūrām 

Netiek ieviestas jaunas administratīvās procedūras. Saistošo 

noteikumu izpildi nodrošinās Tērvetes novada domes izveidota 

Stādījumu rekonstrukcijas komisija 

 

6. Informācija par 

konsultācijām ar 

privātpersonām 

 Plānotais sabiedrības līdzdalības veids – priekšlikumu un 

iebildumu izvērtēšana pēc saistošo noteikumu 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/
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APSTIPRINĀTI 

ar Tērvetes novada domes  

2018. gada 26. aprīļa sēdes lēmumu 

(protokols Nr. 7, 6. §) 

 

Saistošie noteikumi Nr. 9 

“Augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas aprites  

kārtība Tērvetes novadā” 

 

 
Izdoti saskaņā ar Ģeotelpiskās informācijas likuma  

13.panta sesto daļu un 26.panta trešo daļu 

 

1. Saistošie noteikumi nosaka kārtību, kādā Tērvetes novada administratīvajā teritorijā notiek 

augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas un informācijas par aizsargjoslām pieņemšana, 

pārbaude, uzkrāšana, uzturēšana un izsniegšana. Šie noteikumi attiecas arī uz detālplānojumu un 

zemes ierīcības projektu grafiskajām daļām. 

2. Saistošie noteikumi ir obligāti visām fiziskām un juridiskām personām, kas Tērvetes 

novada administratīvajā teritorijā: 

            2.1. veic topogrāfiskos un ģeodēziskos uzmērīšanas darbus, 

            2.2. izstrādā detālplānojumus, 

            2.3. izstrādā zemes ierīcības projektus. 

3. Tērvetes novada administratīvajā teritorijā mēroga 1:500 topogrāfiskās informācijas 

pieņemšanu, pārbaudi, uzkrāšanu un uzturēšanu, kā arī mērniecībai nepieciešamo datu izsniegšanu 

realizē un koordinē Tērvetes novada pašvaldības izvēlēta juridiska persona. Tērvetes novada 

pašvaldības izvēlēta juridiska persona ir tiesības par pakalpojumiem saņemt samaksu, kas ir 

saskaņota ar Tērvetes novada pašvaldību. 

4. Tērvetes novada pašvaldība informācijas ievadīšanai novada vienotajā digitālajā kartē 

pieņem tikai mērniecībā licencētu vai sertificētu personu topogrāfiskos vai ģeodēziskos 

uzmērījumus (tai skaitā izpilduzmērījumus un izpildshēmas un būvasu nospraušanas aktus), kas 

veikti digitālā formā (*dgn, *dwg vai *dxf formātā), LKS 92 koordinātu un Baltijas augstumu 

sistēmās. Izpildshēmās punktiem jābūt piesaistītiem pie vismaz 3 viennozīmīgi identificējamiem 

koordinētiem punktiem, kas uzrādīti digitālajā topogrāfijā vai kadastra kartē. 

5. Informāciju, kas nepieciešama mērniecības darbu veikšanai, par samaksu sniedz Tērvetes 

novada pašvaldības izvēlēta juridiska persona divu darba dienu laikā pēc rakstiska (elektroniska) 

pieprasījuma saņemšanas. 

6. Uzmērītā topogrāfiskā informācija un ģeodēziskie uzmērījumi iesniedzami pārbaudei 

Tērvetes novada pašvaldības izvēlētai juridiskai personai, kas to saskaņo divu darba dienu laikā. 

6.1. Saskaņojums tiek veikts tikai tad, ja iesniegtie uzmērījumi atbilst reālai situācijai dabā un 

valstī noteiktajiem standartiem. 

6.2. Tērvetes novada pašvaldības institūcijas, tai skaitā būvvalde, atzīst par atbilstošu 

(lietošanai derīgu) tikai šādā veidā saskaņotu topogrāfisko informāciju. 

7. Ja, veicot būvdarbus, tiek atrastas topogrāfiskajos plānos neuzrādītas vai plānam 

neatbilstoši izvietotas inženierkomunikācijas, tad to novietne dabā jāfiksē un tās jāuzmēra un 

jāparāda izpildtopogrāfijā vai izpildshēmā. Izbūvētie inženiertīkli jāuzmēra pirms tranšejas 

(būvbedres) aizbēršanas. 

8. Detālplānojumu grafiskās daļas ir nododamas pārbaudei Tērvetes novada pašvaldības 

izvēlētai juridiskai persona, lai noteiktu esošo un projektēto aizsargjoslu atbilstību reālajai 

https://likumi.lv/ta/id/202999-geotelpiskas-informacijas-likums
https://likumi.lv/ta/id/202999-geotelpiskas-informacijas-likums#p13
https://likumi.lv/ta/id/202999-geotelpiskas-informacijas-likums#p26
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situācijai un pašvaldības plānotajām aizsargjoslu novietnēm. Tērvetes novada dome lēmumu par 

detālplānojuma redakcijas saskaņošanu pieņem tikai pēc saskaņojuma saņemšanas no Tērvetes 

novada pašvaldības izvēlētas juridiskas personas. 

9. Ja starp topogrāfisko datu bāzi uzturošo Tērvetes novada pašvaldības izvēlēto juridisko 

personu un mērniecības darbus veikušo sertificēto vai licencēto personu rodas strīds, tad veikto 

darbu pārbaudei un strīda atrisināšanai tiek pieaicināta cita, mērniecībā sertificēta vai licencēta 

persona. Kļūdas gadījumā darbus apmaksā vainīgā puse. Par vainīgās puses pārkāpumu tiek 

informēta mērniecības jomas sertificējošā institūcija. 

10. Ar saistošo noteikumu spēkā stāšanās dienu spēku zaudē Tērvetes novada domes 2010. 

gada 22. jūlija saistošie noteikumi Nr. 9 “Topogrāfiskās informācijas aprites kārtība Tērvetes 

novadā”. 

 

 

 

Domes priekšsēdētāja                                                                                D. Reinika 
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Tērvetes novada domes saistošo noteikumu Nr. 9  

 

„Augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas aprites kārtība Tērvetes novadā” 

paskaidrojuma raksts 

 

Paskaidrojuma raksta 

sadaļas 

Norādāmā informācija 

1. Projekta 

nepieciešamības 

pamatojums 

Saskaņā ar Ģeotelpiskās informācijas likuma  

13.panta sesto daļu un 26.panta trešo daļu pašvaldībai, lai 

nodrošinātu savu funkciju un uzdevumu izpildi, ir pienākums par 

savu administratīvo teritoriju izveidot un uzturēt augstas 

detalizācijas topogrāfiskās informācijas datubāzi atbilstoši 

Ministru kabineta noteiktajai augstas detalizācijas topogrāfiskās 

informācijas specifikācijai, jāveic iesniegtās informācijas 

pārbaudi un jānodrošina datubāzes sadarbspēju ar centrālo 

datubāzi Ministru kabineta noteiktajā kārtībā. Domei jānosaka 

augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas iesniegšanas un 

pieņemšanas kārtība. 

Saistošie noteikumi aizstāj Tērvetes novada domes 2010.gada 

22.jūlija saistošos noteikumus Nr. 9 “Topogrāfiskās informācijas 

aprites kārtība Tērvetes novadā”. 

2. Īss projekta satura 

izklāsts 

 Saistošie noteikumi nosaka kārtību, kādā Tērvetes novada 

administratīvajā teritorijā notiek augstas detalizācijas 

topogrāfiskās informācijas un informācijas par aizsargjoslām 

pieņemšana, pārbaude, uzkrāšana, uzturēšana un izsniegšana. Šie 

noteikumi attiecas arī uz detālplānojumu un zemes ierīcības 

projektu grafiskajām daļām. 

3. Informācija par 

plānoto projekta ietekmi 

uz pašvaldības budžetu 

   

Nav ietekmes   

4. Informācija par 

plānoto projekta ietekmi 

uz sabiedrību 

(mērķgrupām) un 

uzņēmējdarbības vidi 

pašvaldības teritorijā 

    Nav ietekmes 

 

5. Informācija par 

administratīvajām 

procedūrām 

Netiek ieviestas jaunas administratīvās procedūras.  

6. Informācija par 

konsultācijām ar 

privātpersonām 

 Plānotais sabiedrības līdzdalības veids – priekšlikumu un 

iebildumu izvērtēšana pēc saistošo noteikumu projekta 

publicēšanas pašvaldības tīmekļa vietnē www.tervetesnovads.lv. 

Sabiedrības pārstāvju izteiktie priekšlikumi vai iebildumi - 

paredzēts izvērtēt pēc to saņemšanas. 

Domes priekšsēdētāja                                                                            D. Reinika 

 

https://likumi.lv/ta/id/202999-geotelpiskas-informacijas-likums
https://likumi.lv/ta/id/202999-geotelpiskas-informacijas-likums#p13
https://likumi.lv/ta/id/202999-geotelpiskas-informacijas-likums#p26
http://www.tervetesnovads.lv/
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APSTIPRINĀTI 

ar Tērvetes novada domes  

2018. gada 26. aprīļa sēdes lēmumu 

(protokols Nr. 7, 8. §) 

 

Saistošie noteikumi Nr. 10 
 

 “Grozījums Tērvetes novada domes 2013. gada 21. novembra 

saistošajos noteikumos Nr. 29 “Par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu 

 Tērvetes novadā”” 
 

Izdoti saskaņā ar likuma “Par pašvaldībām”  

15.panta pirmās daļas 1.punktu,  

21.panta pirmās daļas 14.punkta  

“e” apakšpunktu 

un 16.punktu, 43.panta trešo daļu,  

Atkritumu apsaimniekošanas likuma  

8.panta pirmās daļas 3.punktu 

  

 

Izdarīt Tērvetes novada domes 2013. gada 21. novembra saistošajos noteikumos Nr. 29 „Par 

sadzīves atkritumu apsaimniekošanu Tērvetes novadā”, turpmāk tekstā - Saistošie noteikumi, šādu 

grozījumu: 
 

Izteikt Saistošo noteikumu 35.punktu šādā redakcijā: 

 

“35. Pašvaldība 30 (trīsdesmit) kalendārās dienas iepriekš informē atkritumu radītājus par 

noteikumu 33.1.apakšpunktā atrunātās sadzīves atkritumu apsaimniekošanas maksas daļas 

izmaiņām, ievietojot attiecīgu paziņojumu novada domes informatīvajā izdevumā un pašvaldības 

tīmekļa vietnē.”. 

 

 

 

Domes priekšsēdētāja                                                                            D. Reinika 
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Tērvetes novada domes saistošo noteikumu Nr. 10  

„Grozījums Tērvetes novada domes 2013. gada 21. novembra 

saistošajos noteikumos Nr. 29 “Par sadzīves atkritumu  

apsaimniekošanuTērvetes novadā”” 

paskaidrojuma raksts 

 

Paskaidrojuma raksta 

sadaļas 

Norādāmā informācija 

1. Projekta 

nepieciešamības 

pamatojums 

Saskaņā ar pēdējiem grozījumiem Atkritumu apsaimniekošanas 

likumā (pieņemti 07.12.2017., stājās spēkā no 01.01.2018) ir 

veiktas izmaiņas atkritumu apsaimniekošanas regulējumā, t.sk. par 

atkritumu apsaimniekošanas maksas sastāvu. Tie paredz, ka, sākot 

ar 2018. gada 1. janvāri, pašvaldība ar lēmumu nosaka maksu tikai 

par sadzīves atkritumu savākšanu, pārvadāšanu, pārkraušanu, 

šķirošanu un citām normatīvajos aktos noteiktajām darbībām, ko 

veic pirms atkritumu reģenerācijas un kas samazina apglabājamo 

atkritumu apjomu, par uzglabāšanu, dalītās atkritumu savākšanas, 

pārkraušanas un šķirošanas infrastruktūras objektu uzturēšanu 

atbilstoši līgumam, kuru noslēgusi pašvaldība un atkritumu 

apsaimniekotājs. Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija 

(turpmāk – SPRK) apstiprinās tarifu par sadzīves atkritumu 

apglabāšanu atkritumu poligonos, kurā būs ietverts arī dabas 

resursu nodoklis par atkritumu apglabāšanu. Mainoties SPRK 

apstiprinātajam tarifam vai dabas resursu nodokļa likmei par 

atkritumu apglabāšanu, pašvaldībai vairs nebūs jāgroza lēmums 

par atkritumu apsaimniekošanas maksu un apsaimniekotājs to 

piemēros ar tās spēkā stāšanās dienu. 

Vadoties no minētajām izmaiņām ir nepieciešams arī attiecīgi 

grozīt Tērvetes novada domes 2013. gada 21. novembra saistošos 

noteikumus Nr. 29 “Par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu 

Tērvetes novadā”.  

2. Īss projekta satura 

izklāsts 

 Ar saistošajiem noteikumiem tiek grozīts Tērvetes novada domes 

2013. gada 21. novembra saistošo noteikumu Nr. 29 “Par sadzīves 

atkritumu apsaimniekošanu Tērvetes novadā” 35. punkts, lai 

nodrošinātu tā atbilstību Atkritumu apsaimniekošanas likuma 

regulējumam. 

 

3. Informācija par 

plānoto projekta ietekmi 

uz pašvaldības budžetu 

   

Nav ietekmes.   

4. Informācija par 

plānoto projekta ietekmi 

uz sabiedrību 

(mērķgrupām) un 

uzņēmējdarbības vidi 

pašvaldības teritorijā 

    Nav ietekmes 
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5. Informācija par 

administratīvajām 

procedūrām 

Netiek ieviestas jaunas administratīvās procedūras.  

6. Informācija par 

konsultācijām ar 

privātpersonām 

 Plānotais sabiedrības līdzdalības veids – priekšlikumu un 

iebildumu izvērtēšana pēc saistošo noteikumu projekta 

publicēšanas pašvaldības tīmekļa vietnē www.tervetesnovads.lv. 

Sabiedrības pārstāvju izteiktie priekšlikumi vai iebildumi - 

paredzēts izvērtēt pēc to saņemšanas. 

 

Domes priekšsēdētāja                                                                                         D. Reinika 

 

 

 

 

APSTIPRINĀTI 

ar Tērvetes novada domes 

                                                                                         2013. gada 21. novembra sēdes  

                                                                                  lēmumu ( prot.Nr.15, paragrāfs 4 ),  

ar precizējumiem, kas apstiprināti ar Tērvetes novada domes 

                                                                                         2014. gada 23. janvāra sēdes  

                                                                                 lēmumu ( prot. Nr. 1, paragrāfs 31),  

ar grozījumu 2018. gada 26. aprīļa sēdē 

(protokols Nr. 7, 8. §) 

 

 

 

Saistošie noteikumi Nr. 29 

“ Par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu Tērvetes novadā”  
 

Izdoti saskaņā ar likuma “Par pašvaldībām”  

15.panta pirmās daļas 1.punktu,  

21.panta pirmās daļas 14.punkta “e” apakšpunktu 

 un 16.punktu, 43.panta trešo daļu,  

Atkritumu apsaimniekošanas likuma  

8.panta pirmās daļas 3.punktu 

 

 

 

 
I. Vispārīgie jautājumi 

 

 

1. Saistošie noteikumi (turpmāk – noteikumi) nosaka atkritumu apsaimniekošanas kārtību Tērvetes 

novada (turpmāk – novads) administratīvajā teritorijā, lai aizsargātu vidi, cilvēku dzīvību un 

veselību, nodrošinātu atkritumu dalītu savākšanu un reģenerāciju, kā arī veicinātu dabas resursu 

efektīvu izmantošanu un apglabājamo atkritumu apjoma samazināšanu, tajā skaitā: 

     1.1. novada administratīvās teritorijas atkritumu apsaimniekošanas zonu, atkritumu 

apsaimniekošanas organizēšanas kārtību; 

     1.2. atkritumu radītāja tiesības un pienākumus; 

http://www.tervetesnovads.lv/
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     1.3. atkritumu apsaimniekotāja tiesības un pienākumus; 

     1.4. aizliegumus un prasības atkritumu savākšanai, tajā skaitā prasības sadzīvē radušos 

bīstamo atkritumu apsaimniekošanai, atkritumu dalītai savākšanai un šķirošanai, kā arī prasības 

minimālajam sadzīves atkritumu savākšanas biežumam 

     1.5. kārtību, kādā veicami maksājumi par atkritumu apsaimniekošanu; 

     1.6. administratīvo atbildību par noteikumu pārkāpšanu. 

 

2. Sadzīves atkritumu apsaimniekošana novadā tiek veikta atbilstoši Atkritumu 

apsaimniekošanas valsts plānam un normatīvo aktu prasībām. 

 

3. Noteikumos tiek lietoti termini atbilstoši Atkritumu apsaimniekošanas likuma 1.pantam, kā 

arī: 

     3.1.pašvaldība – šo saistošo noteikumu izpratnē Tērvetes novada pašvaldība; 

     3.2.bioloģiskie atkritumi – bioloģiski noārdāmi dārzu vai parku atkritumi, mājsaimniecību, 

restorānu, sabiedriskās ēdināšanas iestāžu un mazumtirdzniecības, pārtikas un virtuves 

atkritumi un citi tiem pielīdzināmi pārtikas ražošanas atkritumi; 

     3.3.konteiners – savākto atkritumu novietošanai piemērots kustams priekšmets, kura 

minimālais tilpums ir 140 litri; 

     3.4. trafarēts maiss – savākto atkritumu novietošanai paredzēts priekšapmaksas speciāls 

trafarēts maiss, kura minimālais tilpums ir 60 litri;  

     3.5. atkritumu urna – atkritumu novietošanai piemērots ar nekustamā īpašuma daļu (ēkas, 

būves vai zemes daļu) savienots priekšmets; 

     3.6. lielgabarīta atkritumi – atkritumi, kurus to izmēru dēļ nevar un nedrīkst ievietot 

konteineros, tai skaitā mēbeles, būvgruži utml.; 

     3.7. decentralizēta kanalizācijas sistēma – speciāli izbūvēta, videi droša jebkāda veida 

tvertne, baseins vai cits mākslīgi izveidots rezervuārs, kas nodrošina, ka nekustamajā īpašumā 

radītie decentralizētās kanalizācijas sistēmas atkritumi tiek savākti, pārstrādāti un uzkrāti 

decentralizētā kanalizācijas sistēmā; 

     3.8. individuālā māja – ģimenes dzīvojamā māja vai savrupmāja, kuras izmantošana ietver 

ģimenes dzīvošanu (mājsaimniecību), vai viensēta (zemnieku sēta); 

     3.9. pavasara un vasaras sezona – laika periods no 1.maija līdz 15.oktobrim; 

     3.10. pasākuma organizators – fiziska vai juridiska persona vai arī valsts vai pašvaldības 

iestāde, kas plāno un organizē publisku pasākumu publiskā vietā neatkarīgi no īpašuma 

piederības; 

     3.11.vasarnieks – vasarnīcas, dārza mājas vai citas īslaicīgas apmešanās dzīvojamās ēkas 

īpašnieks, valdītājs, lietotājs (tajā skaitā īrnieks) vai viņa pilnvarotā persona, kas ir atkritumu 

radītājs pavasara/vasaras sezonā; 

     3.12.atkritumu apsaimniekotājs – komersants, kurš ir saņēmis attiecīgu atļauju atkritumu 

apsaimniekošanai Atkritumu apsaimniekošanas likumā noteiktajā  kārtībā un ar kuru Tērvetes 

novada dome ir noslēgusi līgumu, kas paredz atkritumu apsaimniekošanas pakalpojumu 

sniegšanu Tērvetes novada administratīvajā teritorijā. Tērvetes novada dome publisko 

iepirkumu vai publisko un privāto partnerību regulējošos normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā 

izvēlas atkritumu apsaimniekotāju, kurš veiks sadzīves atkritumu savākšanu, pārvadāšanu, 

pārkraušanu un uzglabāšanu Tērvetes novada administratīvajā teritorijā; 

     3.13. atkritumu apsaimniekošanas zona – novada administratīvā teritorija, kurā atbilstoši 

līgumam ar pašvaldību, atkritumu apsaimniekotājs veic līgumā paredzētās darbības; 

     3.14. sadzīves atkritumu dalītās savākšanas punkts – speciāli aprīkota vieta dažādu veidu 

atkritumu dalītai savākšanai un īslaicīgai uzglabāšanai konteineros ne ilgāk kā 1 (vienu) nedēļu 

bioloģiski noārdāmiem atkritumiem un 6 (sešas) nedēļas – pārējiem sadzīves atkritumiem pirms 

to pārvadāšanas. Sadzīves atkritumu dalītās savākšanas punktā nodrošina vismaz trīs veidu 

atkritumu dalītu savākšanu. 
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4. Atkritumu apsaimniekošana novada administratīvajā teritorijā nedrīkst negatīvi ietekmēt 

novada vidi un iedzīvotājus, tajā skaitā: 

     4.1. radīt apdraudējumu ūdeņiem, gaisam, augsnei, kā arī augiem un dzīvniekiem; 

     4.2.radīt traucējošus trokšņus vai smakas; 

     4.3.nelabvēlīgi ietekmēt ainavas un īpaši aizsargājamās dabas teritorijas; 

     4.4. piesārņot un piegružot vidi. 

 

5. Noteikumi attiecas uz visiem atkritumu radītājiem, kas pastāvīgi dzīvo vai īslaicīgi uzturas 

savā, valdījumā vai lietojumā esošajā nekustamajā īpašumā un/vai strādā, tajā skaitā nodarbojas 

ar komercdarbību novada administratīvajā teritorijā. Noteikumus nepiemēro, ja citos 

normatīvajos aktos atkritumu apsaimniekošanai atsevišķā nozarē vai jomā ir noteikta cita 

kārtība. 

 

II. Atkritumu apsaimniekošanas organizēšana 
6. Visa novada administratīvā teritorija veido vienu sadzīves atkritumu apsaimniekošanas zonu 

(turpmāk – atkritumu apsaimniekošanas zona). 

 

7. Atkritumu apsaimniekošanas zonā pašvaldība organizē pasākumu kopumu, kas nodrošina 

apsaimniekojamo sadzīves atkritumu daudzuma samazināšanu, tajā skaitā: 

     7.1. novērš atkritumu izmešanu mežos, grāvjos un tamlīdzīgi; 

     7.2.attīsta atkritumu dalītu savākšanu, uzlabo atkritumu radītāju prettiesisko darbību 

novēršanas mehānismu; 

     7.3. ietver bioloģiski noārdāmu sadzīves atkritumu kompostēšanas popularizēšanu 

atkritumu radītājiem; 

     7.4. iesaista sabiedrību un veic tās izglītošanu jautājumos, kas saistīti ar atkritumu šķirošanu. 

 

8. Atkritumu apsaimniekošanas zonā sadzīves atkritumus apsaimnieko 1 (viens) atkritumu 

apsaimniekotājs. 

 

9. Atkritumu savākšanai novada administratīvajā teritorijā tiek izmantoti atkritumu konteineri 

vai šim nolūkam paredzēti trafarēti maisi . 

 

10. Atkritumu savākšanas sistēmu novada administratīvajā teritorijā veido: 

     10.1. Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā noslēgtais līgums ar 

atkritumu apsaimniekotāju novada administratīvajā teritorijā; 

     10.2.atkritumu radītāja noslēgtais līgums ar atkritumu apsaimniekotāju par sadzīves un/vai 

dalīto atkritumu savākšanu; 

     10.3. sadzīves atkritumu savākšana (tajā skaitā arī atkritumu dalītā savākšana), atkritumu 

nogādāšana speciāli izveidotajos dalīto atkritumu savākšanas punktos vai laukumos, sadzīves 

atkritumu pārvadāšana, pārkraušana, uzglabāšana un savākto sadzīves atkritumu apglabāšana 

atkritumu poligonā; 

     10.4. citu ar atkritumu apsaimniekošanu saistītu funkciju izpilde atbilstoši noteikumiem un 

atkritumu apsaimniekošanas jomu regulējošajiem normatīvajiem aktiem. 

 

11.Novada atkritumu dalītās savākšanas sistēmas izveide ietver: 

     11.1.koplietošanas sadzīves atkritumu dalītās savākšanas punktu ierīkošanu; 

     11.2.atkritumu frakciju savākšanu: papīrs/kartons, PET pudeles/plastmasa; stikls; 

     11.3.novada sabiedrības izglītošanu un aktīvu iesaistīšanu atkritumu dalītā savākšanā. 
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12. Atkritumu savākšana, pārkraušana, šķirošana, uzglabāšana, reģenerācija vai apglabāšana ir 

atļauta tikai tam paredzētajās vietās, ja komersants ir saņēmis atbilstošu piesārņojošās darbības 

veikšanas atļauju atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajam.  

 

13. Pašvaldība organizē un kontrolē sadzīves atkritumu apsaimniekošanu novada 

administratīvajā teritorijā saskaņā ar atkritumu apsaimniekošanas valsts plānu un 

normatīvajiem aktiem, tajā skaitā: 

     13.1. publisko iepirkumu reglamentējošos aktos noteiktajā kārtībā izvēlas atkritumu 

apsaimniekotāju, kas veiks sadzīves atkritumu apsaimniekošanu novada administratīvajā 

teritorijā, un slēdz iepirkuma līgumu ar to par attiecīgajiem pakalpojumiem; 

     13.2. organizē dažādu atkritumu grupu atsevišķas savākšanas plūsmu. 

 

III. Atkritumu radītāja tiesības un pienākumi 
 

14. Atkritumu radītāju pienākumi ir: 

     14.1. piedalīties un iekļauties pašvaldības noteiktajā atkritumu apsaimniekošanas sistēmā 

atbilstoši noteikumu prasībām, atkritumu apsaimniekošanas zonā atbildot par atkritumu 

savākšanu vai atkritumu dalītu savākšanu no īpašumā vai valdījumā vai lietojumā esošā 

nekustamā īpašuma, un nogādāt tos nekustamā īpašuma īpašnieka vai atkritumu 

apsaimniekotāja noteiktajā vietā atbilstoši atkritumu apsaimniekošanas jomu regulējošiem 

normatīvajiem aktiem; 

     14.2. slēgt līgumu ar atkritumu apsaimniekotāju par sadzīves atkritumu savākšanu, 

pārvadāšanu, pārkraušanu un uzglabāšanu. Minimālais līgumā nosakāmais sadzīves atkritumu 

savākšanas biežums ir ne retāk kā reizi divos mēnešos; 

     14.3. samaksāt noteikumos paredzētos ar atkritumu apsaimniekošanu saistītos maksājumus; 

     14.4. izmantot atkritumu savākšanai un uzglabāšanai tikai noteiktajam atkritumu veidam 

paredzētās iekārtas un konteinerus; 

     14.5. nodrošināt atsevišķu atkritumu veidu (piemēram, lielgabarīta atkritumu) nogādāšanu 

pārstrādes vai apglabāšanas vietās – ar savu transportu, izmantojot atkritumu apsaimniekotāja 

pakalpojumus vai pašvaldības pakalpojumus; 

     14.6. nodrošināt specializētā transportlīdzekļa brīvu piekļuvi konteineriem. Ja to nav 

iespējams ievērot, tad atkritumu apsaimniekotājs, kurš noslēdzis līgumu ar pašvaldību par 

sadzīves atkritumu apsaimniekošanu, līgumā ar sadzīves atkritumu radītāju nosaka citus 

atkritumu savākšanas paņēmienus. 

 

15. Papildus noteikumu 14.punktā minētajiem pienākumiem: 

     15.1. individuālās mājas īpašnieks, valdītājs, lietotājs (tajā skaitā īrnieks) vai viņa pilnvarota 

persona kā sadzīves atkritumu radītājs: 

            15.1.1. sadzīves atkritumu savākšanai izmanto konteineru vai trafarētos maisus; 

            15.1.2. līgumā ar sadzīves atkritumu apsaimniekotāju, atbilstoši konkrētajiem atkritumu 

apsaimniekošanas apstākļiem, situācijai un sadzīves atkritumu daudzumam, nosaka sadzīves 

atkritumu savākšanai nepieciešamo konteineru skaitu un tilpumu, konteineru iztukšošanas 

biežumu, to saskaņošanas kārtību. Līgumā ar sadzīves atkritumu apsaimniekotāju norādāmais 

atkritumu izvešanas biežums nedrīkst būt retāk  kā vienu reizi divos mēnešos; 

            15.1.3. pieprasa atkritumu apsaimniekotājam atkritumu savākšanai nepieciešamos 

trafaretos maisus vai konteinerus atbilstoši faktiski radīto atkritumu daudzumam; 

            15.1.4. būvniecības un būvju nojaukšanas atkritumus savāc atsevišķi no citiem sadzīves 

atkritumiem teritorijā, kurā notiek būvdarbi, atsevišķi sedzot šo atkritumu apsaimniekošanas 

izmaksas; 
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            15.1.5. piedalās pašvaldības veidotajā atkritumu dalītās savākšanas sistēmā, dalīti 

savācot norādīto atkritumu veidus un novietojot tos sadzīves atkritumu dalītās savākšanas 

punktos vai šķiroto atkritumu savākšanas laukumos; 

            15.1.6. kompostē bioloģiskos atkritumus sava īpašuma, valdījuma vai lietojuma 

teritorijā, ja tas nerada kaitējumu cilvēku dzīvībai un veselībai, videi, kā arī personu mantai; 

            15.1.7. nodrošina, ka katru konteineru tā iztukšošanas dienās no nekustamā īpašuma 

privātā pagalma pārvieto specializētajam transportlīdzeklim pieejamā vietā, kur tas netraucē 

gājēju un citu transportlīdzekļu kustību, un ka pēc atkritumu izvešanas katru konteineru novieto 

atpakaļ to pastāvīgajā atrašanās vietā; 

            15.1.8. uztur nekustamajā īpašumā katru esošo konteineru tīru un lietošanai derīgā 

kārtībā; 

     15.2. daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas pārvaldītājs (ar kuru dzīvokļu īpašnieku kopība 

noslēgusi attiecīgu līgumu) kā sadzīves atkritumu radītājs: 

            15.2.1. ierāda katras daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas iedzīvotājiem attiecīgu atkritumu 

savākšanas vietu; 

            15.2.2. nosaka sadzīves atkritumu savākšanai nepieciešamo konteineru skaitu un 

tilpumu, to saskaņošanas kārtību, ņemot vērā sadzīves atkritumu daudzumu, konteineru 

iztukšošanas biežumu un atkritumu izvešanas laika grafiku līgumā ar sadzīves atkritumu 

apsaimniekotāju, atbilstoši konkrētajiem atkritumu apsaimniekošanas apstākļiem un situācijai; 

     15.3. daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas dzīvokļa īpašnieks, valdītājs, lietotājs (tajā skaitā 

īrnieks) vai viņa pilnvarota persona kā sadzīves atkritumu radītājs, gadījumā, kad attiecīgās 

daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas dzīvokļu īpašnieku kopība nav izvēlējusies namu 

apsaimniekotāju :  

            15.3.1. sadzīves atkritumu savākšanai izmanto konteineru vai trafarētos maisus, 

novietojot tos ar daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas dzīvokļu īpašnieku kopības lēmumu 

noteiktajā attiecīgā atkritumu savākšanas vietā; 

            15.3.2. līgumā ar sadzīves atkritumu apsaimniekotāju, atbilstoši konkrētajiem atkritumu 

apsaimniekošanas apstākļiem, situācijai un sadzīves atkritumu daudzumam, nosaka sadzīves 

atkritumu savākšanai nepieciešamo konteineru skaitu un tilpumu, konteineru iztukšošanas 

biežumu, to saskaņošanas kārtību. Līgumā ar sadzīves atkritumu apsaimniekotāju norādāmais 

atkritumu izvešanas biežums nedrīkst būt retāks kā vienu reizi mēnesī; 

            15.3.3. pieprasa atkritumu apsaimniekotājam atkritumu savākšanai nepieciešamos 

trafaretos maisus vai konteinerus atbilstoši faktiski radīto atkritumu daudzumam; 

            15.3.4. piedalās pašvaldības veidotajā atkritumu dalītās savākšanas sistēmā, dalīti 

savācot norādīto atkritumu veidus un novietojot tos sadzīves atkritumu dalītās savākšanas 

punktos vai šķiroto atkritumu savākšanas laukumos; 

            15.3.5. uztur pārziņā esošos atkritumu konteinerus tīrus un lietošanai derīgā kārtībā; 

     15.4. nekustamā īpašuma īpašnieks nodrošina, ka pie iestāžu, biroju, viesnīcu un tām līdzīga 

pielietojuma ēku, vairumtirdzniecības un mazumtirdzniecības ēku ieejām vai to tuvumā, 

tirdzniecības vietās, parkos un skvēros, autobusu pieturās un citās sabiedriskās vietās un pie 

daudzdzīvokļu dzīvojamo māju ieejām vai to tuvumā ierīko atkritumu urnas un uztur tās kārtībā. 

Atkritumu urnas iztukšo pēc nepieciešamības, bet ne retāk kā 2 (divas) reizes nedēļā; 

     15.5. pasākumu organizators, saskaņojot ar pašvaldību, aprīko pasākuma vietu ar atkritumu 

konteineriem vai atkritumu urnām pasākuma laikā, kā arī nodrošina attiecīgās teritorijas 

sakopšanu 5 (piecu) stundu laikā pēc pasākuma noslēguma. Vietās, kur notiek intensīva gājēju 

un satiksmes kustība, pasākuma organizators nodrošina attiecīgās novada teritorijas sakopšanu 

1 (vienas) stundas laikā no pasākuma noslēguma (nakts laikā attiecīgās novada teritorijas 

sakopšanu nodrošina līdz nākamās dienas plkst. 08.00); 

     15.6. kapu apkopšanas rezultātā radušos neorganiskos atkritumus ievietot attiecīgajā kapu 

zonā izvietotajos pašvaldības konteineros. 
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16. Īpašnieks, kura īpašumā novietoti bīstamie atkritumi, nodod atkritumus bīstamo atkritumu 

apsaimniekotājam, kurš ir saņēmis atļauju attiecīgo bīstamo atkritumu apsaimniekošanai un ar 

kuru zemes īpašnieks ir noslēdzis līgumu, kā arī sedz bīstamo atkritumu apsaimniekošanas 

izmaksas. 

 

17. Vasarniekiem kā atkritumu radītājiem papildus noteikumu 14.punktā minētajiem 

pienākumiem ir jāievēro arī noteikumu 15.1.punktā noteiktie pienākumi, ciktāl tie nerunā pretī 

šajā punktā noteiktajam. Slēdzot līgumu par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu ar atkritumu 

apsaimniekotāju, tajā nosaka pavasara/vasaras sezonai atbilstošu līguma termiņu. 

 

18. Persona, kuras īpašumā ir nekustamais īpašums, var neslēgt noteikumos paredzēto līgumu 

ar atkritumu apsaimniekotāju par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu, ja nekustamā īpašuma 

sastāvā ir tikai zeme, uz kuras nav ēku, īslaicīgas uzturēšanās būvju vai pārvietojamu 

konstrukciju. 

 

 

 

IV. Atkritumu apsaimniekotājs, tā tiesības un pienākumi 
 

19. Pašvaldība normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā izvēlas atkritumu apsaimniekotāju, kurš 

veiks sadzīves atkritumu savākšanu, pārvadāšanu, pārkraušanu un uzglabāšanu sadzīves 

atkritumu apsaimniekošanas zonā, organizējot attiecīgo publiskā iepirkuma procedūru tādā 

termiņā, lai nodrošinātu sadzīves atkritumu apsaimniekošanas pakalpojuma sniegšanas 

nepārtrauktību. 

 

20. Pašvaldība slēdz līgumu ar atkritumu apsaimniekotāju, kurš izraudzīts publisko iepirkumu 

regulējošos normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā un veiks sadzīves atkritumu savākšanu, tajā 

skaitā atkritumu dalīto savākšanu, pārvadāšanu, pārkraušanu un uzglabāšanu sadzīves 

atkritumu apsaimniekošanas zonā pēc iepriekšējā līguma darbības termiņa beigām. 

 

21. Noteikumu iepriekšējā punktā minēto līgumu pašvaldība un atkritumu apsaimniekotājs 

slēdz uz laiku, kas nav īsāks par 3 (trim) gadiem un nav ilgāks par 5 (pieciem) gadiem. 

 

22. Pašvaldība informē novada administratīvās teritorijas atkritumu radītājus par teritorijas 

dalījumu vienā sadzīves atkritumu apsaimniekošanas zonā un par atkritumu apsaimniekotāju, 

ar kuru noslēgts līgums par atkritumu savākšanu, pārvadāšanu, pārkraušanu un uzglabāšanu 

atkritumu apsaimniekošanas zonā, 1 (viena) mēneša laikā no līguma noslēgšanas dienas ar 

attiecīgu paziņojumu novada domes informatīvajā izdevumā un pašvaldības tīmekļa vietnē. 

 

23. Atkritumu apsaimniekotāja pienākumi ir: 

     23.1. pirms darbības uzsākšanas novada administratīvajā teritorijā noslēgt līgumu ar 

pašvaldību par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā; 

     23.2. saņemt normatīvajos aktos noteikto atļauju atkritumu apsaimniekošanai; 

     23.3. slēgt līgumus ar atkritumu radītājiem pašvaldības atkritumu apsaimniekošanas zonā; 

     23.4. sadzīves atkritumu apsaimniekošanā izmantot konteinerus, specializētus 

transportlīdzekļus, iekārtas un ierīces, kas nerada kaitējumu cilvēka dzīvībai un veselībai, videi; 

     23.5. atbilstoši radītajam sadzīves atkritumu daudzumam, nodrošināt atkritumu radītājus ar 

atbilstoša tilpuma un skaita konteineriem; 

     23.6. atbilstoši saskaņotiem grafikiem nodrošināt kārtīgu un rūpīgu: 

            23.6.1. konteineru iztukšošanu un izvešanu; 

            23.6.2. atkritumu izvešanu no konteineru laukumiem; 
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            23.6.4. sadzīves atkritumu savākšanu un izvešanas regularitāti visiem novada atkritumu 

radītājiem, tai skaitā atkritumu dalīto savākšanu un izvešanu; 

     23.8. remontēt vai nomainīt bojātus konteinerus, ja tie nav citas personas īpašums; 

     23.9. pēc pašvaldības pieprasījuma organizēt atkritumu savākšanu un izvešanu no 

pašvaldības konteineriem, kas izvietoti pašvaldības teritorijā; 

     23.10. nogādāt savāktos nešķirotos sadzīves atkritumus atkritumu apglabāšanas poligonā 

atbilstoši Atkritumu apsaimniekošanas valsts plāna 2013.-2020.gadam prasībām, ar šim 

nolūkam paredzētajiem specializētajiem transportlīdzekļiem; 

     23.11. noslēgtā līguma ar pašvaldību par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu noteiktajā 

kārtībā un apjomos ierīkot koplietošanas sadzīves atkritumu dalītās savākšanas punktus 

atkritumu savākšanai no novada atkritumu radītājiem; 

     23.12. nodrošināt konteineru laukumu sakopšanu pēc sadzīves atkritumu savākšanas, ja 

piesārņojums radies konteineru iztukšošanas laikā; 

24. Sadzīves atkritumi pēc to nodošanas atkritumu pārstrādes vai apglabāšanas komersantiem 

pāriet attiecīgo komersantu īpašumā. 

 

V. Atkritumu apsaimniekošanas aizliegumi 
 

25. Novada administratīvajā teritorijā aizliegts: 

     25.1. realizēt sadzīves atkritumu apsaimniekošanu bez konteineriem vai trafarētiem maisiem 

un nav pieļaujams, ka atkritumus izliek brīvā veidā vai parastos maisos , kā arī nav pieļaujams, 

ka atkritumus izliek citu īpašnieku teritorijā izvietotajās atkritumu savākšanas konteineros; 

     25.2. novietot sadzīves atkritumus vietās, kur to savākšana vai apglabāšana nav atļauta; 

     25.3. novietot (pastāvīgi) konteinerus uz gājēju ietves vai braucamās daļas (izņemot, ielas, 

kur konteineri netraucē satiksmi vai gājēju plūsmu, kā arī vietās, kur tas ir vienīgais iespējamais 

risinājums); 

     25.4. ievietot atkritumu urnās un konteineros degošus, viegli uzliesmojošus un eksplozīvus 

priekšmetus, šķidrus atkritumus, infekcijas slimības izraisošus atkritumus, lielgabarīta 

atkritumus, būvniecības un būvju nojaukšanas atkritumus, ielu smiltis un sadzīvē radušos 

bīstamos atkritumus vai kā citādi bojāt vai iznīcināt atkritumu urnas un konteinerus; 

     25.5. cieši sablīvēt, iesaldēt vai sadedzināt atkritumus atkritumu urnās un konteineros; 

     25.6. ievietot nešķirotus atkritumus dalītās savākšanas konteineros; 

     25.7. novietot būvniecības atkritumus ārpus teritorijas, kur notiek būvdarbi; 

     25.8. jebkādā veidā bojāt vai iznīcināt atkritumu konteinerus un atkritumu urnas; 

     25.9. veikt citas darbības, kas rada vides piesārņošanu vai ir pretrunā ar normatīvajos aktos 

ietverto regulējumu. 

 

26. Atkritumu apsaimniekotājam, veicot atkritumu savākšanu, aizliegts bojāt ēkas (būves) 

labiekārtojumu, apstādījumus un apstādījuma elementus. Ja ir pārkāpts minētais aizliegums, tad 

atkritumu apsaimniekotājam ir jāatlīdzina trešajām personām nodarītie zaudējumi.  

 

 

 

VI. Atkritumu dalītā savākšana un šķirošana 
 

27. Novada pašvaldības teritorijā, kur notiek atkritumu dalītā savākšana, atkritumu radītāji šķiro 

sadzīves atkritumus un novieto tos speciāli tam iekārtotos sadzīves atkritumu dalītās savākšanas 

punktos vai šķiroto atkritumu savākšanas laukumos. 

 

28. Dalīti tiek savākti rašanās vietā sašķirotie, otrreiz izmantojamie un pārstrādājamie sadzīves 

atkritumi (piemēram, papīrs, plastmasa un stikls) atbilstoši normatīvo aktu prasībām. 
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29. Atkritumu apsaimniekotāji: 

     29.1. laikus informē atkritumu radītājus un pašvaldību par jauna šķiroto atkritumu 

savākšanas veida ieviešanu un attiecīgo tvertņu krāsojumu vai apzīmējumu ar attiecīgu 

paziņojumu novada pašvaldības informatīvajā izdevumā un pašvaldības mājas lapā; 

     29.2. pēc atkritumu izvešanas nodrošina šķiroto atkritumu savākšanas vietu sakopšanu, ja 

piesārņojums radies atkritumu izvešanas laikā; 

     29.3. sadzīves atkritumu dalītās savākšanas punktā nodrošina vismaz trīs veidu 

(papīrs/kartons; PET pudeles/plastmasa; stikls) atkritumu dalītu savākšanu. 

 

VII. Prasības bīstamo atkritumu apsaimniekošanai 
 

30. Ir aizliegts sajaukt bīstamos atkritumus ar sadzīves atkritumiem. 

31. Bīstamo atkritumu radītājs: 

     31.1. atdala bīstamos atkritumus no citu veidu atkritumiem; 

     31.2. uzglabā bīstamos atkritumus tā, lai tie neapdraudētu cilvēku dzīvību un veselību, vidi, 

kā arī personu mantu; 

     31.3. nogādā bīstamos atkritumus speciāli aprīkotās bīstamo atkritumu savākšanas vietās vai 

slēdz līgumu par bīstamo atkritumu apsaimniekošanu ar personu, kura veic bīstamo atkritumu 

apsaimniekošanu un ir saņēmusi atļauju veikt bīstamo atkritumu apsaimniekošanu; 

     31.4. atlīdzina bīstamo atkritumu apsaimniekošanas izmaksas. 

 

32. Maksu par bīstamo atkritumu savākšanu, pārvadāšanu, pārkraušanu, uzglabāšanu, 

reģenerāciju nosaka, bīstamo atkritumu radītājam vienojoties ar atkritumu apsaimniekotāju, kas 

veic attiecīgas darbības. Maksu par bīstamo atkritumu apglabāšanu nosaka Ministru kabineta 

noteikumu noteiktajā kārtībā. 

 

 

IX. Maksa par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu 
 

33. Maksu par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu veido: 

     33.1. maksa par sadzīves atkritumu savākšanu, pārvadāšanu, pārkraušanu, uzglabāšanu, 

atkritumu dalītās savākšanas, šķirošanas un pārkraušanas infrastruktūras objektu uzturēšanu 

atbilstoši līgumam, kas noslēgts starp pašvaldību un publisko iepirkumu regulējošos 

normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā izvēlēto atkritumu apsaimniekotāju, kurš veic sadzīves 

atkritumu apsaimniekošanu atkritumu apsaimniekošanas zonā; 

     33.2. sabiedrisko pakalpojumu regulatora apstiprinātais tarifs par sadzīves atkritumu 

apglabāšanu reģionālajā sadzīves atkritumu apglabāšanas atkritumu poligonā, ko nosaka 

likumā "Par sabiedrisko pakalpojumu regulatoriem" paredzētajā kārtībā; 

     33.3. dabas resursu nodoklis par atkritumu apglabāšanu normatīvajos aktos noteiktajā 

apmērā. 

 

34. Atkritumu apsaimniekotājs, ko atbilstoši publiskā iepirkuma procedūrai izvēlējusies 

pašvaldība, nodrošina sadzīves atkritumu savākšanu, pārvadāšanu, pārkraušanu un 

uzglabāšanu, atkritumu dalītās savākšanas, šķirošanas un pārkraušanas infrastruktūras objektu 

uzturēšanu par vienādu maksu visiem atkritumu radītājiem atkritumu apsaimniekošanas zonā, 

atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā noslēgtajam līgumam ar pašvaldību. 

 

35. Pašvaldība 30 (trīsdesmit) kalendārās dienas iepriekš informē atkritumu radītājus par 

noteikumu 33.1.apakšpunktā atrunātās sadzīves atkritumu apsaimniekošanas maksas daļas 

http://m.likumi.lv/doc.php?id=12483
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izmaiņām, ievietojot attiecīgu paziņojumu novada domes informatīvajā izdevumā un 

pašvaldības tīmekļa vietnē. 

 

X. Administratīvā atbildība par noteikumu pārkāpšanu 

36.  Par noteikumu pārkāpumiem fiziskas un juridiskas personas atbild Latvijas Administratīvo 

pārkāpumu kodeksā noteiktajā kārtībā. 

37.     Noteikumu izpildi kontrolē institūcijas (amatpersonas), kas Latvijas Administratīvo 

pārkāpumu kodeksā noteiktajā kārtībā pilnvarotas izskatīt administratīvo pārkāpumu lietas par 

noteikumu neievērošanu novadā. 

38. Administratīvais sods vainīgo personu neatbrīvo no pienākuma atlīdzināt noteikumu 

pārkāpuma rezultātā nodarītos zaudējumus. 

 

Domes priekšsēdētāja                                                                          D. Reinika 

 

 

 

 

 

APSTIPRINĀTI 

ar Tērvetes novada domes  

2018. gada 26. aprīļa sēdes lēmumu 

(protokols Nr. 7, 9.§) 

 

Saistošie noteikumi Nr. 11 
 

 “Grozījums Tērvetes novada pašvaldības 2009. gada 17. septembra 

saistošajos noteikumos Nr. 8 “Tērvetes pašvaldības nolikums”” 
 

Izdoti pamatojoties uz likuma  

„Par pašvaldībām” 21.panta  

pirmās daļas 1.punktu un 24.pantu  
 

 

Izdarīt Tērvetes novada pašvaldības 2009. gada 17. septembra saistošajos noteikumos Nr. 8 

„Tērvetes pašvaldības nolikums”, turpmāk tekstā - Saistošie noteikumi, šādu grozījumu: 
 

Izteikt Saistošo noteikumu 10.5.apakšpunktu šādā redakcijā: 

 

“10.5. Medību koordinācijas komisiju;”. 

 

 

Domes priekšsēdētāja                                                                            D. Reinika 

 

 

 

 

 

 

 

http://m.likumi.lv/doc.php?id=89648
http://m.likumi.lv/doc.php?id=89648
http://m.likumi.lv/doc.php?id=89648
http://m.likumi.lv/doc.php?id=89648
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Tērvetes novada domes saistošo noteikumu Nr. 11 

„Grozījums Tērvetes novada pašvaldības 2009. gada 17. septembra 

saistošajos noteikumos Nr. 8 “Tērvetes pašvaldības nolikums”” 

 

paskaidrojuma raksts 

 
Paskaidrojuma raksta 

sadaļas 

Norādāmā informācija 

1. Projekta 

nepieciešamības 

pamatojums 

   Pastāvošais tiesiskais regulējums: likuma „Par pašvaldībām” 

21.panta pirmās daļas 1.punkts paredz, ka tikai dome var izskatīt 

jebkuru jautājumu, kas ir attiecīgās pašvaldības pārziņā, turklāt 

tikai dome var apstiprināt pašvaldības nolikumu, savukārt likuma 

„Par pašvaldībām” 24.pants cita starpā paredz, ka pašvaldības 

nolikumā nosaka pašvaldības administrācijas struktūru.  

2. Īss projekta satura 

izklāsts 

 Ar saistošajiem noteikumiem tiek aktualizēta pašvaldības 

administrācijas struktūra, kas izriet no Tērvetes novada domes 

pieņemtajiem lēmumiem – no pašvaldība nolikuma ir izslēgta 

likvidētā dzīvojamo māju privatizācijas komisija un iekļauta 

izveidotā Medību koordinācijas komisija 

3. Informācija par 

plānoto projekta ietekmi 

uz pašvaldības budžetu 

Nav ietekmes 

 

4. Informācija par 

plānoto projekta ietekmi 

uz sabiedrību 

(mērķgrupām) un 

uzņēmējdarbības vidi 

pašvaldības teritorijā 

 Nav ietekmes 

 

5. Informācija par 

administratīvajām 

procedūrām 

Nav attiecināms 

 

6. Informācija par 

konsultācijām ar 

privātpersonām 

Plānotais sabiedrības līdzdalības veids – priekšlikumu un 

iebildumu izvērtēšana pēc saistošo noteikumu 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/


50 

 

 

 

 

APSTIPRINĀTA 
                                                                                                  Ar Tērvetes novada domes                                                                  

2018. gada 26. aprīļa sēdes  

lēmumu (protokols Nr. 7, 12. §) 

 

Publicējamā informācija par nomas tiesību izsoli  

NOMAS TIESĪBU IZSOLE 

Tērvetes novada dome nodod nomas tiesību izsolei neapbūvētu zemes vienību - 

lauksaimniecības zemi „Mazdruķi", Bukaišu pagastā, Tērvetes novadā, kadastra apzīmējums 

4656 006 0433, platība – 1,43 ha. Zemes kadastrālā vērtība – EUR 1943,00. Nomas tiesību 

izsoles sākuma cena – EUR 39,00 gadā un papildus nomas maksai normatīvajos aktos 

paredzētie nodokļi. Izsole notiks 2018.gada 17. maijā  plkst. 14.00 Tērvetes novada domes 

sēžu zālē “Zelmeņi”, Tērvetes pagasts, Tērvetes novads. Dalībnieku reģistrācija - Tērvetes 

novada domē no 2018.gada 02.maija līdz 2018.gada 16.maijam darbdienās no plkst 8.30 līdz 

12.00 un no 12.30 līdz 16.30, piektdienās līdz plkst 14.30. , tālr. Uzziņām  63726001  . 
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APSTIPRINĀTI 
                                                                                                  Ar Tērvetes novada domes                                                                  

2018. gada 26. aprīļa sēdes  

lēmumu (protokols Nr. 7, 12. §) 

 

 

  Tērvetes novada pašvaldības lauksaimniecībā izmantojamās zemes vienības 

„Mazdruķi”, Bukaišu pagasts, Tērvetes novads,  

NOMAS TIESĪBU IZSOLES NOTEIKUMI  
 

1. Izsoles organizētājs: Tērvetes novada dome, reģ. Nr. 90001465562, “Zelmeņi”, Tērvetes 

pagasts, Tērvetes novads. 

1.1. Īpašnieks vai valdītājs: Tērvetes novada pašvaldība; 

1.2. Izsoles metode: atklāta mutiska nomas tiesību izsole ar augšupejošu soli; 

1.3. Izsoles vieta: Tērvetes novada domes sēžu zāle, “Zelmeņi”, Tērvetes pagasts, 

Tērvetes novads; 

1.4. Izsoles laiks: 2018. gada 17. maijā plkst. 14.00; 

1.5.  Izsoli vada: Tērvetes novada pašvaldības izveidota Nekustamo īpašumu izsoles 

komisija. 

2. Ziņas par izsolē iznomājamo nomas objektu: 

 

Nomas objekts Zemes vienība “Mazdruķi”, Bukaišu pagasts, 

Tērvetes novads, kadastra apzīmējums 

4656006 0433.  Nomas objekta atrašanās 

vieta un izvietojums atspoguļoti  izsoles 

noteikumiem pievienotajā izkopējumā no 

digitālās kadastra kartes. 

Kadastra numurs vai apzīmējums 
4656 006 0433 

Lietošanas mērķis Lauksaimniecībā izmantojamā zeme 

Iznomājamā zemesgabala kopplatība (ha) 1,43 

t.sk. lauksaimniec. izmantojamā zeme 

(ha) 
1,43 

Nosacītā nomas maksa gadā (2 % gadā no 

iznomājamā zemes gabala kadastrālās 

vērtības)  

EUR 39,00 (neieskaitot PVN) 

Nomas maksas paaugstinājuma solis 

izsoles gaitā 
EUR 10,0 (neieskaitot PVN) 

Nomas līguma termiņš (gados) 5 

Tiesības nodot nomas objektu vai tā daļu 

apakšnomā 
Nav 

Tiesības apbūvēt zemes gabalu Nav 

2.1. nekustamā īpašuma (nomas objekta) nomas tiesību izsoli sāk ar nomas objekta 

noteikto nosacīto nomas maksu gadā; 
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2.2. papildus nomas maksai Nomnieka pienākums ir maksāt nekustamā īpašuma nodokli 

par nomas objektu. 

3. Paziņojums par zemes nomas tiesību izsoli tiek publicēts Tērvetes novada domes tīmekļa 

vietnē www.tervetesnovads.lv. Paziņojums par izsoli izliekams Tērvetes novada domes ēkā, 

Tērvetes, Augstkalnes un Bukaišu pagastu pārvalžu ēkās.  

4. Par zemes nomas tiesību izsoles dalībnieku var kļūt maksātspējīgas juridiskas personas, kā 

arī fiziskas personas, kuras noteiktajā termiņā iesniegušas iesniegumu uz šo izsoli, 

izpildījušas visus izsoles priekšnoteikumus un kurām nav nekustamā īpašuma nodokļa 

parādu par Tērvetes novada administratīvajā teritorijā esošajiem nekustamajiem  

īpašumiem.   

5. Fiziskas vai juridiskas personas, kas vēlas piedalīties izsolē, var pieteikties Tērvetes novada 

domē no 2018. gada 02. maija līdz 2018. gada 16. maijam darba dienās no plkst 8.30 līdz 

12.00 un no 12.30 līdz16.30, piektdienās līdz plkst 14.30. 

6. Izsoles dalībniekiem, kuri vēlas reģistrēties, lai piedalītos nomas tiesību izsolē Tērvetes 

novada domei jāiesniedz šādi dokumenti:  

6.1. Fiziskām personām:  
       Tērvetes novada domei adresēts iesniegums par vēlēšanos nomāt nomas objektu saskaņā 

ar šiem izsoles noteikumiem, norādot iesniegumā vārdu, uzvārdu, personas kodu, dzīves 

vietas adresi, nomājamā zemes vienības nosaukumu, platību, kadastra apzīmējumu un zemes 

nomāšanas laikā plānoto darbību.  

6.2. Juridiskām personām:  
       Tērvetes novada domei adresēts iesniegums par vēlēšanos nomāt nomas objektu saskaņā 

ar šiem izsoles noteikumiem, norādot iesniegumā juridiskās personas nosaukumu, juridisko 

adresi, reģistrācijas numuru, nomājamās zemes vienības nosaukumu, platību, kadastra apzīmēju 

un zemes nomāšanas laikā plānoto darbību.  

7. Saņemot iesniegumu par piedalīšanos zemes nomas tiesību izsolē, tiek sastādīts izsoles 

dalībnieku saraksts, kurā tiek fiksēts katra dalībnieka vārds, uzvārds vai juridiskais 

nosaukums, iesnieguma saņemšanas datums un laiks, iesniegumu iesniegšanas secībā.  

8. Starp zemes nomas tiesību izsoles dalībniekiem ir aizliegta vienošanās, kas varētu ietekmēt 

nomas tiesību izsoles rezultātu un gaitu.  

9. Reģistrācijai iesniegtie dokumenti izsoles dalībniekam atpakaļ netiek atdoti.  

10. Izsoles dalībnieki tiek reģistrēti izsoles dalībnieku sarakstā. Izsolē var piedalīties, ja 

iesniegums iesniegts sludinājumā noteiktajā termiņā un izpildīti izsoles priekšnoteikumi.  

11. Izsoles dalībnieks netiek reģistrēts, ja:  

- nav vēl iestājies vai ir jau beidzies izsoles dalībnieku reģistrācijas termiņš;  

- nav iesniegti visi šajos izsoles noteikumos minētie dokumenti;  

- rakstiski nav apliecinājis, ka piekrīt nomas tiesību izsoles noteikumiem. 

12. Izsoles dalībniekam ir tiesības apskatīt nomas objektu. Uzziņas pa tālr.63726001  

13. Izsoles dalībnieku reģistratoram nav tiesību trešajām personām līdz izsoles sākumam 

izpaust jebkādas ziņas par reģistrētajiem izsoles dalībniekiem.  

14. Solīšana notiek tikai tajos gadījumos, ja uz izsoli ierodas ne mazāk kā divi dalībnieki, kuri 

reģistrēti noteiktajā kārtībā. Ja uz izsoli reģistrējies tikai viens dalībnieks, nomas objekta 

lietošanas tiesības piedāvā vienīgajam izsoles dalībniekam. 

15.  Ja noteiktajā laikā uz izsoli ierodas tikai viens no vairākiem reģistrētajiem dalībniekiem, 

izsoles vadītājs izsoli atliek uz 15 minūtēm, bet pēc tam nomas objekta lietošanas tiesības 

piedāvā vienīgajam izsoles dalībniekam. 

16. Komisija, atklājot izsoli, sagatavo pretendentu sarakstu. Nomas tiesību pretendenti pirms 

izsoles sākuma ar parakstu apliecina, ka iepazinušies ar izsoles norises kārtību. Izsole tiek 

protokolēta, pretendentu sarakstā protokolists atzīmē katra pretendenta piedāvāto nomas 

maksu, nomas maksas atzīmēšanu turpinot, kamēr to paaugstina.  

http://www.tervetesnovads.lv/
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17. Izsoles vadītājs, izsoles dalībnieku reģistrācijas saraksta kārtībā, izsauc katru izsoles 

dalībnieku un izsoles protokolā atzīmē tā piedāvāto cenu. Cenas atzīmēšana ir jāturpina 

kamēr izsoles dalībnieks to paaugstina. 

18. Dalībnieks, kas, nosolījis visaugstāko cenu izsolē, tiek ierakstīts izsoles protokolā, kurā 

norāda dalībnieka 

– juridiskas personas: nosaukums, reģistrācijas numurs un nosolītā cena;  

- fiziskas personas: vārds, uzvārds, personas kods un nosolītā cena.  

19. Dalībnieks, kurš nomas objektam nosolījis pēdējo augstāko cenu, izsoles vietā nekavējoties 

ar savu parakstu apliecina, ka protokolā norādītā cena atbilst tai, ko viņš ir nosolījis.  

20. Izsoles dalībnieks, kurš nomas objektu nosolījis, bet neparakstās protokolā, uzskatāms par 

atteikušos no nosolītā objekta. Šajā gadījumā izsoles komisija ir tiesīga attiecīgo dalībnieku 

svītrot no dalībnieku saraksta. Tad izsoles komisija pēdējam pārsolītājam dalībniekam 

piedāvā nomas objekta tiesība par viņa nosolīto augstāko cenu. Ja izsolē par nomas objektu 

pirmspēdējo augstāko cenu solījuši vairāki dalībnieki, izsoli nekavējoties atkārto no 

pirmspēdējās augstākās cenas.  

21. Atsakoties no turpmākās solīšanas, katrs izsoles dalībnieks apstiprina ar parakstu izsoles 

dalībnieku sarakstā savu pēdējo solīto cenu.  

22. Izsoles rezultātus apstiprina Tērvetes novada dome pirmajā domes sēdē pēc izsoles dienas, 

pieņemot lēmumu par izsoles rezultātu apstiprināšanu un nomas līguma noslēgšanu ar 

nomas tiesību ieguvēju. 

23. Nomas tiesību pretendents septiņu darbdienu laikā pēc zemes nomas tiesību izsoles 

rezultātu apstiprināšanas paraksta zemes nomas līgumu vai rakstiski paziņo par atteikumu 

slēgt nomas līgumu. Ja iepriekš minētajā termiņā nomas tiesību pretendents līgumu 

neparaksta un neiesniedz attiecīgu atteikumu, ir uzskatāms, ka nomas tiesību pretendents 

no nomas līguma slēgšanas ir atteicies.  

24. Ja nomas tiesību pretendents, kurš nosolījis augstāko nomas maksu, atsakās slēgt nomas 

līgumu, iznomātājs secīgi piedāvā nomas līgumu slēgt tam nomas tiesību pretendentam, 

kurš nosolīja nākamo augstāko nomas maksu. 

25. Nomas tiesību pretendents, kurš nosolījis nākamo augstāko nomas maksu, atbildi par 

piedāvājumu slēgt nomas līgumu sniedz divu nedēļu laikā pēc tā saņemšanas dienas. Ja 

nomas tiesību pretendents piekrīt parakstīt nomas līgumu par paša nosolīto augstāko nomas 

maksu, septiņu darbdienu laikā pēc minētā paziņojuma nosūtīšanas viņš paraksta nomas 

līgumu. 

26. Lēmumu par izsoles atzīšanu par nenotikušu pieņem Tērvetes novada dome.  

27. Sūdzības par izsoles komisijas darbību iesniedzamas Tērvetes novada domē 3 (trīs) darba 

dienu laikā no izsoles dienas.  

 

                                                                               

 

Ar izsoles noteikumiem iepazinušies:  

 

 

______________________________                                  ___________________________ 
         (izsoles dalībnieks)                                                                                   (paraksts, datums)  

 

 

______________________________                                  ___________________________ 
         (izsoles dalībnieks)                                                                                   (paraksts, datums) 

 

 

______________________________                                  ___________________________ 
         (izsoles dalībnieks)                                                                                   (paraksts, datums) 
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APSTIPRINĀTI 

Ar Tērvetes novada domes  

2018. gada 26. aprīļa sēdes lēmumu 

(protokols Nr. 7, 15. §) 

 

Saistošie noteikumi Nr. 13 
 

 “Grozījums Tērvetes novada domes 2013. gada 24. oktobra 

saistošajos noteikumos Nr. 25 “Tērvetes novada pašvaldības nodevas”” 
 

 

 

 

 

Izdoti saskaņā ar likuma „Par nodokļiem un 

nodevām” 12.panta pirmās daļas 1., 2., 4., 7., 9. un 

10.punktu;  

Ministru kabineta 2005.gada 28.jūnija noteikumu  

Nr. 480 „Noteikumi par kārtību, kādā pašvaldības  

var uzlikt pašvaldības nodevas” 

 16.punktu un 16.1punktu 
 
 

Izdarīt Tērvetes novada domes 2013. gada 24. oktobra saistošajos noteikumos Nr. 25 

„Tērvetes novada pašvaldības nodevas”, turpmāk tekstā - Saistošie noteikumi, šādu grozījumu: 
 

Izteikt Saistošo noteikumu 39.punktu šādā redakcijā: 

 

“39. No pašvaldības nodevas atbrīvo: 

39.1. reklāmu vai informāciju par labdarības pasākumiem; 

39.2. Latvijas Republikā reģistrēto reliģisko konfesiju informāciju un reklāmu; 

39.3. kultūras un kultūru veicinošo pasākumu informāciju un reklāmu; 

39.4. informāciju un reklāmu par dabas aizsardzību; 

39.5. informāciju un reklāmu par veselības aizsardzības pasākumiem; 

39.6. informāciju un reklāmu par sporta pasākumiem; 

39.7. informāciju par jaunatnes pasākumiem; 

39.8. valsts un pašvaldības iestāžu rīkoto vai atbalstīto pasākumu reklāma un afišas par 

tiem, tajā skaitā dažādu akciju un svētku noformējums; 

39.9. informācija, kas izvietota uz jebkura veida reklāmas nesējiem un kas ir pašvaldībai 

nepieciešama: norādes, informatīvās kartes, shēmas u.c.; 

39.10. reklāma, kas izvietota iestādes vai uzņēmuma iekšējā teritorijā un nav orientēta uz 

publisku vietu (nav redzama no ielas); 

39.11. reklāmu, kas reklamē uzņēmējdarbību  Tērvetes novada pašvaldības teritorijā.”. 

 

 

Domes priekšsēdētāja                                                                            D. Reinika 
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Tērvetes novada domes saistošo noteikumu Nr. 13 

“Grozījums Tērvetes novada domes 2013. gada 24. oktobra 

saistošajos noteikumos Nr. 25 “Tērvetes novada pašvaldības nodevas”” 

paskaidrojuma raksts 

 

Paskaidrojuma raksta sadaļas Norādāmā informācija 

1. Projekta nepieciešamības 

pamatojums 

Izpildot likumā “Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 

10.punktā noteikto pašvaldības funkciju - sekmēt 

saimniecisko darbību novada administratīvajā teritorijā un 

rūpēties par bezdarba samazināšanu, ir nepieciešams veikt 

izmaiņas Tērvetes novada domes 2013.gada 24.oktobra 

saistošajos noteikumos Nr. 25 “Tērvetes novada 

pašvaldības nodevas”.  

2. Īss projekta satura izklāsts Ar saistošajiem noteikumiem tiek papildus noteikts, ka 

no pašvaldības nodevas par reklāmas izvietošanu tiek 

atbrīvota arī reklāma, kas reklamē uzņēmējdarbību 

Tērvetes novada pašvaldības teritorijā.  

3. Informācija par plānoto projekta 

ietekmi uz pašvaldības budžetu 
Nav būtiskas ietekmes uz pašvaldības budžetu. 

4. Informācija par plānoto projekta 

ietekmi uz uzņēmējdarbības vidi 

pašvaldības teritorijā 

Tiek sekmēta un uzlabota uzņēmējdarbības vide novada 

teritorijā. 

5. Informācija par administratīvajām 

procedūrām 
Nav ietekmes uz administratīvajām procedūrām. 

6. Informācija par konsultācijām ar 

privātpersonām 
Konsultācijas ar privātpersonām nav veiktas. 

 

 

Domes priekšsēdētāja                                                                                       D. Reinika 
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APSTIPRINĀTI 

        Tērvetes novada domes 

2013. gada 24. oktobra sēdē  

(prot. Nr.13, 8.§), 

ar precizējumiem 2013. gada 21. novembra sēdē, 

                                                                                                           (prot. Nr.15, 20. §),  

 ar grozījumu 2018. gada 26. aprīļa sēdē 

(protokols Nr. 7, 15. §)  

 

 

SAISTOŠIE NOTEIKUMI Nr. 25 

 

“Tērvetes novada pašvaldības nodevas” 

 

Izdoti saskaņā ar likuma „Par 

nodokļiem un nodevām” 12.panta 

pirmās daļas 

1.,2.,4.,7.,9.,10.punktu un  

2005.g.28. jūnija MK noteikumu 

Nr.480 „Noteikumi par kārtību, 

kādā pašvaldības var uzlikt 

pašvaldību nodevas” 

 16.un 161 punktu 

 

I. Vispārīgie jautājumi 
 

1. Saistošie noteikumi nosaka Tērvetes novada pašvaldības nodevu (turpmāk – nodevas) 

uzlikšanas kārtību, apliekamos objektus, nodevu likmes, nodevu maksātājus, maksāšanas laika 

posmu un samaksas termiņus, to personu loku, kuras atbrīvojamas no nodevas vai kurām 

piemērojami nodevas maksāšanas atvieglojumi, nodevas iekasēšanas kārtību un tās kontroles 

mehānismu un līdzekļu izmantošanas mērķi. 

2. Noteikumi ir saistoši jebkurai fiziskajai un juridiskajai personai Tērvetes novada pašvaldības 

administratīvajā teritorijā. 

3. Pašvaldības nodevas iemaksājamas Tērvetes novada pašvaldības pamatbudžetā pirms 

atļaujas vai pakalpojuma saņemšanas, ja šajos noteikumos nav noteikta cita kārtība. 

4. Nomaksu apliecinošie dokumenti uzrādāmi attiecīgajām pašvaldības amatpersonām atļaujas 

vai pakalpojuma saņemšanai. 

5. Nodevu iekasēšanas un izlietošanas kārtību kontrolē Tērvetes novada domes Grāmatvedības 

nodaļa.  
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II. Nodevas par pašvaldības oficiālo dokumentu un to apliecinātu kopiju saņemšanu 
 

6. Pašvaldības nodevas par pašvaldības institūciju izstrādāto oficiālo dokumentu un apliecinātu 

to kopiju saņemšanu:  

6.1. pašvaldības institūciju sēžu protokolu izraksti,  

 

lēmumi, ja tie tiek pieprasīti atkārtoti  – EUR 1,40 par katru 

lapu; 

6.2. pašvaldības institūciju sēžu protokolu izrakstu,  

lēmumu apliecinātas kopijas vai izraksti no arhīva  – EUR 1,40 par katru 

lapu;  

6.3. izziņa no pašvaldības arhīva      – EUR 2,80;   

6.4. izziņa par nekustamā īpašuma apgrūtinājumiem  

vai lietošanas mērķi       – EUR 1,40;  

6.5. izziņa par lauksaimniecības produkcijas ražošanai  

izmantojamo zemi (akcīzes nodokļa atmaksai)   – EUR 2,80; 

6.6. izziņa par nekustamā īpašuma nodokļa samaksu   – EUR 1,40; 

6.7. Būvvaldes izziņa par būvju stāvokli     – EUR 7,00; 

6.8. noraksta, izraksta vai izziņas  izsniegšana no  

civilstāvokļa reģistru ierakstiem (arī no arhīva)   – EUR 2,80; 

6.9. citas izziņas        – EUR 1,40;  

6.10. domes izstrādāto oficiālo dokumentu (saistošie  

noteikumi, noteikumi, nolikumi, instrukcijas u.c.)  

apliecinātu kopiju izsniegšana   – EUR 1,40 par 

katru lappusi; 

6.11. raksturojumi, rekomendācijas atsauksmes    – EUR 4,20; 

6.12. par agrāk pieņemtā būvobjekta apliecinātu pieņemšanas  

komisijas akta kopiju saņemšanu    – EUR 7,00;  

6.13. par rakšanas darbu atļauju (rokot dziļāk par 0,3 m):  – EUR 7,00; 

 

7. No pašvaldības nodevu samaksas atbrīvotas valsts pārvaldes un pašvaldību institūcijas, 

Tērvetes pašvaldības komercsabiedrības un institūcijas, komercsabiedrības, kurām 

nepieciešami Tērvetes pašvaldības institūciju izsniegti oficiāli dokumenti vai apliecinātas to 

kopijas, pildot Tērvetes pašvaldības pasūtījumus.  

8. No nodevu samaksas, kas uzskaitītas 6.7., 6.12. un 6.13. punktos, atbrīvo: 

8.1. nestrādājošos pensionārus un personas ar pirmās un otrās grupas invaliditāti; 

8.2. fiziskas un juridiskas personas, kas noformē atļauju (orderi) neatliekamu avārijas 

darbu novēršanai; 

9. No 6.8. punktā noteiktās nodevu samaksas atbrīvo personas ar pirmās un otrās grupas 

invaliditāti un personas, kuras normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā atzītas par trūcīgām. 

10. No 6.9.punktā noteiktās nodevu samaksas atbrīvo personas, kuras normatīvajos aktos 

noteiktajā kārtībā atzītas par trūcīgām vai maznodrošinātām.  
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III.  Nodeva par izklaidējoša rakstura pasākumu rīkošanu publiskās vietās 

 

11. Pašvaldības nodeva par izklaidējoša pasākuma rīkošanu publiskā vietā: 

11.1. ja tas satur sporta un fizisko aktivitāšu elementus  – EUR 7,00 par dienu; 

11.2. par atrakcijām (par katru atrakcijas vienību) –EUR15,00 par dienu; 

11.3. par atrakcijām, ja atrakciju skaits pārsniedz 5 vienības – EUR 70,00 par   

dienu; 

         11.4. par pārējiem koncertiem, komerciāliem pasākumiem – EUR 4,00  stundā.  

12. Nodevas maksātāji ir juridiskas un fiziskas personas, kuras rīko izklaidējoša rakstura 

pasākumus publiskās vietās novada pašvaldības teritorijā. 

13. No nodevas atbrīvo: 

13.1. piemiņas pasākumu organizatorus, kuru norīkotā publiskā pasākuma veids un 

mērķis atbilst piemiņas raksturam, kā arī citu nekomerciāla rakstura izklaides 

pasākumu (labdarības pasākumi ar ziedojumiem, garīgās mūzikas koncerti u.c.) 

organizatorus; 

13.2. valsts pārvaldes institūcijas un pašvaldības iestādes. 

 

IV. Nodeva par tirdzniecību publiskās vietās 
 

14. Nodevas likme par vienu tirdzniecības vietu ielu tirdzniecības vietās fiziskai personai, kurai 

atbilstoši nodokļu jomu reglamentējošiem normatīvajiem aktiem nav jāreģistrē saimnieciskā 

darbība, tirgojot: 

14.1. pašu ražoto lauksaimniecības produkciju, 

izmantošanai pārtikā paredzētos augkopības,  

lopkopības un svaigus zvejas produktus nelielos  

apjomos saskaņā ar normatīvo aktu prasībām  

par primāro produktu apriti nelielos apjomos  

un biškopības produktus  – EUR 1,00 dienā vai 

EUR 10,00 mēnesī; 

14.2. grieztos ziedus, zarus, no tiem gatavotus  

izstrādājumus, puķu un dārzeņu stādus, dēstus,  

sīpolus, gumus, ziemcietes un sēklas   – EUR 1,00 dienā vai 

EUR 10,00 mēnesī; 

14.3. augļu koku un ogulāju stādus, dekoratīvo  

koku un krūmu stādmateriālu   – EUR 3,00 dienā vai 

EUR 30,00 mēnesī; 

14.4. mājas apstākļos ražotus pārtikas  

produktus no pašu ražotās lauksaimniecības  

produkcijas  – EUR 1,00 dienā vai 

EUR 10,00 mēnesī; 

14.5. savvaļas ogas, augļus, riekstus, sēnes  
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un savvaļas ziedus   – EUR 0,50 dienā vai 

EUR 5,00 mēnesī; 

14.6. mežu reproduktīvo materiālu  – EUR 0,50 dienā vai 

EUR 5,00 mēnesī; 

14.7. pašu iegūtus svaigus zvejas produktus 

un medījamos dzīvniekus vai to gaļu nelielos  

apjomos saskaņā ar normatīvo aktu  

prasībām par primāro produktu apriti  

nelielos apjomos  – EUR 1,00 dienā vai 

EUR 10,00 mēnesī; 

14.8. lauksaimniecības un mājas (istabas)  

dzīvniekus saskaņā ar normatīvo aktu  

prasībām par kārtību, kādā organizējama  

dzīvnieku tirdzniecība publiskās vietās,  

un labturības prasībām dzīvnieku  

tirdzniecībai  – EUR 1,00 dienā vai 

EUR 10,00 mēnesī; 

14.9. lietotas personiskās mantas, izņemot  

autortiesību vai blakustiesību objektus,  

kas reproducēti personiskām vajadzībām  – EUR 0,50 dienā vai 

EUR 5,00 mēnesī. 

 

15. Nodevas likme par vienu tirdzniecības vietu ielu tirdzniecības vietās juridiskai personai 

un fiziskai personai, kura reģistrējusi saimniecisko darbību, tirgojot un sniedzot: 

15.1. pašu ražoto lauksaimniecības produkciju un zvejas produktus  – EUR 2,00 dienā 

vai EUR 20,00 mēnesī; 

15.2. rūpnieciski ražotas pārtikas preces    – EUR 5,00 dienā 

vai EUR 50,00 mēnesī; 

15.3. alu un citus alkoholiskos dzērienus    – EUR 10,00 dienā 

vai EUR 100,00 mēnesī; 

15.4. tabakas izstrādājumus   – EUR 10,00 dienā vai 

EUR 100,00 mēnesī; 

15.5. sabiedriskās ēdināšanas pakalpojumus    – EUR 5,00 dienā 

vai EUR 50,00 mēnesī; 

15.6. grāmatas, preses izdevumus    – EUR 1,00 dienā 

vai EUR 10,00 mēnesī; 

15.7. rūpnieciski ražotas nepārtikas preces     – EUR 5,00 dienā 

vai EUR 50,00 mēnesī; 

15.8. loterijas biļetes   – EUR 10,00 dienā vai 

EUR 100,00 mēnesī; 

15.9. pašu izgatavotus mākslas priekšmetus, lietišķās  

http://pro.nais.lv/naiser/text.cfm?Ref=0101032010051200440&Req=0101032010051200440&Key=0101032008010200005&Hash=
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mākslas un daiļamatniecības izstrādājumus  – EUR 2,00 dienā vai 

EUR 20,00 mēnesī. 

16. Nodevas likme par vienu tirdzniecības vietu ielu tirdzniecības  

vietās ar nocirstiem vai podos augošiem dažādu sugu  

skuju kokiem (Ziemassvētku un Jaungada sagaidīšanas laikā)   – EUR 5,00 dienā. 

17. Ja persona veic tirdzniecību ar pārvietojamo mazumtirdzniecības punktu vairākās publiskās 

vietās, tad nodevas apmērs tiek noteikts atbilstoši noteiktajām nodevas likmēm kā par vienu 

tirdzniecības vietu. 

18. Ja persona veic tirdzniecību vienā tirdzniecības vietā ar dažāda sortimenta precēm, tad 

nodevas apmērs tiek noteikts pēc augstākās nodevas likmes. 

19. No nodevas par tirdzniecību publiskās vietās tiek atbrīvotas šādas fiziskas personas, kurām 

atbilstoši nodokļu jomu reglamentējošiem normatīvajiem aktiem nav jāreģistrē saimnieciskā 

darbība: pensionāri, personas ar pirmās un otrās grupas invaliditāti, personas, kuras 

normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā atzītas par trūcīgām vai maznodrošinātām 

 

V. Nodeva par būvatļaujas saņemšanu 

 

20. Nodevas maksātāji ir fiziskas un juridiskas personas, kuras noteiktā kārtībā, saskaņojot 

būvniecību, saņem būvatļaujas Tērvetes novada pašvaldības būvvaldē (turpmāk tekstā – 

Būvvalde). 

21. Nodevas likme ir: 

 
Nr Objekts Nodeva Piezīmes 

 
21.1. 

 
Saimniecības ēkas : šķūņi, kūtis, pagrabi, ind. 
garāžas, noliktavas  
- līdz 100 m2  

 
EUR 30,- 

 

21.2. Saimniecības ēkas ar kopējo platību 100 m2 - 
250 m2 un/vai tilpums līdz 1000 m3 

EUR 40,-   

21.3. Saimniecības ēkas ar kopējo platību 250 - 500 
m2 un/vai tilpumu līdz 2000 m3 

EUR 50,-  

21.4. Saimniecības ēkas ar kopējo platību virs 500 m2 
un/vai tilpumu vairāk kā 2000 m3 

Rekonstrukcija 

EUR 60,-  

60 % no 
nodevas par 

jaunbūvējamu 
attiecīga lieluma 

objektu 

 

21.5. Pirts bez telpām citām funkcijām EUR 30,-  
 

 

21.6.  Pirts ar telpām papildus funkcijām  
( viesu uzņemšanai u.tml.) 

EUR 35,-   

21.7. Vasaras māja ( sezonas tipa māja ), dārza māja EUR 30,-   
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21.8. Vienģimenes dzīvojamā māja:  
Jaunbūve ( ar kop.platību līdz 200 m2)  
Jaunbūve ( ar kop.platību līdz 300 m2)  
Jaunbūve ( ar kop.platību virs 300 m2)  
 
Rekonstrukcija  
 
 
 
 
Dzīvokļa pārbūve 
 
 

 
EUR 40,-  
EUR 60,-  
EUR 70,-  

 
60 % no nodevas 

par 
jaunbūvējamu 

attiecīga lieluma 
objektu 

 
EUR 20,-  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 21.9. Divu un vairāku dzīvokļu dzīvojamā māja: 

Jaunbūve ( ar kop.platību līdz 200 m2) 
Jaunbūve ( ar kop.platību līdz 300 m2)  
Jaunbūve ( ar kop.platību līdz 500 m2)  
Jaunbūve ( ar kop.platību virs 500 m2)   
 
Rekonstrukcija 

   
EUR 30,-  
EUR 35,-  
EUR 45,-  
EUR 55,-  

 
60 % no nodevas 

par 
jaunbūvējamu 

attiecīga lieluma 
objektu 

 

 
21.10. 

 
Ražošanas ēkas līdz 100 m2 
Ražošanas ēkas līdz 250 m2 un/vai tilpums līdz 
1000 m3 
Ražošanas ēkas 250 līdz 500 m2 un/vai tilpums 
līdz 2000 m3 

Ražošanas ēkas  500 m2 līdz 1000 m2 un/vai 
tilpums  2000 - 3000 m3 

 
EUR 40,- 

 
EUR 70,- 

EUR 100,- 

EUR 130,- 

 

 Ražošanas ēkas virs 1000 m2 un/vai tilpums virs 

3000 m3 

Rekonstrukcija 

EUR 160,- 

 

60 % no nodevas 

par jaunbūvējamu 

attiecīga lieluma 

objektu 

 

 

21.11. 

 

Sabiedriskas nozīmes un pakalpojumu ēkas :  

Jaunbūves: līdz 150 m2  

līdz 300 m2 un/vai tilpums līdz 1000 m3  

līdz 500 m2 un/vai tilpums  līdz 2000 m3 

virs 500 m2 un/vai tilpums virs 2000 m3 

Rekonstrukcija 

 

 

 

 

EUR 60,-  

EUR 80,-  

EUR 100,-  

EUR 140,-  

60 % no nodevas 

par jaunbūvējamu 

attiecīga lieluma 

objektu  

 

objektu 

55,- Ls;  40,- Ls 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 DUS jaunbūves 

DUS rekonstrukcijas 

EUR 160,-  

EUR 100,-  
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21.12.  Būvju nojaukšana 60 % no nodevas 

par jaunas būves 

celtniecību 

 

21.13. Ceļi: 

Jaunbūve: līdz 1 km  

Līdz 2 km  

Līdz 3 km 

Līdz 5 km 

Vairāk par 5 km 

Rekonstrukcija 

 

EUR 40,-  

EUR 60,-  

EUR 80,-  

EUR 120,-  

EUR 160,-  

60 % no nodevas 

par jaunbūvējamu 

attiecīga garuma 

ceļa posmu 

 

21.14. Kabeļi, trases, masti u.c. inženierbūves 

 

 Rekonstrukcija 

 EUR 40,- līdz 

160,-  

 

60 % no nodevas 

par jaunbūvējamu 

attiecīga garuma 

posmu 

Atkarībā no 

trases 

garuma un 

situācijas 

sarežģītības 

22. No nodevas samaksas tiek atbrīvoti: 

22.1. personas ar pirmās un otrās grupas invaliditāti, ja viņi veic šo noteikumu  21. līdz 21.8. 

punktos minētās darbības,  

22.2. pašvaldība un tās izveidotās iestādes,  

22.3. kapitālsabiedrības, kurās visas kapitāla daļas pieder pašvaldībai, ja tās pilda Tērvetes 

novada pašvaldības pasūtījumus; 

     22.4. komercsabiedrības, pildot Tērvetes novada pašvaldības pasūtījumus; 

     22.5. valsts pārvaldes institūcijas. 

 

VI.  Nodeva par novada pašvaldības simbolikas izmantošanu 
 

23. Pašvaldības nodevu par Tērvetes novada pašvaldības simbolikas izmantošanu ir jāmaksā 

fiziskām un juridiskām personām, kas Tērvetes novada pašvaldības simboliku izmanto 

komerciāliem mērķiem. 

24. Pašvaldības nodeva par Tērvetes novada pašvaldības simbolikas izmantošanu ir: 

       24.1. ja simbolika tiek izmantota vienreizējam pasākumam vai ja simbolika tiek tiražēta 

produkcijai līdz 100 eksemplāriem    – EUR 15,00; 

24.2. ja simbolika tiek tiražēta produkcijai vairāk par 100 eksemplāriem – EUR 7,00 +        

EUR 0,01 par katru eksemplāru. 

 

VII.  Nodeva par reklāmas, afišu, sludinājumu un priekšvēlēšanu aģitācijas 

materiālu izvietošanu publiskās vietās 

 

25. Nodevas objekts ir reklāma, afiša, sludinājumi, priekšvēlēšanu aģitācijas materiāli un cita 

vizuālā informācija, kas tiek izvietota Tērvetes novada administratīvajā teritorijā publiskās 

vietās vai vietās, kas vērstas pret publisku vietu, uz Tērvetes novada administratīvajā teritorijā 

esošām ēkām, zemes, kā arī citās tam atvēlētās vietās. 

26. Tarifs nodevas par reklāmu aprēķināšanai ir EUR 1,00 par reklāmas laukuma 1 

kvadrātmetru vai 1 kubikmetru mēnesī.  
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27. Ja reklāmas virsmas laukums ir mazāks par 1 kvadrātmetru vai kubikmetru, aprēķinos 

tiek lietots noteikts minimālais skaitlis 1 (viens). 

28. Ziņas par reklāmas laukumu, kā arī par izvietojamās reklāmas eksponēšanas ilgumu 

pašvaldības nodevas aprēķināšanai iesniedz reklāmas izvietotājs, kurš ir atbildīgs par 

sniegto ziņu pareizību. 

29. Nodevu par reklāmu aprēķina pēc formulas: 

(EUR 1 x RO m2 vai m3 + EUR 1 x R m2 vai m3) x Z x P x T x L, kur: 

RO - speciāli reklāmas nolūkam veidota reklāmas nesēja objekta izmērs, bet ja izmantots 

reklāmai piemērojams reklāmas nesējs, tad RO ir vienāds ar nulli; 

R - izvietojamās reklāmas laukuma izmērs vai tilpums; 

Z - zonas koeficients; 

P - platības koeficients; 

T - tematikas koeficients; 

L - izvietošanas laiks mēnešos (1 diena - 1 trīsdesmitā daļa no mēneša); 

     29.1. Zonas koeficients ir: 

            29.1.1. Tērvetes novada ciemu teritorijas - 2; 

            29.1.2. pārējā Tērvetes novada teritorija - 1 

     29.2. Platības koeficients vienam reklāmas objektam: 

            29.2.1. līdz 3 m2 – 1; 

            29.2.2. virs 3 m2 līdz 20 m2 - 0,7 

            29.2.3. virs 20 m2 - 0,5 

     29.3. Tematikas koeficients: 

            29.3.1. kultūras tematika, izglītība,  dabas un veselības aizsardzība, sporta, jaunatnes 

pasākumi u. tml. (ar komerciālu raksturu) - 0,5; 

            29.3.2. Latvijas Republikā ražotās produkcijas reklāma un to firmu reklāma, kas šo 

produkciju ražo - 0,5; 

           29.3.3. reklāma, kura izvietota kā informatīva (standarta) norāde (piemēram, 

informācija izvietota pie iebrauktuves iekšpagalma teritorijā, ja no ielas attiecīgā 

objekta izkārtne nav redzama) - 0,6; 

           29.3.4. tūrismu veicinošas reklāmas - 0,8; 

                 29.3.5. pārējās reklāmas - 1. 

30. Tarifs nodevas par priekšvēlēšanu aģitācijas materiālu izvietošanu aprēķināšanai ir EUR 

1 par priekšvēlēšanu aģitācijas materiālu laukuma 1 kvadrātmetru vai 1 kubikmetru 

dienā.  

   31. Ja priekšvēlēšanu aģitācijas materiālu virsmas laukums ir mazāks par 1 

             kvadrātmetru vai kubikmetru, aprēķinos tiek lietots noteikts minimālais skaitlis 1 

           (viens). 

32.  Ziņas par priekšvēlēšanu aģitācijas materiālu laukumu, kā arī par izvietojamo 

priekšvēlēšanu aģitācijas materiālu eksponēšanas ilgumu pašvaldības nodevas 

aprēķināšanai iesniedz priekšvēlēšanu aģitācijas materiālu izvietotājs, kurš ir atbildīgs 

par sniegto ziņu pareizību. 

33. Nodevu par priekšvēlēšanu aģitācijas materiālu izvietošanu aprēķina pēc formulas: 

(EUR 1 x RO m2 vai m3 + EUR 1 x R m2 vai m3) x Z x P x T x L x S, kur: 

RO - speciāli priekšvēlēšanu aģitācijas materiālu izvietošanas nolūkam veidota 

priekšvēlēšanu aģitācijas materiālu nesēja objekta izmērs, bet ja izmantots 

priekšvēlēšanu aģitācijas materiālu izvietošanai piemērojams nesējs, tad RO ir 

vienāds ar nulli; 

R - izvietojamā priekšvēlēšanu aģitācijas materiālu laukuma izmērs vai tilpums; 

Z - zonas koeficients; 

P - platības koeficients; 

L - izvietošanas laiks dienās. 
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33.1. Zonas koeficients ir: 

33.1.1. Tērvetes novada ciemu teritorijas - 2; 

33.1.2. pārējā Tērvetes novada teritorija - 1 

33.2. Platības koeficients vienam reklāmas objektam: 

33.2.1. līdz 3 m2 – 1; 

33.2.2. virs 3 m2 līdz 20 m2 - 0,7 

33.2.3. virs 20 m2 - 0,5. 

 

34. Nodevas likme par afišu un sludinājumu izvietošanu ir  EUR 0,20 par A1 formāta afišu 

(sludinājumu) dienā. 

35.  Nodevas maksātāji ir fiziskās un juridiskās personas, kas izvieto reklāmu, afišas, 

sludinājumus, priekšvēlēšanu aģitācijas materiālus un citu vizuālo informāciju publiskās vietās 

vai vietās, kas vērstas pret publisku vietu, uz Tērvetes novada administratīvajā teritorijā esošām 

ēkām, zemes, kā arī citās tam atvēlētās vietās.  

36. Pašvaldības nodeva jāsamaksā pirms reklāmas, afišas, sludinājuma, priekšvēlēšanu 

aģitācijas materiālus izvietošanas. 

37. Pārmaksātās nodevas summas, pamatojoties uz maksātāja motivētu iesniegumu, tiek 

atmaksātas maksātājam. 

38. Par pārmaksātām nav uzskatāmas tās nodevas summas, kas aprēķinātas un iekasētas, 

pamatojoties uz afišas, sludinājuma, priekšvēlēšanu aģitācijas materiālu izvietotāja 

iesniegtajiem datiem, ja pēc nodevas samaksas reklāmas, afišas, sludinājuma, priekšvēlēšanu 

aģitācijas materiālus izvietotājs labprātīgi samazinājis reklāmas afišas, sludinājuma, 

priekšvēlēšanu aģitācijas materiālu eksponēšanas ilgumu vai laukumu. 

39. No pašvaldības nodevas atbrīvo: 

39.1. reklāmu vai informāciju par labdarības pasākumiem; 

39.2. Latvijas Republikā reģistrēto reliģisko konfesiju informāciju un reklāmu; 

39.3. kultūras un kultūru veicinošo pasākumu informāciju un reklāmu; 

39.4. informāciju un reklāmu par dabas aizsardzību; 

39.5. informāciju un reklāmu par veselības aizsardzības pasākumiem; 

39.6. informāciju un reklāmu par sporta pasākumiem; 

39.7. informāciju par jaunatnes pasākumiem; 

39.8. valsts un pašvaldības iestāžu rīkoto vai atbalstīto pasākumu reklāma un afišas par 

tiem, tajā skaitā dažādu akciju un svētku noformējums; 

39.9. informācija, kas izvietota uz jebkura veida reklāmas nesējiem un kas ir pašvaldībai 

nepieciešama: norādes, informatīvās kartes, shēmas u.c.; 

39.10. reklāma, kas izvietota iestādes vai uzņēmuma iekšējā teritorijā un nav orientēta uz 

publisku vietu (nav redzama no ielas); 

39.11. reklāmu, kas reklamē uzņēmējdarbību  Tērvetes novada pašvaldības teritorijā. 

40. Tērvetes novada dome var samazināt pašvaldības nodevu par reklāmu izvietošanu publiskās 

vietās Tērvetes novadā vai atbrīvot no nodevas, ja, reklāmu izvietojot, tiek nodrošināta 

novadam nepieciešamās orientējošās informācijas, mazo arhitektūras formu izgatavošana, 

izvietošana, apkope, uzturēšana un līdzīga rakstura darbība novada infrastruktūras uzlabošanai. 

 

VIII. Noslēguma jautājumi 

 

41. Saistošie noteikumi stājas spēkā ar 2014. gada 01. janvāri.  

42. Ar šo saistošo noteikumu spēkā stāšanās dienu spēku zaudē Tērvetes novada domes 2013. 

gada 28. marta saistošie noteikumi Nr. 4  „Tērvetes novada pašvaldības nodevas”. 

 

Domes priekšsēdētāja                                                                            D. Reinika 
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 APSTIPRINĀTI 

                                                                                 ar Tērvetes novada domes sēdes 

                                                                       2009. gada 17.septembra sēdes lēmumu                                                          

                                                                                  (protokols Nr. 4  paragrāfs Nr. 9) 

                                                                                                     Ar grozījumiem 2009.gada 17.decembrī 

                                                                                                              (protokols Nr.10 paragrāfs Nr.10); 

                                                                                                         ar grozījumiem 2010.gada 18.martā  

                                                                                                              (protokols Nr.3  paragrāfs Nr. 14); 

                                                                                                          ar grozījumiem 2012.gada 19.aprīlī  

                                                                                                                (protokols Nr.4 paragrāfs Nr.11); 

                                                                                                           ar grozījumiem 2013.gada 21.jūnijā  

                                                                                                                ( protokols Nr.7 paragrāfs Nr. 5); 

                                                                                                           ar grozījumiem 2013.gada 18.jūlijā 

                                                                                                               ( protokols Nr.9 paragrāfs Nr.12); 

                                                                                                       ar grozījumiem2013.gada 19.decembrī 

                                                                                                              (protokols Nr.17 paragrāfs Nr.10); 

                                                                                                       ar grozījumiem 2014.gada 21.augustā 

                                                                                                              (protokols Nr.12 paragrāfs  Nr.9); 
ar grozījumiem 2015.gada 19.februārī 

                                                                                                              (protokols Nr.3,  paragrāfs  Nr. 29); 

                                                                                                                    ar grozījumu 2018.gada 26. aprīlī 

                                                                                                                 (protokols Nr. 7, 9. §)  

 

  

TĒRVETES PAŠVALDĪBAS 2009. gada 17. septembra 

SAISTOŠIE NOTEIKUMI Nr. 8 

„TĒRVETES PAŠVALDĪBAS NOLIKUMS" 
  

                                                                                         Izdoti pamatojoties uz likuma 

                                                                                                         "Par pašvaldībām" 21.panta 

pirmās daļas 1.punktu un 24.pantu 

                                                                  

  

I. PAŠVALDĪBAS TERITORIĀLAIS IEDALĪJUMS, PAŠVALDĪBAS DOMES  UN 

ADMINISTRĀCIJAS STRUKTŪRA 
  

1. Tērvetes pašvaldības teritorijai ir šāds iedalījums: 

1.1. Augstkalnes pagasts; 

1.2. Bukaišu pagasts; 

1.3. Tērvetes pagasts. 

  

2. Pašvaldības iedzīvotāju pārstāvību nodrošina to ievēlēts pašvaldības lēmējorgāns – dome, 

kas pieņem lēmumus; nosaka pašvaldības institucionālo struktūru; lemj par autonomo funkciju 

un brīvprātīgo iniciatīvu īstenošanu un par kārtību, kādā nodrošina pašvaldībai deleģēto valsts 

pārvaldes funkciju un pārvaldes uzdevumu izpildi; izstrādā un izpilda pašvaldības budžetu. 

Pašvaldības dome atbilstoši kompetencei ir atbildīga par pašvaldības institūciju tiesisku darbību 

un finanšu līdzekļu izlietojumu.   

  
3. Dome atbilstoši Republikas pilsētas domes un novada domes vēlēšanu likumam sastāv no 9 

deputātiem.  
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4. Lai nodrošinātu savu darbību un izstrādātu domes lēmumprojektus, dome no pašvaldības 

deputātiem ievēl: 

4.1. finanšu komiteju 9 locekļu sastāvā; 

4.2. izglītības, kultūras un sociālo jautājumu komiteju 4 locekļu sastāvā; 

4.3. tautsaimniecības un attīstības komiteju 4 locekļu sastāvā. 

 

5. Pašvaldības dome ir izveidojusi šādas iestādes: 

 5.1. pašvaldības centrālā administrācija; 

5.2. Augstkalnes vidusskola; 

5.3. Annas Brigaderes pamatskola; 

5.4.( Svītrots ar 21.08.2014. sēdes lēmumu (protokols Nr.12 paragrāfs  Nr.9)) 

5.5. (Svītrots ar 21.08.2014. sēdes lēmumu (protokols Nr.12 paragrāfs  Nr.9))  

5.6.  Augstkalnes bibliotēka; 

5.7.  Bites bibliotēka; 

5.8.  Bukaišu bibliotēka; 

5.9. Tērvetes bibliotēka; 

5.10. Tērvetes novada kultūras nams; 

5.11. Tērvetes novada bāriņtiesa; 

5.12. Tērvetes novada sociālais dienests; 

5.13. Sociālās aprūpes centrs „ Tērvete”; 

5.14. Tērvetes novada pašvaldības policija. 

 

6. Pašvaldības centrālā administrācija ir pašvaldības iestāde, kas nodrošina domes pieņemto 

lēmumu izpildi, kā arī darba organizatorisko un tehnisko apkalpošanu, un tā sastāv no: 

6.1. Pašvaldības centrālās administrācijas struktūrvienībām: 

6.1.1. Augstkalnes pagasta pārvaldes; 

6.1.2. Bukaišu pagasta pārvaldes; 

6.1.3. grāmatvedības nodaļas; 

6.1.4. komunālā dienesta nodaļas; 

6.1.5. būvvaldes; 

6.1.6. dzimtsarakstu nodaļas; 

6.1.7. ugunsdzēsības dienesta; 

6.1.8. Attīstības nodaļas; 

6.1.9. Tērvetes pagasta pārvaldes; 

6.1.10. Sporta nodaļas. 

6.2. Pašvaldības centrālās administrācijas amatpersonām un darbiniekiem.   

  Pašvaldības centrālā administrācija darbojas uz domes apstiprināta nolikuma pamata. 

Pašvaldības centrālās administrācijas struktūrvienības darbojas, pamatojoties uz pašvaldības 

centrālās administrācijas nolikumu un pašvaldības centrālās administrācijas struktūrvienību 

nolikumiem, ja dome tādus ir apstiprinājusi. 

 

7. Pašvaldība ir kapitāldaļu turētāja šādās kapitālsabiedrībās: 

7.1. SIA „Rehabilitācijas centrs „Tērvete””. 

   

8. Pašvaldība ir dalībnieks šādās biedrībās (nodibinājumos); 

 8.1. biedrībā „Latvijas Pašvaldību savienība”; 

 8.2. biedrībā „Dobeles rajona lauku partnerība” ; 

            8.3. biedrībā  ”Zemgales tūrisma asociācija”. 

 



67 

 

9. Pašvaldības sniegto pakalpojumu pieejamību pašvaldības teritoriālajās vienībās nodrošina 

Pašvaldības centrālās administrācijas struktūrvienības - Augstkalnes , Bukaišu un Tērvetes 

pagasta pārvaldes. 

   Pagasta pārvaldi vada domes iecelts pārvaldes vadītājs, kas atrodas tiešā pašvaldības 

izpilddirektora padotībā.  

10. Atsevišķu pašvaldības funkciju pildīšanai dome ir izveidojusi sekojošas komisijas: 

10.1. vēlēšanu komisiju; 

10.2. administratīvo komisiju; 

10.3. administratīvo aktu strīdu komisiju; 

10.4. iepirkuma komisiju; 

10.5. medību koordinācijas komisiju; 

10.6. komunālo, dzīvokļu jautājumu  un parādu piedziņas komisiju; 

10.7. inventarizācijas komisiju; 

10.8. apbalvošanas komisiju; 

10.9. stādījumu rekonstrukcijas komisiju; 

10.10. pedagoģisko komisiju; 

10.11. būvju pieņemšanas ekspluatācijā komisiju; 

                             10.12. Tērvetes novada domes darījumu ar lauksaimniecības zemi 

                             tiesiskuma uzraudzības komisiju. 

 

11. Komisijas darbību reglamentē pašvaldības domes apstiprināts nolikums. Nolikumā norāda: 

11.1 komisijas izveidošanas kārtību; 

11.2. komisijas priekšsēdētāju un priekšsēdētāja vietnieku, ja tāds ir; 

11.3. komisijas kompetenci; 

11.4. komisijas organizatoriskās un tehniskās apkalpošanas kārtību; 

11.5. domes pastāvīgo komiteju, amatpersonu vai citu institūciju, kuras padotībā atrodas 

izveidotā komisija, darba grupa; 

11.6. citus jautājumus, kurus pašvaldības dome uzskata par svarīgiem. 

  

12. Dome var lemt par komisiju un darba grupu izveidošanu atsevišķu pašvaldības uzdevumu 

veikšanai. Šādas komisijas un darba grupas tiek izveidotas noteiktu uzdevumu veikšanai uz 

noteiktu laiku, bet ne ilgāku par vienu kalendāro gadu. Izveidotās darba grupas un komisijas 

darbojas uz pašvaldības domes apstiprināta nolikuma pamata atbilstoši 11.punktam vai to 

kompetence var tikt noteikta domes lēmumā, ar kuru tā tiek izveidota. 

                                           

 

 

II. DOMES PRIEKŠSĒDĒTĀJA, PRIEKŠSĒDĒTĀJA VIETNIEKA  

UN IZPILDDIREKTORA PILNVARAS 

  
13. Domes darbu vada domes priekšsēdētājs. Domes priekšsēdētājs: 

13.1. ir politiski un likumā „Par pašvaldībām” noteiktā kārtībā tiesiski atbildīgs par 

pašvaldības domes darbu; 

13.2. ierosina jautājumu izskatīšanu pašvaldības domē, pastāvīgajās komitejās un 

komisijās; 

13.3. koordinē deputātu, administrācijas darbinieku un pašvaldības institūciju darbību; 

13.4. domes vārdā paraksta līgumus un citus juridiskos dokumentus šajā nolikumā 

noteiktajā kārtībā;  

13.5. atver un slēdz kontus banku iestādēs; 

13.6. saskaņo domes izpilddirektora lēmumus par pašvaldības administrācijas darbinieku 

pieņemšanu vai atbrīvošanu no darba; 
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13.7. dod saistošus rīkojumus pašvaldības administrācijas darbiniekiem; 

13.8. sagatavo izskatīšanai domes sēdēs valsts iestāžu amatpersonu iesniegumus; 

13.9. amata zaudēšanas gadījumā nodrošina dokumentācijas un materiālo vērtību 

nodošanu jaunajam domes priekšsēdētājam; 

13.10. veic citus pienākumus, kas paredzēti likumos, Ministru kabineta noteikumos, 

domes  lēmumos un šajā nolikumā; 

13.11 īsteno pašvaldības administrācijas tiesiskuma un lietderības kontroli. 

 

14. Domes priekšsēdētājam ir viens vietnieks.  

  

15. Domes priekšsēdētāja vietnieks: 

15.1. pilda domes priekšsēdētāja pienākumus viņa prombūtnes laikā vai viņa uzdevumā, 

kā arī pilda citus pienākumus likumā paredzētajos gadījumos; 

15.2. koordinē komisiju, valžu un darba grupu darbību; 

15.3.  iesniedz domes priekšsēdētājam priekšlikumus izveidot darba grupas un 

komisijas savu pienākumu un tiesību realizācijai, iesaistot tajās pašvaldības 

administrācijas, iestāžu un uzņēmumu un pieaicinātos speciālistus un pašvaldības 

teritorijas iedzīvotājus; 

15.4. veic citus domes priekšsēdētāja uzdotus uzdevumus. 

  
16. Pašvaldības izpilddirektors šajā nolikumā noteiktajā kārtībā ir atbildīgs par pašvaldības 

iestāžu un pašvaldības kapitālsabiedrību darbu. Pašvaldības izpilddirektors: 

16.1. īsteno pašvaldības centrālās administrācijas vadītāja kompetenci;  

16.2. īstenojot pašvaldības centrālās administrācijas vadītāja kompetenci, pieņem darbā 

un atbrīvo no darba pašvaldības centrālās administrācijas darbiniekus, to saskaņojot ar 

domes priekšsēdētāju; 

16.3. saskaņojot ar domes priekšsēdētāju, paraksta koplīgumu ar pašvaldības 

darbiniekiem; 

16.4. organizē domes  lēmumu izpildi un ir tiesīgs iesniegt priekšlikumus domes 

pastāvīgajās komitejās; 

16.5. iesniedz domei priekšlikumus par pašvaldības iestāžu nelikumīgu un nelietderīgu 

lēmumu atcelšanu;  

16.6. dod rīkojumus pašvaldības iestāžu vadītājiem prettiesiskas bezdarbības gadījumā 

pieņemt lēmumus; 

16.7. ierosina domei iecelt amatā vai atbrīvot no amata pašvaldības iestāžu vadītājus; 

16.8. organizē teritorijas attīstības programmas, teritorijas plānojuma, publiskā pārskata 

un budžeta projektu izstrādi un iesniedz tos apstiprināšanai domei; 

16.9. regulāri, bet ne retāk kā vienu reizi divos mēnešos, ziņo domei par administrācijas 

un iestāžu darbu, kā arī pēc domes vai priekšsēdētāja pieprasījuma sniedz ziņojumus un 

pārskatus par pieprasītajiem jautājumiem;  

16.10. ir tiesīgs piedalīties domes un komiteju sēdēs un jautājumu apspriešanā;  

16.11. pēc kārtējām pašvaldības domes vēlēšanām un priekšsēdētāja amata zaudēšanas 

gadījumā organizē dokumentācijas un materiālo vērtību nodošanu jaunajam domes 

priekšsēdētājam; 

16.12. šajā nolikumā noteiktajā kārtībā rīkojas ar finanšu līdzekļiem un mantu un slēdz 

līgumus; 

16.13. saskaņā ar domes lēmumiem veic citus pienākumus. 

 

17. Pēc kārtējām pašvaldības domes vēlēšanām un pašvaldības domes priekšsēdētāja amata 

zaudēšanas gadījumā domes priekšsēdētājs nodrošina un izpilddirektors organizē 

dokumentācijas un materiālo vērtību nodošanu jaunajam  pašvaldības domes priekšsēdētājam. 
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Divu nedēļu laikā tiek sastādīts nodošanas-pieņemšanas akts, ko paraksta pilnvaras zaudējušais 

domes priekšsēdētājs, jaunais domes priekšsēdētājs, izpilddirektors un Grāmatvedības nodaļas 

pārstāvis. 

 

18. Domes priekšsēdētājs, priekšsēdētāja vietnieks un citas vēlētas pašvaldības amatpersonas, 

kā arī izpilddirektors  un citi pašvaldības administrācijas darbinieki saņem atlīdzību par savu 

pienākumu pildīšanu saskaņā ar Darba samaksas un sociālo garantiju nolikumu. 

   

III. DOMES PASTĀVĪGO KOMITEJU KOMPETENCE,  

TO DARBA ORGANIZĀCIJA UN NODROŠINĀJUMS 
  

19. Vēlot komiteju locekļus, priekšroka tiek dota principam, ka deputāts izvēlas komiteju 

atbilstoši interesēm un vēlmēm. Ja domstarpību gadījumā šo principu nav iespējams ievērot, 

komitejās ievēl pēc proporcionalitātes principa. 

  

20. Lēmumu projektus, kas saistīti ar finansiālajiem jautājumiem, nodod izskatīšanai finanšu 

komitejai. Finanšu komiteja: 

20.1. nodrošina pašvaldības budžeta projekta izstrādāšanu, izskata citu pastāvīgo 

komiteju sagatavotos budžeta projekta priekšlikumus un iesniedz tos izskatīšanai domes 

sēdē;  

20.2. sniedz atzinumu par budžeta projektu, tajā izdarāmajiem grozījumiem, kā arī par 

prioritātēm līdzekļu sadalījumā, ja netiek izpildīta budžeta ieņēmumu daļa; 

20.3. sniedz atzinumu par projektiem, kas saistīti ar finanšu resursu izlietošanu,  kā arī 

par domes lēmumu projektiem, ja šo lēmumu realizācija saistīta ar budžetā 

neparedzētiem izdevumiem vai grozījumiem budžeta ieņēmumu daļā; 

20.4. sniedz priekšlikumus par pašvaldību īpašumu apsaimniekošanu; 

20.5. sniedz atzinumus par pašvaldības nekustamo īpašumu  atsavināšanu; 

20.6. savas kompetences ietvaros izskata amatpersonu, iestāžu, valžu, komisiju, darba 

grupu budžeta līdzekļu pieprasījumus un projektus;  

20.7. sniedz atskaiti domei par pašvaldības budžeta izpildi, iesniedzot informāciju par 

līdzekļu izlietojumu līdz 1.jūlijam, 1.oktobrim un 1.janvārim.  

20.8. pēc deputātu rakstiska pieprasījuma atbilstoši Valsts kases noteiktajai formai 

izsniedz ikmēneša atskaiti par budžeta izpildi; 

20.9. izstrādā gada pārskata projektu. 

  

21. izglītības, kultūras un sociālo jautājumu komiteja sagatavo izskatīšanai domes sēdē 

jautājumus: 

21.1. par sociālo palīdzību; 

21.2. par palīdzību dzīvokļu jautājumu risināšanā; 

21.3. par dzīvojamo telpu izmantošanu; 

21.4. par veselības aprūpi un aizsardzību; 

21.5. par ārvalstnieku un bezvalstnieku jautājumiem; 

21.6. savas kompetences ietvaros izskata amatpersonu, iestāžu, kapitālsabiedrību, 

komisiju un darba grupu budžeta līdzekļu pieprasījumus un iesniedz tos finanšu 

komitejā; 

21.7. par izglītību, kultūru, sportu un brīvā laika nodarbībām. 

  

22. Tautsaimniecības un attīstības komiteja sagatavo izskatīšanai domes sēdē jautājumus par: 

22.1. teritorijas attīstības plānu un apbūves kārtību; 

22.2. zemes lietām; 

22.3. īpašumu un teritorijas izmantošanu; 
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22.4. teritorijas apstādījumu plānošanu; 

22.5. vides pārvaldes struktūru un budžeta izmantošanu attīstības mērķiem; 

22.6. starptautisko sadarbību un tūrismu; 

22.7. investīciju projektu sagatavošanu un realizāciju; 

22.8. par komunālajiem pakalpojumiem; 

22.9. par teritorijas labiekārtošanu; 

22.10. par dzīvojamā un nedzīvojamā fonda uzturēšanu, par nedzīvojamo telpu nomu; 

22.11. par nedzīvojamo telpu izmantošanu; 

22.12. par satiksmes organizāciju; 

22.13. kontrolē esošo amatpersonu, iestāžu, komisiju un darba grupu budžeta līdzekļu 

pieprasījumus un iesniedz tos finanšu komitejā;  

22.14. pagastu pārvalžu darbības jautājumiem, to skaitā, finanšu, materiāltehniskajiem, 

personāla politikas jautājumiem; 

22.15. pašvaldības sniegto pakalpojumu kvalitātes pagastu pārvaldēs uzlabošanu; 

22.16. jaunu pašvaldības struktūrvienību vai štata vietu izveidošanu pagastu pārvaldēs; 

22.17. citiem ar pagastu pārvalžu darbību saistītiem jautājumiem. 

 

23. Domes pastāvīgajām komitejām un deputātiem, pildot savus pienākumus, ir tiesības: 

23.1. iepazīties ar pašvaldības administrācijas, iestāžu, kapitālsabiedrību 

dokumentāciju, saņemt dokumentu norakstus, kas nepieciešami jautājumu izlemšanai 

komiteju sēdēs;  

23.2. saņemt no pašvaldības amatpersonām, iestādēm un kapitālsabiedrībām 

nepieciešamos dokumentus un paskaidrojumus.  

 

24. Domstarpību starp pastāvīgajām komitejām, deputātiem un pašvaldības amatpersonām, 

iestādēm un kapitālsabiedrībām gadījumus izskata domes priekšsēdētājs vai dome. Domes 

priekšsēdētājs izvērtē, kādos gadījumos domstarpības izskata dome. 

  

25. Komiteju sēdes notiek ne retāk kā vienu reizi mēnesī. Komiteju sēdes ir atklātas. Komitejām 

un tās priekšsēdētājam ir tiesības uz sēdi uzaicināt speciālistus, kuriem ir padomdevēja tiesības. 

Komitejas var noturēt kopīgas sēdes, ja tām ir jāizskata jautājumi, kas skar vairāku komiteju 

kompetenci. Komiteju priekšsēdētāji vienojas, kurš no viņiem vadīs kopīgo sēdi. 

  

26. Komitejas sēžu norises laiku un vietu nosaka komitejas priekšsēdētājs, saskaņojot ar domes 

priekšsēdētāju un paziņojot pašvaldības sekretāram. Komiteju sēdes nedrīkst būt tajā pašā laikā, 

kad ir domes sēdes.  

 

27. Pašvaldības sekretāre (nodaļa / darbinieks) nodrošina komiteju darba tehnisko apkalpošanu: 

27.1. paziņo komitejas locekļiem par komitejas kārtējām un ārkārtas sēdēm šajā nolikumā 

noteiktā kārtībā; 

27.2. tehniski sagatavo dokumentus jautājumu izskatīšanai komiteju sēdēs; 

27.3. nodrošina komitejas sēžu protokolēšanu un sagatavo komitejas sēžu protokolus; 

27.4. sagatavo domes lēmumu projektus par jautājumiem, kas tiek izskatīti komitejā; 

27.5. kārto komitejas lietvedību, veic dokumentu uzskaiti un nodrošina to saglabāšanu atbilstoši 

lietvedības noteikumiem; 

27.6. sagatavo un izsniedz komitejas lēmumus; 

27.7. veic citus uzdevumus komitejas darba tehniskai nodrošināšanai komitejas priekšsēdētāja 

vai viņa prombūtnes laikā vietnieka uzdevumā. 

 

28. No komitejas locekļiem ar vienkāršu balsu vairākumu var ievēlēt komitejas priekšsēdētāja 

vietnieku, kas pilda komitejas priekšsēdētāja pienākumus prombūtnes laikā. 
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30. Par komitejas sēžu vietu, laiku un darba kārtību pašvaldības sekretārs informē deputātus ne 

vēlāk kā trīs dienas pirms kārtējās komitejas sēdes un ne vēlāk kā trīs stundas pirms ārkārtas 

komitejas sēdes. 

  

31. Komitejas darba kārtību, komitejas lēmumu projektus, atzinumus par tiem, izziņas 

materiālus, deputātu iesniegumus, priekšlikumus un jautājumus nogādā domes deputātiem uz 

viņu norādītajām adresēm ne vēlāk kā vienu dienu pirms komitejas kārtējās sēdes un ne vēlāk 

kā trīs stundas pirms ārkārtas sēdes. 

 

32. Komiteja var izskatīt jautājumus, ja tās sēdē piedalās vairāk nekā puse no komitejas sastāva. 

Komiteja pieņem lēmumus ar klātesošo locekļu balsu vairākumu. Ja, balsojot par lēmumu, 

balsis sadalās vienādi, izšķiroša ir komitejas priekšsēdētāja balss. Komitejas sēdes protokolu 

paraksta visi klātesošie komitejas locekļi.  

 

33. Ja uz komitejas sēdi neierodas komitejas locekļu vairākums, tad komitejas priekšsēdētājs 

sasauc atkārtotu komitejas sēdi ne ātrāk kā pēc trim un ne vēlāk kā pēc septiņām dienām. Ja uz 

atkārtotu komitejas sēdi neierodas komitejas locekļu vairākums, tad komitejas priekšsēdētājam 

par to jāpaziņo domei. 

 

34. Komitejas locekļi un priekšsēdētājs var tikt izslēgti no komitejas sastāva ar domes lēmumu, 

kā arī gadījumos, ja komitejas loceklis trīs reizes pēc kārtas neattaisnojošu iemeslu dēļ 

neierodas uz komiteju sēdēm vai citos gadījumos, kas tiek izvērtēti katrā konkrētā gadījumā. 

 

35. Domes deputāti var veidot deputātu frakcijas. Katrā frakcijā ir jābūt ne mazāk kā trīs domes 

deputātiem. Par frakcijas sastāvu tās vadība rakstiski informē domi nākošajā sēdē pēc frakcijas 

izveidošanas. Par frakcijas darba organizatorisko nodrošinājumu atbilstoši frakcijas vadītāja 

rīkojumiem un lēmumiem ir atbildīgs pašvaldības sekretārs. 

 

36. Pastāvīgo komiteju priekšsēdētājiem (un viņu vietniekiem) ar pašvaldības lēmumu var 

noteikt iedzīvotāju pieņemšanas laiku (ne retāk kā vienu reizi mēnesī) pašvaldības telpās. 

Attiecīgās pastāvīgās komitejas priekšsēdētājs jautājumu izskatīšanā savos pieņemšanas laikos 

ir tiesīgs uzaicināt jebkuru pašvaldības administrācijas darbinieku, saskaņojot ar domes 

priekšsēdētāju vai tā vietnieku un izpilddirektoru.      

  

 

 

 

 

IV. PAŠVALDĪBAS LĒMUMU PROJEKTU SAGATAVOŠANAS KĀRTĪBA  

UN LĪGUMU NOSLĒGŠANAS PROCEDŪRA 

  
37. Domes sēdes darba kārtību nosaka domes priekšsēdētājs. Domes sēdes darba kārtībā tiek 

iekļauts jebkurš jautājums, kas iesniegts domes priekšsēdētājam ne vēlāk kā vienu nedēļu pirms 

kārtējās domes sēdes. Par citu jautājumu iekļaušanu domes darba kārtībā likumā noteiktajā 

kārtībā lemj dome. Izskatot domes sēdes darba kārtībā iekļautos jautājumus, ziņojuma sniedzējs 

informē domi par lēmumu projektu izskatīšanas secību un saņemtajiem atzinumiem. 

 

38. Domes lēmumu projekti jāiesniedz rakstveidā, tajos jābūt norādītam: 

38.1. kas un kad šos lēmuma projektus ir gatavojis;                          

38.2. kādās institūcijās projekts izskatīts; 
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38.3. kas ir projekta iesniedzējs, projekta iesniedzēja paraksts un datums; 

38.4. no kādiem līdzekļiem tiek paredzēts lēmuma izpildes nodrošinājums, ja jautājumu 

izpilde saistīta ar pašvaldības budžeta līdzekļu izlietošanu; 

38.5. kad projektu vēlams izskatīt domes sēdē. 

 

39. Domes lēmumu projektus pirms to iekļaušanas sēdes darba kārtībā pēc nepieciešamības 

nodod izskatīšanai un rakstveida atzinuma sniegšanai domes juristam un pašvaldības 

institūcijām vai tās darbiniekiem atbilstoši kompetencei.  Pašvaldības saistošo noteikumu 

projektam, kas izstrādāts, lai pašvaldība varētu pildīt autonomo funkciju vai brīvprātīgo 

iniciatīvu, papildus šo noteikumu 38.punktā minētajam, izskatīšanai domes sēdē jāiesniedz 

pašvaldības jurista atzinumu par saistošo noteikumu projekta atbilstību augstākstāvošajiem 

normatīvajiem aktiem un juridiskās tehnikas noteikumiem. 

  
40. Lēmumu projekti un materiāli, kas izskatāmi domes sēdē, jāiesniedz pašvaldības 

sekretāram, kurš tos iereģistrē un nodod domes priekšsēdētājam. Priekšsēdētājs izskata 

iesniegto lēmuma projektu un nosaka pastāvīgo komiteju (ja projekts netiek virzīts no komitejas 

vai ja tas attiecas uz vairākām komitejām) un pašvaldības institūciju vai tās darbinieku, kam 

jāizskata un papildus jāsniedz rakstisks atzinums par sagatavoto projektu.  

 

41. Par finanšu līdzekļu piešķiršanu lemj pašvaldības dome. Pasākumi, kas nav saistīti ar gada 

budžeta pieņemšanu, nevar tikt uzsākti, kamēr pašvaldības dome nav piešķīrusi nepieciešamos 

finanšu līdzekļus un izdarījusi attiecīgus grozījumus budžetā. Ja šādi pasākumi ir paredzēti ar 

likumu vai citu ārēju normatīvu aktu, tad tie var tikt uzsākti bez pašvaldības domes iepriekšēja 

pilnvarojuma, bet pēc tam steidzami šāda atļauja jāsaņem.  

 

42. Ja pastāvīgā komiteja nepiekrīt sagatavotajam lēmuma projektam, tad komitejai 

jāiesniedz  domei cits lēmuma projekta variants. Par pastāvīgajās komitejās izskatītajiem 

lēmuma projektiem domes sēdē ziņo pastāvīgās komitejas priekšsēdētājs vai kāds no komitejas 

locekļiem. 

  

43. Domes sēdes darba kārtību, lēmumu projektus, atzinumus par tiem, izziņas materiālus, 

deputātu iesniegumus, priekšlikumus un jautājumus domes deputātiem dara pieejamus (var 

iepazīties pie pašvaldības sekretāra un tos  nosūta elektroniski uz deputātu norādītām e-pasta 

adresēm ) ne vēlāk kā trīs dienas pirms domes kārtējās sēdes un ne vēlāk kā trīs stundas pirms 

ārkārtas sēdes. 

  

44. Ja pastāvīgajā komiteja izskata administratīvā akta projektu, kas personai liedz tiesības vai 

uzliek tai pienākumus, tad komitejas priekšsēdētājs organizē personas uzaicināšanu viedokļa 

un argumentu noskaidrošanai par izskatāmo jautājumu, ja personas viedoklis saskaņā ar 

Administratīvā procesa likumu nav noskaidrots. Persona var netikt uzaicināta paskaidrojumu 

sniegšanai, ja gadījums ir objektīvi mazsvarīgs vai ir citi Administratīvā procesa likumā 

noteiktie iemesli, kad personas viedokļa noskaidrošana nav nepieciešama. 

 

45. Pašvaldības domes priekšsēdētājs ir tiesīgs bez domes saskaņojuma domes apstiprinātā 

budžeta ietvaros noslēgt visa veida saimnieciskos līgumus.   

 

 46. Izpilddirektors pašvaldības vārdā bez saskaņojuma ar domes priekšsēdētāju slēdz:  

         46.1. darba līgumus ar pašvaldības darbiniekiem;  

       46.2. līgumus par preču piegādēm un pakalpojumiem, kuru līgumcena ir mazāka par 4000 

euro, un būvdarbiem, kuru līgumcena ir mazāka par 14000 euro. 
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47. Privāttiesiskos līgumus, kurus pašvaldības autonomās kompetences jomā slēdz uz to 

pilnvarotas administrācijas amatpersonas, saskaņo ar izpilddirektoru. Līgumus, kurus slēdz 

izpilddirektors, saskaņo ar domes priekšsēdētāju.  

 

48. Privāttiesiskiem līgumiem, kurus slēdz dome pašvaldības autonomās kompetences jomā, 

saskaņošana nav nepieciešama.  

 

49. Privāttiesiskiem līgumiem uzdotās kompetences jomā visos gadījumos nepieciešama 

attiecīgās tiešās pārvaldes iestādes saskaņojums, ja likumā, Ministru kabineta noteikumos vai 

valsts tiešās pārvaldes izdotā iekšējā normatīvā aktā nav noteikts citādi. Šī saskaņošanas kārtība 

neattiecas uz iepirkumu pašvaldības vajadzībām.   

 

50. Administratīvo līgumu slēdz pašvaldības domes priekšsēdētājs. Par sadarbības līgumu 

slēgšanu lemj pašvaldības dome. 

 

51. Pašvaldības dome ar lēmumu vai līgumu var deleģēt savas pilnvaras pieņemt lēmumus 

citiem pašvaldības orgāniem, kā arī vēlētajām un administratīvajām amatpersonām, 

izņemot jautājumos, kas ir domes ekskluzīvā kompetencē. 

 

V. DOMES DARBA REGLAMENTS 
  

52. Domes sēdes ir kārtējas un ārkārtas.  

  

53. Domes kārtējās sēdes notiek katra mēneša trešās nedēļas ceturtdienās  plkst.10:00. 

  

54. Domes kārtējās sēdes sasauc domes priekšsēdētājs, nosakot sēdes norises laiku, vietu un 

darba kārtību. Video un audio ieraksti, kas nav saistīti ar domes sēdes darba nodrošināšanu, 

sēžu zālē ir atļauta.  

  

55. Pašvaldības sekretārs reģistrē deputātu piedalīšanos sēdēs. Domes sēdēs jāpiedalās domes 

izpilddirektoram. Citu pašvaldības darbinieku piedalīšanos jautājuma izskatīšanā 

nepieciešamības gadījumā nodrošina pašvaldības izpilddirektors. 

  

56. Domes priekšsēdētājs: 

56.1. atklāj, vada, pārtrauc un slēdz sēdi; 

56.2. dod vārdu ziņotājam; 

56.3. nodrošina iespēju deputātiem uzdot jautājumus ziņotājam un citiem klātesošajiem; 

56.4. vada debates; 

56.5. ierosina jautājumu nobalsošanu; 

56.6. izsludina pārtraukumus sēdē un piedāvā sēdes datumu, laiku un vietu, ja sēde 

jāturpina citā dienā; 

56.7. nodot sēdes vadīšanu par atsevišķu jautājumu domes priekšsēdētāja vietniekam, 

ja par to viņš vēlas uzstāties debatēs. 

    

57. Domes sēdes jautājumu apspriešanai ir šāda secība: 

57.1. ziņojums; 

57.2. deputātu jautājumi; 

57.3. debates; 

57.4. ziņotāja galavārds; 

57.5. priekšsēdētāja viedoklis,  

57.6. balsošana; 
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57.7. balsošanas rezultātu paziņošana. 

  

58. Par izskatāmajiem jautājumiem domes sēdē var ziņot deputāti vai atbildīgie pašvaldības 

administrācijas darbinieki. Ja nepieciešams, ziņotājs var uzaicināt citas personas sniegt papildus 

vai precizējošu informāciju. Par debašu beigām paziņo priekšsēdētājs. Debates var pārtraukt, ja 

par to nobalso ne mazāk kā 2/3 klātesošo deputātu. Sēdes darba kārtībā iekļautos jautājumus 

izskata divos lasījumos, ja to rakstiski līdz domes sēdes sākumam pieprasa vismaz pieci 

deputāti. 

  

59. Domes priekšsēdētājam ir pienākums nodrošināt domes sēdēs kārtību. Ja domes sēdes 

kārtību atkārtoti neievēro deputāts, tas tiek fiksēts protokolā. Ja domes sēdes kārtību atkārtoti 

neievēro citas personas, priekšsēdētājam ir tiesības izraidīt vainīgo personu no domes sēdes 

norises telpas. 

  

60. Ja deputāts neievēro domes sēdes kārtību, runājot debatēs, tad domes priekšsēdētājs pārtrauc 

viņa uzstāšanos debatēs, un turpmāk, apspriežot konkrēto jautājumu, viņam vairs netiek dots 

vārds. 

  

61. Personām, kuras uzaicinātas piedalīties domes sēdēs, kā arī citiem pašvaldības 

iedzīvotājiem, masu informācijas līdzekļu pārstāvjiem, kuri vēlas klausīties domes sēdi, pirms 

domes sēdes jāreģistrējas pie darbinieka, kurš protokolē domes sēdes. 

   

62. Pašvaldības iedzīvotājiem un citām personām, kuras ir klāt domes sēdē, 

nav  tiesības  piedalīties debatēs un nekādā veidā traucēt sēdes gaitu.   

  

63. Sēdēs izskatāmajiem lēmumu projektiem un citiem dokumentiem jābūt iesniegtiem valsts 

valodā. Ja sēdē tiek iesniegti jautājumi citā valodā, tad domes sēdēs tos izskata, ja ir pievienots 

dokumenta tulkojums valsts valodā. Uzstājoties debatēs, var lietot citas valodas, ja dome var 

nodrošināt debašu tulkošanu valsts valodā. 

  

64. Domes izpilddirektors domes sēdes sākumā sniedz īsu pārskatu par veikto darbu un par 

pieņemto lēmumu izpildes gaitu attiecīgajā periodā. Pēc pārskata deputātiem ir tiesības uzdot 

jautājumus un saņemt atbildes. 

  

65. Ja kāds no iepriekš pieņemtajiem lēmumiem netiek izpildīts noteiktajā termiņā, domes 

priekšsēdētājs vai tā vietnieks sniedz informāciju, norādot motīvus, kādēļ lēmums nav izpildīts. 

Šādas atskaites ir obligāti iekļaujamas domes sēdes darba kārtībā. 

  

66. Ja dome sēdes darba kārtībā iekļautie jautājumi netiek izskatīti vienā sēdes dienā, sēde tiek 

turpināta nākošajā dienā vai dienā, par kuru vienojas deputāti. Ja domes sēdes darba kārtībā 

iekļautos jautājumus nav iespējams izskatīt deputātu kvoruma trūkuma dēļ, tad domes 

priekšsēdētājs sēdi slēdz un nosaka atkārtotās sēdes norises vietu un laiku. Atkārtotā domes 

sēde tiek sasaukta ne agrāk kā pēc septiņām un ne vēlāk kā pēc četrpadsmit dienām. 

  

67. Par katru domes sēdē izskatāmo jautājumu pēc ziņojuma deputātiem ir tiesības uzdot 

ziņotājam jautājumus. Ja par kādu konkrētu jautājumu uz domes sēdi ir uzaicinātas ieinteresētās 

personas, tad pēc domes priekšsēdētāja vai ziņotāja priekšlikuma tām tiek dots vārds, un tikai 

pēc tam notiek debates. 

  

68. Ja pastāvīgās komitejas sēdē, skatot jautājumu, lēmuma pieņemšanas procesā ir radušās 

domstarpības, proti, ja lēmums nav pieņemts vienbalsīgi, attiecīgās komitejas priekšsēdētājam 
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vai viņa pilnvarotam komitejas pārstāvim ir jāziņo domes sēdē par visiem atšķirīgajiem 

viedokļiem. Ja debates netiek atklātas, deputāti uzreiz pēc ziņojuma balso par lēmuma projektu. 

 

69. Domes sēdēs ziņotājam ziņojumam par izskatāmo jautājumu tiek dotas ne vairāk kā desmit 

minūtes. Ja nepieciešams, ziņojumam atvēlēto laiku var pagarināt, ja par to nobalso klātesošo 

deputātu vairākums. 

  

70. Uzstājoties debatēs, katram runātājam tiek dotas ne vairāk kā piecas minūtes. Debatēs par 

attiecīgo jautājumu var uzstāties ne vairāk kā divas reizes. 

  

71. Visi labojumi domes lēmumu projektiem ir jāiesniedz rakstveidā līdz balsošanas sākumam 

un, ja iespējams, tiem ir jābūt pavairotiem līdz debašu par konkrēto jautājumu beigām. 

Iesniegtie domes lēmuma projekta labojumi iesniedzējam ir jāparaksta. 

  

72. Ja tas nepieciešams lietas virzībai, domes priekšsēdētājs var izlemt par mutisku 

priekšlikumu izskatīšanu un balsošanu par tiem. 

  

73. Ja tiek iesniegti labojumi domes lēmuma projektam, tad jābalso par labojumu pieņemšanu, 

nevis par pamatdokumentu. Ja tiek iesniegti vairāki labojumi, tad vispirms jābalso par to 

labojumu, kurš visvairāk atšķiras no izskatāmā lēmuma projekta. Šaubu gadījumā domes 

priekšsēdētājs konsultējas ar tās pastāvīgās komitejas, kura gatavoja atzinumu par lēmuma 

projektu, priekšsēdētāju. Kārtību, kādā balso par iesniegtajiem domes lēmumu projektu 

labojumiem, nosaka domes priekšsēdētājs. Ja notiek balsošana par vairākiem lēmuma projekta 

variantiem, tad lēmums ir pieņemts, ja par to nobalso vairāk kā puse no klātesošiem deputātiem. 

Ja neviens no lēmuma projektiem nesaņem pietiekošo balsu skaitu, tiek rīkota atkārtota 

balsošana par tiem diviem lēmuma projektiem, kuri pirmā balsošanā saņēmuši visvairāk balsu. 

Ja nav saņemts nepieciešamais balsu skaits, lēmuma projekts ir noraidīts. 

  

74. Domes sēdē drīkst runāt tikai tad, kad vārdu ir devis priekšsēdētājs. Priekšroka uzstāties 

debatēs ir tam deputātam, kurš rakstiski iesniedzis priekšsēdētājam priekšlikumu piedalīties 

debatēs. 

  

75. Ziņotājam ir tiesības uz galavārdu pēc debatēm. 

  

76. Ja, atklāti balsojot, deputāts ir kļūdījies, viņam par to ir jāpaziņo domes priekšsēdētājam 

pirms balsošanas rezultātu paziņošanas, pretējā gadījumā balsojuma izmaiņas netiek ņemtas 

vērā. 

  

77. Balsošanas rezultātus paziņo domes priekšsēdētājs. 

  

78. Ja balsošana notiek aizklāti, tad no deputātiem tiek ievēlēta balsu skaitīšanas komisija trīs 

cilvēku sastāvā. Šajā gadījumā balsu skaitīšanas komisija balsu skaitīšanas rezultātus iesniedz 

domes priekšsēdētājam, kurš paziņo balsošanas rezultātus. 

  

79. Pašvaldības deputāts, kurš ir piedalījies lēmuma pieņemšanā un ir izteicis pretēju 

priekšlikumu vai balsojis pret priekšlikumu ir tiesīgs lūgt nofiksēt tā atšķirīgo viedokli sēdes 

protokolā. Rakstveida viedokļi, kuri saņemti pirms protokola parakstīšanas, ir pievienojami 

protokolam. Personas, kuras ir balsojušas pret priekšlikumu nav atbildīgas par pieņemto 

lēmumu. 
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80. Domes sēdēs pieņemtie lēmumi un protokoli ir brīvi pieejami. Informācijas pieejamību 

nodrošina pašvaldības sekretārs. 

  

81. Deputātiem ir tiesības iepazīties ar domes sēdes protokolu un piecu dienu laikā pēc sēdes 

izteikt pretenzijas par to. Ja šo piecu dienu laikā pretenzijas netiek izteiktas, tad deputāts nevar 

prasīt izdarīt protokolā labojumus. Ja kāds nepiekrīt ierakstam, tad viņam ir tiesības prasīt 

protokola apstiprināšanu nākamajā domes kārtējā sēdē. 

  

82. Pašvaldības sekretārs pēc domes sēdes sagatavo un deputātiem dara brīvi pieejamas sēžu 

protokola un tam pievienoto lēmumu kopijas. 

  

83. Deputātam ir tiesības iesniegt pieprasījumus un iesniegumus. Tos iesniedz pašvaldības 

sekretāram. Deputātu pieprasījumi tiek izskatīti kārtējā domes sēdē un pieņemts lēmums par to 

izpildes organizēšanas kārtību. Atbilde uz deputāta iesniegumu jāsniedz trīs darba dienu laikā, 

bet, ja atbildes sagatavošanai nepieciešams ilgāks laiks, tad atbilde jāsniedz ne ilgāk kā septiņu 

dienu laikā, par to paziņojot iesniedzējam trīs dienu laikā no iesnieguma saņemšanas. 

  

84. Pašvaldības saistošos noteikumus triju darba dienu laikā pēc parakstīšanas elektroniski un 

rakstveidā nosūta Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrijai izvērtēšanai un atzinuma 

sniegšanai. Pašvaldības saistošie noteikumi publicējami un stājas spēkā likumā „Par 

pašvaldībām” noteiktā kārtībā. Saistošajiem noteikumiem jābūt brīvi pieejamiem pašvaldības 

domes  ēkā un pagastu pilsētu pārvaldēs. 

 

85. Ja pašvaldības dome ir pieņēmusi administratīvo aktu, kas var skart trešo personu likumīgās 

tiesības un intereses, tad šo personu informēšanai par pieņemto administratīvo aktu pašvaldības 

domes priekšsēdētājs vai administratīvā akta projekta izstrādātājs var ierosināt informāciju par 

tā pieņemšanu publicēt laikrakstā. 

 

 

VI. IEDZĪVOTĀJU PIEŅEMŠANA UN IESNIEGUMU 

 IZSKATĪŠANAS KĀRTĪBA  

 

86. Domes priekšsēdētājam un priekšsēdētāja vietniekam divas reizes nedēļā ir iedzīvotāju 

pieņemšanas laiki - pirmdienās no plkst. 8:00 – 12:00 un 13:00 – 16:00, ceturtdienās no plkst. 

8:00 – 12:00 un 13:00 – 16:00, izpilddirektoram ir pieņemšanas laiks divas reizes nedēļā - 

pirmdienās no plkst. 8:00 – 12:00 un 13:00 – 16:00, ceturtdienās no plkst. 8:00 – 12:00 un 13:00 

– 16:00.  

Domes deputāti rīko iedzīvotāju pieņemšanas ne retāk kā reizi divos mēnešos, par ko 

informācija izliekama uz informācijas stenda un publicējama domes interneta mājas lapā.  

Institūciju vadītāji un domes atbildīgie darbinieki apmeklētājus pieņem saskaņā ar domes 

priekšsēdētāja apstiprinātu apmeklētāju pieņemšanas sarakstu, kurš izliekams uz informācijas 

stenda un publicējams domes interneta mājas lapā. 

  

87. Ikvienai personai ir tiesības iepazīties ar pašvaldības pieņemtajiem lēmumiem, izņemot, ja 

tie satur informāciju, kura nav izpaužama saskaņā ar normatīvajiem aktiem. Pašvaldība nav 

tiesīga atteikt informāciju par pašvaldības budžeta izlietojumu un noslēgtajiem līgumiem, 

izņemot, ja informācija ir komercnoslēpums. Atteikumu informācijas pieejamībai jāpamato. 

Personai ir pienākums pamatot informācijas iegūšanas nepieciešamību, ko persona var darīt arī 

mutvārdiem. 
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88. Par pašvaldības oficiālo dokumentu vai apliecinātu to kopiju izsniegšanu pašvaldība var 

iekasēt nodevu saskaņā ar likumu „Par nodokļiem un nodevām”. 

 

89. Iesniegumu reģistrēšanu organizē pašvaldības sekretārs. Aizliegta dokumentu nodošana 

tālāk jebkuram pašvaldības darbiniekam vai pašvaldības institūcijai bez reģistrācijas. Kārtību, 

kādā notiek iesniegumu virzība pašvaldības struktūrvienībās un citās institūcijās nosaka domes 

izdoti iekšēji normatīvi akti.  

 

90. Mutvārdos izteiktos iesniegumus, ja uz tiem nav iespējams sniegt atbildi tūlīt, darbinieks, 

kas tos pieņem, noformē rakstveidā (norādot vārdu, uzvārdu, dzīves vai uzturēšanās vietu) un 

ievēro tos pašus reģistrācijas un izskatīšanas noteikumus, kādi attiecas uz rakstveida 

iesniegumiem. 

  

91. Saņemot anonīmu iesniegumu, vai iesniegumu, kura noformējums neatbilst normatīvo aktu 

prasībām, attiecīgā pašvaldības darbinieka pienākums ir to noteiktajā kartībā virzīt 

reģistrēšanai. Pēc iesnieguma reģistrēšanas atbildīgā amatpersona izvērtē iesnieguma tālāku 

virzību. Ja pašvaldībai ir pienākums atbilstoši kompetencei ir reaģēt uz iesniegumā norādīto 

informāciju, tad pašvaldības darbinieks, kurš izskata attiecīgo iesniegumu, sastāda dienesta 

ziņojumu un par to informē tiešo vadītāju.  

 

92. Izskatot iesniegumu, iegūt informāciju ir attiecīgās pašvaldību institūcijas vai amatpersonas 

pienākums, izņemot normatīvos aktos noteiktos gadījumus, kad informācijas iegūšana ir 

personas pienākums. Persona pēc iespējas piedalās informācijas iegūšanā un izvērtēšanā. 

 

93. Ikvienai personai ir tiesības iegūt informāciju par viņa iesnieguma virzību pašvaldības 

institūcijās un tiesības iesniegt iesniegumam papildinājumus un precizējumus. 

 

 

VII. PUBLISKĀS APSPRIEŠANAS KĀRTĪBA 
 

94. Lai nodrošinātu iedzīvotāju līdzdalību īpaši svarīgu vietējās nozīmes jautājumu izlemšanā, 

gadījumos, kas noteikti šajā nolikumā vai citos normatīvajos aktos, ar pašvaldības domes 

lēmumu visā pašvaldības teritorijā vai tās daļā, var tikt organizētas publiskā apspriešana. 

Publiskā apspriešana jārīko: 

94.1. par pašvaldības administratīvās teritorijas robežu grozīšanu; 

94.2. par pašvaldības attīstības programmām, teritorijas plānojumu un projektiem, kas 

būtiski ietekmē pašvaldības iedzīvotājus; 

94.3. citiem normatīvos aktos noteiktajiem jautājumiem. 

 

95. Pašvaldības dome var pieņemt lēmumu rīkot publisko apspriešanu par citiem jautājumiem, 

kas nav minēti šā nolikuma 93.punktā, izņemot jautājumus, kas: 

95.1. saistīti ar amatpersonu iecelšanas vai atcelšanas un citiem personāla jautājumiem; 

95.2. attiecas uz konkrētu fizisku vai juridisku personu, it sevišķi administratīvu aktu; 

95.3. saistīti ar valsts pārvalde funkciju īstenošanu; 

95.4. budžetu un nodokļu maksājumu atbrīvojumiem; 

95.5. ir citu publisko institūciju kompetencē. 

 

96. Par publiskās apspriešanas rīkošanu ne vēlāk kā vienu mēnesi pēc attiecīga ierosinājuma 

saņemšanas attiecīgās pašvaldības dome var lemt: 

96.1. pēc ne mazāk kā 2/3 deputātu iniciatīvas; 

96.2. pēc pašvaldības iedzīvotāju iniciatīvas; 
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96.3. pēc pašvaldības domes priekšsēdētāja iniciatīvas; 

96.4. citos likumā noteiktos gadījumos. 

Pēc iedzīvotāju iniciatīvas publiskā apspriešana var notikt, ja ne mazāk kā pieci procenti no 

attiecīgās teritorijas iedzīvotājiem šajā nolikumā noteiktā kārtībā vēršas pašvaldības domē. Šajā 

nolikumā noteiktā publiskās apspriešanas kārtība nav piemērojama attiecībā uz publisko 

apspriešanu, kas tiek organizēta Būvniecības likumā paredzētajos gadījumos. 

 

97. Publiskās apspriešanas rezultātiem ir konsultatīvs raksturs. 

 

98. Iesniedzot ierosinājumu publiskās apspriešanas sarīkošanai, norāda: 

 98.1. tās datumu un termiņus; 

 98.2. paredzamā jautājuma iespējamo formulējumu; 

 98.3. publiskās apspriešanas rezultātu aprēķināšanas metodiku; 

 98.4. publiskās apspriešanas lapas formu; 

98.5. minimālo iedzīvotāju skaitu, kuriem jāpiedalās publiskajā apspriešana, lai 

publisko apspriešanu uzskatītu par notikušu. 

Par publiskās apspriešanas rīkošanu un rezultātu apkopošanu atbildīgs ir pašvaldības 

izpilddirektors, kura pienākums ir nodrošināt pausto viedokļu apkopošanu, publicēt vietējā 

laikrakstā informatīvu ziņojumu (kopsavilkumu) par apspriešanas rezultātiem, kā arī publicēt 

pieņemto domes lēmumu, kurā izmantoti publiskās apspriešanas rezultāti.  

 

VIII. ADMINISTRATĪVO AKTU APSTRĪDĒŠANAS KĀRTĪBA 

 

99. Pašvaldības centrālā administrācija un pašvaldības institūcijas var izdot administratīvos 

aktus autonomās kompetences jautājumos, ja administratīvā akta izdošanas tiesības izriet no 

likumiem vai Ministru kabineta noteikumiem vai šādas tiesības atbilstoši likumiem vai Ministru 

kabineta noteikumiem noteiktas pašvaldības saistošajos noteikumos.  

 

100. Lai nodrošinātu pašvaldības administrācijas autonomās kompetences jomā atbilstoši 

augstākstāvošiem normatīvajiem aktiem izdoto administratīvo aktu un faktiskās rīcības 

apstrīdēšanu pašvaldības ietvaros, pašvaldībā izveido Administratīvo aktu strīdu komisiju. 

Administratīvo aktu strīdu komisijas vadītājs ir pašvaldības domes priekšsēdētājs, tās sastāvā 

ir: 

100.1. domes priekšsēdētāja vietnieks; 

100.2. pašvaldības izpilddirektors. 

Komisijas vadītājs ar rīkojumu komisijas darbā var papildus piesaistīt pašvaldības 

administrācijas darbiniekus, ekspertus, kā arī konsultatīvos nolūkos nevalstisko organizāciju 

pārstāvjus, pašvaldības iedzīvotājus un citas piemērotas personas. 

 

101. Šā nolikuma 99. punkta kārtībā izdotos pašvaldības administrācijas administratīvos aktus 

apstrīd Administratīvo aktu strīdu komisijā Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā. 

Administratīvo aktu strīdu komisijas lēmumu pieņemšanas kārtību un darba organizāciju 

nosaka pašvaldības domes apstiprināts nolikums. 

 

102. Administratīvo aktu strīdu komisijā apstrīd pašvaldības padotībā esošo institūciju un 

amatpersonu faktisko rīcību un administratīvos aktus, kurus pieņēmusi: 

 102.1. Tērvetes novada sociālais dienests; 

 102.2. būvvalde; 

 102.3. pašvaldības policija. 
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103. Ja persona apstrīd administratīvo aktu un prasa atlīdzināt mantiskos zaudējumus vai 

personisko kaitējumu, arī morālo kaitējumu, tad par to lemj pašvaldības dome. 

 

 

 

Domes priekšsēdētāja                    D. Reinika 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

APSTIPRINĀTI 

ar Tērvetes novada domes 

2018. gada 26. aprīļa lēmumu 

(protokols Nr. 7, 14. §) 

 

 

     

Saistošie noteikumi Nr. 12 

“Grozījums Tērvetes novada domes 2018. gada 1. februāra saistošajos noteikumos Nr.3 

„Tērvetes novada pašvaldības budžets 2018. gadam”” 

 

Izdoti saskaņā ar  

likuma „Par pašvaldībām” 21.panta 2.punktu 

un likumu „Par pašvaldību budžetiem” 

 

 

 

Izdarīt Tērvetes novada domes 2018. gada 1. februāra saistošajos noteikumos Nr. 3 

„Tērvetes novada pašvaldības budžets 2018. gadam” šādu  grozījumu: 

 

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

 

 

 

Domes priekšsēdētāja      D. Reinika 
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2.pielikums 
Saistošajiem  noteikumiem Nr. 12 

“Grozījums Tērvetes novada domes  

2018. gada 1. februāra saistošajos noteikumos Nr.3 

 „Tērvetes novada pašvaldības budžets 2018. gadam”” 

 

PAMATBUDŽETA IZDEVUMU TĀMES GROZĪJUMI 2018. GADAM 

 

Rādītāju nosaukumi 

Budžeta 

kategoriju 

kodi 

Apstiprināts 

2018. 

gadam uz 

22.04.2018 

Grozījumi 

(+/-) 

Precizēts 

2018. 

gadam 

EUR EUR EUR 

II IZDEVUMI - kopā   5551373,00 0,00 5551373,00 

1 2 3 4 5 

Atlīdzība 1000 2651412,00 843,00 2652255,00 

  Atalgojums   1100 2108053,00 680,00 2108733,00 

    Mēnešalga     1110 1921847,00 0,00 1921847,00 

    Piemaksas, prēmijas un naudas balvas     1140 185106,00 0,00 185106,00 

    Atalgojums fiziskajām personām uz tiesiskās attiecības 
regulējošu dokumentu pamata     1150 1100,00 680,00 1780,00 

  Darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās 

iemaksas, pabalsti un kompensācijas   1200 543359,00 163,00 543522,00 

    Darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas     1210 511243,00 163,00 511406,00 

    Darba devēja pabalsti, kompensācijas un citi maksājumi     1220 32116,00 0,00 32116,00 

Preces un pakalpojumi 2000 1942531,00 -13464,00 1929067,00 

  Mācību, darba un dienesta komandējumi, darba braucieni   2100 9833,00 0,00 9833,00 

    Iekšzemes mācību, darba un dienesta komandējumi, darba 
braucieni     2110 3050,00 0,00 3050,00 

    Ārvalstu mācību, darba un dienesta komandējumi, darba 

braucieni     2120 6783,00 0,00 6783,00 

  Pakalpojumi   2200 1036124,00 -13493,00 1022631,00 

    Pasta, telefona un citi sakaru pakalpojumi     2210 10038,00 0,00 10038,00 

    Izdevumi par komunālajiem pakalpojumiem     2220 276712,00 0,00 276712,00 

    Iestādes administratīvie izdevumi un ar iestādes darbības 

nodrošināšanu     2230 80381,00 4120,00 84501,00 

    Remontdarbi un iestāžu uzturēšanas pakalpojumi (izņemot 
kapitālo remontu)     2240 479163,00 23930,00 503093,00 

    Informācijas tehnoloģiju pakalpojumi     2250 18806,00 0,00 18806,00 

    Īre un noma     2260 7633,00 0,00 7633,00 

    Citi pakalpojumi     2270 157391,00 -41543,00 115848,00 

    Maksājumi par saņemtajiem finanšu pakalpojumiem     2280 6000,00 0,00 6000,00 

  Krājumi, materiāli, energoresursi, preces, biroja preces un 

inventārs, kurus neuzskaita kodā 5000   2300 865646,00 29,00 865675,00 

    Izdevumi par precēm iestādes darbības nodrošināšanai     2310 86380,00 0,00 86380,00 

    Kurināmais un enerģētiskie materiāli     2320 154845,00 29,00 154874,00 

    Zāles, ķimikālijas, laboratorijas preces, medicīniskās ierīces, 

medicīniskie instrumenti, laboratorijas dzīvnieki un to uzturēšana     2340 26315,00 0,00 26315,00 

    Kārtējā remonta un iestāžu uzturēšanas materiāli     2350 63974,00 0,00 63974,00 

    Valsts un pašvaldību aprūpē un apgādē esošo personu 
uzturēšana     2360 519440,00 0,00 519440,00 

    Mācību līdzekļi un materiāli     2370 11072,00 0,00 11072,00 
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    Pārējās preces     2390 3620,00 0,00 

3620,00 
 

 

  Izdevumi periodikas iegādei   2400 4948,00 0,00 4948,00 

  Budžeta iestāžu nodokļu, nodevu un naudas sodu maksājumi   2500 25970,00 0,00 25970,00 

    Budžeta iestāžu nodokļu maksājumi     2510 25970,00 0,00 25970,00 

  Pakalpojumi, kurus budžeta iestādes apmaksā noteikto 

funkciju ietvaros, kas nav iestādes administratīvie izdevumi   2800 10,00 0,00 10,00 

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

nodibinājumiem   3200 14000,00 0,00 14000,00 

    Valsts un pašvaldību budžeta dotācija komersantiem, 

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

Procentu izdevumi 4000 200,00 0,00 200,00 

  Pārējie procentu maksājumi   4300 200,00 0,00 200,00 

    Budžeta iestāžu procentu maksājumi Valsts kasei     4310 200,00 0,00 200,00 

Pamatkapitāla veidošana 5000 703655,00 12121,00 715776,00 

  Nemateriālie ieguldījumi   5100 18550,00 0,00 18550,00 

    Attīstības pasākumi un programmas     5110 18200,00 0,00 18200,00 

    Licences, koncesijas un patenti, preču zīmes un līdzīgas tiesības     5120 350,00 0,00 350,00 

  Pamatlīdzekļi   5200 685105,00 12121,00 697226,00 

    Zeme, ēkas un būves     5210 2000,00 0,00 2000,00 

    Tehnoloģiskās iekārtas un mašīnas     5220 45700,00 0,00 45700,00 

    Pārējie pamatlīdzekļi     5230 88739,00 0,00 88739,00 

    Pamatlīdzekļu izveidošana un nepabeigtā būvniecība     5240 263550,00 0,00 263550,00 

    Kapitālais remonts un rekonstrukcija     5250 285116,00 12121,00 297237,00 

Sociālie pabalsti 6000 111315,00 0,00 111315,00 

  Pensijas un sociālie pabalsti naudā   6200 86290,00 0,00 86290,00 

    Valsts un pašvaldību nodarbinātības pabalsti naudā     6240 13000,00 0,00 13000,00 

    Pašvaldību sociālā palīdzība iedzīvotājiem naudā     6250 15390,00 0,00 15390,00 

    Pabalsts garantētā minimālā ienākumu līmeņa nodrošināšanai 

naudā     6260 3850,00 0,00 3850,00 

    Dzīvokļa pabalsts naudā     6270 8900,00 0,00 8900,00 

    Valsts un pašvaldību budžeta maksājumi     6290 45150,00 0,00 45150,00 

  Sociālie pabalsti natūrā   6300 995,00 0,00 995,00 

    Pašvaldību sociālā palīdzība iedzīvotājiem natūrā     6320 510,00 0,00 510,00 

    Dzīvokļa pabalsts natūrā     6360 485,00 0,00 485,00 

  Pārējie klasifikācijā neminētie maksājumi iedzīvotājiem 

natūrā un kompensācijas   6400 24030,00 0,00 24030,00 

    Pašvaldības pirktie sociālie pakalpojumi iedzīvotājiem     6410 1080,00 0,00 1080,00 

    Maksājumi iedzīvotājiem natūrā, naudas balvas, izdevumi 

pašvaldību brīvprātīgo iniciatīvu izpildei     6420 22950,00 0,00 22950,00 

Uzturēšanas izdevumu transferti, pašu resursu 

maksājumi, starptautiskā sadarbība 7000 128260,00 500,00 128760,00 

  Pašvaldību uzturēšanas izdevumu transferti   7200 128260,00 500,00 128760,00 

    Pašvaldību uzturēšanas izdevumu transferti citām pašvaldībām     7210 125760,00 0,00 125760,00 

    Pašvaldību uzturēšanas izdevumu transferti valsts budžeta 

daļēji finansētām atvasinātajām publiskajām personām, budžeta 
nefinansētām iestādēm     7270 2500,00 500,00 3000,00 

 

Domes priekšsēdētāja                                                                            Dace Reinika 
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PASKAIDROJUMA RAKSTS 

 

Tērvetes novada pašvaldības 2018. gada 26. aprīļa saistošajiem noteikumiem Nr.6 

 

„Grozījums Tērvetes novada domes 2018. gada 1. februāra saistošajos noteikumos Nr. 3 

„Tērvetes novada pašvaldības budžets 2018. gadam”” 

 

 

Pamatojoties uz Tērvetes novada pašvaldības (turpmāk - Pašvaldība) budžeta izpildes 

analīzi uz 2018. gada 26. aprīli Pašvaldības 2018. gada budžeta grozījumos apkopoti sekojoši 

grozījumu priekšlikumi: 

 precizēti izdevumi pamatbudžetā atbilstoši funkcionālajām un ekonomiskajām 

kategorijām; 

 

1. Pamatbudžets 

 

1.1. Izdevumi 

Budžeta izdevumu daļā precizēti izdevumi un Pašvaldības finansējums pa 

funkcionālajām kategorijām un ekonomiskās klasifikācijas kodiem, kopumā izdevumus 

nepalielinot.  

 

Tabula nr.1.1.1. Pašvaldības izdevumu izmaiņas 2018. gada 26. aprīļa grozījumos. 

  

Rādītāju nosaukumi 

Budžeta 

kategoriju 

kodi 

Apstiprināts 

2018. 

gadam uz 

01.02.2018 

Grozījumi 

(+/-) 

Precizēts 

2018. 

gadam 

EUR EUR EUR 

II IZDEVUMI - kopā   5551373,00 0,00 5551373,00 

  1 Administrācija   262734,00 7312,00 270046,00 

    Preces un pakalpojumi 2000 67000,00 6812,00 73812,00 

      Pakalpojumi   2200 47000,00 6812,00 53812,00 

    Uzturēšanas izdevumu transferti, pašu 

resursu maksājumi, starptautiskā 

sadarbība 7000 2500,00 500,00 3000,00 

      Pašvaldību uzturēšanas izdevumu 

transferti   7200 2500,00 500,00 3000,00 

  28 Līdzekļi neparedz.g.   81371,00 -45355,00 36016,00 

    Preces un pakalpojumi 2000 81371,00 -45355,00 36016,00 

      Pakalpojumi   2200 81371,00 -45355,00 36016,00 

  29 Attistības nodaļa. Tūrisms   113695,00 6630,00 120325,00 

    Preces un pakalpojumi 2000 22720,00 6630,00 29350,00 

      Pakalpojumi   2200 14063,00 6630,00 20693,00 

  8 Augstkalnes v-skola   340032,00 17300,00 357332,00 

    Preces un pakalpojumi 2000 148759,00 17300,00 166059,00 

      Pakalpojumi   2200 78451,00 17300,00 95751,00 

  83 Piebraucamais ceļš Agrofirmas 

birojam   40000,00 1836,00 41836,00 
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    Pamatkapitāla veidošana 5000 40000,00 1836,00 41836,00 

      Pamatlīdzekļi   5200 40000,00 1836,00 41836,00 

  88 Laukums pie Tērvetes kapiem   38050,00 -1836,00 36214,00 

    Pamatkapitāla veidošana 5000 38050,00 -1836,00 36214,00 

      Pamatlīdzekļi   5200 38050,00 -1836,00 36214,00 

  91 Autoceļš Bu-1 Stūrīši -Mednieki   0,00 7321,00 7321,00 

    Pamatkapitāla veidošana 5000 0,00 7321,00 7321,00 

      Pamatlīdzekļi   5200 0,00 7321,00 7321,00 

  92 Autoceļš Te-67 Dūņu Triņi-

Lakstīgalas   0,00 4800,00 4800,00 

    Pamatkapitāla veidošana 5000 0,00 4800,00 4800,00 

      Pamatlīdzekļi   5200 0,00 4800,00 4800,00 

  93 Lat.LIt projekts -ugunsdz.mašīna   0,00 1992,00 1992,00 

    Atlīdzība 1000 0,00 843,00 843,00 

      Atalgojums   1100 0,00 680,00 680,00 

      Darba devēja valsts sociālās 

apdrošināšanas obligātās iemaksas, 

pabalsti un kompensācijas   1200 0,00 163,00 163,00 

    Preces un pakalpojumi 2000 0,00 1149,00 1149,00 

      Pakalpojumi   2200 0,00 1120,00 1120,00 

      Krājumi, materiāli, energoresursi, 

preces, biroja preces un inventārs, kurus 

neuzskaita kodā 5000   2300 0,00 29,00 29,00 

 

1.2.1. Vispārējie valdība dienesti, tajā skaitā: 

 izdevumi līdzekļiem neparedzētiem gadījumiem no pašvaldības budžeta 

samazināti par 45 355 euro; 

 6630 euro datortīkla atjaunošana domes ēkā; 

 3000 euro pašvaldības informācijas ievietošana LR oficiālajā izdevējā „Latvijas 

Vēstnesis” 

 3812 euro datu aizsardzības speciālista izmaksas. 

 

1.2.2. Teritoriju un mājokļu apsaimniekošana izdevumi palielināti par 18 751 euro, tajā 

skaitā: 

 7321 euro autoceļa Bu-1 projektēšanas izmaksas; 

 4800 euro autoceļa Te-67 projektēšanas izmaksas; 

 1836 euro piebraucamajam ceļam pie PIG Sprīdītis. 

 

 

1.2.3.    Sabiedriskā kārtība un drošība  – izdevumi palielināti par 1992 euro Latvija – Lietuva 

pārrobežu sadarbības projekta realizēšanai. 

 

1.2.4.  Izglītība – izdevumi palielināti par 17 300 euro Augstkalnes vidusskolas internāta ēkas 

apkures, ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmas pārbūvei. 

 

Veikta izdevumu pārdale starp ekonomiskās klasifikācijas kodiem.  

 

Domes priekšsēdētāja                                                                            D. Reinika 
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NOMAS LĪGUMS Nr. ___ 
 

 

Tērvetes pagastā, 2018. gada „___”. aprīlī  

 

  J.M., personas kods...., dzīvo „...”, Tērvetes pagasts, Tērvetes novads, turpmāk šai līguma 

tekstā saukts arī - Iznomātājs, no vienas puses,  

un 

  Tērvetes novada dome, reģ.nr. 90001465562, juridiskā adrese „Zelmeņi“, Tērvetes 

pagasts, Tērvetes novads, turpmāk šai līguma tekstā saukta arī - Nomnieks, kuras vārdā amata 

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

puses, abas līgumslēdzējas puses kopā un katra atsevišķi turpmāk šai līguma tekstā sauktas arī 

– Puses un Puse, savstarpēji vienojoties, noslēdz savā starpā sekojoša satura nomas līgumu, 

turpmāk tekstā sauktu – Līgums, ar saistošu spēku pašām Pusēm, viņu mantiniekiem un tiesību 

pārņēmējiem: 

 

1. LĪGUMA PRIEKŠMETS 

1.1. Iznomātājs nodod, un Nomnieks pieņem atlīdzības lietošanā daļu no Iznomātājam 

piederošā nekustamā īpašuma “Dzeņi”, kadastra Nr. 4688 003 0066, atrodošos Tērvetes 

novadā Tērvetes pagastā, un konkrēti katlu mājā ar kadastra apzīmējumu 4688 003 0066 001 

atrodošās, ēkas inventarizācijas plāna 1.stāvā ar numuriem 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, un 2.stāvā ar 

numuriem 1, 2, 3, 4, 5, apzīmētās telpas ar kopējo platību 335, 3 m2 un zemes robežu plānā 

(pielikums pie līguma) atzīmēto zemes gabala daļu 0,45 ha platībā (turpmāk tekstā arī saukts – 

Nekustamais īpašums) tādā stāvoklī un kārtībā, kādā tie pašlaik atrodas dabā.  

1.2. Nekustamais īpašums ir nodots Nomniekam lietošanā pirms šī līguma noslēgšanas un 

Nomniekam ir tiesības to lietot (Nekustamais īpašums tiek nodots nomā uz termiņu) līdz 

2028.gada 1.maijam. 

1.3. Nekustamais īpašums tiek iznomāts ar tā izmantošanas mērķi pēc Nomnieka brīviem 

ieskatiem.  

2. PUŠU TIESĪBAS UN PIENĀKUMI 

2.1. Nomniekam ir tiesības izmantot Nekustamo īpašumu atbilstoši līguma noteikumiem no 

brīža, kad Nekustamais īpašums ir nodots Nomniekam.  

2.2. Visā līguma darbības laikā Nomniekam ir tiesības brīvi izmantot Nekustamo īpašumu 

bez jebkādiem Iznomātāja vai trešo personu traucējumiem.  

2.3. Nomnieks apņemas līgumā noteiktajā termiņā maksāt nomas maksu par Nekustamā 

īpašuma izmantošanu.  

2.4. Nomnieks, izmantojot Nekustamo īpašumu, apņemas ievērot drošības tehnikas, 

ugunsdrošības un sanitāros noteikumus, kā arī citus obligāti ievērojamus Latvijas Republikas 

normatīvos aktus un kompetentu iestāžu norādījumus.  

2.5. Beidzoties līguma darbības termiņam, kā arī līguma pirmstermiņa pārtraukšanas 

gadījumā Nomnieks apņemas nodot Nekustamo īpašumu Iznomātājam.  

2.6. Bez Iznomātāja iepriekšējas piekrišanas Nomniekam nav tiesību nodot daļēji vai 

pilnīgi Nekustamo īpašumu apakšnomā citām fiziskām vai juridiskām personām, kā arī citādā 

veidā pieaicināt trešās personas izmantot Nekustamo īpašumu, arī veikt Nekustamajā īpašumā 

kopdarbību.  
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2.7. Nepieciešamības gadījumā Nomniekam ir tiesības pēc saskaņošanas ar Iznomātāju 

veikt Nekustamajā īpašumā nepieciešamus un derīgus izdevumus, kā arī izdarīt Nekustamajā 

īpašumā uzlabojumus. 

2.8. Nomniekam ir tiesības pēc saviem ieskatiem izvietot Nekustamajā īpašumā jebkuru 

viņam piederošu mantu, iekārtas, instrumentus utt.  

2.9. Nododot Nekustamo īpašumu sakarā ar līguma darbības termiņa beigām vai līguma 

pirmstermiņa pārtraukšanas gadījumā, Nomniekam nav tiesības pieprasīt, lai Iznomātājs 

kompensē Nomniekam nepieciešamos vai derīgos izdevumus, ko tas ieguldījis Nekustamajā 

īpašumā līguma darbības laikā. 

2.10. Nododot Nekustamo īpašumu sakarā ar līguma darbības termiņa beigām vai līguma 

pirmstermiņa pārtraukšanas gadījumā, Nomniekam ir tiesības ņemt līdzi viņam piederošo 

mantu, iekārtas, instrumentus utt., kā arī izņemt visus atdalāmos uzlabojumus, ko viņš izdarījis 

Nekustamajā īpašumā.  

2.10.1. Par visiem neatdalāmajiem uzlabojumiem, kurus Nomnieks ir izdarījis 

Nekustamajā īpašumā līguma darbības laikā un kurus viņš atstāj Nekustamajā īpašumā, 

Nomniekam nav tiesības pieprasīt no Iznomātāja kompensāciju.  

2.11. Iznomātājs ir tiesīgs pieprasīt nomas maksas samaksu līguma noteikumos paredzētajā 

kārtībā.  

2.12. Iznomātājs pēc Līguma parakstīšanas apņemas nodot Nomniekam un pēc līguma 

darbības termiņa beigām vai līguma pirmstermiņa laušanas gadījumā pieņemt no Nomnieka 

Nekustamo īpašumu. 

2.13. Nomniekam nav tiesību būvēt uz iznomātā Nekustamā īpašuma citas ēkas (būves) kā 

patstāvīgus īpašuma objektus.  

3. NOMAS MAKSA 

3.1.Nomnieks par iznomāto Nekustamo īpašumu maksā Iznomātājam nomas maksu 

līgumā noteiktajos apmēros un termiņos. 

3.2. Nomnieks maksā Iznomātājam nomas maksu 134,12 EUR (viens simts trīsdesmit četri 

eiro 12 centi) mēnesī (0,40 EUR mēnesī par vienu telpas kvadrātmetru).  

3.3. Nomas maksas aprēķini tiek uzsākti ar 2018.gada 01.maiju. Nomas maksas maksājumi 

veicami vienu reizi mēnesī ar pārskaitījumu uz Iznomātāja norādīto bankas norēķinu kontu 

līdz attiecīgā mēneša 25.datumam. 

3.4. Par laikā nenokārtotu nomas maksu tiek aprēķināts līgumsods 0,02 % apmērā no 

nokavētās nomas maksas summas par katru kavējuma dienu. 

 

4. STRĪDU ATRISINĀŠANA UN PUŠU ATBILDĪBA 

4.1. Strīdus, kas varētu rasties starp Pusēm līguma izpildes laikā, Puses risinās savstarpējo 

pārrunu ceļā, savukārt ja strīdu nav iespējams atrisināt savstarpējo pārrunu ceļā, tas izskatāms 

Latvijas Republikas normatīvajos aktos paredzētajā kārtībā. 

4.2. Puses ir atbildīgas par Līguma izpildi vai neizpildi saskaņā ar Latvijas Republikā spēkā 

esošiem normatīvajiem aktiem.  

4.3. Puses apņemas kompensēt viena otri zaudējumus, kuri radušies Līgumā paredzēto 

saistību neizpildes vai to nepienācīgas izpildes rezultātā. 

 

5. LĪGUMA DARBĪBAS TERMIŅŠ, TĀ GROZĪŠANA, PAPILDINĀŠANA UN 

LAUŠANA 

5.1. Šis līgums stājas spēkā ar tā noslēgšanas dienu un ir spēkā līdz Pušu uzņemto saistību 

pilnīgai izpildei, ja vien tā termiņš netiks pagarināts, saīsināts vai lauzts normatīvajos aktos un 

šajā līgumā noteiktā kārtībā pirms tā termiņa notecēšanas. 
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5.2. Nomas līguma termiņš var tikt pagarināts vai saīsināts pēc abu Pušu rakstiskas 

vienošanās. 

5.3. Ja viena vai abas līgumslēdzējas Puses ir izvirzījušas jaunus noteikumus līguma 

pagarināšanai, tad vienošanās ir jāpanāk līdz līguma termiņa beigām. Ja vienošanās netiek 

panākta, līgums uzskatāms par izbeigtu. 

5.4. Iznomātājam ir tiesības lauzt šo līgumu pirms termiņa vienpusēji atkāpjoties no līguma 

izpildes ja Nomnieks: 

5.4.1. ir nokavējis nomas maksas maksājumu termiņu vairāk par trīs mēnešiem; 

5.4.2. bez Iznomātāja rakstiskas piekrišanas ir patvaļīgi uzsācis saimnieciskas 

darbības, veicis būvdarbus, pārbūves vai uzstādījis stacionāras iekārtas, kas neatbilst 

atrunātajam Nekustamā īpašuma lietošanas mērķim; 

5.4.3. nodevis Nekustamo īpašumu apakšnomā pilnīgi vai daļēji citām juridiskām vai 

fiziskām personām, bez Iznomātāja rakstiskas piekrišanas; 

5.4.4. pārkāpis citus šī līguma noteikumus un viena mēneša laikā pēc rakstiska 

brīdinājuma saņemšanas nav novērsis pieļautos pārkāpumus; 

5.4.5. Iznomātājs pēc saviem ieskatiem, jebkurā laikā var lauzt Līgumu pirms termiņa, 

brīdinot par to Nomnieku vismaz 6 mēnešus iepriekš. 

5.5. Nomniekam ir tiesības lauzt šo līgumu: 

5.5.1. Nomnieks pēc saviem ieskatiem jebkurā laikā var lauzt Līgumu pirms termiņa, 

brīdinot par to Iznomātāju vismaz 3 mēnešus iepriekš; 

5.5.2. ja Iznomātājs nepamatoti traucē Nomniekam izmantot Nekustamo īpašumu 

līgumā paredzētajiem mērķiem. 

5.6. Pēc līguma izbeigšanās Nomnieks var demontēt visas viņam piederošās iekārtas. 

5.7. Nekustamā īpašuma atsavināšanas gadījumā Iznomātājs apņemas nodrošināt, lai 

jaunais īpašnieks ievērotu šī līguma noteikumus. 

  

6. NOBEIGUMA NOTEIKUMI 
6.1. Ar šī līguma parakstīšanu visas iepriekšējās sarunas un priekšlikumi zaudē spēku un 

Pušu attiecības regulē tikai šis līgums un atbilstošie Latvijas Republikas normatīvie akti. 

6.2. Šī līguma noteikumi var tikt papildināti un grozīti tikai ar rakstisku vienošanos, ko 

parakstījuši abi līgumslēdzēji vai to pilnvarotie pārstāvji. Šajā līgumā atrunātajos gadījumos 

Iznomātājam ir tiesības vienpusēji grozīt līguma nosacījumus. 

Nekādas mutiskas vienošanās un sarunas netiks uzskatītas par šī līguma noteikumiem. 

6.3. Ja tiek pieņemti jauni vai tiek grozīti esošie likumi, Ministru kabineta noteikumi vai citi 

normatīvie akti, un to normas līgumslēdzējiem ir saistošas, Pusēm pildot līgumu, jāievēro 

minēto normu noteikumi. 

Ja kāds līguma noteikums, neatkarīgi no Pušu gribas, atkrīt, pārējie noteikumi saglabā savu 

spēku, ja vien nav atkrituši būtiski līguma noteikumi, bez kuriem tā izpilde ir kļuvusi 

neiespējama. 

6.4. Šis līgums ir saistošs abu līgumslēdzēju Pušu struktūrvienībām, darbiniekiem, 

pārstāvjiem, pilnvarotajiem un tiesību pārmantotājiem. 

6.5. Šis līgums sastādīts un parakstīts uz trīs lapām divos eksemplāros, un izsniegts pa 

vienam eksemplāram katrai līguma slēdzējai Pusei. 

 

PUŠU PARAKSTI: 

 

IZNOMĀTĀJS:                                                                                                  (                 )  

 

NOMNIEKA vārdā:                                                                                        (M. Berlands)                            
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Pielikums Nr. 2 

 

 

Nomas piedāvājumu izvērtēšanas komisijas 

sēdes protokols 

 

2018. gada 12. aprīlī 

Tērvetes pagastā 

Nr. 1 

 

Sēde sākta plkst.0900 

Sēdi vada komisijas priekšsēdētājs: Māris Berlands 

Sēdē piedalās komisijas locekļi: Sandra Latiša, Ivars Gorskis, Inese Dzene 

Sēdes protokolists: Ivars Gorskis 

 

Dienas kārtībā: 1. Par iesniegtajiem piedāvājumiem; 

                        2. Iesniegto piedāvājumu izvērtēšana. 

 

1. Par iesniegtajiem piedāvājumiem 

Komisija konstatē, ka sludinājumā noteiktajā termiņā ir iesniegti sekojoši nomas 

piedāvājumi nekustamā īpašuma nomai Tērvetes novada domes Komunālo nodaļu darbības 

nodrošināšanai ar sekojošiem galvenajiem piedāvājumu rādītājiem:  

 

 

Pretendents 

 

 

Piedāvātā cena 
 

 

Jānis Melderis  

 

Nomas maksa 134,12 EUR mēnesī. Viena kvadrātmetra maksa 

 0,40 EUR mēnesī. Apsaimniekošanas maksājumu nav. 

 

2. Iesniegto piedāvājumu izvērtēšana 
Komisija, izvērtējot vienīgā pretendenta iesniegto piedāvājumu un konstatējot, ka nomai 

piedāvātās telpas atbilst prasībām un piedāvātā nomas maksa ir atbilstoša tirgus situācijai, 

nolemj : 

Ieteikt Tērvetes novada domes Tautsaimniecības un attīstības komitejai pieņemt lēmumu par 

nekustamā īpašuma nomas līguma slēgšanu ar J.M. par telpu nomu nekustamajā īpašumā 

„Dzeņi”, Tērvetes pagasts, Tērvetes novads, kadastra numurs 4688 003 0066, saskaņā ar J.M. 

iesniegto piedāvājumu. 

 

Sēde slēgta plkst. 1100 

 

Komisijas priekšsēdētājs:                                                                                      M. Berlands 

 

Komisijas locekļi:                                                                                                      S. Latiša 

 

                                                                                                                                  I. Dzene 

 

Komisijas loceklis/protokolists:                                                                                I. Gorskis 
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APSTIPRINĀTI  

ar Tērvetes novada domes  

2018. gada 6. aprīļa  

sēdes lēmumu  (protokols Nr. 6, 1.§), 

ar precizējumiem 2018. gada 26. aprīļa sēdē 

(protokols Nr. 7,  16.§) 

 

 

Saistošie noteikumi Nr. 7  

“Par reklāmas izvietošanu Tērvetes novadā” 

 
Izdoti saskaņā ar  

likuma „Par pašvaldībām” 43. panta pirmās daļas 7.punktu,  

Reklāmas likuma 7. panta trešo daļu,  

Priekšvēlēšanu aģitācijas likuma 22.1panta otro daļu,  

Ministru kabineta 2012. gada 30. oktobra noteikumu  

Nr.732 “Kārtība, kādā saņemama atļauja reklāmas  

izvietošanai publiskās vietās vai vietās, kas vērstas  

pret publisku vietu” 28., 40., 41. un 45.punktu  

 

I. Vispārīgie jautājumi 

 

1. Saistošie noteikumi (turpmāk tekstā – Noteikumi) nosaka izkārtņu, afišu, mobilo reklāmu, 

reklāmas objektu, sludinājumu, priekšvēlēšanu aģitācijas materiālu, tautas nobalsošanas 

aģitācijas materiālu un citu informatīvo materiālu (turpmāk tekstā – reklāma) izvietošanas, 

izmantošanas, uzraudzības un kontroles kārtību Tērvetes novada administratīvās teritorijas 

publiskajā ārtelpā.  

2. Noteikumos lietotie termini:  

    2.1. afiša – paziņojums vai reklāmas plakāts par kultūras pasākumiem, koncertiem, 

izrādēm, sporta pasākumiem, izstādēm u.tml. ar norādītu pasākumu norises laiku un vietu;  

    2.2. īslaicīga reklāma – akcijas, sludinājumi, drukātie plakāti, afišas u.c., ja to 

eksponēšanas laiks nav ilgāks par diviem mēnešiem;  

    2.3. reklāmas stends - afišām, sludinājumiem, plakātiem un citiem tamlīdzīgiem 

informatīviem materiāliem speciāli izveidots reklāmas objekts;  

    2.4. slietnis – neliels (ne augstāks kā 1,20 m) reklāmas objekts, kas tiek izvietots pie 

jebkuras iestādes, organizācijas vai saimnieciskās darbības veikšanas vietas tikai to darba laikā;  

    2.5. publiska ārtelpa - publiska vieta vai vieta, kas vērsta pret publisku vietu;  

    2.6. reklāmas izvietošanas atļauja – dokuments, kuru izsniedz Tērvetes novada Būvvalde 

(turpmāk tekstā – Būvvalde);  

    2.7. reklāmas izvietotājs – fiziska vai juridiska persona, kura vēlas izvietot ar Tērvetes 

novada pašvaldību saskaņotu reklāmas objektu Tērvetes novada teritorijā.  

 

II. Reklāmas izvietošanas pamatprincipi. 

Ierobežojumi Reklāmas izvietošanai 

 

3. Būvvalde izvērtē reklāmas izvietotāju iesniegumus, saskaņo reklāmas izvietošanu un 

izsniedz reklāmas izvietošanas atļaujas.  

4. Tiesības izvietot reklāmu publiskā ārtelpā ir reklāmas izvietotājam, kas ir saņēmis 

reklāmas izvietošanas atļauju un samaksājis pašvaldības nodevu atbilstoši rēķinam par 
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reklāmas izvietošanu (turpmāk - pašvaldības nodeva). Patvaļīga reklāmas izvietošana un 

grafiskā dizaina maiņa ir aizliegta.  

5. Lai saņemtu atļauju izvietot priekšvēlēšanu aģitācijas materiālus un tautas nobalsošanas 

aģitācijas materiālus publiskā ārtelpā, persona, kura vēlas izvietot priekšvēlēšanu aģitācijas 

materiālus vai tautas nobalsošanas aģitācijas materiālus, iesniedz pašvaldībā saskaņošanai 

priekšvēlēšanu aģitācijas materiālu vai tautas nobalsošanas aģitācijas materiālu vizuālā 

risinājuma projektu atbilstoši Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem par reklāmas 

izvietošanu un šiem Noteikumiem.  

6. Par reklāmas saturu atbild reklāmas izvietotājs. Reklāmas izvietotājs, izvietojot reklāmu, 

ir atbildīgs par Konkurences likuma, Valsts valodas likuma, Alkoholisko dzērienu aprites 

likuma u.c. Latvijas Republikas likumdošanas aktu ievērošanu.  

7. Izvietojot reklāmu, ir jānodrošina novadam raksturīgās arhitektūras un vides saglabāšana, 

jāsaglabā konkrētās teritorijas apbūves raksturs un mērogs, kā arī jāievēro prasības, kas 

noteiktas teritorijas attīstības plānošanas dokumentos.  

8. Izvietojot reklāmu uz ēkas fasādes:  

    8.1. jāievēro ēkas proporcijas;  

    8.2. jāievēro ēkas arhitektoniskā kompozīcija, fasādes dalījums ar logiem, durvīm, 

dzegām, karnīzēm un citām arhitektoniskām detaļām;  

    8.3. reklāma nedrīkst daļēji vai pilnībā aizsegt ēkas arhitektoniskās detaļas (logus, 

karnīzes, fasādes dekorus u.c.);  

    8.4. jāievēro reklāmai pielietojamo materiālu atbilstība ēkas fasādes apdares materiāliem;  

    8.5. reklāmas stiprinājums nedrīkst bojāt ēkas nesošās konstrukcijas;  

    8.6. perpendikulāri ēkas fasādei izvietotas reklāmas apakšējā mala nedrīkst atrasties 

zemāk par 2,5 m no zemes, neatkarīgi no tās platuma;  

    8.7. uz vienas ēkas, izvietojot vairākas reklāmas, jāievēro esošo reklāmu izvietojums, 

veidojot vienotu kompozicionālu risinājumu;  

    8.8. reklāmas izgaismošanai jābūt kontekstā ar fasādes izgaismojumu.  

9. Izvietojot reklāmu, kas nav saistīta ar ēku, ar vai bez piesaistes zemei, tā nedrīkst aizsegt 

skatu uz valsts aizsargājamiem kultūras pieminekļiem.  

10. Slietņu, kuri novietojami atdalīti no ēkas un netiek nostiprināti, izvietošana pieļaujama 

tādos gadījumos, kad nav iespējams izvietot reklāmu konstruktīvā saistībā ar ēku (objekts, kurā 

tiek veikta saimnieciskā darbība, atrodas pagrabstāvā vai pagalmā, vai augstāk par 1.stāva 

līmeni). Tādā gadījumā slietnis jāizvieto ne tālāk kā 2 m no ieejas ēkā vai nožogotā teritorijā, 

kurā tiek veikta saimnieciskā darbība, gājēju plūsmai jāatstāj ne mazāk kā 1,5 m no ietves 

platuma. Slietņa konstrukcijai jābūt stabilai un noturīgai pret laikapstākļu iedarbību un 

pārvietošanu.  

11. Aizliegts: 

    11.1. izvietot izkārtni uz nesakoptas fasādes (uz fasādes ar bojātu apdari, krāsojumu, un 

tml.);  

    11.2. izvietot reklāmu uz viena balsta ar satiksmes organizācijas tehniskajiem līdzekļiem.  

    11.3. izvietot reklāmu, kas apžilbina transporta līdzekļu vadītājus;  

    11.4. eksponēt mehāniski vai korozijas bojātas, saplaisājušas, notraipītas, nodilušas, 

izbalējušas, krāsojuma detaļu vai izgaismojuma defektus saturošas reklāmas daļas;  

    11.5. reklāmu stiprināt pie kokiem un apgaismojuma stabiem. 

 

III. Afišu stabu un iestikloto stendu izmantošanas kārtība 

 

12. Īslaicīgu reklāmu atļauts izvietot uz šim nolūkam izveidotiem reklāmas stendiem. 

Informāciju par pašvaldības reklāmas stendiem vietu var saņemt Tērvetes novada pašvaldības 

centrālajā administrācijā vai attiecīgajā pagasta pārvaldē.  
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13. Uz reklāmas stendiem maksimāli pieļaujamais afišas vai plakāta lielums ir A1 formāta 

lapa (594x841mm). Afišai jābūt izgatavotai no materiāla, kas ir speciāli tam paredzēts, 

kvalitatīvs un ir izturīgs pret mitrumu (lietus, sniegs u.tml.). Sludinājumu maksimālais 

pieļaujamais lielums ir A3 formāta lapa (297x420mm).  

14. Īslaicīgu reklāmu drīkst izvietot uz pašvaldības reklāmas stendiem, saskaņojot to ar 

attiecīgās iestādes vadītāju.  

 

IV. Reklāmas izvietošana valsts aizsargājama kultūras pieminekļu teritorijā vai to 

aizsardzības zonā 

 

15. Izvietojot reklāmu valsts aizsargājamo kultūras pieminekļu teritorijā vai valsts 

aizsargājamo kultūras pieminekļu aizsardzības zonā, jāievēro spēkā esošie Latvijas Republikas 

normatīvie akti.  

16. Reklāmai uz valsts aizsargājamiem kultūras pieminekļiem jābūt pielāgotai vēsturiskai 

arhitektoniskai videi un ēkas arhitektūrai.  

17. Reklāmas izvietošana valsts aizsargājama kultūras pieminekļa teritorijā pieļaujama tā, 

lai izvietojums un veids netraucē valsts aizsargājama kultūras pieminekļa vizuālo uztveri, 

nepārveido saglabājamā kultūras pieminekļa substanci un neizjauc kultūrvēsturiskās vides tēlu, 

kā arī vērtību kopuma radīto noskaņu un nemazina tā kultūrvēsturisko vērtību.  

 

V. Reklāmas ekspluatācija un demontāža 

 

18. Reklāmas izvietotājs ir atbildīgs:  

     18.1. par reklāmas uzturēšanu tehniskā, augstvērtīgā un vizuāli estētiskā kārtībā;  

     18.2. par konstrukciju, uz kurām izvietota reklāma, drošību,  

     18.3. par reklāmai nepieciešamās elektroinstalācijas pieslēguma atbilstību normatīvo 

aktu prasībām,  

     18.4. par reklāmas demontāžu;  

     18.5. par reklāmas izvietošanu, ja beidzies izvietošanas atļaujas termiņš vai nav 

samaksāta pašvaldības nodeva.  

19. Ja izkārtnes vai slietņa izvietotājs attiecīgās reklāmas izvietošanas vietā ir izbeidzis 

saimniecisko darbību vai beidzies reklāmas izvietošanas atļaujas derīguma termiņš, reklāmas 

izvietotājam jāveic reklāmas demontāža 15 (piecpadsmit) dienu laikā pēc atļaujas termiņa 

beigām vai no dienas, kad ir izbeigta saimnieciskā darbība izkārtnes vai slietņa izvietošanas 

vietā, sakārtojot reklāmas izvietošanas vietu (fasādes krāsojumu, labiekārtojumu, veicot 

reklāmas pamatu demontāžu utt.).  

20. Ja reklāma tiek demontēta pirms izvietošanas atļaujas derīguma termiņa beigām, tad par 

atlikušo laika periodu pašvaldības nodevas samaksa netiek proporcionāli aprēķināta un 

atmaksāta reklāmas izvietotājam.  

 

VI. Bīstamas reklāmas demontāža  

 

21. Ja reklāma apdraud personu dzīvību, veselību, drošību vai īpašumu, reklāmas 

izvietotājam ir pienākums nekavējoties veikt reklāmas sakārtošanu vai demontāžu.  

22. Būvvalde, konstatējot apdraudošo reklāmu, sagatavo aktu, kurā norāda reklāmas 

tehnisko un vizuālo stāvokli, pievieno reklāmas fotofiksāciju un uzdod reklāmas izvietotājam 

veikt reklāmas sakārtošanu vai demontāžu.  

23. Ja reklāmas izvietotājs Būvvaldes noteiktajā termiņā nav novērsis Noteikumu 22.punktā 

minētos apstākļus, pašvaldība ir tiesīga veikt reklāmas demontāžu.  



91 

 

24. Reklāmas izvietotājam ir pienākums segt izdevumus pašvaldībai, kas saistīti ar reklāmas 

demontāžu.  

 

 

 

VII. Noteikumu izpildes kontrole un administratīvā atbildība 
 

25. Kontrolēt Noteikumu izpildi, fiksēt pārkāpumus, veikt lietvedību administratīvā 

pārkāpuma lietā, sastādīt administratīvā pārkāpuma protokolus atbilstoši savai kompetencei ir 

tiesīgas Tērvetes novada pašvaldības policijas amatpersonas.  

26. Noteikumu 25.punktā un Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksā minēto 

amatpersonu sastādītos administratīvā pārkāpuma protokolus izskata un lēmumu administratīvā 

pārkāpuma lietā pieņem Tērvetes novada pašvaldības Administratīvā komisija.  

27. Par Noteikumu pārkāpšanu administratīvi atbildīgs ir reklāmas izvietotājs.  

28. Administratīvā atbildība, izsakot brīdinājumu vai uzliekot naudas sodu par reklāmas 

neatļautu izvietošanu Tērvetes novadā saskaņā ar Noteikumiem un citiem spēkā esošajiem 

normatīvajiem aktiem, noteikta:  

     28.1. fiziskām personām - brīdinājums vai naudas sods no 5.00 EUR līdz 30.00 EUR;  

     28.2. fiziskām personām par atkārtotu Reklāmas neatļautu izvietošanu - naudas sods no 

30.00 EUR līdz 100.00 EUR ;  

     28.3. juridiskām personām - naudas sods no 20.00 EUR līdz 300.00 EUR.  

 

VIII. Noslēguma jautājums 
 

29. Reklāmas izvietotājam, kurš ir izvietojis saskaņotu reklāmu Tērvetes novadā pirms 

Noteikumu spēkā stāšanās dienas, ir pienākums saņemt Tērvetes novada domē reklāmas 

izvietošanas atļauju gada laikā no šo Noteikumu spēkā stāšanās dienas.  

 

 

Domes priekšsēdētāja                                                                        D. Reinika 
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Tērvetes novada domes saistošo noteikumu Nr. 7  

„Par reklāmas izvietošanu Tērvetes novadā” 

 

PASKAIDROJUMA RAKSTS 

 

Paskaidrojuma raksta sadaļas Norādāmā informācija 

1. Projekta nepieciešamības 

pamatojums 

Saistošo noteikumu izdošana nepieciešama, lai noteiktu 

vienotu kārtību reklāmas materiālu un priekšvēlēšanu aģitācijas 

materiālu izvietošanai publiskās vietās Tērvetes novada 

teritorijā, kā arī noteiktu ierobežojumus attiecībā uz to 

izmēriem, veidu un izvietošanu.  

Pašlaik novadā nav spēkā esošu normatīvo aktu reklāmas 

jomā un priekšvēlēšanu aģitācijas materiālu izvietošanas jomā. 

Atļaujas reklāmas izvietošanai publiskās vietās vai vietās, kas 

vērstas pret publisku vietu, tiek izsniegtas saskaņā ar LR 

Ministru kabineta 30.10.2012. noteikumos Nr. 732 “Kārtība, 

kādā saņemama atļauja reklāmas izvietošanai publiskās vietās 

vai vietās, kas vērstas pret publisku vietu” noteikto un 

Priekšvēlēšanu aģitācijas likumā noteikto. 

2. Īss projekta satura izklāsts Saistošie noteikumi nosaka izkārtņu, afišu, mobilo reklāmu, 

reklāmas objektu, sludinājumu, priekšvēlēšanu aģitācijas 

materiālu, tautas nobalsošanas aģitācijas materiālu un citu 

informatīvo materiālu izvietošanas, izmantošanas, uzraudzības 

un kontroles kārtību Tērvetes novada administratīvās teritorijas 

publiskajā ārtelpā.  

3. Informācija par plānoto 

projekta ietekmi uz pašvaldības 

budžetu 

Nav ietekmes uz pašvaldības budžetu 

4. Informācija par plānoto 

projekta ietekmi uz 

uzņēmējdarbības vidi pašvaldības 

teritorijā 

Saistošo noteikumu regulējums attieksies uz personām, kas 

vēlas izvietot reklāmas materiālus un priekšvēlēšanu aģitācijas 

materiālus Tērvetes novada administratīvajā teritorijā. 

5. Informācija par 

administratīvajām procedūrām 

Saistošo noteikumu izpildi nodrošinās un ievērošanu kontrolēs 

Tērvetes novada pašvaldības centrālā administrācija šo 

noteikumu paredzētajā kārtībā un Tērvetes novada pašvaldības 

policijas amatpersonas.  

Fiziskām vai juridiskām personām, kuras vēlas izvietot reklāmas 

objektu Tērvetes novada teritorijā, ar iesniegumu ir jāvēršas Tērvetes 

novada pašvaldībā.  

6. Informācija par konsultācijām 

ar privātpersonām 
Nav notikušas 

 

Domes priekšsēdētāja                                                                                Dace Reinika 


