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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 

 

 

 

28. 06. 2018.                                                                                                  Nr.11 

Tērvetes novads, Zelmeņi 

Sēde sasaukta  plkst. 10.00 

Sēde atklāta plkst. 10.00   

       

 

DARBA KĀRTĪBĀ 

 

*Izpilddirektora ziņojums 

 

1. Par saistošo noteikumu Nr. 10 „Grozījums Tērvetes novada domes 2013. gada 21. 

novembra  saistošajos noteikumos Nr. 29 “Par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu 

Tērvetes novadā”” precizēšanu  

2. Par saistošo noteikumu  Nr. 18 „Nekustamo īpašumu uzturēšanas noteikumi Tērvetes 

novadā” apstiprināšanu 

3. Par Tērvetes novada pašvaldības  2017.  gada publiskā pārskata apstiprināšanu 

4. Par saistošo noteikumu Nr. 19 “Nekustamā īpašuma nodokļa likme vidi degradējošām, 

sagruvušām vai cilvēku drošību apdraudošām būvēm un nekustamā īpašuma nodokļa 

maksāšanas paziņojumu piespiedu izpildes termiņš” apstiprināšanu 

5. Par Nolikuma ”Par finanšu līdzekļu vai mantas dāvinājumu (ziedojumu) pieņemšanu un 

izlietošanu Tērvetes novada pašvaldībā” apstiprināšanu 

6. Par dzīvokļa īpašuma “Labrenči “ dz. 23 atsavināšanu 

7. Par dzīvokļa īpašuma “Spīdolas “ dz. 1 atsavināšanu 

8. Par pašvaldības  nekustamā īpašuma “Rehabilitācijas centrs Tērvete A” nodošanu valsts 

īpašumā 

9. Par dzīvokļa īpašuma “Labrenči “ dz. 57 atsavināšanu 

10. Par dzīvokļa īpašuma “Labrenči “ dz. 12 atsavināšanu 

11. Par pienākuma vērtības (iztikas minimuma) noteikšanu vienam iedzīvotājam Tērvetes  

novadā 

 

 

Sēdi vada domes priekšsēdētāja  Dace Reinika  

Sēdi protokolē  sekretāre Inese Meija  

 

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

Ainārs Miķelsons, Indriķis Vēveris 
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Sēdē nepiedalās: Linda Karloviča – atrodas komandējumā, Madara Darguža – atrodas ārpus 

LV 

 

Piedalās domes darbinieki: Domes izpilddirektors Māris Berlands, jurists Ivars Gorskis, 

Augstkalnes pagasta pārvaldes vadītāja Jeļena Belova, datortīklu administrators Aivars 

Narvaišs 

 

Piedalās: Laikraksta “Zemgale” redaktore Edīte Bēvalde 

 

Domes priekšsēdētāja ierosina papildināt darba kārtību ar 5 papildjautājumiem 

12. Par maksas pakalpojumu apstiprināšanu 

13. Par papildu finansējuma piešķiršanu  Annas Brigaderes pamatskolas pirmsskolas grupas 

”Sprīdītis” darbības nodrošināšanai  

14. Par papildu finansējuma piešķiršanu  Augstkalnes vidusskolas pirmsskolas grupas 

”Zvaniņi” darbības nodrošināšanai  

15. Par saistošo  noteikumu  Nr.  20 “Grozījumi Tērvetes novada domes saistošajos noteikumos 

Nr.4 ”Kārtība, kādā Tērvetes novada pašvaldība sniedz  palīdzību dzīvokļa jautājumu 

risināšanā”” apstiprināšanu 

16. Par saistošo noteikumu Nr. 14 „ Par decentralizēto kanalizācijas pakalpojumu sniegšanas 

un uzskaites kārtību Tērvetes novada pašvaldībā ” precizēšanu 

 

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

Sirsone, A. Miķelsons, I. Vēveris), PRET – nav, ATTURAS – nav, Tērvetes novada dome, 

NOLEMJ: 
 

Papildināt darba kārtību ar 5 papildjautājumiem 

12. Par maksas pakalpojumu apstiprināšanu 

13. Par papildu finansējuma piešķiršanu  Annas Brigaderes pamatskolas pirmsskolas grupas 

”Sprīdītis” darbības nodrošināšanai  

14. Par papildu finansējuma piešķiršanu  Augstkalnes vidusskolas pirmsskolas grupas 

”Zvaniņi” darbības nodrošināšanai  

15. Par saistošo  noteikumu  Nr.  20 “Grozījumi Tērvetes novada domes saistošajos noteikumos 

Nr.4 ”Kārtība, kādā Tērvetes novada pašvaldība sniedz  palīdzību dzīvokļa jautājumu 

risināšanā”” apstiprināšanu 

16. Par saistošo noteikumu Nr. 14 „ Par decentralizēto kanalizācijas pakalpojumu sniegšanas 

un uzskaites kārtību Tērvetes novada pašvaldībā ” precizēšanu 

 

Domes priekšsēdētāja ierosina izslēgt no darba kārtības vienu jautājumu  

11. Par pienākuma vērtības (iztikas minimuma) noteikšanu vienam iedzīvotājam Tērvetes  

novadā 

 

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

Sirsone, A. Miķelsons, I. Vēveris), PRET – nav, ATTURAS – nav, Tērvetes novada dome, 

NOLEMJ: 
 

Izslēgt no darba kārtības vienu jautājumu 

11. Par pienākuma vērtības (iztikas minimuma) noteikšanu vienam iedzīvotājam Tērvetes  

novadā 
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Domes priekšsēdētāja aicina balsot par darba kārtību ar 15 jautājumiem 

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

Sirsone, A. Miķelsons, I. Vēveris), PRET – nav, ATTURAS – nav, Tērvetes novada dome, 

NOLEMJ: 

 

DARBA KĀRTĪBĀ 

 

*Izpilddirektora ziņojums 

 

1. Par saistošo noteikumu Nr. 10 „Grozījums Tērvetes novada domes 2013. gada 21. 

novembra  saistošajos noteikumos Nr. 29 “Par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu 

Tērvetes novadā”” precizēšanu  

2. Par saistošo noteikumu  Nr. 18 „Nekustamo īpašumu uzturēšanas noteikumi Tērvetes 

novadā” apstiprināšanu 

3. Par Tērvetes novada pašvaldības  2017.  gada publiskā pārskata apstiprināšanu 

4. Par saistošo noteikumu Nr. 19 “Nekustamā īpašuma nodokļa likme vidi degradējošām, 

sagruvušām vai cilvēku drošību apdraudošām būvēm un nekustamā īpašuma nodokļa 

maksāšanas paziņojumu piespiedu izpildes termiņš” apstiprināšanu 

5. Par Nolikuma ”Par finanšu līdzekļu vai mantas dāvinājumu (ziedojumu) pieņemšanu un 

izlietošanu Tērvetes novada pašvaldībā” apstiprināšanu 

6. Par dzīvokļa īpašuma “Labrenči “ dz. 23 atsavināšanu 

7. Par dzīvokļa īpašuma “Spīdolas “ dz. 1 atsavināšanu 

8. Par pašvaldības  nekustamā īpašuma “Rehabilitācijas centrs Tērvete A” nodošanu valsts 

īpašumā 

9. Par dzīvokļa īpašuma “Labrenči “ dz. 57 atsavināšanu 

10. Par dzīvokļa īpašuma “Labrenči “ dz. 12 atsavināšanu 

11. Par maksas pakalpojumu apstiprināšanu 

12. Par papildu finansējuma piešķiršanu  Annas Brigaderes pamatskolas pirmsskolas grupas 

”Sprīdītis” darbības nodrošināšanai  

13. Par papildu finansējuma piešķiršanu  Augstkalnes vidusskolas pirmsskolas grupas 

”Zvaniņi” darbības nodrošināšanai  

14. Par saistošo  noteikumu  Nr.  20 “Grozījumi Tērvetes novada domes saistošajos 

noteikumos Nr.4 ”Kārtība, kādā Tērvetes novada pašvaldība sniedz  palīdzību dzīvokļa 

jautājumu risināšanā”” apstiprināšanu 

15. Par saistošo noteikumu Nr. 14 „ Par decentralizēto kanalizācijas pakalpojumu 

sniegšanas un uzskaites kārtību Tērvetes novada pašvaldībā ” precizēšanu 

 

 

 

Domes izpilddirektora Māra Berlanda 2018. gada 28. jūnija 

ziņojums par pašvaldības darbu 
                        

*   6. jūnijā tika veikta cenu aptauja projekta "Rotaļu-atpūtas laukuma pilnveidošana pie 

daudzdzīvokļu mājas "Labrenči", Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai aktivitātē 

19.2.2 "Vietas potenciāla attīstības iniciatīvas". 

 No trim uzaicinātajiem pretendentiem savus piedāvājumus iesniedza tikai divi - SIA "KSIL 

Baltic" par 12 740,00 EUR, un SIA "Jūrmalas mežaparki" par         11 471,40 EUR, neieskaitot 

PVN.  

   Izvērtējot iesniegtos piedāvājumus, nolemts slēgt būvdarbu līgumu ar SIA "Jūrmalas 

mežaparki" par minēto cenu.  Projekta pieteikums izvērtēšanai iesniegts biedrībai "Dobeles 

lauku partnerība". Projekts paredz pie daudzdzīvokļu mājas "Labrenči" paplašināt esošo rotaļu 

laukumu, uzstādot piecus jaunus rotaļu kompleksus. 
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*  Saskaņots ar Valsts akciju sabiedrību "Latvijas valsts ceļi" un iekļauts pašvaldības autoceļu 

reģistrā jauns ceļa posms ar nosaukumu Te70A "Autoceļš P103 - AS "Agrofirma Tērvete" 

birojs", posms 0,000-0,089. 

 

*   Sociālās aprūpes centrs "Tērvete" veicis cenu aptauju "SAC "Tērvete" ēku tehniskā 

apsekošana", saskaņā ar "Publisku ēku ekspluatācijas noteikumu" prasībām, kas nosaka 

obligātu šo ēku tehnisko apsekošanu. Abi uzaicinātie pretendenti iesniedza piedāvājumus – AS 

"Inspecta Latvia" par 16 000 EUR, bet  SIA "CMB" 9 900 EUR, neieskaitot PVN. Šajā sakarā 

31. maijā ir noslēgts pakalpojuma līgums ar lētākā piedāvājuma iesniedzēju par SAC "Tērvete"' 

ēkas "Mežmalieši" četru korpusu tehniskās izpētes un tehniskās apsekošanas atzinuma 

sniegšanu. Saskaņā ar līgumu, darbs jāpabeidz 60 darba dienu laikā. 

 

*   Saskaņā ar veikto iepirkumu TND 2018/11, 26. jūnijā noslēgts iepirkuma līgums ar  SIA 

"Varpet" par bruģēta gājēju celiņa izbūvi  gar pašvaldības ceļu Au-1 "Šalkas-Lapsas-Klinti-

Stūri" posmā no PII "Zvaniņi" līdz valsts autoceļam V1056 "Svēte-Augstkalne". Līguma 

summa ir 37 880,60  EUR, neskaitot PVN. Darbi tiks uzsākti 10. jūlijā un pabeigti līdz 10. 

oktobrim. 

Projekts tiek finansēts no pašvaldības budžeta līdzekļiem. 

 

*  12. jūnijā noslēgts būvdarbu līgums " ar SIA "Ceļu būvniecības sabiedrība "IGATE"" par 

"Basketbola laukuma un gājēju celiņa izbūvi pie Augstkalnes vidusskolas". Līguma summa  84 

217,62 EUR, neskaitot PVN. Būvniecību paredzēts uzsākt 16. jūlijā, bet pabeigt 3 mēnešu laikā.  

Projekts tiek finansēts no pašvaldības budžeta līdzekļiem. 

 

*  Saskaņā ar noslēgto līgumu par Tērvetes pašvaldības ceļu ikdienas uzturēšanas darbu 

veikšanu, SIA "Ceļu būvniecības sabiedrība "IGATE"" šonedēļ Bukaišu pagastā uzsāks  

greiderējamās kārtas atjaunošanu šādiem  pašvaldības grants autoceļu posmiem: 

 

Bu-9 "Rutki - Rudžeikas" divos posmos ar kopējo garumu 350 m; 

Bu-4 "Bukaišu parks - Mednieki" divos posmos ar kopējo garumu 920 m; 

Bu-5 "Bukaiši-Jaunannaiši" 318 m garā posmā. 

 

*  29. jūnijā tiks izsludināts iepirkums TND2018/12  Publisko iepirkumu likuma 9.panta kārtībā 

"Garāžu "Zelmeņi" atjaunošana". Objektam paredzēts nomainīt jumta segumu, sakārtot fasādi 

un nomainīt garāžu vārtus. Pretendentiem piedāvājumi jāiesniedz līdz 17. jūlijam. 

Ugunsdzēsēju depo ēkas daļas pārbūve paredzēta nākošajā gadā. 

 

*  6. jūnijā veikta cenu aptauja "Žoga elementu izgatavošana un montāža" objektā pie PIG 

"Sprīdītis", kas paredz izbūvēt 70 m garu žogu kā turpinājumu   esošajam posmam pie Tērvetes 

pagasta pārvaldes. Saņemti divu pretendentu piedāvājumi. SIA "Betons & Dizains" iesniedza 

piedāvājumu par 9502,00 EUR, bet SIA "RGRpluss" par 7000,00 EUR, neieskaitot PVN. 

Izvērtējot iesniegtos piedāvājumus, 27. jūnijā noslēgts būvdarbu līgums ar SIA "RGRpluss" par 

minēto cenu. 

 

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

 

Jūnijā komisijā saņemti un izskatīti 9 iesniegumi: 

 

 Dzīvokļu rindā uzņemta 1 persona; 

 Vienā gadījumā atļauta dzīvokļu maiņa, no mazāka uz lielāku dzīvokli; 

 Vienā gadījumā pašvaldības dzīvojamās mājas garāžai ir nomainīts īrnieks; 
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 Personai atteikta dzīvokļa īres tiesības, jo konkrētais dzīvoklis  jau izīrēts rindas kārtībā 

citai personai; 

 Atteikts pārslēgt Dzīvojamo telpu īres līgumu uz personas vārda, jo minētā   persona 

nav deklarēta Tērvetes novadā; 

 Vienā gadījumā persona atteicās no piedāvātā dzīvokļa īres tiesībām 

 

  8. jūnijā 8 personām ir nosūtīti pirmstiesas brīdinājumi par kopējo summu EUR 6427.  Jūnija 

mēnesī iemaksāto parādu summa sastāda EUR 3600. 

 

 
 

1. paragrāfs 

Par saistošo noteikumu Nr. 10 

„Grozījums Tērvetes novada domes 2013. gada 21. novembra 

saistošajos noteikumos Nr. 29 “Par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu 

 Tērvetes novadā”” precizēšanu  
D. Reinika 

    

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

aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas 2018. gada 4. jūnija    atzinumā Nr.1-18/5049 

“Par  2018. gada 26. aprīļa saistošajiem noteikumiem Nr.10” norādīto iebildumu par 35. punkta 

redakciju un ierosinājumu par 33. punkta redakciju,  Tērvetes novada domes Finanšu komitejas 

lēmuma projektu, atklāti vārdiski balsojot: PAR - 7 (D. Reinika, A. Bruss, S. Laizāns, I. 

Krūmiņa, Dz. Sirsone, A. Miķelsons, I. Vēveris),  PRET - nav, ATTURAS - nav, Tērvetes 

novada dome NOLEMJ:  

 

     1.  Precizēt Tērvetes novada domes saistošos noteikumus Nr. 10  „Grozījumi  Tērvetes 

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

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

     2. Saistošos noteikumus Nr. 10  „Grozījumi Tērvetes novada domes 2013. gada 21. 

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

novadā”” triju darba dienu laikā pēc to parakstīšanas nosūtīt Vides aizsardzības un reģionālās 

attīstības ministrijai.  

     3.  Saistošo noteikumu Nr. 10  „Grozījumi Tērvetes novada domes 2013. gada 21. novembra 

saistošajos noteikumos Nr. 29  “Par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu Tērvetes 

novadā””pilnu tekstu:  

     3.1. publicēt oficiālājā  izdevumā „Latvijas vēstnesis”;  

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

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

 

 

 

 

 

2. paragrāfs 

Par saistošo noteikumu  Nr. 18 

„Nekustamo īpašumu uzturēšanas noteikumi Tērvetes novadā” apstiprināšanu 

D. Reinika 

 

Tērvetes novada dome ir izskatījusi   iesniegto lēmuma projektu par Tērvetes novada 

domes saistošajiem noteikumiem Nr.18 „Nekustamo īpašumu uzturēšanas noteikumi Tērvetes 

novadā”. Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 4.punktu, 21. pantu, 

45.pantu,  Tērvetes novada domes Finanšu komitejas lēmuma projektu, Tērvetes novada dome, 
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atklāti vārdiski balsojot: PAR – 7 (D. Reinika, A. Bruss, S. Laizāns, I. Krūmiņa, Dz. Sirsone, 

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

 

     1. Apstiprināt Tērvetes novada domes saistošos noteikumus Nr.18 „Nekustamo īpašumu 

uzturēšanas noteikumi 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 domes izpilddirektoram.  

 

 

3. paragrāfs 

Par Tērvetes novada pašvaldības  

2017.  gada publiskā pārskata apstiprināšanu 

D. Reinika 

 

    Tērvetes novada dome ir izskatījusi iesniegto lēmuma projektu par Tērvetes novada 

pašvaldības publiskā pārskata par 2017. gadu apstiprināšanu. Pamatojoties uz Likuma par 

budžetu un finanšu vadību  14. panta 3.daļu,  likuma „Par pašvaldībām” 21. panta 1.daļas 

2.punktu, 69.panta 7.punktu un 72.pantu,  LR MK 2010. gada 5. maija noteikumiem Nr. 413 

„Noteikumi par gada publiskajiem pārskatiem”, Finanšu komitejas lēmuma projektu, Tērvetes 

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

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

 

Apstiprināt Tērvetes novada pašvaldības publisko pārskatu par 2017. gadu (lēmuma 

pielikumā) 

 

 

4. paragrāfs 

Par saistošo noteikumu Nr. 19 

“Nekustamā īpašuma nodokļa likme vidi degradējošām, sagruvušām vai cilvēku drošību 

apdraudošām būvēm un nekustamā īpašuma nodokļa maksāšanas paziņojumu 

piespiedu izpildes termiņš” apstiprināšanu 

D. Reinika 

 

Tērvetes novada dome ir  izskatījusi  iesniegto saistošo noteikumu Nr. 19 „ Nekustamā 

īpašuma nodokļa likme vidi degradējošām, sagruvušām vai cilvēku drošību apdraudošām 

būvēm un nekustamā īpašuma nodokļa maksāšanas paziņojumu piespiedu izpildes termiņš”  

projektu. 

  Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.pantu un likuma "Par nekustamā īpašuma 

nodokli" 3.panta 1.4 daļu un 9.panta otro daļu,  Tērvetes novada domes Finanšu komitejas 

lēmuma projektu, Tērvetes novada dome, atklāti vārdiski balsojot: PAR - 7 (D. Reinika, A. 

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

- nav, NOLEMJ: 

     

http://www.tervetesnovads.lv/
https://likumi.lv/ta/id/43913-par-nekustama-ipasuma-nodokli
https://likumi.lv/ta/id/43913-par-nekustama-ipasuma-nodokli
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1. Apstiprināt Tērvetes novada domes saistošos noteikumus Nr. 19 „ Nekustamā īpašuma 

nodokļa likme vidi degradējošām, sagruvušām vai cilvēku drošību apdraudošām būvēm un 

nekustamā īpašuma nodokļa maksāšanas paziņojumu piespiedu izpildes termiņš” (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. 

 

 

5. paragrāfs 

Par nolikuma ”Par finanšu līdzekļu vai mantas dāvinājumu (ziedojumu) pieņemšanu un 

izlietošanu Tērvetes novada pašvaldībā”apstiprināšanu 

D. Reinika 

 

   Tērvetes novada dome ir izskatījusi nolikuma „Par finanšu līdzekļu vai mantas dāvinājumu 

(ziedojumu) pieņemšanu un izlietošanu Tērvetes novada pašvaldībā” projektu. 

Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.pantu, Finanšu komitejas lēmuma projektu, 

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

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

 

  1. Apstiprināt nolikumu “Par finanšu līdzekļu vai mantas dāvinājumu (ziedojumu) 

pieņemšanu un izlietošanu Tērvetes novada pašvaldībā”  (pielikumā pie lēmuma) 

2. Nolikums  stājas spēkā pēc tā apstiprināšanas domes sēdē. 

 

 

6. paragrāfs 

Par dzīvokļa īpašuma “Labrenči “ dz. 23 atsavināšanu 

D. Reinika 

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

Sirsone, A. Miķelsons, I. Vēveris), PRET – nav, ATTURAS – nav, Tērvetes novada dome, 

NOLEMJ: 

 

      Pieņemt lēmumu Nr. 48 “Par dzīvokļa īpašuma “Labrenči” dz. 23 atsavināšanu” 

 

 

 

7. paragrāfs 

Par dzīvokļa īpašuma “Spīdolas “ dz. 1 atsavināšanu 

D. Reinika 

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

Sirsone, A. Miķelsons, I. Vēveris), PRET – nav, ATTURAS – nav, Tērvetes novada dome, 

NOLEMJ: 

 

      Pieņemt lēmumu Nr. 49 “Par dzīvokļa īpašuma “Spīdolas” dz. 1 atsavināšanu” 
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8. paragrāfs 

Par pašvaldības nekustamā īpašuma “Rehabilitācijas centrs Tērvete A” 

 nodošanu valsts īpašumā 

D. Reinika 

 

 

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

Sirsone, A. Miķelsons, I. Vēveris), PRET – nav, ATTURAS – nav, Tērvetes novada dome, 

NOLEMJ: 

 

      Pieņemt lēmumu Nr. 50 “Par pašvaldības  nekustamā īpašuma “Rehabilitācijas centrs 

Tērvete A” nodošanu valsts īpašumā” 

 

 

 

9. paragrāfs 

Par dzīvokļa īpašuma “Labrenči “ dz. 57 atsavināšanu 

D. Reinika 

 

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

Sirsone, A. Miķelsons, I. Vēveris), PRET – nav, ATTURAS – nav, Tērvetes novada dome, 

NOLEMJ: 

 

      Pieņemt lēmumu Nr. 51 “Par dzīvokļa īpašuma “Labrenči” dz. 57 atsavināšanu” 

 

         

 

 

10. paragrāfs 

Par dzīvokļa īpašuma “Labrenči “ dz. 12 atsavināšanu 

D. Reinika 

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

Sirsone, A. Miķelsons, I. Vēveris), PRET – nav, ATTURAS – nav, Tērvetes novada dome, 

NOLEMJ: 

 

      Pieņemt lēmumu Nr. 52 “Par dzīvokļa īpašuma “Labrenči” dz. 12 atsavināšanu” 

 

 

 

11. paragrāfs 

Par maksas pakalpojumu apstiprināšanu 

D. Reinika 

 

      Tērvetes novada dome ir izskatījusi ekonomistes Sandras Latišas iesniegumu par maksas 

pakalpojumu apstiprināšanu.  

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 14.punkta „g” 

apakšpunktu, LR MK 2011. gada 3. maija noteikumiem Nr. 333 „Kārtība, kādā plānojami un 

uzskaitāmi ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un ar šo pakalpojumu sniegšanu saistītie 

izdevumi, kā arī maksas pakalpojumu izcenojumu noteikšanas metodika un izcenojumu 

apstiprināšanas kārtība”,   Tērvetes novada dome, atklāti vārdiski  balsojot: PAR - 7 (D. 
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Reinika, A. Bruss, S. Laizāns, I. Krūmiņa, Dz. Sirsone, A. Miķelsons, I. Vēveris), PRET -  nav, 

ATTURAS - nav, NOLEMJ:  

 

1. Apstiprināt pakalpojumu izcenojumus: 

    1.1. Zāles pļaušanas pakalpojums ar radio vadāmo pļaujmašīnu „Spider” (darbinieks, 

automašīna):  

        1.1.1. Maksa  par pļaujmašīnas nogādāšanu  uz un no objekta   (bez PVN) 0.60 EUR/km 

        1.1.2.  Pļaušanas maksa (bez PVN)  14.00 EUR/stundā 

Minimālā summa par pakalpojumu EUR 14.00 + PVN 

 

    1.2. Rakšanas darbu pakalpojums ar mini ekskavatoru „Bobcat E14”  (darbinieks, 

automašīna ar treileri) 

        1.2.1. Maksa par mini ekskavatora  nogādāšanu uz un no objekta  (bez PVN) 0.60 

EUR/km 
        1. 2.2.  Rakšanas maksa  (bez PVN)  19.00 EUR/stundā 

Minimālā summa par pakalpojumu EUR 19.00 + PVN 
 

2.   Pirmajā punktā minētie pakalpojumi pieejami darba dienās darba laikā, iepriekš 

saskaņojot laikus. 
 

 

 

12. paragrāfs 

Par finansējuma piešķiršanu  Annas Brigaderes pamatskolas pirmsskolas grupas 

”Sprīdītis” darbības nodrošināšanai  

D. Reinika 

 

      Tērvetes novada dome ir izskatījusi  Annas Brigaderes pamatskolas direktora Alda 

Tisenkopfa iesniegumu  ar lūgumu piešķirt finansējumu divu pedagogu atalgojumam 

pirmsskolas grupā “Sprīdītis” ar 20.08.2018.  Finansējums ir nepieciešams sakarā ar  2016. 

gadā dzimušo bērnu  lielo skaitu (26), kas pieteikušies uz pirmsskolas grupu “Sprīdītis”. Ir 

nepieciešams atvērt jaunu grupiņu divgadīgo bērnu apmācībai.  

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.pantu, Izglītības likuma 17. pantu, Tērvetes 

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

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

  

    1. Piešķirt papildu finansējumu Annas Brigaderes pamatskolai  divu pedagogu atalgojumam 

pirmsskolas grupā “Sprīdītis” ar 20.08.2018.  

   2.  Lēmuma īstenošanu veikt  no budžeta līdzekļiem, kas ieplānoti  neparedzētiem 

gadījumiem. 

 

 

 

 

13. paragrāfs 

Par finansējuma piešķiršanu  Augstkalnes vidusskolas pirmsskolas grupas ”Zvaniņi” 

darbības nodrošināšanai  

D. Reinika 

 

      Tērvetes novada dome ir izskatījusi  Augstkalnes vidusskolas direktores Ievas Krūmiņas  

2018. gada 25. jūnija iesniegumu. Sakarā ar bērnu skaita palielināšanos Augstkalnes 

vidusskolas pirmsskolas grupā “Zvaniņi” ir nepieciešams dalīt apvienoto 3-4 gadīgo bērnu 

grupu divās grupās- trīsgadīgo bērnu grupa un četrgadīgo bērnu grupa.   Lai nodrošinātu 
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pirmsskolas grupas “Zvaniņi| darbību,  tiek lūgts  piešķirt finansējumu viena pedagoga un 

aukles  atalgojumam Augstkalnes vidusskolas pirmsskolas grupā “Zvaniņi” ar 20.08.2018, kā 

arī Euro 2200 jaunās grupas telpas iekārtošanai.  

       

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.pantu, Izglītības likuma 17. pantu, Tērvetes 

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

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

  

    1. Piešķirt papildu finansējumu Augstkalnes vidusskolai  viena pedagoga un vienas aukles  

atalgojumam pirmsskolas grupā “Zvaniņi” ar 20.08.2018; 

    2. Piešķirt papildu finansējumu Euro 2200 apmērā Augstkalnes vidusskolas pirmsskolas 

grupas “Zvaniņi” jaunatvērtās grupas telpu iekārtošanai; 

    3.  Lēmuma 1. un 2. punkta īstenošanu veikt  no budžeta līdzekļiem, kas ieplānoti  

neparedzētiem gadījumiem.  

 
 

 
14. paragrāfs 

Par saistošo  noteikumu  Nr.  20 “Grozījumi Tērvetes novada domes saistošajos 

noteikumos Nr.4 ”Kārtība, kādā Tērvetes novada pašvaldība sniedz  

palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā”” apstiprināšanu 

D. Reinika 

 

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

balsojot: PAR - 7 (D. Reinika, A. Bruss, S. Laizāns, I. Krūmiņa, Dz. Sirsone, A. Miķelsons, I. 

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

  

     1. Apstiprināt Tērvetes novada domes saistošos noteikumus Nr.  20 “Grozījumi Tērvetes 

novada domes saistošajos noteikumos Nr.4 ” Kārtība, kādā Tērvetes novada pašvaldība sniedz  

palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā”” (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. 

 

 

 

15. paragrāfs 

Par saistošo noteikumu Nr. 14 „ Par decentralizēto kanalizācijas pakalpojumu 

sniegšanas un uzskaites kārtību Tērvetes novada pašvaldībā ” precizēšanu 

D. Reinika 

 

  Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.pantu,  ievērojot Vides aizsardzības un 

reģionālās attīstības ministrijas 2018. gada 26. jūnija    atzinumā Nr.1-18/5704  “Par 

saistošajiem  noteikumiem Nr. 14 „Par decentralizēto kanalizācijas pakalpojumu sniegšanas un 

uzskaites kārtību Tērvetes novada pašvaldībā””   norādītos iebildumus, Tērvetes novada dome,  

atklāti vārdiski balsojot: PAR - 7 (D. Reinika, A. Bruss, S. Laizāns, I. Krūmiņa, Dz. Sirsone, 

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

http://www.tervetesnovads.lv/
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1. Precizēt Tērvetes novada domes saistošos noteikumus Nr. 14 „Par decentralizēto 

kanalizācijas pakalpojumu sniegšanas un uzskaites kārtību Tērvetes novada pašvaldībā”  un 

apstiprināt tos galīgajā redakcijā (lēmuma pielikumā);  

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

aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai;  

      3. Saistošo noteikumu Nr. 14 „Par decentralizēto kanalizācijas pakalpojumu sniegšanas un 

uzskaites kārtību Tērvetes novada pašvaldībā”   pilnu tekstu:  

     3.1. publicēt oficiālājā  izdevumā „Latvijas vēstnesis”;  

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

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

 

Sēdi slēdz plkst. 11.30 

 

Sēdes vadītāja                                                                                     D. Reinika 

 

 

Protokola parakstīšanas datums__________________________ 

 

 

Protokoliste                                                                                        I.Meija 
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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 28. jūnijā                                                                                        Nr. 48 

                                                                                                                 (protokols Nr.11, 6. §) 

 

 

Par dzīvokļa īpašuma “Labrenči “ dz. 23 atsavināšanu 

 

        Tērvetes novada dome ir izskatījusi /Vārds Uzvārds/ 2018. gada 05. maija iesniegumu 

ar ierosinājumu pārdot viņai Tērvetes novada pašvaldībai piederošo dzīvokļa īpašumu 

“Labrenči” dz.23, Tērvete, Tērvetes pagasts, Tērvetes novads.   

        Izskatot augstāk minēto ierosinājumu, Tērvetes novada dome konstatēja: 

        /Vārds Uzvārds/ uz īres tiesisko attiecību pamata lieto Tērvetes novada pašvaldībai 

piederošo dzīvokļa īpašumu Nr. 23, “Labrenči”, Tērvete, Tērvetes pagasts, Tērvetes novads, 

sastāvošu no divistabu dzīvokļa ar kopējo platību 50,1 m2, un pie dzīvokļa īpašuma 

piederošo kopīpašuma domājamo daļu 473/35171 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, /Vārds Uzvārds/ ir tiesības 

ierosināt dzīvokļa īpašuma Nr. 23, “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:   

             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 /Vārds Uzvārds/ nav celta prasība par īres līguma izbeigšanu. Dzīvoklī nav 

iemitināti un nedzīvo citi /Vārds Uzvārds/ ģimenes locekļi. 

http://pro.nais.lv/naiser/text.cfm?Ref=0103012002103132796&Req=0103012002103132796&Key=0127011993021632769&Hash=
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        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. 23, “Labrenči”, Tērvete, Tērvetes pagasts, Tērvetes novads, 

tirgus cena, saskaņā ar veikto tirgus novērtējumu, ko veicis Ober Haus vērtēšanas servisa  

sertificēts nekustamo īpašumu vērtētājs  /Vārds Uzvārds/, /profesionālās kvalifikācijas 

sertifikāta numurs/, ir noteikta 4400,00 EUR (četri tūkstoši četri simti euro 00 centi) apmērā, 

bet aktuālā kadastrālā vērtība ir 2227,00 EUR (divi tūkstoši divi simti  divdesmit septiņi  

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 - 7 (D. Reinika, A. Bruss, S. 

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

NOLEMJ: 

 

        1. Atsavināt Tērvetes novada pašvaldībai piederošo nekustamo īpašumu – dzīvokļa 

īpašumu Nr. 23, “Labrenči”, Tērvete, Tērvetes pagasts, Tērvetes novads, pārdodot to par 

cenu 4400,00 EUR (četri tūkstoši četri simti euro 00 centi) /Vārds Uzvārds/, /personas kods/; 

        2. Noteikt, ka šis lēmums zaudē spēku, ja /Vārds Uzvārds/ līdz 2018. gada 01. augustam 

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=
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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 28. jūnijā                                                                                        Nr. 49 

                                                                                                                 (protokols Nr.11, 7. §) 

 

 

Par dzīvokļa īpašuma “Spīdolas“ dz. 1 atsavināšanu 

 

        Tērvetes novada dome ir izskatījusi /Vārds Uzvārds/ 2018. gada 16. aprīļa iesniegumu ar 

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

dz.1, Augstkalne, Augstkalnes pagasts, Tērvetes novads.   

        Izskatot augstāk minēto ierosinājumu, Tērvetes novada dome konstatēja: 

        /Vārds Uzvārds/ uz īres tiesisko attiecību pamata lieto Tērvetes novada pašvaldībai 

piederošo dzīvokļa īpašumu Nr. 1, “Spīdolas”, Augstkalne, Augstkalnes pagasts, Tērvetes 

novads, sastāvošu no trīs istabu dzīvokļa ar kopējo platību 56,7 m2, un pie dzīvokļa īpašuma 

piederošo kopīpašuma domājamo daļu 5670/116630 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, /Vārds Uzvārds/ ir tiesības ierosināt 

dzīvokļa īpašuma Nr. 1, “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. 

        Pret /Vārds Uzvārds/ nav celta prasība par īres līguma izbeigšanu. 

        Ir noslēgta notariāli apstiprināta vienošanās starp ģimenes locekļiem, ka izīrēto dzīvoklī  

Nr.1, “Spīdolas “, Augstkalne, Augstkalnes pagasts, Tērvetes novads pērk  /Vārds Uzvārds/. 

http://pro.nais.lv/naiser/text.cfm?Ref=0103012002103132796&Req=0103012002103132796&Key=0127011993021632769&Hash=


15 

 

        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. 1, “Spīdolas”, Augstkalne, Augstkalnes pagasts, Tērvetes novads, 

tirgus cena, saskaņā ar veikto tirgus novērtējumu, ko veicis Ober Haus vērtēšanas servisa  

sertificēts nekustamo īpašumu vērtētājs  /Vārds Uzvārds/, /profesionālās kvalifikācijas sertifikāta 

numurs/, ir noteikta 3600,00 EUR (trīs tūkstoši seši simti euro 00 centi) apmērā, bet aktuālā 

kadastrālā vērtība ir 1856,00 EUR (viens tūkstotis astoņi simti  piecdesmit seši  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 - 7 (D. Reinika, A. Bruss, S. Laizāns, I. 

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

 

        1. Atsavināt Tērvetes novada pašvaldībai piederošo nekustamo īpašumu – dzīvokļa īpašumu 

Nr. 1, “Spīdolas”, Augstkalne, Augstkalnes pagasts, Tērvetes novads, pārdodot to par cenu 

3600,00 EUR (trīs tūkstoši seši simti euro 00 centi) /Vārds Uzvārds/, /personas kods/; 

        2. Noteikt, ka šis lēmums zaudē spēku, ja /Vārds Uzvārds/ līdz 2018. gada 01. augustam 

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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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 28. jūnijā                                                                                        Nr. 50 

                                                                                                                 (protokols Nr.11, 8. §) 

 

Par pašvaldības  nekustamā īpašuma “Rehabilitācijas centrs Tērvete A” 

 nodošanu valsts īpašumā 

 

     Tērvetes novada dome,   izskatot iesniegto lēmuma projektu par Tērvetes novada pašvaldībai 

piederošā nekustamā īpašuma “Rehabilitācijas centrs Tērvete A”, Tērvetes pagasts, Tērvetes 

novads, nodošanu bez atlīdzības valsts īpašumā, konstatēja:  

    Pēc VAS “Latvijas Valsts ceļi” pasūtījuma projektētājs SIA “Polyroad” ir izstrādājis tehnisko 

projektu “Valsts reģionālā autoceļa P95 Jelgava – Tērvete – Lietuvas robeža  (Žagare) posma 

km 28.36-43.55 pārbūve”, kura risinājumos paredzēts atsavināt Tērvetes novada pašvaldības 

valdījumā esošā īpašuma SIA RC “Tērvete”, kadastra Nr. 4688 003 0040 sastāvā esošās zemes 

vienības ar kadastra apzīmējumu 4688 003 0040 daļu 0,0139 ha platībā. 

     Pamatojoties uz Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 3. panta pirmās daļas sesto 

punktu, 42. panta otro daļu un 43. pantu, pašvaldībai jānodod bez atlīdzības valsts īpašumā 

Satiksmes ministrijas personā valsts funkciju īstenošanai nepieciešamo, Tērvetes  

novada pašvaldības   nekustamā īpašuma SIA RC “Tērvete” sastāvā esošo zemes vienības daļu 

no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 4688 003 0040   0,0139 ha platībā . 

     Saskaņā ar Tērvetes novada pašvaldības 2018. gada 30. maija nostiprinājuma lūgumu 

Tērvetes pagasta zemesgrāmatas nodalījumā Nr. 143 no  nekustamā īpašuma sastāva ir atdalīta 

zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 4688 003 0283, platība 0,0139 ha , un tai atvērts jauns 

zemesgrāmatas nodalījums Nr. 100000578900, izveidojot jaunu nekustamo īpašumu 

“Rehabilitācijas centrs Tērvete A”, Tērvetes pagasts, Tērvetes novads, kadastra Nr. 4688 003 

0286. 

     Ņemot vērā augstāk minētos lietas faktiskos apstākļus un pamatojoties uz Publiskas 

personas   mantas atsavināšanas likuma 3.panta pirmās daļas sesto punktu, 42.panta otro daļu    

un 43.pantu, Finanšu komitejas lēmuma projektu, Tērvetes novada dome, atklāti vārdiski 

balsojot: PAR - 7 (D. Reinika, A. Bruss, S. Laizāns, I. Krūmiņa, Dz. Sirsone, A. Miķelsons, I. 

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

 

     1. Nodot bez atlīdzības valsts īpašumā Satiksmes ministrijas personā valsts funkciju 

īstenošanai nepieciešamo, Tērvetes novada pašvaldības īpašumā esošo īpašumu 

“Rehabilitācijas centrs Tērvete A”, Tērvetes pagasts, Tērvetes novads, kadastra Nr. 4688 003 

0286, kopplatībā 0,0139 ha . 
 

 

Domes priekšsēdētāja                                                                                D. Reinika 
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TĒRVETES NOVADA TĒRVETES PAGASTĀ 

 

LĒMUMS 
 

 

2018. gada 28. jūnijā                                                                                        Nr. 51 

                                                                                                                 (protokols Nr.11, 9. §) 

 

 

Par dzīvokļa īpašuma “Labrenči“ dz. 57 atsavināšanu 

 

        Tērvetes novada dome ir izskatījusi /Vārds Uzvārds/ 2017. gada 25. aprīļa iesniegumu ar 

ierosinājumu pārdot viņam Tērvetes novada pašvaldībai piederošo dzīvokļa īpašumu 

“Labrenči” dz.57, Tērvete, Tērvetes pagasts, Tērvetes novads.   

        Izskatot augstāk minēto ierosinājumu, Tērvetes novada dome konstatēja: 

        /Vārds Uzvārds/ uz īres tiesisko attiecību pamata lieto Tērvetes novada pašvaldībai 

piederošo dzīvokļa īpašumu Nr. 57 “Labrenči”, Tērvete, Tērvetes pagasts, Tērvetes novads, 

sastāvošu no divistabu dzīvokļa ar kopējo platību 48,7 m2, un pie dzīvokļa īpašuma piederošo 

kopīpašuma domājamo daļu 473/35171 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, /Vārds Uzvārds/ ir tiesības ierosināt 

dzīvokļa īpašuma Nr. 57, “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:   

             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 /Vārds Uzvārds/ nav celta prasība par īres līguma izbeigšanu. Dzīvoklī nav iemitināti 

un nedzīvo citi /Vārds Uzvārds/ ģimenes locekļi. 

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

noteikumiem pārdot valsts vai pašvaldības mantu par brīvu cenu var, ja nekustamo īpašumu 
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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. 23, “Labrenči”, Tērvete, Tērvetes pagasts, Tērvetes novads, tirgus 

cena, saskaņā ar veikto tirgus novērtējumu, ko veicis Ober Haus vērtēšanas servisa  sertificēts 

nekustamo īpašumu vērtētājs  /Vārds Uzvārds/, /profesionālās kvalifikācijas sertifikāta 

numurs/, ir noteikta 4400,00 EUR (četri tūkstoši četri simti euro 00 centi) apmērā, bet aktuālā 

kadastrālā vērtība ir 2227,00 EUR (divi tūkstoši divi simti  divdesmit septiņi  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 - 7 (D. Reinika, A. Bruss, S. 

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

NOLEMJ: 
 

        1. Atsavināt Tērvetes novada pašvaldībai piederošo nekustamo īpašumu – dzīvokļa 

īpašumu  Nr. 57, “Labrenči”, Tērvete, Tērvetes pagasts, Tērvetes novads, pārdodot to par cenu 

4400,00 EUR (četri tūkstoši četri simti euro 00 centi) /Vārds Uzvārds/, /personas kods/; 

        2. Noteikt, ka šis lēmums zaudē spēku, ja /Vārds Uzvārds/ līdz 2018. gada 01. augustam 

nav veicis pirkuma maksas nomaksu vai noslēdzis pirkuma līgumu ar Tērvetes novada 

pašvaldību saskaņā ar šī lēmuma 1.punkta noteikumiem. 

 

 

Domes priekšsēdētāja                                                                                D. Reinika 
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LĒMUMS 
 

 

2018. gada 28. jūnijā                                                                                        Nr. 52 

                                                                                                                 (protokols Nr.11, 10. §) 

 

 

Par dzīvokļa īpašuma “Labrenči“ dz. 12 atsavināšanu 

 

        Tērvetes novada dome ir izskatījusi /Vārds Uzvārds/ 2017. gada 12. septembra iesniegumu 

ar ierosinājumu pārdot viņai Tērvetes novada pašvaldībai piederošo dzīvokļa īpašumu 

“Labrenči” dz.12, Tērvete, Tērvetes pagasts, Tērvetes novads.   

        Izskatot augstāk minēto ierosinājumu, Tērvetes novada dome konstatēja: 

        /Vārds Uzvārds/ uz īres tiesisko attiecību pamata lieto Tērvetes novada pašvaldībai 

piederošo dzīvokļa īpašumu Nr. 12 “Labrenči”, Tērvete, Tērvetes pagasts, Tērvetes novads, 

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

kopīpašuma domājamo daļu 640/35171 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, /Vārds Uzvārds/ ir tiesības ierosināt 

dzīvokļa īpašuma Nr. 12, “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:   

             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 /Vārds Uzvārds/ nav celta prasība par īres līguma izbeigšanu. Ir noslēgta notariāli 

apliecināta vienošanās, ka dzīvokli īpašumā iegūst /Vārds Uzvārds/. 

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

noteikumiem pārdot valsts vai pašvaldības mantu par brīvu cenu var, ja nekustamo īpašumu 
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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. 12, “Labrenči”, Tērvete, Tērvetes pagasts, Tērvetes novads, tirgus 

cena, saskaņā ar veikto tirgus novērtējumu, ko veicis SIA “Arco Real Estate” vērtēšanas servisa  

sertificēts nekustamo īpašumu vērtētājs  /Vārds Uzvārds/, /profesionālās kvalifikācijas 

sertifikāta numurs/, ir noteikta 6000,00 EUR (seši tūkstoši euro 00 centi) apmērā, bet aktuālā 

kadastrālā vērtība ir 3015,00 EUR (trīs tūkstoši piecpadsmit  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, Tērvetes novada dome, atklāti 

vārdiski balsojot: PAR - 7 (D. Reinika, A. Bruss, S. Laizāns, I. Krūmiņa, Dz. Sirsone, A. 

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

 

        1. Atsavināt Tērvetes novada pašvaldībai piederošo nekustamo īpašumu – dzīvokļa īpašumu 

Nr. 12, “Labrenči”, Tērvete, Tērvetes pagasts, Tērvetes novads, pārdodot to par cenu 6000,00 

EUR (seši tūkstoši euro 00 centi) /Vārds Uzvārds/, /personas kods/; 

        2. Noteikt, ka šis lēmums zaudē spēku, ja /Vārds Uzvārds/ līdz 2018. gada 01. augustam 

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=


21 

 

 

APSTIPRINĀTI 

ar Tērvetes novada domes  

2018. gada 26. aprīļa sēdes lēmumu 

(protokols Nr. 7, 8. §), 

ar precizējumiem  

2018. gada 28. jūnija sēdē 

(protokols Nr. 11, 1. §) 

 

 

Saistošie noteikumi Nr. 10 

 

“Grozījumi 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, 

šādus grozījumus: 

1. Izteikt saistošo noteikumu 33. punktu šādā redakcijā:  

,,33. Nešķirotu sadzīves atkritumu apsaimniekošanas (izņemot sadzīves atkritumu 

reģenerāciju) maksu atkritumu radītājam vai valdītājam veido: 

33.1. pašvaldības lēmumā apstiprinātā maksa par sadzīves atkritumu savākšanu, 

pārvadāšanu, pārkraušanu, šķirošanu un citām normatīvajos aktos noteiktajām darbībām, ko 

veic pirms atkritumu reģenerācijas un kas samazina apglabājamo atkritumu apjomu, 

uzglabāšanu, dalītās atkritumu savākšanas, pārkraušanas un šķirošanas infrastruktūras objektu 

uzturēšanu atbilstoši līgumam, kuru noslēgusi pašvaldība un atkritumu apsaimniekotājs; 

33.2. sabiedrisko pakalpojumu regulatora apstiprinātais tarifs par sadzīves atkritumu 

apglabāšanu atkritumu poligonos.”. 

 

2.  Izteikt Saistošo noteikumu 35.punktu šādā redakcijā: 

 

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

par noteikumu 33.1.apakšpunktā noteiktās, ar pašvaldības lēmumu apstiprinātās maksas par 

atkritumu apsaimniekošanu izmaiņām, ievietojot attiecīgu paziņojumu novada domes 

informatīvajā izdevumā un pašvaldības tīmekļvietnē.”. 

 

 

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

„Grozījumi 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” 33. un 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 grozījumiem 2018. gada 26. aprīļa sēdē 

(protokols Nr. 7, 8. §) 

ar precizējumiem  2018. gada 28. jūnija sēdē 

(protokols Nr.11, 1. §) 

 

 

 

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: 

http://www.tervetesnovads.lv/
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     1.1. novada administratīvās teritorijas atkritumu apsaimniekošanas zonu, atkritumu 

apsaimniekošanas organizēšanas kārtību; 

     1.2. atkritumu radītāja tiesības un pienākumus; 

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

atkritumu dalītu savākšanu. 

 

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; 

            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; 
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            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. 

 

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. 
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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; 

            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; 
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     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. 

 

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. 

 

 

 



30 

 

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. 

 

 

VIII. Maksa par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu 
 

33. Nešķirotu sadzīves atkritumu apsaimniekošanas (izņemot sadzīves atkritumu reģenerāciju) 

maksu atkritumu radītājam vai valdītājam veido: 

33.1. pašvaldības lēmumā apstiprinātā maksa par sadzīves atkritumu savākšanu, 

pārvadāšanu, pārkraušanu, šķirošanu un citām normatīvajos aktos noteiktajām darbībām, ko 

veic pirms atkritumu reģenerācijas un kas samazina apglabājamo atkritumu apjomu, 

uzglabāšanu, dalītās atkritumu savākšanas, pārkraušanas un šķirošanas infrastruktūras objektu 

uzturēšanu atbilstoši līgumam, kuru noslēgusi pašvaldība un atkritumu apsaimniekotājs; 

          33.2. sabiedrisko pakalpojumu regulatora apstiprinātais tarifs par sadzīves atkritumu 

apglabāšanu atkritumu poligonos. 

 

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 noteiktās, ar pašvaldības lēmumu apstiprinātās maksas par 

atkritumu apsaimniekošanu izmaiņām, ievietojot attiecīgu paziņojumu novada domes 

informatīvajā izdevumā un pašvaldības tīmekļvietnē. 

 

IX. 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 

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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APSTIPRINĀTI 

ar Tērvetes novada domes 

2018. gada 28. jūnija  sēdes lēmumu 

(protokols Nr. 11, 2. §) 

 

 

 

Saistošie noteikumi Nr.18 

„Nekustamo īpašumu uzturēšanas noteikumi Tērvetes novadā” 

 

Izdoti saskaņā ar likuma  

„Par pašvaldībām” 43.panta  

pirmās daļas 5., 6.punktu 

 

I. Vispārīgie jautājumi 

1. Saistošie noteikumi nosaka kārtību, kādā kopjama Tērvetes novada administratīvā teritorija 

un uzturamas tajā esošās ēkas un būves, nodrošinot sanitāro tīrību, teritorijas sakoptību un 

aizsardzību. 

 

2. Noteikumos lietoto terminu skaidrojums: 

2.1. apstādījumi – visas ar augiem dabiskā vai mākslīgā ceļā apaugušas platības ārpus meža 

zemes, kurās neiegūst produkciju (pārtiku, koksni, ziedus u.c.) realizācijai; 

2.2. ēka (arī nams, māja, būve) – atsevišķs arhitektonisks, tehnisks vai konstruktīvs virszemes, 

arī daļēji pazemes būves veids, kurā atrodas telpas dzīvošanai, saimnieciskai un publiskai 

izmantošanai, kā arī citu ar to saistītu darbību nodrošināšanai; 

2.3. pagalms – ir apbūvēta zemesgabala daļa starp galveno ēku/būvi un kādu no zemesgabala 

robežām; 

2.4. piegulošā teritorija – publiskā lietošanā esošas ietves, izņemot sabiedriskā transporta 

pieturvietas, grāvji, caurtekas, zālieni u.c. apstādījumi līdz ielas brauktuves malai, kas robežojas 

ar nekustamo īpašumu; 

 2.5. zālājs – ar zālaugiem dabiski apaugusi zemes platība,  izņemot 2.6. punktā minētos 

gadījumu; 

2.6. zāliens – ar zālaugiem apaugusi intensīvi kopta teritorija, kā arī apbūvēta teritorija un 

sabiedriskās teritorijas (parki, skvēri utt.); 

  

3. Saistošie noteikumi ir saistoši visām juridiskām un fiziskām personām neatkarīgi no tā, vai 

nekustamais īpašums ir vai nav reģistrēts Nekustamā īpašuma valsts kadastra reģistrā vai 

zemesgrāmatā. 

 

II. Zemes gabalu un tam piegulošo teritoriju uzturēšana un kopšana 

 

4. Zemes gabala un tam piegulošo publiskā lietošanā esošo teritoriju uzturēšanu nodrošina, un 

par teritorijas savlaicīgu uzkopšanu un sanitāro tīrību ir atbildīgs neapbūvēta zemes gabala 

īpašnieks vai valdītājs, apbūvēta zemes gabala gadījumā – būves īpašnieks vai valdītājs. 

 

5. Šo noteikumu 4. punktā minētās personas nodrošina: 

5.1. Nekustamā īpašuma teritorijās: 

5.1.1. teritorijas sakopšanu; 

5.1.2. zāliena kopšanu; 
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5.1.3. zālāju nopļaušanu ciematu teritorijās; 

5.1.4. apstādījumu uzturēšanu.  

 

 

5.2. Nekustamam īpašumam piegulošās teritorijās: 

5.2.1. teritorijas sakopšanu; 

5.2.2. zāliena kopšanu līdz 6 metriem, mērot no zemes gabala robežas līdz brauktuves malai, 

neieskaitot ietvi un veloceliņus; 

5.2.3. ietvju, grāvju gar brauktuves malu, caurteku uzkopšanu un ziemā ietvju attīrīšanu no 

sniega un to kaisīšanu ar pretslīdes materiāliem, kā arī atkritumu savākšanu. 

  

6. Noteikumu šīs nodaļas izpratnē: 

6.1. zālāja pļaušana nozīmē zāles pļaušanu ne retāk kā divas reizes gadā, ne vēlāk kā līdz 

23.jūnijam un 1.septembrim; 

6.2. zāliena kopšana nozīmē zāles pļaušanu,  nepieļaujot zāles vidējo garumu virs 20 cm; 

6.3. teritorijas sakopšana nozīmē tīrības uzturēšanu, nepieļaujot būvgružu, zaru, lapu vai 

atkritumu uzkrāšanos; 

 

7. Aizliegts aizbērt grāvjus, ja tehniskais risinājums nav saskaņots ar zemes īpašnieku 

(valdītāju) un attiecīgajām valsts un pašvaldību institūcijām. 

 

8.  Ēku pagalmos un piegļošajās teritorijās sausās lapas, zarus u.c. organiskos atkritumus drīkst 

dedzināt nelielos daudzumos no 15.septembra līdz 15.maijam, ievērojot ugunsdrošības 

noteikumus, nenodarot kaitējumu lieliem kokiem un apstādījumiem. 

Mazsaimniecību teritorijās un lauksaimniecībā izmantojamās zemēs organiskos atkritumus 

drīkst dedzināt no 15.septembra līdz 15.maijam, ievērojot ugunsdrošības noteikumus nenodarot 

kaitējumu lieliem kokiem un apstādījumiem. 

Šajā punktā atrunātajā kārtībā atkritumu dedzināšana ir pieļaujama tikai nekustamā īpašnieka 

(īpašnieku), tiesiskā valdītāja (valdītāju) vai lietotāja (lietotāju) klātbūtnē. 

Nav pieļaujama atkritumu dedzināšana laika periodā, kuru pašvaldība ir pasludinājusi par 

ugunsnedrošu.  

 

9. Zemes īpašniekam (īpašniekiem), tiesiskajam valdītājam (valdītājiem) vai lietotājam 

(lietotājiem) jānodrošina zemes īpašuma  sakopšana, savlaicīgi   izcērtot krūmus (celma 

diametrs mazāks par 12 cm).  

  

III. Ēku/būvju uzturēšana, remonts un būvdarbi 

 

10. Par ēku (būvju) uzturēšanu atbild tās īpašnieks (valdītājs). 

 

11. Šo noteikumu 11.punktā minētās personas veic ēku (būvju) tehnisko uzturēšanu, ievērojot 

Latvijas Republikas normatīvo aktu, Tērvetes novada saistošo noteikumu par teritorijas 

izmantošanu un apbūvi prasības, un uztur ēkas,  būves vai žogus tādā stāvoklī, ka tās nav 

bīstamas, un no tām nevar rasties kaitējums sabiedrībai vai trešo personu īpašumam. 

 

12. Šo noteikumu 11.punktā minētajām personām,  ir pienākums: 

12.1. sakopt koplietošanas teritorijas; 

12.2. īpašumu uzturēt tehniskā un vizuālā kārtībā; 

12.3. nodrošināt ēku, būvju jumtu,  karnīžu, notekcauruļu savlaicīgu attīrīšanu no gružiem, 

sniega, ledus un lāstekām vietās, kur tas var apdraudēt cilvēka dzīvību un veselību, vai trešo 

personu īpašuma (tai skaitā transportlīdzekļu) drošību, nepieciešamības gadījumā norobežojot 

bīstamo (darba) zonu; 

https://likumi.lv/doc.php?id=265462#p17
https://likumi.lv/doc.php?id=265462#p17
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12.4. aizdarīt logus un ieejas durvis neapdzīvotās, saimnieciskai darbībai neizmantotās ēkās un 

būvēs, lai novērstu tajās nepiederošu personu iekļūšanu un/vai uzturēšanos; 

12.5. nepieļaut ēku vai telpu būvdarbu un remonta laikā koplietošanas teritoriju piesārņošanu 

ar būvgružiem un putekļiem, kā arī atkritumu mešanu ārā pa ēkas logiem. 

12.6. nodrošināt uzrakstu un māju numerācijas plāksnes izgatavošanu un uzstādīšanu savā 

īpašumā, ievērojot šādus nosacījumus:  

12.6.1. uzrakstu un māju numerācijas plāksnes izgatavojamas tumši sarkanā  krāsā;  

12.6.2. uzrakstu šrifts balt helvetica bold CE baltā krāsā; 

12.6.3. ēku numerācijas plāksnes (320 x 220 mm), ielu un lauku mājas nosaukuma plāksnes 

(160 x 560 mm) ēkas numura plāksnes apakšējā daļā jānorāda īpašuma piederība – 

„privātīpašums” vai īpašnieka uzvārds, vai juridiskās personas nosaukums. 

12.6.4. ēkas numerācijas plāksne ir uzstādāma  2,5 m augstumā no zemes (skaitot līdz plāksnes 

augšējai malai), to izvietojot redzamā vietā.  
12.6.5. nodrošināt  atbilstošas norādes izvietošanu  pie sētas, ja sētā ir suns. 
 

 

IV. Atbildība par saistošo noteikumu neievērošanu 

 

13. Par šo noteikumu neievērošanu izsaka brīdinājumu vai piemēro naudas sodu fiziskām 

personām līdz EUR 200, bet juridiskām personām līdz EUR 500. 

 

14. Kontrolēt Noteikumu izpildi un sastādīt administratīvā pārkāpuma protokolus par 

Noteikumu pārkāpumiem ir tiesīgas Tērvetes novada pašvaldības policijas amatpersonas. 

 

15. Administratīvā pārkāpuma lietas par Noteikumu pārkāpumiem izskata un lēmumus tajās 

pieņem Tērvetes novada pašvaldības Administratīvā komisija. 

  

16. Administratīvā pārkāpuma lietā pieņemto lēmumu par administratīvā soda uzlikšanu var 

pārsūdzēt rajona (pilsētas) tiesā normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā. 

 

 

V. Noslēguma jautājumi 

  

17. Saistošie noteikumi stājas spēkā nākamajā dienā pēc to publicēšanas oficiālajā izdevumā 

"Latvijas Vēstnesis". 

 

 

 

 

Domes  priekšsēdētāja                                                                                               D.Reinika 
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 Saistošo noteikumu Nr. 18 

„Nekustamo īpašumu uzturēšanas noteikumi Tērvetes novadā” 

paskaidrojuma raksts 
  

Paskaidrojuma raksta 

sadaļas 

Norādāmā informācija 

1. Saistošo noteikumu 

nepieciešamības 

pamatojums 

Atbilstoši likuma "Par pašvaldībām" 43.panta pirmās daļas 5. un 

6.punktu, pašvaldība ir tiesīga izdot saistošos noteikumus par  namu un 

to teritoriju un būvju uzturēšanu, kā arī par sanitārās tīrības uzturēšanu un 

īpašumam piegulošās publiskā lietošanā esošās teritorijas (gājēju ietves, 

izņemot sabiedriskā transporta pieturvietas, grāvji, caurtekas vai zālāji 

līdz brauktuves malai) kopšanu. Saistošie noteikumi aizstāj līdz šim 

spēkā esošos Tērvetes novada pašvaldības 2011.gada 16.jūnija saistošos 

noteikumus Nr.9 „Nekustamo īpašumu uzturēšanas un sabiedriskās 

kārtības noteikumi Tērvetes novadā”, aktualizējot prasības sabiedriskās 

kārtības nodrošināšanai. 

 2. Īss projekta satura 

izklāsts 

 Saistošie noteikumi nosaka kārtību, kādā kopjama Tērvetes novada 

administratīvā teritorija un uzturamas tajā esošās ēkas un būves, 

nodrošinot sanitāro tīrību, teritorijas sakoptību un aizsardzību. 

3. Informācija par 

plānoto projekta 

ietekmi uz 

pašvaldības budžetu 

Tiešas ietekmes nav. 

 

4. Informācija par 

plānoto projekta 

ietekmi uz 

uzņēmējdarbības vidi 

pašvaldības teritorijā 

Nav attiecināms. 

5. Informācija par 

administratīvajām 

procedūrām 

Noteikumu izpildi nodrošinās Tērvetes novada pašvaldības policija 

saskaņā ar saistošajos noteikumos noteiktajām administratīvajām 

procedūrām.  

6. Informācija par 

konsultācijām ar 

privātpersonām 

Plānotais sabiedrības līdzdalības veids – priekšlikumu un iebildumu 

izvērtēšana pēc projekta publicēšanas pašvaldības tīmekļa vietnē: 

www.tervetesnovads.lv 

Sabiedrības pārstāvju izteiktie priekšlikumi vai iebildumi - paredzēts 

izvērtēt pēc to saņemšanas. 
 

Domes priekšsēdētāja                                                                                              D.Reinika 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://likumi.lv/ta/id/57255-par-pasvaldibam
https://likumi.lv/ta/id/57255-par-pasvaldibam#p43
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APSTIPRINĀTI 

ar Tērvetes novada domes 

2018. gada 28. jūnija  sēdes lēmumu 

(protokols Nr. 11, 2. §) 

 

 

Saistošie noteikumi Nr.19  

 “Nekustamā īpašuma nodokļa likme vidi degradējošām, sagruvušām vai cilvēku drošību 

apdraudošām būvēm un nekustamā īpašuma nodokļa maksāšanas paziņojumu piespiedu 

izpildes termiņš” 

 

Izdoti saskaņā ar likuma  

"Par nekustamā īpašuma nodokli"  

3.panta 1.4 daļu un 9.panta otro daļu 

 

 

1. Saistošie noteikumi nosaka nekustamā īpašuma nodokļa likmi vidi degradējošām, 

sagruvušām vai cilvēku drošību apdraudošām būvēm, kas atrodas Tērvetes novada pašvaldības 

(turpmāk – pašvaldība) administratīvajā teritorijā un nekustamā īpašuma nodokļa maksāšanas 

paziņojumu piespiedu izpildes termiņu.  

 

2. Pašvaldības administratīvajā teritorijā vidi degradējošas, sagruvušas vai cilvēku drošību 

apdraudošas būves tiek apliktas ar nekustamā īpašuma nodokļa likmi 3 procentu apmērā: 

1) no būves kadastrālās vērtības, ja tā ir lielāka par būvei piekritīgās zemes kadastrālo vērtību; 

2) no būvei piekritīgās zemes kadastrālās vērtības, ja tā ir lielāka par būves kadastrālo vērtību. 

 

3. Nodokļa maksāšanas paziņojumu piespiedu izpildes termiņš ir septiņi gadi no nodokļa 

samaksas termiņa iestāšanās brīža.  

 

4. Ar saistošo noteikumu spēkā stāšanās dienu spēku zaudē Tērvetes novada domes 2013.gada 

24.janvāra saistošie noteikumi Nr.2 ”Nekustamā īpašuma nodokļa piemērošana Tērvetes novada 

administratīvajā teritorijā”. 
 

 

Domes priekšsēdētāja                                                                                D.Reinika 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://likumi.lv/ta/id/43913-par-nekustama-ipasuma-nodokli
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Saistošo noteikumu  Nr. 19  

„Nekustamā īpašuma nodokļa likme vidi degradējošām, sagruvušām vai cilvēku 

drošību apdraudošām būvēm un nekustamā īpašuma nodokļa maksāšanas 

paziņojumu piespiedu izpildes termiņš” paskaidrojuma raksts 

 

Paskaidrojuma raksta 

sadaļas 

Norādāmā informācija 

1. Projekta 

nepieciešamības 

pamatojums 

Likuma „Par nekustamā īpašuma nodokli” 3.panta 1.4 daļā ir paredzētas 

pašvaldības tiesības pieņemt saistošos noteikumus par vidi degradējošu, 

sagruvušu vai cilvēku drošību apdraudošu būvju aplikšanu ar nekustamā 

īpašuma nodokļa likmi 3 procentu apmērā no kadastrālās vērtības. 

Savukārt likuma „Par nekustamā īpašuma nodokli” 9.panta otrajā daļā 

ir paredzētas pašvaldības tiesības, pieņemot saistošos noteikumus, 

noteikt nodokļa maksāšanas paziņojumu piespiedu izpildes termiņu, kas 

nepārsniedz septiņus gadus no nodokļa samaksas termiņa iestāšanās 

brīža. 

Lai realizētu ar minētajām tiesību normām piešķirtās tiesības, ir 

nepieciešams pieņemt attiecīgus saistošos noteikumus. 

 Saistošie noteikumi aizstāj Tērvetes novada domes 2013.gada 

24.janvāra saistošos noteikumus Nr.2 ”Nekustamā īpašuma nodokļa 

piemērošana Tērvetes novada administratīvajā teritorijā”. 

2. Īss projekta satura 

izklāsts 

 Saistošie noteikumi nosaka nekustamā īpašuma nodokļa likmi vidi 

degradējošām, sagruvušām vai cilvēku drošību apdraudošām būvēm un 

nekustamā īpašuma nodokļa maksāšanas paziņojumu piespiedu izpildes 

termiņu.  

Pašvaldības administratīvajā teritorijā vidi degradējošas, sagruvušas vai 

cilvēku drošību apdraudošas būves tiek apliktas ar nekustamā īpašuma 

nodokļa likmi 3 procentu apmērā. 

Nodokļa maksāšanas paziņojumu piespiedu izpildes termiņš tiek 

noteikts  septiņi gadi no nodokļa samaksas termiņa iestāšanās brīža. 

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                                                           Dace Reinika 

 

 

 

 

 

http://www.tervetesnovads.lv/
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APSTIPRINĀTS 

Ar Tērvetes novada domes  

2018. gada 28. jūnija sēdes lēmumu 

(protokols Nr. 11, 5.§) 
 

 

 

 

 

NOLIKUMS 

 

„Par finanšu līdzekļu vai mantas dāvinājumu (ziedojumu) pieņemšanu un izlietošanu 

Tērvetes novada pašvaldībā” 

 
 

Izdots saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām”  

21.panta pirmās daļas 19.punktu,  

41.panta pirmā daļas 2.punktu,76.panta 7.punktu,  

Likuma „Par budžetu un finanšu vadību”  

8.panta pirmās daļas 2.punktu,  

likuma „Par pašvaldības budžetiem”12.pantu  
 
 
 

1. Vispārīgie jautājumi 

 

1. Nolikums „ Par finanšu līdzekļu vai mantas dāvinājumu (ziedojumu) pieņemšanu un 

izlietošanu Tērvetes        novada pašvaldībā”  (turpmāk – Nolikums) nosaka brīvprātīgo 

finanšu līdzekļu vai mantas dāvinājumu (ziedojumu) saņemšanas, uzskaites un izlietošanas 

kārtību, kā arī dāvinājuma (ziedojuma) saņēmēja saistības pret dāvinātājiem (ziedotājiem). 

2. Šī Nolikuma noteikumus piemēro darījumos, kuros bez atlīdzības Tērvetes novada  

pašvaldības                (turpmāk – Pašvaldības)  iestāžu  īpašumā tiek nodoti finanšu līdzekļi 

un/vai manta. 

3. Nolikuma noteikumus nepiemēro, saņemot atlīdzību par Pašvaldības sniegtajiem 

pakalpojumiem. 

4. Nolikums izstrādāts,  pamatojoties uz Publiskās personas finanšu līdzekļu un mantas 

izšķērdēšanas novēršanas likumu, likumu „Par budžetu un finanšu vadību”, likumu „Par 

interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā” un citiem Latvijas Republikā 

spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem. 

5.   Nolikumā  izmantotie termini: 

5.1. dāvinātājs (ziedotājs) – Latvijas Republikas vai ārvalstu fiziska vai juridiska persona, 

kura nodod bez atlīdzības Pašvaldības iestāžu īpašumā finanšu līdzekļus, mantu un/vai 

pakalpojumu. Ja dāvinātājs (ziedotājs) ir valsts vai pašvaldības kapitālsabiedrība, tad 

dāvināšanai (ziedošanai) jāatbilst Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas 

izšķērdēšanas novēršanas likuma prasībām; 

5.2. dāvinājums (ziedojums) – finanšu līdzekļi, manta un/vai pakalpojums, kas tiek nodota 

bez atlīdzības Pašvaldības, tās iestāžu un struktūrvienību  īpašumā, nosakot to 

izmantošanas mērķi; 
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5.3.  dāvana – oficiālo un darbu vizīšu ietvaros Latvijā vai ārvalstīs pieņemta dāvana, 

izņemot likuma „Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā” 13.panta 

trešajā daļā noteiktos labumus; 

5.4.  dāvinājuma (ziedojuma) līgums – divpusējs darījums, ar kuru dāvinātājs (ziedotājs), 

no brīvas gribas, bez viltus, maldiem vai spaidiem, apņemas bez atlīdzības nodot, bet 

dāvinājuma (ziedojuma) saņēmējs apņemas pieņemt dāvinājumu (ziedojumu) un izlietot to 

atbilstoši dāvinājuma (ziedojuma) līgumā noteiktajiem mērķiem; 

         5.5.     koleģiālā institūcija – ar Pašvaldības domes priekšsēdētāja rīkojumu izveidota  

         dāvinājumu (ziedojumu) un dāvanu novērtēšanas komisija. 

 

2. Nolikuma  mērķis  

 

6. Atbalstīt Pašvaldības administratīvo resursu, materiāli tehniskās bāzes 

pilnveidošanu/uzlabošanu, infrastruktūras sakārtošanu, kultūras, izglītības, sporta, veselības, 

sociālās palīdzības un citiem pasākumiem. 

 

7. Nodrošināt likumīgu dāvinājuma (ziedojuma) pieņemšanu, izlietošanu un uzskaiti. 

 

8. Novērst dāvinājuma (ziedojuma) izšķērdēšanu un/vai nelietderīgu izmantošanu. 

 
 

3. Dāvinājumu (ziedojumu) saņemšanas  un izlietošanas kārtība 

 

9. Pašvaldības iestādes ir tiesīgas pieņemt dāvinājumu (ziedojumu) no Latvijas Republikas un 

ārvalstu juridiskajām un fiziskajām personām, ja dāvinājums (ziedojums)  neietekmē lēmuma 

pieņemšanu attiecībā uz šo personu.   

  

10. Pašvaldības iestāžu vadītāji un  Pašvaldības izpilddirektors ir tiesīgi lemt par iestādes 

dāvinājuma (ziedojuma) pieņemšanu, ja dāvinājuma summa nepārsniedz 1000 EUR. 

 

11. Gadījumos, kad dāvinājuma (ziedojuma) summa vai vērtība pārsniedz 1000 EUR,  un 

gadījumos, kad tiek dāvināts nekustams īpašums, nepieciešams Tērvetes novada domes 

saskaņojums dāvinājuma (ziedojuma) pieņemšanai.  

 

12. Dāvinājuma (ziedojuma) līgumā norāda īpašu dāvinājuma (ziedojuma) izlietošanas mērķi, 

kura ievērošana Pašvaldības iestādei ir obligāta, ja tas nav pretrunā ar normatīvajiem aktiem un 

kas tiek kontrolēta no Pašvaldības iestādes puses.  

 

13. Dāvinājuma (ziedojuma) līgumā norāda īpašu dāvinājuma (ziedojuma) izlietošanas mērķi, 

ja tāds tiek noteikts, kura ievērošana Pašvaldības iestādei ir obligāta, ja tas nav pretrunā ar 

normatīvajiem aktiem un kas tiek kontrolēta no Pašvaldības iestādes puses.  

 

14. Dāvinājums (ziedojums) ieskaitāms pašvaldības dāvinājumu (ziedojumu) norēķinu kontā.  

 

15. Par dāvinājumiem (ziedojumiem), kas saņemti mantas vai pakalpojumu veidā, sastāda 

pieņemšanas- nodošanas aktu, kurā norādīts dāvināto (ziedoto) mantu vai pakalpojumu 

daudzums un kvalitatīvie rādītāji, kā arī dāvinājuma (ziedojuma) vērtība naudas izteiksmē, un 

iegrāmato  šīs materiālās vērtības atbilstoši grāmatvedības uzskaites prasībām.  
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16. Dāvinājumam (ziedojumam)- nekustamam īpašumam- jābūt reģistrētam Zemesgrāmatā vai 

Valsts zemes dienesta Nekustamā īpašuma valsts kadastra reģistrā uz dāvinātāja (ziedotāja) 

vārda un tas tas nedrīkst būt apgrūtināts ar lietu tiesībām.  

 

17. Dāvinājumu (ziedojumu) ir atļauts izmantot tikai dāvinājuma (ziedojuma) līgumā 

paredzētajiem mērķiem. Ja dāvinājuma (ziedojuma) līgumā nav norādīts dāvinājuma 

(ziedojuma)mērķis, dāvinājums (ziedojums) izlietojams dāvinājumu (ziedojumu) saņēmušās 

Pašvaldības iestādes funkciju veikšanai. 

 

18. Dāvinājumu (ziedojumu) izlietošana saskaņā ar dāvinājuma (ziedojuma) līgumā minētajiem 

mērķiem notiek pēc pašvaldības budžeta iestādei apstiprinātās tāmes.  

 

19. Ja dāvinājuma (ziedojuma) kontā ir iemaksāts mazāk līdzekļu nekā ir paredzēts dāvinājuma 

(ziedojuma) līgumā minētā mērķa izpildīšanai, tad darbus un izdevumus veic atbilstoši faktiski 

ieskaitītajiem līdzekļiem. 

 

20. Dāvinātājam  (ziedotājam) ir tiesības atsaukt savu dāvinājumu (ziedojumu), ja tas nav 

izmantots atbilstoši dāvinājuma (ziedojuma) līgumā norādītajam mērķim.  

 

21. Pašvaldības iestādes vadītājam, Pašvaldības izpilddirektoram un Domei ir tiesības atteikties 

pieņemt dāvinājumu (ziedojumu), ja rodas šaubas, ka dāvinājums (ziedojums) tiek piešķirts aiz 

devības un bez atlīdzības.  

 

 

 

4. Dāvinājumu (ziedojumu) uzskaite un atskaites 

 

 22. Dāvinājumu (ziedojumu) saņemšanas un izlietošanas uzskaiti normatīvajos aktos noteiktajā 

kārtībā veic Pašvaldības grāmatvedība. 

 

23.Dāvinājumu (ziedojumu) līdzekļu atlikums saimnieciskā gada beigās tiek izlietots nākamā 

saimnieciskā gada speciālā budžeta dāvinājumu (ziedojumu) daļas izdevumu finansēšanai. 

 

24.  Pašvaldības iestādes pienākums ir: 

      24.1. pārraudzīt dāvinājumu (ziedojumu) naudas un mantas mērķtiecīgu izlietošanu 

atbilstoši dāvinājuma (ziedojuma) norādītajiem mērķiem; 

      24.2. uzņemties atbildību par līdzekļu efektīvu apsaimniekošanu.  

 

 

Domes priekšsēdētāja                                                                         Dace Reinika 
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APSTIPRINĀTI 

ar Tērvetes novada domes  

2018. gada  jūnija  sēdes lēmumu 

(protokols Nr. 11, 14. §) 

 

 

Saistošie  noteikumi  Nr.  20 

“Grozījumi Tērvetes novada domes saistošajos noteikumos Nr.4 ”Kārtība, kādā 

Tērvetes novada pašvaldība sniedz  palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā”” 

 

   

Izdoti saskaņā ar Latvijas Republikas likuma „Par 

palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā” 5.pantu, 6.panta 

otro daļu, 7.panta piekto un sesto daļu, 9.panta pirmās daļas 4.punktu, 

 14.panta pirmās daļas 6.punktu, 15.pantu, 17.panta pirmo daļu, 24. panta 

pirmo daļu, Latvijas Republikas likuma „Par sociālajiem 

dzīvokļiem un sociālajām dzīvojamām mājām” 6. pantu, 

8.pantu, 9.panta ceturto daļu, 10.panta otro daļu, 12.pantu 

 

 

Izdarīt Tērvetes novada domes 2014. gada 24. aprīļa  saistošajos noteikumos Nr. 4           

„Kārtība, kādā Tērvetes novada pašvaldība sniedz  palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā”, 

turpmāk tekstā - Saistošie noteikumi, šādus grozījumus: 
 

1. Izteikt Saistošo noteikumu 2. punkta pirmo teikumu šādā  redakcijā: 

 

“Lēmumu par personas atzīšanu par tiesīgu saņemt palīdzību un reģistrēšanu pašvaldības 

dzīvojamo telpu izīrēšanas palīdzības reģistrā, kā arī izslēgšanu no minētā reģistra vai 

atteikumu atzīt šo personu par tiesīgu saņemt minēto palīdzību, pieņem Tērvetes novada domes 

Komunālo, dzīvokļu jautājumu un parādu piedziņas komisija (turpmāk tekstā- Dzīvokļu 

komisija) .”. 

 

 

2.  Svītrot Saistošo noteikumu 7. punktā vārdus “nepārtraukti pēdējo piecu gadu laikā ir dzīvojuši 

un”. 

 

3.   Svītrot Saistošo noteikumu 16. punktā vārdus ”nepārtraukti pēdējos piecus gadus ir 

dzīvojušas un”.  

 

Domes priekšsēdētāja                                                                            D. Reinika 
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Saistošo  noteikumu  Nr.  20 

“Grozījumi Tērvetes novada domes saistošajos noteikumos Nr.4 ”Kārtība, kādā 

Tērvetes novada pašvaldība sniedz  palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā”” 

paskaidrojuma raksts 

 

Paskaidrojuma raksta 

sadaļas 

Norādāmā informācija 

1. Projekta 

nepieciešamības 

pamatojums 

Konstatēts, ka Tērvetes novada domes saistošajos noteikumos 

Nr. 4 ”Kārtība, kādā Tērvetes novada pašvaldība sniedz  palīdzību 

dzīvokļa jautājumu risināšanā”” (turpmāk – saistošie noteikumi) ir 

nepieciešams veikt precizējumu saistībā ar Tērvetes novada domes 

komisijas nosaukumu, kura pieņem lēmumus par personas atzīšanu 

par tiesīgu saņemt palīdzību un reģistrēšanu pašvaldības 

dzīvojamo telpu izīrēšanas palīdzības reģistrā, kā arī izslēgšanu no 

minētā reģistra vai atteikumu atzīt šo personu par tiesīgu saņemt 

minēto palīdzību un grozījumu saistībā ar personu loku, kuras ir 

tiesīgas saņemt pašvaldības palīdzību dzīvokļa jautājumu 

risināšanā.   

2. Īss projekta satura 

izklāsts 

 Ar saistošajiem noteikumiem tiek precizēts Tērvetes novada 

domes komisijas nosaukums, kura pieņem lēmumus par personas 

atzīšanu par tiesīgu saņemt palīdzību un reģistrēšanu pašvaldības 

dzīvojamo telpu izīrēšanas palīdzības reģistrā, kā arī izslēgšanu no 

minētā reģistra vai atteikumu atzīt šo personu par tiesīgu saņemt 

minēto palīdzību, kā arī grozīts personu loks, kurām tiek sniegta 

pašvaldības palīdzība dzīvokļa jautājumu risināšanā.  

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 

    Tiek paplašināts personu loks, kurām pašvaldība sniedz palīdzību 

dzīvokļa jautājumu risināšanā.  

 

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 

http://www.tervetesnovads.lv/


42 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Saistošie noteikumi Nr. 4 
 

APSTIPRINĀTI 
ar Tērvetes novada domes 
24.04.2014. sēdes lēmumu  

(prot.Nr.7, 2.§) 
precizēti ar Tērvetes novada domes 

19.06.2014. lēmumu  
(prot.Nr. 10, 3.§), 

ar grozījumiem 28.06.2018. sēdē 
(prot.Nr. 11, 14. §) 

    
  

 

Kārtība, kādā Tērvetes novada pašvaldība sniedz  

palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā 

 

Izdoti saskaņā ar Latvijas Republikas likuma „Par 

palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā” 5.pantu, 6.panta 

otro daļu, 7.panta piekto un sesto daļu, 9.panta pirmās daļas 4.punktu, 

 14.panta pirmās daļas 6.punktu, 15.pantu, 17.panta pirmo daļu, 24. panta 

pirmo daļu, Latvijas Republikas likuma „Par sociālajiem 

dzīvokļiem un sociālajām dzīvojamām mājām” 6. pantu, 

8.pantu, 9.panta ceturto daļu, 10.panta otro daļu, 12.pantu 

1. Vispārīgie jautājumi 

1. Saistošie noteikumi (turpmāk tekstā - Noteikumi) nosaka personas, kuras ir tiesīgas saņemt 

Tērvetes novada pašvaldības palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā (turpmāk tekstā - 

pašvaldības palīdzība), kārtību, kādā personas reģistrējamas pašvaldības palīdzības reģistrā un 

izslēdzamas no tā, palīdzības sniegšanas kārtību, kā arī Tērvetes novada domes institūcijas, 

kuras reģistrē personas un sniedz likumā „Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā” 

noteikto palīdzības veidu. 

 

2. Lēmumu par personas atzīšanu par tiesīgu saņemt palīdzību un reģistrēšanu pašvaldības 

dzīvojamo telpu izīrēšanas palīdzības reģistrā, kā arī izslēgšanu no minētā reģistra vai 

atteikumu atzīt šo personu par tiesīgu saņemt minēto palīdzību, pieņem Tērvetes novada domes 

Komunālo, dzīvokļu jautājumu un parādu piedziņas komisija (turpmāk tekstā- Dzīvokļu 

komisija). Dzīvokļu komisija pieņem lēmumu par atteikumu atzīt personu par tiesīgu saņemt 

palīdzību, ja persona neatbilst likumā „Par palīdzību dzīvokļu jautājumu risināšanā” vai 

Noteikumos noteiktajām personu grupām, kuras ir tiesīgas uz palīdzību dzīvokļa jautājumu 

risināšanā vai nav iesniegusi dokumentus, kas apliecina tiesības saņemt palīdzību dzīvokļa 

jautājumu risināšanā.  
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II. Palīdzības veidi, palīdzības reģistri un to grupas 

3. Pašvaldība iedzīvotājiem sniedz šādu palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā: 

3.1.  pašvaldībai piederošās vai tās nomātās dzīvojamās telpas izīrēšana; 

3.2.  sociālā dzīvokļa izīrēšana; 

3.3. nodrošināšana ar pagaidu dzīvojamo telpu; 

3.4. palīdzība īrētās dzīvojamās telpas apmaiņā pret citu īrējamu dzīvojamo telpu. 

 

4. Tērvetes novada domes Dzīvokļu komisija izveido un kārto sekojošus palīdzības reģistrus: 

4.1. pašvaldības dzīvojamo telpu izīrēšana - Reģistrs Nr.1; 

4.2. sociālo dzīvokļu izīrēšana - Reģistrs Nr.2; 

4.3. nodrošināšana ar pagaidu dzīvojamo telpu - Reģistrs Nr.3; 

4.4. palīdzība īrētās dzīvojamās telpas apmaiņā pret citu īrējamu dzīvojamo telpu – 
Reģistrs Nr. 4. 

5. Katrā palīdzības reģistrā personas reģistrējamas divās grupās: 

5.1.  1.grupa - personas, kurām palīdzību nodrošina pirmām kārtām; 

5.2.  2. grupa - personas, kurām palīdzību nodrošina vispārējā kārtībā. 

 

III. Pašvaldības dzīvojamo telpu izīrēšana 

3.1. Personas, kurām ir tiesības saņemt pašvaldības dzīvojamo telpu izīrēšanas 

palīdzību 

6. Tiesības uz palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā vispārējā kārtībā ir: 

6.1. personām, kuras reģistrētas līdz šo Noteikumu spēkā stāšanās dienai pašvaldības 

palīdzības saņemšanai vispārējā kārtībā; 

6.2. personām (ģimenēm), kuras audzina nepilngadīgus bērnus un īrē (lieto) vienistabas 

dzīvokli, vienu istabu vai tādu dzīvojamo telpu, kuras kopējā platība ir mazāka par 6 m2 

uz vienu cilvēku; 

6.3. personām, kuras dzīvo un deklarējušas pamata dzīves vietu vienā dzīvojamā telpā, ir 

izveidojušas vairākas pilnas (vīrs un sieva) ģimenes, bet katra ģimene nav apgādāta ar 

izolētu istabu; 

6.4. personām (ģimenēm), kuras ne mazāk kā piecus gadus lieto dzīvojamo telpu uz 

apakšīres līguma pamata vai īres līguma pamata īpašniekam piederošā dzīvojamā telpā; 

6.5. personām (ģimenēm), kuras audzina bērnu ar invaliditāti; 

6.6. atsevišķi dzīvojošām pensijas vecuma personām, kurām nav apgādnieku; 

6.7. atsevišķi dzīvojošām personām ar invaliditāti, kuriem nav apgādnieku; 

6.8. maksātspējīgām personām, kuras izteikušas vēlēšanos īrēt neizīrētu, labiekārtotu 

dzīvojamo telpu. 

7. Pašvaldības palīdzība šo noteikumu 6.punkta apakšpunktos minētajām personām tiek 
sniegta ar nosacījumu, ka tās ir Tērvetes novada iedzīvotāji, kuri deklarējuši savu pamata 
dzīves vietu Tērvetes novada administratīvajā teritorijā. Šis nosacījums neattiecas uz valsts un 
pašvaldības iestāžu darbiniekiem, kuri piesaistīti darbā valsts vai pašvaldības iestādē 
nepieciešamo valsts vai pašvaldību funkciju veikšanai.  

8. Papildus likuma „Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā” 14. pantā noteiktajām 
personām tiesības uz palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā pirmām kārtām ir:  

8.1. trūcīgām personām (ģimenēm), kuras audzina bērnu ar invaliditāti; 

8.2. atsevišķi dzīvojošām trūcīgām pensijas vecuma personām, kurām nav apgādnieku; 

8.3. atsevišķi dzīvojošiem trūcīgiem invalīdiem, kuriem nav apgādnieku; 

8.4. trūcīgām personām, kuras dažādu iemeslu dēļ ir palikušas bez dzīvojamās telpas un 

kurām nav noteiktas dzīvesvietas, ja personas pēdējā deklarētā vai faktiskā dzīvesvieta 

ir bijusi Tērvetes novada pašvaldības administratīvajā teritorijā; 
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8.5. trūcīgām personām, kuras dzīvo avārijas stāvoklī esošās ēkās. 

 

3.2. Personu reģistrācijas kārtība pašvaldības dzīvojamo telpu izīrēšanā 

9. Persona, kura vēlas saņemt pašvaldības palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā, iesniedz 

Tērvetes novada domei adresētu rakstisku, motivētu iesniegumu, kuru paraksta visi kopā 

dzīvojošie pilngadīgie ģimenes locekļi, un dokumentus, kas apliecina, ka šī persona ir tiesīga 

saņemt palīdzību. Iesniegumā persona ar savu parakstu apliecina: 

9.1. ka tās īpašumā (arī kopīpašumā) nav cita dzīvojamā platība; 

9.2. ka tā pēdējo piecu gadu laikā nav devusi piekrišanu privatizēt tās īrēto valsts vai 

pašvaldības dzīvokli citai personai un noslēgusi ar šo personu vienošanos par 

dzīvojamās telpas lietošanas tiesību izbeigšanu vai nav devusi piekrišanu atsavināt 

dzīvokli un darījuma rezultātā zaudējusi lietošanas tiesības uz attiecīgo dzīvokli. 

10. Persona iesniedz rakstisku iesniegumu, atkarībā no situācijas, pievienojot šādus 

dokumentus: 

10.1.personas, kuras tiek izliktas no dzīvokļa, pamatojoties uz tiesas spriedumu – spēkā 

stājušos tiesas sprieduma par izlikšanu no dzīvokļa kopiju, uzrādot oriģinālu; 

10.2.personas ar nepilngadīgiem bērniem - bērnu dzimšanas apliecību kopijas vai 

bāriņtiesas lēmuma par aizbildnības nodibināšanu un aizbildņa iecelšanu kopiju vai 

bāriņtiesas lēmuma par aizgādņa iecelšanu kopiju, uzrādot oriģinālus, izņemot 

gadījumus, ja minētajos dokumentos nepieciešamā informācija jau ir pašvaldības vai 

to iestāžu rīcībā un/vai pieejama publiskos reģistros; 

10.3.pensionāri - pensijas apliecības kopiju, uzrādot oriģinālu; 

10.4.politiski represētās personas - politiski represētās personas apliecības kopiju, uzrādot 

oriģinālu; 

10.5.personas ar invaliditāti - Veselības un darbspēju ekspertīzes ārstu komisijas izziņas 

kopiju, uzrādot oriģinālu; 

10.6.repatrianti - repatrianta izziņu, uzrādot oriģinālu un arhīva izziņu par repatrianta, viņa 

vecāku vai vecvecāku pēdējo pastāvīgo pierakstu pirms izceļošanas no Latvijas; 

10.7.personas, kuras pēc soda izciešanas atbrīvotas no ieslodzījuma vietas – atbrīvojuma 

izziņas kopiju, uzrādot oriģinālu; 

10.8.šo Noteikumu 6.2., 6.3. un 6.4.punktos minētās personas iesniedz dzīvojamās telpas 

īres (apakšīres) līguma kopiju; 

10.9.šo Noteikumu 6.8. punktā minētās personas (maksātspējīgās personas) iesniedz 

izziņu par darba algu vai izziņu no Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras par 

obligātajām sociālās apdrošināšanas iemaksām vai pensijas apmēru vai citus 

dokumentus, kas apliecina personas maksātspēju; 

10.10. informācijas precizēšanai personai var pieprasīt iesniegt papildus dokumentus, 

kas nepieciešami lēmuma pieņemšanai.  

11. Lēmumu par bērna bāreņa vai bez vecāku gādības palikuša bērna ievietošanu valsts 

audzināšanas iestādē vai nodošanu aizbildnībā, par aizbildnības tiesību izbeigšanos vai 

aprobežošanu Dzīvokļu komisija pieprasa bāriņtiesai. 

12. Dzīvokļu komisija var pieņemt lēmumu atteikt atzīt personu par tiesīgu saņemt likuma 

„Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā” 3.panta 1.punktā noteikto palīdzību, papildus šī 

likuma 7.panta 5.daļā minētajiem gadījumiem, ja pirms palīdzības lūgšanas persona ar savu 

rīcību (darbību vai bezdarbību) apzināti pasliktinājusi savus dzīvokļa apstākļus, piecus gadus 

pēc tam, kad: 

12.1. personas īrētās dzīvojamās telpas īres līgums tiek izbeigts sakarā ar dzīvojamās 

telpas vai mājas bojāšanu vai citādu dzīvojamās telpas lietošanas noteikumu 

pārkāpšanu; 

12.2. persona iemitina savā dzīvojamā telpā citas personas, kuras nav viņa ģimenes locekļi, 

tādējādi samazinot dzīvojamās telpas platību līdz tādai platībai, kas ir mazāka par 6 

m2 uz vienu cilvēku; 

13. Personas, kuras noteiktā kārtībā atzītas par tiesīgām saņemt pašvaldības palīdzību un 
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iekļaujamas palīdzības reģistrā, reģistrē tādā secībā, kādā tās iesniegušas pašvaldībai 

iesniegumu. 

14. Papildus likumā „Par palīdzību dzīvokļu jautājumu risināšanā” noteiktajām ziņām, par 

katru personu, kas reģistrēta palīdzības saņemšanai, palīdzības reģistrā iekļauj šādas ziņas: 

14.1. personas dzīvesvietas adrese; 

14.2. ģimenes locekļu skaits. 

3.3. Pašvaldības dzīvojamo telpu piedāvāšanas secība 

15. Reģistrācijas grupu ietvaros dzīvojamo telpu piedāvā īrēt reģistrācijas secībā. Atsevišķos 

gadījumos Dzīvokļu komisijai ir tiesības ar motivētu lēmumu neievērot reģistrācijas secību, 

ņemot vērā konkrētus apstākļus (personas nodrošinājums ar dzīvojamo telpu, materiālie 

apstākļi, dzīvojamo telpu lietošanas noteikumu pārkāpumi u.tml.). 

 

 

IV. Sociālo dzīvokļu izīrēšana 

4.1. Personas, kurām ir tiesības saņemt sociālā dzīvokļa izīrēšanas palīdzību 

 

16. Papildus Latvijas Republikas likuma „Par sociālajiem dzīvokļiem un sociālajām 

dzīvojamām mājām” 5.panta 1 .daļā noteiktajām personām, tiesības īrēt sociālo dzīvokli ir 

trūcīgām personām (ģimenēm), kuras pamata dzīves vietu deklarējušas Tērvetes novada 

administratīvajā teritorijā vai kurām nav noteiktas dzīvesvietas, un kuras pirms palīdzības 

lūgšanas nav apzināti pasliktinājušas savus dzīves apstākļus. 

 

4.2. Personu reģistrācijas kārtība sociālā dzīvokļu izīrēšanā 

17. Persona (ģimene), kura vēlas īrēt sociālo dzīvokli, iesniedz pamatotu iesniegumu un 

dokumentus, kuri apliecina personas tiesības īrēt sociālo dzīvokli, saskaņā ar Ministru kabineta 

1998.gada 30.jūnija noteikumiem Nr. 233 „Noteikumi par dokumentiem, kas apliecina 

personas (ģimenes) tiesības īrēt sociālo dzīvokli, un dzīvokļa kopējās platības normām”, 

izņemot tos dokumentus, kas ir pašvaldības vai to iestāžu rīcībā. 

 

18.Persona (ģimene), kura iesniegusi dokumentus un atzīta par tiesīgu īrēt sociālo dzīvokli, ar 

Dzīvokļu komisijas lēmumu tiek reģistrēta palīdzības reģistrā kā pretendente uz sociālā 

dzīvokļa īri pieteikumu iesniegšanas secībā. 

19. Persona (ģimene), kura ir zaudējusi tiesības īrēt sociālo dzīvokli, ar Dzīvokļu komisijas 

lēmumu tiek izslēgta no palīdzības reģistra sociālā dzīvokļa piešķiršanai. Izslēgšanai par 

pamatu ņemams viens no šādiem dokumentiem: 

19.1. Sociālā dienesta izsniegtā izziņa, ka persona (ģimene) nav trūcīga; 

19.2. personas iesniegums par izstāšanos no palīdzības reģistra sociālā dzīvokļa 

piešķiršanai. 

 

4.3. Sociālā dzīvokļa piedāvāšanas un izīrēšanas kārtība 

20. Lēmumu par sociālā dzīvokļa izīrēšanu vai sociālā dzīvokļa īres līguma atjaunošanu 
pieņem Dzīvokļu komisija, pamatojoties uz personas pamatotu iesniegumu, pievienotajiem 
dokumentiem un Sociālā dienesta atzinumu. 

21. Sociālo dzīvokļu izīrēšanas secību nosaka, ņemot vērā: 

21.1. secību, kādā persona reģistrēta reģistrā; 

21.2. personas (ģimenes) nodrošinātību ar dzīvojamo telpu; 

21.3. personas (ģimenes) materiālos apstākļus. 

22. Ikvienu neizīrētu pašvaldībai piederošu sociālo dzīvokli vispirms piedāvā īrēt „Sociālo 

dzīvokļu izīrēšanas palīdzības reģistra” 1.grupā reģistrētām personām, kuras saskaņā ar likuma 

„Par sociālajiem dzīvokļiem un sociālajām dzīvojamām mājām” 5.panta 1.daļu ar sociālo 

dzīvokli nodrošināmas pirmām kārtām. Ja šādas personas nav reģistrētas vai tās visas 

rakstveidā atteikušās īrēt attiecīgo dzīvojamo telpu, to piedāvā īrēt personām, kuras reģistrētas 
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palīdzības sniegšanas reģistrā 2.grupā saskaņā ar šo Noteikumu 18.punktu. 

23. Sociālo dzīvokli piedāvā īrēt rakstveidā paziņojot attiecīgajai personai (ģimenei) dienu, 

kad persona (ģimene) var apskatīt piedāvāto sociālo dzīvokli. 

24. Atbildi uz sociālā dzīvokļa īres piedāvājumu persona sniedz rakstiski Dzīvokļu komisijai 

7 (septiņu) dienu laikā no dienas, kad personai bija iespēja apskatīt piedāvāto dzīvokli. 

25. Persona ir pārreģistrējama ar pēdējo kārtas numuru palīdzības reģistrā sociālā dzīvokļa 

izīrēšanā,  ja tai ir bijusi iespēja iepazīties ar ne mazāk kā trim dažādu dzīvošanai derīgu 

dzīvojamo telpu sociālo dzīvokļu īres piedāvājumiem un izvēlēties, bet tā no šiem 

piedāvājumiem nepamatoti atteikusies (tai skaitā nav noslēgusi piedāvāto sociālā dzīvokļa īres 

līgumu) vai arī 1 (viena) mēneša laikā pēc Dzīvokļu komisijas piedāvājuma nosūtīšanas nav 

sniegusi atbildi uz saņemtajiem piedāvājumiem. 

26. Sociālā dzīvokļa īres līgumu likumā noteiktajā kārtībā apsaimniekotājs ar īrnieku slēdz, 

pamatojoties uz Dzīvokļu komisijas lēmumu. 

 

4.4. Sociālā dzīvokļa statusa noteikšana 

 

27. Jautājumus par sociālo dzīvokļu statusu noteikšanu neizīrētiem pašvaldības īpašumā 

esošiem dzīvokļiem un pašvaldības īpašumā esošiem dzīvokļiem, kurus īrē trūcīgas personas 

(ģimenes), izlemj Tērvetes novada dome, ņemot vērā administratīvajā teritorijā dzīvojošo 

trūcīgo personu (ģimeņu) pieprasījumu, kā arī pašvaldības finansiālās iespējas. 

 

4.5. Sociālā dzīvokļa īres maksa un maksa par komunālajiem pakalpojumiem 

28. Sociālā dzīvokļa īres maksa tiek noteikta 50 % apmērā no attiecīgās kategorijas 

pašvaldības dzīvokļiem noteiktās īres maksas apmēra.  

 

29. Pašvaldība var segt arī daļu no maksas par komunālajiem pakalpojumiem. Daļas apmēru, 

kuru pašvaldība sedz no maksas par komunālajiem pakalpojumiem katram kalendārajam 

gadam nosaka Tērvetes novada dome, ņemot vērā administratīvajā teritorijā dzīvojošo trūcīgo 

personu (ģimeņu) pieprasījumu, kā arī pašvaldības finansiālās iespējas. 

V. Palīdzība īrētās dzīvojamās telpas apmaiņā pret citu īrējamu dzīvojamo telpu 
30. Palīdzības saņemšanai īrētās dzīvojamās telpas apmaiņā pret citu īrējamu dzīvojamo telpu 

reģistrē personas,  kuras vēlas Tērvetes novada pašvaldības īpašumā vai valdījumā esošo 

dzīvojamo telpu apmainīt pret citu īrējamu Tērvetes novada pašvaldības īpašumā vai valdījumā 

esošu dzīvojamo telpu; 

31. Personai nav tiesību īrēto dzīvojamo telpu apmainīt pret lielāku dzīvojamo telpu vai telpu 

ar labāku labiekārtojuma līmeni, ja tā ir parādā par dzīvojamās telpas īri un komunālajiem 

pakalpojumiem. 

32. Persona, kura vēlas apmainīt dzīvojamo telpu, ja tam piekrīt visi pilngadīgie ģimenes 

locekļi, iesniedz Tērvetes novada domē rakstveida iesniegumu, kuram pievieno šādus 

dokumentus: 

32.1. esošā īres līguma kopija; 

32.2. visu pilngadīgo ģimenes locekļu rakstveida piekrišanu dzīvojamās telpas apmaiņai. 

33. Dzīvokļu komisija izskata iesniegumu un pieņem lēmumu par personas reģistrāciju vai 

atteikumu reģistrēt personu apmaiņas reģistrā. 

34. Reģistra 1.grupā iekļauj trūcīgas personas (ģimenes), kuras vēlas īrēto dzīvojamo telpu 

apmainīt pret mazāku vai mazāk labiekārtotu dzīvojamo telpu savas maksātnespējas dēļ. 

35. Reģistra 2.grupā iekļauj personas (ģimenes), kuras vēlas īrēto dzīvojamo telpu apmainīt 

pret lielāku dzīvojamo telpu vai telpu ar labāku labiekārtojuma līmeni. 

36. Dzīvojamo telpu apmaiņai Dzīvokļu komisija piedāvā, rakstveidā par to paziņojot 

attiecīgajai personai, paziņojumā norādot piedāvātās dzīvojamās telpas adresi un dienu, kad 

persona var iepazīties ar piedāvāto dzīvojamo telpu. 
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37. Atbildi uz apmaiņas piedāvājumu persona sniedz ne vēlāk kā 7 (septiņas) dienas pēc 

paziņojumā norādītās dienas, kurā personai bija iespējams iepazīties ar piedāvāto dzīvojamo 

telpu. 

38. Persona ir pārreģistrējama ar pēdējo kārtas numuru no palīdzības reģistra īrētās dzīvojamās 

telpas apmaiņai pret citu īrējamu dzīvojamo telpu, ja tai ir bijusi iespēja iepazīties ar ne mazāk 

kā trim dažādu dzīvošanai derīgu dzīvojamo telpu īres apmaiņas piedāvājumiem un izvēlēties, 

bet tā no šiem piedāvājumiem nepamatoti atteikusies (tai skaitā nav noslēgusi piedāvāto 

dzīvojamās telpas īres līgumu un/vai nav izbeigusi iepriekš īrētās dzīvojamās telpas īres 

līgumu) vai arī 1 (viena) mēneša laikā pēc Dzīvokļu komisijas piedāvājuma nosūtīšanas nav 

sniegusi atbildi uz saņemtajiem piedāvājumiem. 

VI. Lēmumu apstrīdēšanas un pārsūdzēšanas kārtība 

39. Persona Dzīvokļu komisijas pieņemto lēmumu var apstrīdēt Tērvetes novada domē 
Administratīvā procesa likuma noteiktajā kārtībā. 

VII. Noslēguma jautājums 

40. Saistošie noteikumi publicējami pašvaldības informatīvajā izdevumā „Laikam Līdzi” un 

stājas spēkā nākamajā dienā pēc to publicēšanas. 

 

Domes priekšsēdētāja                                                                  D. Reinika 

 

 

 

 

APSTIPRINĀTI 

Ar Tērvetes novada domes  

2018. gada 31. maija sēdes lēmumu 

(protokols Nr. 9, 7. §), 

ar precizējumiem 2018. gada 28. jūnija sēdē 

(protokols Nr. 11, 15. §) 

 

Saistošie noteikumi Nr. 14 

Par decentralizēto kanalizācijas pakalpojumu sniegšanas un uzskaites kārtību 

Tērvetes novada pašvaldībā 
 

Izdoti saskaņā ar Ūdenssaimniecības pakalpojumu likuma  

6. panta ceturtās daļas 5. punktu un  

Ministru kabineta 2017. gada 27. jūnija noteikumu  

Nr.384 “Noteikumi par decentralizēto kanalizācijas  

sistēmu apsaimniekošanu un reģistrēšanu” 6.punktu  

 

 

I. Vispārīgie jautājumi 

 

1. Saistošie noteikumi nosaka:  

    1.1. decentralizēto kanalizācijas sistēmu, kuras nav pievienotas sabiedrisko ūdenssaimniecības 

pakalpojumu sniedzēja centralizētajai kanalizācijas sistēmai, kontroles un uzraudzības kārtību;  

    1.2. minimālo biežumu notekūdeņu un nosēdumu izvešanai no decentralizētajām kanalizācijas 

sistēmām;  



48 

 

    1.3. prasību minimumu asenizatoriem;  

    1.4. asenizatoru reģistrācijas kārtību;  

    1.5. decentralizēto kanalizācijas sistēmu reģistrācijas kārtību;  

    1.6. decentralizēto kanalizācijas pakalpojumu sniegšanas un uzskaites kārtību, tai skaitā 

pašvaldības kompetenci minētajā jomā;  

    1.7. decentralizēto kanalizācijas sistēmu īpašnieku un valdītāju pienākumus;  

    1.8. atbildību par saistošo noteikumu pārkāpumiem.  

2. Saistošo noteikumu mērķis ir:  

    2.1. organizēt decentralizēto kanalizācijas pakalpojumu sniegšanu iedzīvotājiem; 

    2.2. noteikt decentralizētajās kanalizācijas sistēmās uzkrāto notekūdeņu un nosēdumu 

apsaimniekošanas (attīrīšanas, savākšanas, transportēšanas), uzraudzības un kontroles prasības, lai 

aizsargātu cilvēku dzīvību un veselību, nodrošinātu vides aizsardzību un dabas resursu ilgtspējīgu 

izmantošanu;  

    2.3. nodrošināt normatīvajos aktos noteikto notekūdeņu attīrīšanas un savākšanas prasību 

ievērošanu Tērvetes novada pašvaldības administratīvajā teritorijā.  

3. Saistošie noteikumi ir saistoši visām fiziskajām un juridiskajām personām Tērvetes novada 

pašvaldības administratīvajā teritorijā, kuru īpašumā vai valdījumā ir decentralizētās kanalizācijas 

sistēmas.  

4. Šajos saistošajos noteikumos lietotie termini atbilst normatīvajos aktos ūdenssaimniecības 

pakalpojumu sniegšanas jomā un citos normatīvajos aktos lietotajiem terminiem.  

 

II. Pašvaldības kompetence decentralizēto  

kanalizācijas pakalpojumu sniegšanas un uzskaites jomā 
 

5. Tērvetes novada pašvaldības centrālā administrācija nodrošina:  

5.1. decentralizēto kanalizācijas sistēmu reģistra izveidošanu un uzturēšanu;  

5.2. asenizatoru reģistrāciju, informācijas par asenizatoriem publicēšanu un reģistra uzturēšanu;  

5.3. notekūdeņu un nosēdumu savākšanai no decentralizētajām kanalizācijas sistēmām, to 

transportēšanai un novadīšanai centralizētajā kanalizācijas sistēmā izvirzīto prasību ievērošanas 

kontroli;  

5.4. decentralizētajās kanalizācijas sistēmās uzkrāto notekūdeņu un nosēdumu izvešanas 

biežuma kontroli un uzraudzību;  

5.5. decentralizēto kanalizācijas sistēmu ekspluatācijas un uzturēšanas prasību ievērošanas 

kontroli.  

5.6. Tērvetes novada pašvaldība nodrošina informācijas sniegšanu decentralizēto kanalizācijas 

sistēmu īpašniekiem par tajās uzkrāto notekūdeņu un nosēdumu izvešanas kārtību un nepieciešamību 

uzglabāt decentralizēto kanalizācijas pakalpojumu saņemšanu apliecinošu dokumentāciju. Par 

decentralizēto kanalizācijas pakalpojumu saņemšanu pierādošu dokumentu var kalpot noslēgts 

līgums par decentralizētajā kanalizācijas sistēmā uzkrāto notekūdeņu un nosēdumu nodošanu 

attīrīšanai vai decentralizēto kanalizācijas pakalpojumu saņemšanas darījumu 

apliecinošs attaisnojuma dokuments, kurā uzrādīta pakalpojuma sniegšanas adrese, dati par savākto 

notekūdeņu daudzumu, pakalpojumu sniegšanas datums un pakalpojumu sniedzēja rekvizīti. 

  

III. Minimālais biežums notekūdeņu un nosēdumu izvešanai no decentralizētajām 

kanalizācijas sistēmām 

6. Pašvaldības administratīvās teritorijas robežās esošajās decentralizētajās kanalizācijas sistēmās 

uzkrātie notekūdeņi un nosēdumi ir jāizved uz kādu no Tērvetes novada pašvaldības teritorijā esošo 

notekūdeņu attīrīšanas iekārtām (NAI) vai pašvaldības norādītām, centralizētajā kanalizācijas sistēmā 

speciāli izveidotām notekūdeņu pieņemšanas vietām.  

 

7. Minimālais notekūdeņu izvešanas biežums no krājtvertnēm ir nosakāms saskaņā ar šādu 

formulu:  
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I = B/A, kur:  

I – decentralizētās kanalizācijas krājtvertnes izvešanas biežums mēnesī (reizes). Ja rezultāts ir 

mazāks par 1, to noapaļo līdz vienai zīmei aiz komata uz leju. Ja rezultāts lielāks par 2, to noapaļo 

līdz veseliem skaitļiem uz leju;  

B – nekustamajā īpašumā vai nekustamo īpašumu grupā esošo personu kopējais ūdens patēriņš 

mēnesī (m3), pieņemot, ka vienas personas ūdens patēriņš ir 1,5 m3/mēnesī vai arī izmantojot datus 

par faktisko ūdens patēriņu;  

A – decentralizētās kanalizācijas tvertnes tilpums kubikmetros.  

Ja aprēķinātais I ir mazāks par 1, tad krājtvertnē uzkrātie notekūdeņi un nosēdumi jāizved retāk 

nekā reizi mēnesī un ir nepieciešams aprēķināt minimālo izvešanas reižu skaitu gadā (Ig) saskaņā ar 

šādu formulu:  

Ig = MxI,kur –  

M – objekta izmantošanas mēnešu skaits gadā (max 12). Rezultātu noapaļo līdz veseliem 

skaitļiem uz leju.  

Zinot Ig un I, jānosaka Ib - vienas izvešanas reize mēnešos.  

Ib= M/Ig, rezultātu noapaļo, ja nepieciešams, līdz vienai zīmei aiz komata.  

 

8. Faktiskais ūdens patēriņš tiek noteikts sekojoši:  

        8.1. ja decentralizētās kanalizācijas sistēmas īpašnieka vai valdītāja nekustamajā īpašumā tiek 

izmantoti centralizētie ūdensapgādes pakalpojumi, tad novadīto notekūdeņu daudzumu pieņem 

vienādu ar patērētā ūdens daudzumu un notekūdeņu izvešanas biežums ir nosakāms saskaņā ar 

7.punktā norādīto formulu, aprēķinā ietverot vai nu faktiskos datus par kopējo ūdens patēriņu mēnesī, 

ko ir fiksējis komercuzskaites mēraparāts, vai sabiedrisko ūdenssaimniecības pakalpojumu piegādes 

līgumā noteikto ūdens patēriņa normu komercuzskaitei. Notekūdeņu daudzuma uzskaitē neieskaita 

dārza vai piemājas teritorijas laistīšanai izlietoto ūdens daudzumu, ja tas ir noteikts ar šim nolūkam 

speciāli ierīkotu ūdens mēriekārtu;  

       8.2. ja decentralizētās kanalizācijas sistēmas īpašnieka vai valdītāja nekustamajā īpašumā tiek 

izmantota lokālā ūdens iegūšanas iekārta, tā var tikt aprīkota ar ūdens patēriņa mēraparātu, kura 

rādījumus par patērēto ūdeni izmanto novadīto notekūdeņu daudzuma noteikšanai. Šādā gadījumā 

decentralizētajā kanalizācijas sistēmā uzkrāto notekūdeņu izvešanas biežums ir nosakāms, aprēķinā 

ietverot faktiskos datus par nekustamajā īpašumā izlietoto ūdens daudzumu, ko ir fiksējis ūdens 

patēriņa mērītājs. Ja to nav iespējams ierīkot, tad notekūdeņu daudzuma noteikšanai pielieto 

pašvaldības noteikto ūdens patēriņa normu komercuzskaitei. 

9. Minimālais notekūdeņu un nosēdumu izvešanas biežums no septiķa ir 1 (viena) reize gadā.  

10. Minimālais nosēdumu izvešanas biežums no rūpnieciski izgatavotām attīrīšanas iekārtām, 

kuras attīrītos notekūdeņus novada vidē un kuru kopējā jauda ir mazāka par 5 m3/diennaktī, ir 

nosakāms, ievērojot iekārtas ražotāja izdoto tehnisko dokumentāciju vai instrukcijas par šo iekārtu 

ekspluatāciju, vai − gadījumā, ja decentralizētās kanalizācijas sistēmas īpašnieka vai valdītāja rīcībā 

nav iekārtas sākotnējās tehniskās dokumentācijas − atbilstoša komersanta rakstveida atzinumu par 

iekārtas ekspluatācijas nosacījumiem.  

 
IV. Decentralizēto kanalizācijas sistēmu kontroles un uzraudzības kārtība 

11. Pašvaldības noteiktā kontroles institūcija ir tiesīga :  

     11.1. pārbaudīt decentralizēto kanalizācijas pakalpojumu saņemšanu apliecinošu attaisnojuma 

dokumentu esamību;  

     11.2. saskaņojot ar īpašnieku vai valdītāju, piekļūt decentralizētajai kanalizācijas sistēmai, tās 

tehniskā nodrošinājuma un apsaimniekošanas prasību ievērošanas kontrolei;  

     11.3. pārbaudīt decentralizēto kanalizācijas sistēmu reģistrā ietvertās informācijas atbilstību, 

nepieciešamības gadījumā, nodrošinot tās precizēšanu, balstoties uz veiktās pārbaudes rezultātiem;  

     11.4. pieprasīt atskaites par izvesto notekūdeņu apjomu no decentralizēto kanalizācijas sistēmu 

reģistrā iekļautajiem asenizatoriem.  
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12. Ja Tērvetes novada pašvaldības noteiktai kontroles institūcijai radušās šaubas par 

decentralizētās kanalizācijas sistēmas apsaimniekošanas prasību ievērošanu un tās atbilstību 

normatīvo aktu regulējumam, Tērvetes novada pašvaldības noteiktai kontroles institūcijai, ir tiesības 

rakstiski pieprasīt decentralizētās kanalizācijas sistēmas īpašniekam:  

     12.1. nodrošināt piekļuvi decentralizētajai kanalizācijas sistēmai, tās darbības pārbaudei;  

     12.2. veikt decentralizētās kanalizācijas sistēmas ārpuskārtas tehnisko apkopi pie atbilstoša 

komersanta, kas specializējies šādu darbu izpildē, un iesniegt apliecinājumu par iekārtas tehnisko 

stāvokli un norādījumus tās turpmākai ekspluatācijai;  

     12.3. veikt decentralizētajā kanalizācijas sistēmā uzkrāto notekūdeņu paraugu analīzes. 

Izdevumus, kas saistīti ar decentralizētajā kanalizācijas sistēmā uzkrāto notekūdeņu paraugu 

analīzēm, sedz:  

             12.3.1. pašvaldības noteiktā kontroles institūcija, ja decentralizētās kanalizācijas sistēmā 

uzkrāto notekūdeņu paraugu analīzēs netiek konstatētas vielas, kuras aizliegts novadīt centralizētajā 

kanalizācijas sistēmā saskaņā ar pašvaldības saistošajiem noteikumiem par sabiedrisko 

ūdenssaimniecības pakalpojumu sniegšanas un lietošanas kārtību un noteiktās piesārņojošo vielu 

koncentrācijas nepārsniedz minētajos saistošajos noteikumos norādītās; 

        12.3.2. decentralizētās kanalizācijas sistēmas īpašnieks, ja, decentralizētajā kanalizācijas 

sistēmā uzkrāto notekūdeņu paraugu analīzēs, tiek konstatētas vielas, kuras aizliegts novadīt 

centralizētajā kanalizācijas sistēmā saskaņā ar pašvaldības saistošajiem noteikumiem par sabiedrisko 

ūdenssaimniecības pakalpojumu sniegšanas un lietošanas kārtību.  

      12.4. veikt decentralizētās kanalizācijas sistēmas pārbūvi vai jaunas decentralizētās 

kanalizācijas sistēmas izbūvi vai uzstādīšanu, lai novērstu videi nodarāmo kaitējumu, vai risināt 

jautājumu par pieslēgšanos centralizētajai kanalizācijas sistēmai.  

 

V. Prasību minimums asenizatoriem 

13. Decentralizētos kanalizācijas pakalpojumus ir tiesīgs sniegt asenizators, kurš atbilst šajos 

noteikumos noteiktajām prasībām un ir reģistrējies Tērvetes novada pašvaldībā.  

14. Prasību minimums asenizatoram:  

     14.1. nodrošināt decentralizēto kanalizācijas pakalpojumu saņemšanas attaisnojošos 

dokumentus atbilstoši MK noteikumos Nr. 384 un šajos saistošajos noteikumos noteiktajām prasībām 

un to izsniegšanu decentralizēto kanalizācijas sistēmu īpašniekiem vai valdītājiem;  

     14.2. veikt Tērvetes novada administratīvajā teritorijā esošajās decentralizētajās kanalizācijas 

sistēmās savākto notekūdeņu un nosēdumu, kā arī dūņu apjoma uzskaiti;  

     14.3. pārvadāt decentralizētajās kanalizācijas sistēmās savāktos notekūdeņus ar šim nolūkam 

paredzētu specializētu transportlīdzekli;  

     14.4. noslēgt rakstveida līgumu ar notekūdeņu attīrīšanas iekārtu (NAI) vai specializēto 

notekūdeņu pieņemšanas vietas īpašnieku par decentralizētajās kanalizācijas sistēmās savākto 

notekūdeņu un/vai nosēdumu novadīšanu un attīrīšanu;  

     14.5. nodrošināt visu nepieciešamo pasākumu un darbību veikšanu, lai nepieļautu centralizētās 

kanalizācijas sistēmas aizsērējumu decentralizētajās kanalizācijas sistēmās savākto notekūdeņu 

novadīšanas rezultātā;  

     14.6. nodrošināt visu nepieciešamo pasākumu un darbību veikšanu, lai nepieļautu bīstamo 

atkritumu, kuru savākšanai normatīvajos aktos ir noteikta īpaša kārtība un prasības, nonākšanu 

centralizētajā kanalizācijas sistēmā decentralizēto kanalizācijas sistēmu notekūdeņu novadīšanas 

rezultātā;  

     14.7. līdz kārtējā gada 1. februārim iesniegt Tērvetes novada pašvaldības reģistra uzturētājam 

rakstveida deklarāciju par iepriekšējā saimnieciskajā gadā izvesto notekūdeņu un nosēdumu apjomu 

pašvaldības teritorijā. Deklarācijā jānorāda izvesto notekūdeņu un nosēdumu apjoms atskaites 

periodā no visiem Tērvetes novada pašvaldībā apkalpotajiem klientiem kopā, kā arī par katru klientu 

atsevišķi, norādot klientu, objekta adresi, izvešanas reizes gadā, izvesto notekūdeņu kubikmetru 

daudzumu un norādi, kam ir nodoti attīrīšanai izvestie notekūdeņi. 



51 

 

Deklarāciju iesniedz klātienē, nosūta pa pastu vai elektroniski normatīvajos aktos par elektronisko 

dokumentu noformēšanu noteiktajā kārtībā.  

 

VI. Asenizatoru reģistrācijas kārtība 

 

15. Papildus MK noteikumos Nr.384 noteiktajām reģistrācijas prasībām asenizators iesniedz 

Tērvetes novada pašvaldībā rakstveida iesniegumu, kuram pievieno 16. punktā norādīto rakstveida 

informāciju.  

16. Reģistrācijas veikšanai asenizators iesniedz attiecīgus dokumentus, apliecinot, ka:  

     16.1. ir tiesīgs veikt kravas autopārvadājumus vai pašpārvadājumus Latvijas Republikas 

teritorijā, izņemot, ja pakalpojums tiks sniegts ar traktortehniku, izmantojot asenizācijas mucu; 

     16.2. iesnieguma iesniegšanas dienā asenizatoram Latvijā nav nodokļu parādu, tai skaitā, valsts 

sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādu, kas kopsummā pārsniedz 150 euro;  

     16.3. ir noslēgts līgums ar pašvaldības norādīto notekūdeņu attīrīšanas iekārtu (NAI) vai 

specializēto notekūdeņu pieņemšanas vietu īpašnieku/-iem.  

17. Šo noteikumu 15.punktā minēto reģistrācijas iesniegumu asenizators var iesniegt:  

      17.1. personīgi pašvaldības administrācijā;  

 17.2. pa pastu;  

 17.3. elektroniski normatīvajos aktos par elektronisko dokumentu noformēšanu noteiktajā 

kārtībā.  

18. Lai veiktu reģistrāciju, pašvaldības administrācija pārbauda iesniegto informāciju un 

pārliecinās par:  

18.1. Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra piešķirtajiem asenizatora reģistrācijas datiem, ja 

asenizators ir juridiska persona;  

18.2. Valsts ieņēmumu dienesta publiskajā datu bāzē reģistrētajiem datiem par ienākuma 

nodokļa maksātājiem, ja asenizators ir fiziska persona.  

19. Asenizatoram ir tiesības pašam iegūt un iesniegt pašvaldības administrācijai šo noteikumu 18. 

punktā minēto informāciju apliecinošus dokumentus.  

20. Asenizatora reģistrācija tiek veikta, ja tas ir izpildījis šo noteikumu prasības, iesniedzot visus 

nepieciešamos dokumentus, un pēc to izvērtēšanas pašvaldības administrācija ir atzinusi, ka 

asenizators atbilst šajos noteikumos izvirzītajām prasībām.  

21. Asenizatora iesniegums tiek izskatīts 15 (piecpadsmit) darba dienu laikā no tā saņemšanas 

dienas. Iesniegums tiek uzskatīts par saņemtu ar brīdi, kad ir iesniegti visi noteikumos norādītie 

nepieciešamie dokumenti.  

22. Pašvaldības administrācija trīs darba dienu laikā pēc lēmuma pieņemšanas publicē pašvaldības 

tīmekļa vietnē informāciju par asenizatora reģistrāciju normatīvo aktu noteiktajā kārtībā. 

Reģistrācijas neveikšanas gadījumā pašvaldības administrācija nosūta rakstveida informāciju 

asenizatoram par trūkumiem, kas konstatēti reģistrācijas iesnieguma izskatīšanas gaitā, un norāda to 

novēršanas termiņu. Gadījumā, ja trūkumi netiek novērsti norādītajā termiņā, asenizatora reģistrācijas 

iesniegums tiek uzskatīts par neiesniegtu un saņemtie dokumenti tiek atgriezti asenizatoram.  

23. Ja asenizatora darbībās tiek konstatēti normatīvo aktu pārkāpumi, kas skar ūdenssaimniecības 

pakalpojumu sniegšanas jomu, komerctiesību jomu, profesionālās darbības sfēru, finanšu saistību 

izpildi, kravu autopārvadājumu jomu vai vides aizsardzības jomu, dome anulē attiecīgā asenizatora 

reģistrācijas faktu, nosūtot rakstveida paziņojumu asenizatoram, un dzēš par to ziņas pašvaldības 

tīmekļa vietnē. Attiecīgajā gadījumā asenizatora pienākums ir 3 (trīs) darba dienu laikā no 

paziņojuma saņemšanas dienas iesniegt pašvaldībai šo noteikumu 14.7. punktā noteikto informāciju 

par periodu līdz reģistrācijas anulēšanas dienai.  

24. Asenizators ir tiesīgs apstrīdēt reģistrācijas anulēšanas faktu 15 (piecpadsmit) darba dienu laikā 

no paziņojuma saņemšanas iesniedzot rakstveida iesniegumu domē, kurā tiek norādīts lūguma 

pamatojums un ziņas par iesniegumā ietvertajiem apgalvojumiem. Reģistrācijas anulēšanas fakta 

apstrīdēšana neaptur noteikumu 23.punktā norādītā paziņojuma darbību un neatbrīvo asenizatoru no 

šo noteikumu 23.punktā paredzētās informācijas iesniegšanas.  
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25. Ziņas par asenizatoru pašvaldības tīmekļa vietnē tiek atjaunotas, pamatojoties uz Tērvetes 

novada domes lēmumu, ar kuru atcelts reģistrācijas anulēšanas fakts.  

26. Gadījumā, ja asenizatora reģistrācija ir anulēta, balstoties uz apstiprinošu informāciju, ka 

asenizatoram ir apturēta vai anulēta kravas autopārvadājumu veikšanas licence Latvijas Republikas 

administratīvajā teritorijā, ziņas par asenizatora reģistrāciju tiek atjaunotas, pamatojoties uz 

kompetentās valsts iestādes lēmumu, kas izskata jautājumus par kravas autopārvadājumu licences un 

licences kartītes darbības apturēšanu uz laiku vai anulēšanu.  

27. Gadījumā, ja decentralizētos kanalizācijas pakalpojumus nodrošina pašvaldības sabiedrisko 

ūdenssaimniecības pakalpojumu sniedzējs, par šo faktu reģistrā tiek veikts atbilstošs ieraksts.  

 

 

 

VII. Decentralizēto kanalizācijas sistēmu reģistrācijas kārtība 

28. Tērvetes novada pašvaldības administratīvajā teritorijā esoša nekustamā īpašuma īpašnieks vai 

valdītājs, kura īpašumā esošā decentralizētā kanalizācijas sistēma nav reģistrēta, iesniedz 

decentralizēto kanalizācijas sistēmu reģistra uzturētājam pirmreizējo decentralizētās kanalizācijas 

sistēmas reģistrācijas apliecinājumu. 

29. Ja nekustamais īpašums tiek atsavināts vai ir notikušas decentralizētās kanalizācijas sistēmas 

izmaiņas (tās pārbūve vai veida maiņa, īpašuma pieslēgums centralizētajai kanalizācijas sistēmai, 

mainījies notekūdeņu novadīšanas plānotais apjoms, deklarēto vai faktiski dzīvojošo personu skaits), 

decentralizētās kanalizācijas sistēmas īpašniekam vai valdītājam nekavējoties, bet ne vēlāk kā 1 

(viena) mēneša laikā pēc nekustamā īpašuma iegādes vai izmaiņām šo noteikumu 28. punktā 

norādītais apliecinājums jāiesniedz personiski, jānosūta pa pastu vai elektroniski, ja tas sagatavots 

saskaņā ar normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu.  

 

VIII. Decentralizēto kanalizācijas sistēmu īpašnieku un valdītāju pienākumi 

 

30. Decentralizētās kanalizācijas sistēmas īpašnieka vai valdītāja pienākumi, papildus MK 

noteikumos Nr.384. noteiktajiem, ir šādi:  

     30.1. nodrošināt radīto notekūdeņu uzkrāšanu vai attīrīšanu ekspluatācijā nodotā 

decentralizētajā kanalizācijas sistēmā;  

     30.2. segt izmaksas pašvaldības kontroles institūcijai, kas saistītas ar notekūdeņu paraugu 

analīžu veikšanu, ja uzkrāto notekūdeņu paraugu analīzēs tiek konstatētas vielas, kuras neatbilst 

pašvaldības saistošajos noteikumos par sabiedrisko ūdenssaimniecības pakalpojumu sniegšanas un 

lietošanas kārtību noteiktajām piesārņojošo vielu koncentrācijām, pēc to faktiskajām izmaksām, 

saskaņā ar izrakstīto rēķinu; 

     30.3. nodrošināt pašvaldības kontroles institūcijas pilnvarotam pārstāvim piekļuvi 

decentralizētajai kanalizācijas sistēmai tās tehniskā nodrošinājuma un ekspluatācijas prasību 

ievērošanas kontrolei un tās darbības pārbaudei;  

     30.4. līdz kārtējā gada 1. aprīlim iesniegt Tērvetes novada pašvaldības centrālai administrācijai 

atbilstoša komersanta rakstveida apliecinājuma kopiju par veikto decentralizētās kanalizācijas 

sistēmas tehnisko apkopi, par tās tehnisko stāvokli un turpmākajiem norādījumiem tās ekspluatācijā, 

ja nekustamajā īpašumā tiek ekspluatētas rūpnieciski izgatavotas notekūdeņu attīrīšanas iekārtas, 

kuras attīrītos notekūdeņus novada vidē un kuru kopējā jauda ir mazāka par 5m3/diennaktī;  

     30.5. uzrādīt pašvaldības kontroles institūcijai decentralizēto kanalizācijas pakalpojumu 

saņemšanu pierādošos dokumentus. Par decentralizēto kanalizācijas pakalpojumu saņemšanu 

pierādošu dokumentu var kalpot noslēgts līgums par decentralizētajā kanalizācijas sistēmā uzkrāto 

notekūdeņu un nosēdumu nodošanu attīrīšanai vai decentralizēto kanalizācijas pakalpojumu 

saņemšanas darījumu apliecinošs attaisnojuma dokuments, kurā uzrādīta pakalpojumu sniegšanas 

adrese, dati par savākto notekūdeņu daudzumu, pakalpojumu sniegšanas datums un pakalpojumu 

sniedzēja rekvizīti. 
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IX. Atbildība par saistošo noteikumu neievērošanu 

 

31. Saistošo noteikumu izpildi kontrolēt un sastādīt administratīvos protokolus savas kompetences 

robežās ir tiesīgas šādas amatpersonas:  

     31.1. pašvaldības policijas amatpersonas;  

     31.2. sabiedrisko ūdenssaimniecības pakalpojumu sniedzēja amatpersonas, ja tiesības sastādīt 

administratīvo protokolu viņiem noteiktas pašvaldības iekšējos normatīvajos aktos;  

     31.3. citas pašvaldības institūcijas.  

32. Par šo saistošo noteikumu prasību neievērošanu izsaka brīdinājumu vai uzliek naudas sodu: 

fiziskām personām – līdz 350 EUR, juridiskām personām – līdz 1400 EUR.  

33. Administratīvos protokolus izskata pašvaldības Administratīvā komisija.  

34. Administratīvais sods šo saistošo noteikumu pārkāpēju neatbrīvo no pienākuma novērst 

pārkāpumu, kā arī no pārkāpuma rezultātā nodarīto zaudējumu atlīdzināšanas.  
 

X. Noslēguma jautājumi 
 

35. Ja ekspluatētā decentralizētā kanalizācijas sistēma neatbilst šajos saistošajos noteikumos un 

normatīvajos aktos izvirzītajām prasībām, decentralizētās kanalizācijas sistēmas īpašnieks vai 

valdītājs nodrošina tās atbilstību šo saistošo noteikumu un normatīvo aktu prasībām ne vēlāk kā līdz 

2021. gada 31. decembrim.  

36. Tērvetes novada pašvaldības administratīvajā teritorijā esoša nekustamā īpašuma īpašnieks vai 

valdītājs līdz 2020.gada 31.decembrim iesniedz decentralizēto kanalizācijas sistēmu reģistra 

uzturētājam pirmreizējo decentralizētās kanalizācijas sistēmas reģistrācijas apliecinājumu.  

37. Saistošie noteikumi publicējami oficiālajā izdevumā “Latvijas Vēstnesis” un stājas spēkā 

nākamajā dienā pēc publicēšanas.  

 

Domes priekšsēdētāja                                                                            D. Reinika 
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Tērvetes novada domes saistošo noteikumu Nr. 14 

„Par decentralizēto kanalizācijas pakalpojumu sniegšanas un uzskaites kārtību Tērvetes 

novada pašvaldībā” 

 

PASKAIDROJUMA RAKSTS 

 

Paskaidrojuma raksta sadaļas Norādāmā informācija 

1.Projekta nepieciešamības 

pamatojums  

Saistošie noteikumi izstrādāti ievērojot Ūdenssaimniecības 

pakalpojumu likuma 6.panta ceturtās daļas 5.punktu, kas paredz, 

ka pašvaldības dome izdod saistošos noteikumus, kuros paredz 

decentralizēto kanalizācijas pakalpojumu sniegšanas un uzskaites 

kārtību.  

2. Īss projekta satura izklāsts  Saistošie noteikumi nosaka:  

1) decentralizēto kanalizācijas sistēmu, kuras nav pievienotas 

sabiedrisko ūdenssaimniecības pakalpojumu sniedzēja 

centralizētajai kanalizācijas sistēmai, kontroles un uzraudzības 

kārtību;  

2) minimālo biežumu notekūdeņu un nosēdumu izvešanai no 

decentralizētajām kanalizācijas sistēmām;  

3) prasību minimumu asenizatoriem;  

4) asenizatoru reģistrācijas kārtību;  

5) decentralizēto kanalizācijas sistēmu reģistrācijas kārtību;  

6) decentralizēto kanalizācijas pakalpojumu sniegšanas un 

uzskaites kārtību, tai skaitā pašvaldības kompetenci minētajā 

jomā;  

7) decentralizēto kanalizācijas sistēmu īpašnieku un valdītāju 

pienākumus;  

8) atbildību par saistošo noteikumu pārkāpumiem.  

3. Informācija par plānoto 

projekta ietekmi uz pašvaldības 

budžetu   

Nav būtiskas ietekmes  

 

4. Informācija par plānoto 

projekta ietekmi uz sabiedrību 

(mērķgrupām) un 

uzņēmējdarbības vidi 

pašvaldības teritorijā  

Saistošo noteikumu mērķgrupa ir decentralizēto kanalizācijas 

pakalpojumu sniedzēji Tērvetes novada teritorijā un 

decentralizētās kanalizācijas sistēmas īpašnieki vai valdītāji. 

 

5.Informācija par 

administratīvajām procedūrām  

Saistošo noteikumu izpildes ievērošanu kontrolēs Tērvetes 

novada dome šo noteikumu paredzētajā kārtībā un Tērvetes 

novada pašvaldības policijas amatpersonas.  

Institūcijas, kurās privātpersona var vērsties saistošo noteikumu 

piemērošanā ir Tērvetes novada dome un decentralizēto 

kanalizācijas pakalpojumu sniedzēji. 

6. Informācija par konsultācijām 

ar privātpersonām  

Pēc Saistošo noteikumu projekta izskatīšanas Finanšu komitejas 

sēdē projekts publicēts pašvaldības tīmekļa vietnē 

www.tervetesnovads.lv, lai sabiedrības pārstāvjiem būtu iespējas 

izteikt priekšlikumus vai iebildumus. 

 

 
Domes priekšsēdētāja                     D. Reinika 

http://www.tervetesnovads.lv/

