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LATVIJAS REPUBLIKA 

TĒRVETES NOVADA DOME 
Reģ.Nr.90001465562 

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

e-pasts: tervetesnd@tervetesnd.lv 
 

 

TĒRVETES NOVADA TĒRVETES PAGASTĀ 

 

SĒDES PROTOKOLS 
 

 

28.11.2019                                                                                                      Nr. 19 

 

 

Tērvetes novads, Zelmeņi 

Sēde sasaukta plkst. 11.20 

Sēde atklāta plkst.11.20 

 

 

DARBA KĀRTĪBĀ 

 

* Izpilddirektora ziņojums 

 

1. Par adrešu maiņu ēkām “Bukaišu skola”, Bukaišu pagasts, Tērvetes novads 

2. Par nekustama īpašuma „Stārķēni” sadalīšanu, nosaukuma un zemes lietošanas mērķa 

piešķiršanu 

3. Par adreses maiņu ēkai un adrešu piešķiršanu ēkas telpu grupām īpašumā “Bukaišu skola”, 

Bukaišu pagasts, Tērvetes novads 

4. Par zemes nomas līguma noslēgšanu 

5. Par zemes nomas līguma noslēgšanu 

6. Par zemes nomas līguma noslēgšanu 

7. Par saistošo noteikumu Nr. 16 “Grozījumi Tērvetes novada domes 2013. gada 28. marta 

saistošajos noteikumos Nr. 3 “Par Tērvetes novada simboliku””  apstiprināšanu    

8. Par saistošo noteikumu Nr. 17 “Grozījumi Tērvetes novada domes 2011. gada 21. jūlija 

saistošajos noteikumos Nr. 11 “Specializēto tūristu transportlīdzekļu izmantošanas un 

reģistrācijas nosacījumi Tērvetes novadā”” apstiprināšanu    

9. Par saistošo noteikumu Nr. 18 “Grozījumi Tērvetes novada domes 2013. gada 15. augusta 

saistošajos noteikumos Nr. 14 “Mājdzīvnieku uzturēšanas noteikumi”” apstiprināšanu    

10. Par saistošo noteikumu Nr. 19 “Grozījums Tērvetes novada domes 2016. gada 28. aprīļa 

saistošajos noteikumos Nr. 4 “Par licencēto makšķerēšanu Tērvetes ūdenskrātuvē 2016.- 

2026. gadā”” apstiprināšanu 

11. Par saistošo noteikumu Nr. 20 “Grozījumi Tērvetes novada domes 2017. gada 29. jūnija 

saistošajos noteikumos Nr. 11 “Sabiedrisko ūdenssaimniecības pakalpojumu sniegšanas un 

lietošanas kārtība Tērvetes novadā”” apstiprināšanu 
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12. Par saistošo noteikumu Nr. 21 “Grozījumi Tērvetes novada domes 2018. gada 6. aprīļa 

saistošajos noteikumos Nr. 7 “Par reklāmas izvietošanu Tērvetes novadā”” apstiprināšanu 

13. Par saistošo noteikumu Nr. 22 “Grozījumi Tērvetes novada domes 2018. gada 31. maija 

saistošajos noteikumos Nr. 14 “Par decentralizēto kanalizācijas pakalpojumu sniegšanas un 

uzskaites kārtību Tērvetes novada pašvaldībā”” apstiprināšanu    

14. Par saistošo noteikumu Nr. 23 “Grozījumi Tērvetes novada domes 2018. gada 31. maija 

saistošajos noteikumos Nr. 16 “Sabiedriskās kārtības saistošie noteikumi sporta un bērnu 

rotaļu laukumos”” apstiprināšanu    

15. Par saistošo noteikumu Nr. 24 Grozījumi Tērvetes novada domes 2018. gada 28. jūnija 

saistošajos noteikumos Nr. 18 “Nekustamo īpašumu uzturēšanas noteikumi Tērvetes 

novadā” apstiprināšanu   

16. Par saistošo noteikumu Nr. 25 “Grozījumi Tērvetes novada domes 2019. gada 25. aprīļa 

saistošajos noteikumos Nr. 7 “Par Tērvetes novada pašvaldības kapsētu uzturēšanu un 

izmantošanu”” apstiprināšanu    

17. Par saistošo noteikumu Nr. 26 “Grozījumi Tērvetes novada domes 2013. gada 21. 

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

novadā”” apstiprināšanu    

18. Par saistošo noteikumu Nr. 27  “Grozījumi Tērvetes novada domes 2018. gada 31. maija 

saistošajos noteikumos Nr. 15  “Sabiedriskās kārtības saistošie noteikumi Tērvetes novadā”” 

apstiprināšanu 

19. Par nekustamā īpašuma “Kauliņi - pašvaldības” izsoles rezultātu apstiprināšanu 

20. Par nekustamā īpašuma “Podnieki” izsoles rezultātu apstiprināšanu 

21. Par apstiprinātās pakalpojuma maksas apmēra pārskatīšanu 

22. Par finansējuma piešķiršanu 

23. Par saistošo  noteikumu  Nr. 28 „Grozījumi Tērvetes novada domes 2019. gada 21. 

februāra saistošajos noteikumos Nr. 3 „Tērvetes novada pašvaldības budžets 2019. gadam”” 

apstiprināšanu 

24. Par SAC “Tērvete” maksas pakalpojumu apstiprināšanu 

 

 

Sēdi vada domes priekšsēdētāja Dace Reinika 

Sēdi protokolē lietvede Santa Hibšmane 

 

Sēdē piedalās: 

Dace Reinika, Arvīds Bruss, Sandris Laizāns, Ieva Krūmiņa, Dzintra Sirsone, Madara 

Darguža, Ainārs Miķelsons, Indriķis Vēveris 

 

Sēdē nepiedalās: Linda Karloviča – atrodas atvaļinājumā, M. Darguža ir ieradusies uz sēdes 

sākumu, bet nepiedalās turpmākajā sēdē,  sākot no darba kārtības pirmā punkta izskatīšanas 

 

Piedalās  pašvaldības darbinieki: Domes izpilddirektors Māris Berlands, datortīklu 

administrators Aivars Narvaišs 

 

Domes priekšsēdētāja aicina apstiprināt darba kārtību ar 24 jautājumiem 

 

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

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

dome NOLEMJ: 

 

Apstiprināt darba kārtību ar 24 jautājumiem 
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Tērvetes novada pašvaldības izpilddirektora 

2019. gada 28. novembra  ziņojums par pašvaldības darbu. 

 

*    7. novembrī  noslēdzās atklāts konkurss "Ūdensvadu atjaunošana sociālajam 

aprūpes centram "Tērvete"". Saņemti trīs pretendentu piedāvājumi. SIA 

"AMATNIEKS"  iesniedza piedāvājumu par 165 000,00 EUR, SIA "ĢL Konsultants" 

par 172 800,00 EUR, bet SIA "WOLTEC " par 146 970,07 EUR. Notiek piedāvājumu 

izvērtēšana. 

 

*  Sakarā ar to, ka no Lauku atbalsta dienesta ir saņemts lēmums par  projekta 

iesnieguma apstiprināšanu ELFLA Lauku attīstības programmas  2014.-2020. gadam 

apakšpasākuma  "Darbību  īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības 

stratēģiju " projektam "Pālenu kapličas iekštelpu restaurācija", noslēgts līgums par  

būvuzraudzības darbu veikšanu ar SIA "BĒRZIŅA BŪVFIRMA" par līgumcenu 

748,00 EUR, tajā skaitā  PVN. 

 

*   7. novembrī bez rezultātiem noslēdzās Tērvetes novada pašvaldības nekustamā 

īpašuma "Atpūtas"-9 , Tērvetes pagasts, Tērvetes novads,  trīsistabu dzīvokļa ar kopējo 

platību 71,9 m2 un nosacīto sākuma cenu 3 800 EUR izsole, jo izsolei nebija pieteicies 

neviens dalībnieks. 

 

*    Savukārt izsolei Tērvetes novada pašvaldības nekustamajam īpašumam "Kauliņi", 

Augstkalnes pagasts, Tērvetes novads, 0,88 ha platībā ar izsolāmā objekta nosacīto 

sākuma cenu 4600 EUR bija pieteicies viens dalībnieks, kurš pirms izsoles savu dalību 

atsauca. Šajā sakarā  izsoles objektu par izsoles sākumcenu ir piedāvāts iegūt savā 

īpašumā  pirmpirkuma tiesīgajai personai.  

   

*   24. oktobrī noslēdzās sociālās aprūpes centra "Tērvete" cenu aptauja "Funkcionālo 

gultu, matraču un mehānisko ratiņkrēslu iegāde". Cenu aptaujā piedalījās pieci 

pretendenti - UAB "Kasko Group", SIA "MNS ELPA", SIA "Golan Group", UAB 

"Amedika" un SIA "Uniko". Rezultātā, izvēloties piedāvājumus ar zemāko cenu,  ir 

noslēgti piegādes- pirkuma līgumi ar UAB "KASKO GROUP" par 10 elektroniski 

regulējamu funkcionālo gultu Economic II un 10 matraču izgulējumu profilaksei iegādi 

par kopējo cenu 5880,00 EUR, ieskaitot 12% PVN. 

  Otrs piegādes pirkuma līgums noslēgts ar SIA "NMS ELPA" par 5 riteņkrēslu H011, 

Timago iegādi par kopējo summu 834,40 EUR, tajā skaitā PVN 12%. 

 

*   8. novembrī noslēdzās cenu aptauja par būvuzraudzības veikšanu objektā "Autoceļa 

Te-8 "Mālzemnieki-Īkšķīši" 0,000-0,766 km pārbūve", Tērvetes pagastā, Tērvetes 

novadā. Cenu piedāvājumus iesniedza visi trīs uzaicinātie pretendenti. SIA "VERSTIS" 

iesniedza piedāvājumu par 2800,00 EUR, pašnodarbinātais Uldis Silinevičs par 

2655,00 EUR, bet SIA "RS Būvnieks" piekrita sniegt pakalpojumu par 2930,00 EUR. 

Sekojoši tiks slēgts būvuzraudzības līgums ar lētākā piedāvājuma iesniedzēju Uldi 

Silineviču, sertifikāts Nr.5-01250.  

 

*  Savukārt 1. novembrī noslēdzās cenu aptauja "Tērvetes novada kultūras nama zāles 

apskaņošanas sistēmas iegāde un uzstādīšana ēkā "Zelmeņi", Tērvetes pagasts, Tērvetes 

novads", saskaņā ar specifikāciju. 



4 

 

   Piedāvājumus iesniedza visi uzaicinātie pretendenti. SIA "A-T Trade Music" iesūtīja 

piedāvājumu par 3395,45 EUR, SIA "MŪZIKAS CENTRS AL" par 3574,68 EUR, bet 

SIA "Naktsmaiņa Pro" par 3434,59 EUR, neieskaitot PVN. 

11. novembrī noslēgts līgums ar SIA "A-T Trade Music" par apskaņošanas iekārtu 

iegādi un uzstādīšanu Tērvetes novada kultūras nama lielajā zālē. Līgumdarbi jāizpilda 

30 dienu laikā. 

 

*   8. novembrī tika izsūtīti 3 uzaicinājumi piedalīties cenu aptaujā "Aktieru telpas 

remonts ēkā "Zelmeņi", Tērvetes pagasts, Tērvetes novads. Līdz noteiktajam 

piedāvājumu iesniegšanas termiņam tika saņemti tikai divi piedāvājumi. SIA 

"Kurzemes amatnieks A" iesniedza piedāvājumu par 3995,42 EUR, bet SIA "Skorpions 

VS" par 3877,96 EUR, neieskaitot PVN. Sekojoši tika noslēgts līgums ar SIA 

"Skorpions VS" par darbu izpildi līdz 29. novembrim. 

 

*  Turpinās būvdarbi objektos "Kroņauces stadiona pārbūve" un "Ugunsdzēsēju garāžas 

ēkas "Jaunzelmeņi" pārbūve". Kroņauces stadionā pēc šķembu izlīdzinošās kārtas 

ieklāšanas skrejceliņiem un bruģēšanas darbu pabeigšanas iestāsies darbu tehnoloģiskā 

pauze un stadiona pārbūves pirmās kārtas atlikušie darbi tiks pabeigti pavasarī. 

Ugunsdzēsēju garāžas pārbūvi plānots pabeigt šajā gadā. 

 

*    Novembra mēnesī Komunālo, dzīvokļu jautājumu un parādu piedziņas komisijai 

nav iesniegts neviens iesniegums. 

 

 

 

1. paragrāfs 

Par adrešu maiņu ēkām “Bukaišu skola”, Bukaišu pagasts, Tērvetes novads 

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. 143 “Par adrešu maiņu ēkām “Bukaišu skola”, Bukaišu pagasts, 

Tērvetes novads” 

 

 

 

 

2. paragrāfs 

Par nekustamā īpašuma „Stārķēni” sadalīšanu, nosaukuma un zemes lietošanas 

mērķa piešķiršanu 

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. 144 “Par nekustamā īpašuma “Stārķēni” sadalīšanu, nosaukuma un 

zemes lietošanas mērķa piešķiršanu” 
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3. paragrāfs 

Par adreses maiņu ēkai un adrešu piešķiršanu ēkas telpu grupām īpašumā “Bukaišu 

skola”, Bukaišu pagasts, Tērvetes novads 
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. 145 “Par adreses maiņu ēkai un adrešu piešķiršanu ēkas telpu 

grupām īpašumā “Bukaišu skola”, Bukaišu pagasts, Tērvetes novads” 

 

 

4. paragrāfs 

Par zemes nomas līguma noslēgšanu 

                                                      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. 146 “Par zemes nomas līguma noslēgšanu” 

5. paragrāfs 

Par zemes nomas līguma noslēgšanu 

D. Reinika 

                                                       

 

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

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

NOLEMJ: 

 

 Pieņemt lēmumu Nr. 147 “Par zemes nomas līguma noslēgšanu” 

 

 

 

6. paragrāfs 

Par zemes nomas līguma noslēgšanu 

                                                      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. 148 “Par zemes nomas līguma noslēgšanu” 
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7. paragrāfs 

Par saistošo noteikumu Nr. 16 

“Grozījumi Tērvetes novada domes 2013. gada 28. marta 

saistošajos noteikumos Nr. 3 “Par Tērvetes novada simboliku”” apstiprināšanu  
D. Reinika 

 

     Tērvetes novada dome, izskatot Finanšu komitejas iesniegto lēmuma projektu par 

Tērvetes novada domes saistošo noteikumu Nr. 16 “Grozījumi Tērvetes novada domes 2013. 

gada 28. marta saistošajos noteikumos Nr. 3 “Par Tērvetes novada simboliku””  

apstiprināšanu, pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām”   21. pantu un 43. pantu, ievērojot 

Finanšu komitejas 2019. gada 21. novembra lēmumu, 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. 16 „Grozījumi 

Tērvetes novada domes 2013. gada 28. marta saistošajos noteikumos Nr. 3  “Par Tērvetes 

novada simboliku”” (turpmāk – saistošie noteikumi). 
 

2. Pēc saistošo noteikumu un paskaidrojuma raksta parakstīšanas triju darba dienu laikā 

elektroniskā veidā nosūtīt saistošos noteikumus atzinuma sniegšanai Vides aizsardzības un 

reģionālās attīstības ministrijai. 

 

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

iebildumi par pieņemto saistošo noteikumu tiesiskumu, publicēt saistošos noteikumus 

oficiālajā izdevumā „Latvijas Vēstnesis”, pašvaldības tīmekļa vietnē  

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

pašvaldības administrācijas ēkā un pagastu pārvaldēs.  

 

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

 

 

 

  

 

 

8. paragrāfs 

Par saistošo noteikumu Nr. 17 

“Grozījumi Tērvetes novada domes 2011.gada 21.jūlija 

saistošajos noteikumos Nr. 11 “Specializēto tūristu transportlīdzekļu  

izmantošanas un reģistrācijas nosacījumi Tērvetes novadā”” apstiprināšanu    
D. Reinika 

           

    Tērvetes novada dome, izskatot Finanšu komitejas iesniegto lēmuma projektu par Tērvetes 

novada domes saistošo noteikumu  Nr. 17 “Grozījumi Tērvetes novada domes 2011. gada 

21. jūlija saistošajos noteikumos Nr. 11 “Specializēto tūristu transportlīdzekļu izmantošanas 

un reģistrācijas nosacījumi Tērvetes novadā””  apstiprināšanu, pamatojoties uz likuma „Par 

pašvaldībām”  21. pantu un 45. pantu, ievērojot Finanšu komitejas 2019. gada 21. novembra 

lēmumu, 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.  Apstiprināt Tērvetes novada domes saistošos noteikumus Nr. 17 “Grozījumi Tērvetes 

novada domes 2011. gada 21. jūlija saistošajos noteikumos Nr. 11 “Specializēto tūristu 

transportlīdzekļu izmantošanas un reģistrācijas nosacījumi Tērvetes novadā”” (turpmāk – 

saistošie noteikumi). 
 

2. Pēc saistošo noteikumu un paskaidrojuma raksta parakstīšanas triju darba dienu laikā 

elektroniskā veidā nosūtīt saistošos noteikumus atzinuma sniegšanai Vides aizsardzības un 

reģionālās attīstības ministrijai. 

 

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

iebildumi par pieņemto saistošo noteikumu tiesiskumu, publicēt saistošos noteikumus 

oficiālajā izdevumā „Latvijas Vēstnesis”, pašvaldības tīmekļa vietnē  

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

pašvaldības administrācijas ēkā un pagastu pārvaldēs.  

 

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

 

 

 

 

 

9. paragrāfs 

Par saistošo noteikumu Nr. 18 

“Grozījumi Tērvetes novada domes 2013. gada 15. augusta 

saistošajos noteikumos Nr. 14 “Mājdzīvnieku uzturēšanas noteikumi”” 

apstiprināšanu    

D. Reinika 

 

             Tērvetes novada dome, izskatot Finanšu komitejas iesniegto lēmuma projektu par 

Tērvetes novada domes saistošo noteikumu  Nr. 18 “Grozījumi Tērvetes novada domes 

2013. gada 15. augusta saistošajos noteikumos Nr. 14 “Mājdzīvnieku uzturēšanas 

noteikumi”” apstiprināšanu, pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām”  21. pantu un 

45. pantu, ievērojot Finanšu komitejas 2019. gada 21. novembra lēmumu, 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 “Grozījumi Tērvetes 

novada domes 2013. gada 15. augusta saistošajos noteikumos Nr. 14 “Mājdzīvnieku 

uzturēšanas noteikumi”” (turpmāk – saistošie noteikumi). 
 

     2. Pēc saistošo noteikumu un paskaidrojuma raksta parakstīšanas triju darba dienu laikā 

elektroniskā veidā nosūtīt saistošos noteikumus atzinuma sniegšanai Vides aizsardzības un 

reģionālās attīstības ministrijai. 

 

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

iebildumi par pieņemto saistošo noteikumu tiesiskumu, publicēt saistošos noteikumus 

oficiālajā izdevumā „Latvijas Vēstnesis”, pašvaldības tīmekļa vietnē  

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

pašvaldības administrācijas ēkā un pagastu pārvaldēs.  

 

http://www.tervetesnovads.lv/
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     4. Kontroli par šī lēmuma izpildi veikt Tērvetes novada domes izpilddirektoram.  

 

 

 

 

 

10. paragrāfs 

Par saistošo noteikumu Nr. 19 

“Grozījums Tērvetes novada domes 2016.gada 28.aprīļa saistošajos noteikumos 

Nr. 4 “Par licencēto makšķerēšanu Tērvetes ūdenskrātuvē 2016.- 2026.gadā”” 

apstiprināšanu 

D. Reinika 

 

             Tērvetes novada dome, izskatot Finanšu komitejas iesniegto lēmuma projektu par 

Tērvetes novada domes saistošo noteikumu Nr. 19 “Grozījums Tērvetes novada domes 2016. 

gada 28. aprīļa saistošajos noteikumos Nr. 4 “Par licencēto makšķerēšanu Tērvetes 

ūdenskrātuvē 2016.-2026. gadā”” apstiprināšanu, pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām”  

21. pantu un 43. pantu, ievērojot Finanšu komitejas 2019. gada 21. novembra lēmumu, 

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. 19 “Grozījums Tērvetes 

novada domes 2016. gada 28. aprīļa saistošajos noteikumos Nr. 4 “Par licencēto 

makšķerēšanu Tērvetes ūdenskrātuvē 2016.-2026. gadā”” (turpmāk – saistošie noteikumi). 
 

 

     2. Pēc saistošo noteikumu un paskaidrojuma raksta parakstīšanas triju darba dienu laikā 

elektroniskā veidā nosūtīt saistošos noteikumus atzinuma sniegšanai Vides aizsardzības un 

reģionālās attīstības ministrijai. 

 

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

iebildumi par pieņemto saistošo noteikumu tiesiskumu, publicēt saistošos noteikumus 

oficiālajā izdevumā „Latvijas Vēstnesis”, pašvaldības tīmekļa vietnē  

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

pašvaldības administrācijas ēkā un pagastu pārvaldēs.  

 

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

Par saistošo noteikumu Nr. 20 

“Grozījumi Tērvetes novada domes 2017. gada 29. jūnija saistošajos noteikumos 

Nr. 11 “Sabiedrisko ūdenssaimniecības pakalpojumu sniegšanas un lietošanas  

kārtība Tērvetes novadā”” apstiprināšanu 

D. Reinika 

 

             Tērvetes novada dome, izskatot Finanšu komitejas iesniegto lēmuma projektu par 

Tērvetes novada domes saistošo noteikumu Nr. 20 “Grozījumi Tērvetes novada domes 2017. 

gada 29. jūnija saistošajos noteikumos Nr. 11 “Sabiedrisko ūdenssaimniecības pakalpojumu 

sniegšanas un lietošanas kārtība Tērvetes novadā”” apstiprināšanu, pamatojoties uz likuma 

„Par pašvaldībām”  21. pantu un 45. pantu, ievērojot Finanšu komitejas 2019. gada 21. 

novembra lēmumu, 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 2017. gada 29. jūnija saistošajos noteikumos Nr. 11 “Sabiedrisko 

ūdenssaimniecības pakalpojumu sniegšanas un lietošanas kārtība Tērvetes novadā”” 

(turpmāk – saistošie noteikumi). 
 

     2. Pēc saistošo noteikumu un paskaidrojuma raksta parakstīšanas triju darba dienu laikā 

elektroniskā veidā nosūtīt saistošos noteikumus atzinuma sniegšanai Vides aizsardzības un 

reģionālās attīstības ministrijai. 

 

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

iebildumi par pieņemto saistošo noteikumu tiesiskumu, publicēt saistošos noteikumus 

oficiālajā izdevumā „Latvijas Vēstnesis”, pašvaldības tīmekļa vietnē  

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

pašvaldības administrācijas ēkā un pagastu pārvaldēs.  

 

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

 

 

 

 

 

12. paragrāfs 

Par saistošo noteikumu Nr. 21 

“Grozījumi Tērvetes novada domes 2018. gada 6. aprīļa saistošajos noteikumos 

Nr. 7 “Par reklāmas izvietošanu Tērvetes novadā”” apstiprināšanu 

D. Reinika 

 

             Tērvetes novada dome, izskatot Finanšu komitejas iesniegto lēmuma projektu par 

Tērvetes novada domes saistošajiem noteikumiem  Nr. 21 “Grozījumi Tērvetes novada 

domes 2018. gada 6. aprīļa saistošajos noteikumos Nr. 7 “Par reklāmas izvietošanu Tērvetes 

novadā”” apstiprināšanu, pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām”  21. pantu un 43. pantu, 

ievērojot Finanšu komitejas 2019. gada 21. novembra lēmumu, 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.  Apstiprināt Tērvetes novada domes saistošos noteikumus Nr. 21 “Grozījumi Tērvetes 

novada domes 2018. gada 6. aprīļa saistošajos noteikumos Nr. 7 “Par reklāmas izvietošanu 

Tērvetes novadā”” (turpmāk – saistošie noteikumi).   
 

     2. Pēc saistošo noteikumu un paskaidrojuma raksta parakstīšanas triju darba dienu laikā 

elektroniskā veidā nosūtīt saistošos noteikumus atzinuma sniegšanai Vides aizsardzības un 

reģionālās attīstības ministrijai. 

 

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

iebildumi par pieņemto saistošo noteikumu tiesiskumu, publicēt saistošos noteikumus 

oficiālajā izdevumā „Latvijas Vēstnesis”, pašvaldības tīmekļa vietnē  

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

pašvaldības administrācijas ēkā un pagastu pārvaldēs.  

 

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

 

 

13. paragrāfs 

Par saistošo noteikumu Nr. 22 

“Grozījumi Tērvetes novada domes 2018.gada 31.maija 

saistošajos noteikumos Nr. 14 “Par decentralizēto kanalizācijas pakalpojumu 

sniegšanas un uzskaites kārtību Tērvetes novada pašvaldībā”” apstiprināšanu    
D. Reinika 

 

             Tērvetes novada dome, izskatot Finanšu komitejas iesniegto lēmuma projektu par 

Tērvetes novada domes saistošo noteikumu Nr. 22 “Grozījumi Tērvetes novada domes 2018. 

gada 31. maija saistošajos noteikumos Nr. 14 “Par decentralizēto kanalizācijas pakalpojumu 

sniegšanas un uzskaites kārtību Tērvetes novada pašvaldībā”” apstiprināšanu, pamatojoties 

uz likuma „Par pašvaldībām”  21. pantu un 45. pantu, ievērojot Finanšu komitejas 2019. 

gada 21. novembra lēmumu, 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. 22 “Grozījumi Tērvetes 

novada domes 2018. gada 31. maija saistošajos noteikumos Nr. 14 “Par decentralizēto 

kanalizācijas pakalpojumu sniegšanas un uzskaites kārtību Tērvetes novada pašvaldībā”” 

(turpmāk – saistošie noteikumi). 
 

     2. Pēc saistošo noteikumu un paskaidrojuma raksta parakstīšanas triju darba dienu laikā 

elektroniskā veidā nosūtīt saistošos noteikumus atzinuma sniegšanai Vides aizsardzības un 

reģionālās attīstības ministrijai. 

 

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

iebildumi par pieņemto saistošo noteikumu tiesiskumu, publicēt saistošos noteikumus 

oficiālajā izdevumā „Latvijas Vēstnesis”, pašvaldības tīmekļa vietnē  

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

pašvaldības administrācijas ēkā un pagastu pārvaldēs.  

 

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

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

Par saistošo noteikumu Nr. 23 

“Grozījumi Tērvetes novada domes 2018. gada 31. maija 

saistošajos noteikumos Nr. 16 “Sabiedriskās kārtības saistošie noteikumi sporta 

un bērnu rotaļu laukumos”” apstiprināšanu   
D. Reinika 

  
             Tērvetes novada dome, izskatot Finanšu komitejas iesniegto lēmuma projektu par 

Tērvetes novada domes saistošo noteikumu Nr. 23 “Grozījumi Tērvetes novada domes 2018. 

gada 31. maija saistošajos noteikumos Nr. 16 “Sabiedriskās kārtības saistošie noteikumi 

sporta un bērnu rotaļu laukumos””   apstiprināšanu, pamatojoties uz likuma „Par 

pašvaldībām”  21. pantu un 45. pantu, ievērojot Finanšu komitejas 2019. gada 21. novembra 

lēmumu, 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. 23 “Grozījumi Tērvetes 

novada domes 2018. gada 31. maija saistošajos noteikumos Nr. 16 “Sabiedriskās kārtības 

saistošie noteikumi sporta un bērnu rotaļu laukumos”” (turpmāk – saistošie noteikumi).   
 

     2. Pēc saistošo noteikumu un paskaidrojuma raksta parakstīšanas triju darba dienu laikā 

elektroniskā veidā nosūtīt saistošos noteikumus atzinuma sniegšanai Vides aizsardzības un 

reģionālās attīstības ministrijai. 

 

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

iebildumi par pieņemto saistošo noteikumu tiesiskumu, publicēt saistošos noteikumus 

oficiālajā izdevumā „Latvijas Vēstnesis”, pašvaldības tīmekļa vietnē  

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

pašvaldības administrācijas ēkā un pagastu pārvaldēs.  

 

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

. 

 

 

15. paragrāfs 

Par saistošo noteikumu Nr. 24 

Grozījumi Tērvetes novada domes 2018. gada 28. jūnija 

saistošajos noteikumos Nr. 18 “Nekustamo īpašumu uzturēšanas noteikumi 

Tērvetes novadā” apstiprināšanu    
D. Reinika 

 

             Tērvetes novada dome, izskatot Finanšu komitejas iesniegto lēmuma projektu par 

Tērvetes novada domes saistošo noteikumu Nr. 24 “Grozījumi Tērvetes novada domes 2018. 

gada 28. jūnija saistošajos noteikumos Nr. 18 “Nekustamo īpašumu uzturēšanas noteikumi 

Tērvetes novadā””   apstiprināšanu, pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām”  21. pantu 

un 45. pantu, ievērojot Finanšu komitejas 2019. gada 21. novembra lēmumu, atklāti vārdiski 

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

I. Vēveris), PRET – nav, ATTURAS - nav, NOLEMJ: 
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     1.  Apstiprināt Tērvetes novada domes saistošos noteikumus Nr. 24 “Grozījumi Tērvetes 

novada domes 2018. gada 28. jūnija saistošajos noteikumos Nr. 18 “Nekustamo īpašumu 

uzturēšanas noteikumi Tērvetes novadā”” (turpmāk – saistošie noteikumi). 
 

     2. Pēc saistošo noteikumu un paskaidrojuma raksta parakstīšanas triju darba dienu laikā 

elektroniskā veidā nosūtīt saistošos noteikumus atzinuma sniegšanai Vides aizsardzības un 

reģionālās attīstības ministrijai. 

 

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

iebildumi par pieņemto saistošo noteikumu tiesiskumu, publicēt saistošos noteikumus 

oficiālajā izdevumā „Latvijas Vēstnesis”, pašvaldības tīmekļa vietnē  

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

pašvaldības administrācijas ēkā un pagastu pārvaldēs.  

 

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

 

 

 

16. paragrāfs 

Par saistošo noteikumu Nr. 25 

“Grozījumi Tērvetes novada domes 2019. gada 25. aprīļa 

saistošajos noteikumos Nr. 7 “Par Tērvetes novada pašvaldības kapsētu 

uzturēšanu un izmantošanu”” apstiprināšanu    
D. Reinika 

 

             Tērvetes novada dome, izskatot Finanšu komitejas iesniegto lēmuma projektu par 

Tērvetes novada domes saistošo noteikumu Nr. 25 “Grozījumi Tērvetes novada domes 2019. 

gada 25. aprīļa saistošajos noteikumos Nr. 7 “Par Tērvetes novada pašvaldības kapsētu 

uzturēšanu un izmantošanu”” apstiprināšanu, pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām”  21. 

pantu un 43. pantu, ievērojot Finanšu komitejas 2019. gada 21. novembra lēmumu, 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. 25 “Grozījumi Tērvetes 

novada domes 2019. gada 25. aprīļa saistošajos noteikumos Nr. 7 “Par Tērvetes novada 

pašvaldības kapsētu uzturēšanu un izmantošanu”” (turpmāk – saistošie noteikumi). 

 

     2. Pēc saistošo noteikumu un paskaidrojuma raksta parakstīšanas triju darba dienu laikā 

elektroniskā veidā nosūtīt saistošos noteikumus atzinuma sniegšanai Vides aizsardzības un 

reģionālās attīstības ministrijai. 

 

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

iebildumi par pieņemto saistošo noteikumu tiesiskumu, publicēt saistošos noteikumus 

oficiālajā izdevumā „Latvijas Vēstnesis”, pašvaldības tīmekļa vietnē  

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

pašvaldības administrācijas ēkā un pagastu pārvaldēs.  

 

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

 

http://www.tervetesnovads.lv/


13 

 

 

17. paragrāfs 

Par saistošo noteikumu Nr. 26 

“Grozījumi Tērvetes novada domes 2013. gada 21. novembra 

saistošajos noteikumos Nr. 29 “Par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu 

Tērvetes novadā”” apstiprināšanu    
D. Reinika 

 

             Tērvetes novada dome, izskatot Finanšu komitejas iesniegto lēmuma projektu par 

Tērvetes novada domes saistošo noteikumu Nr. 26 “Grozījumi Tērvetes novada domes 2013. 

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

Tērvetes novadā”” apstiprināšanu, pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām”  21. pantu un 

45. pantu, ievērojot Finanšu komitejas 2019. gada 21. novembra lēmumu, 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. 26 “Grozījumi Tērvetes 

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

atkritumu apsaimniekošanu Tērvetes novadā”” (turpmāk – saistošie noteikumi). 
 

     2. Pēc saistošo noteikumu un paskaidrojuma raksta parakstīšanas triju darba dienu laikā 

elektroniskā veidā nosūtīt saistošos noteikumus atzinuma sniegšanai Vides aizsardzības un 

reģionālās attīstības ministrijai. 

 

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

iebildumi par pieņemto saistošo noteikumu tiesiskumu, publicēt saistošos noteikumus 

oficiālajā izdevumā „Latvijas Vēstnesis”, pašvaldības tīmekļa vietnē  

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

pašvaldības administrācijas ēkā un pagastu pārvaldēs.  

 

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

 

 

 

 

18. paragrāfs 

Par saistošo noteikumu Nr. 27 

“Grozījumi Tērvetes novada domes 2018. gada 31. maija saistošajos noteikumos 

Nr.  15  “Sabiedriskās kārtības saistošie noteikumi Tērvetes novadā””  

apstiprināšanu    

D. Reinika 

 

             Tērvetes novada dome, izskatot Finanšu komitejas iesniegto lēmuma projektu par 

Tērvetes novada domes saistošo noteikumu Nr. 27 “Grozījumi Tērvetes novada domes 2018. 

gada 31. maija saistošajos noteikumos Nr.  15  “Sabiedriskās kārtības saistošie noteikumi 

Tērvetes novadā”” apstiprināšanu, pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām”  21. pantu un 

45. pantu, ievērojot Finanšu komitejas 2019. gada 21. novembra lēmumu, atklāti vārdiski 

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

I. Vēveris), PRET – nav, ATTURAS - nav, NOLEMJ: 
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     1.  Apstiprināt Tērvetes novada domes saistošos noteikumus Nr. 27 “Grozījumi Tērvetes 

novada domes 2018. gada 31. maija saistošajos noteikumos Nr. 15 “Sabiedriskās kārtības 

saistošie noteikumi Tērvetes novadā”” (turpmāk – saistošie noteikumi). 
 

     2. Pēc saistošo noteikumu un paskaidrojuma raksta parakstīšanas triju darba dienu laikā 

elektroniskā veidā nosūtīt saistošos noteikumus atzinuma sniegšanai Vides aizsardzības un 

reģionālās attīstības ministrijai. 

 

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

iebildumi par pieņemto saistošo noteikumu tiesiskumu, publicēt saistošos noteikumus 

oficiālajā izdevumā „Latvijas Vēstnesis”, pašvaldības tīmekļa vietnē  

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

pašvaldības administrācijas ēkā un pagastu pārvaldēs.  

 

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

 

 

19. paragrāfs             

Par nekustamā īpašuma “Kauliņi - pašvaldības” izsoles rezultātu apstiprināšanu 

D. Reinika 

 

      Izskatot Tērvetes novada domes izsoles komisijas iesniegto izsoles protokolu un 

2019. gada 11. oktobrī noslēgto pirkuma līgumu par Tērvetes novada pašvaldībai piederošā 

nekustamā īpašuma “Kauliņi - pašvaldības”, Augstkalnes pagasts, Tērvetes novads, 

/kadastra numurs/, atsavināšanu, un konstatējot, ka: 

1) izsoles procedūra ir veikta atbilstoši normatīvo aktu prasībām; 

2)  par izsoles procedūras veikšanu nav saņemta neviena sūdzība; 

3) izsludinātajā izsoles pieteikšanās termiņā ir saņemts pirmpirkuma tiesību 

izmantošanas pieteikums no personas, kurai ir pirmpirkuma tiesības – Dobeles rajona Ukru 

pagasta zemnieku saimniecības “LIELSAUKAS”, /reģistrācijas numurs/; 

4) izsludinātajā izsoles pieteikšanās termiņā nav pieteicies neviens izsoles dalībnieks, 

kādēļ pirmpirkuma tiesīgajai personai Dobeles rajona Ukru pagasta zemnieku saimniecībai 

“LIELSAUKAS”, atbilstoši Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 14. panta 

nosacījumiem, ir piedāvāts iegūt nekustamo īpašumu “Kauliņi - pašvaldības”, Augstkalnes 

pagasts, Tērvetes novads, par izsoles sākumcenu; 

5) Dobeles rajona Ukru pagasta zemnieku saimniecība  “LIELSAUKAS” 10 dienu laikā 

no izsoles rezultāta paziņošanas ir paziņojusi par pirmpirkuma tiesību izmantošanu, 

noslēgusi pirkuma līgumu un viena mēneša laikā no izsoles dienas, kā to paredz izsoles 

noteikumi, ir samaksājusi pirkuma maksu pilnā apmērā,  

pamatojoties uz Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 34. pantu un likuma 

“Par pašvaldībām” 21. pantu, ievērojot 2019. gada 21. novembra Finanšu komitejas lēmumu, 

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 pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma “Kauliņi  - 

pašvaldības”, Augstkalnes pagasts, Tērvetes novads, izsoles rezultātu – atsavināt Tērvetes 

novada pašvaldībai piederošo nekustamo īpašumu “Kauliņi - pašvaldības”, Augstkalnes 

pagasts, Tērvetes novads, /kadastra numurs/, pirmpirkuma tiesīgajai personai Dobeles 

http://www.tervetesnovads.lv/
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rajona Ukru pagasta zemnieku saimniecībai “LIELSAUKAS”, /reģistrācijas numurs/, par 

cenu 17 700 EUR (septiņpadsmit  tūkstoši septiņi simti euro). 

 

 

 

 

20. paragrāfs 

Par nekustamā īpašuma “Podnieki” izsoles rezultātu apstiprināšanu 

D. Reinika 

 

   Izskatot Tērvetes novada domes izsoles komisijas iesniegto izsoles protokolu un 2019. 

gada 11. oktobrī noslēgto pirkuma līgumu par Tērvetes novada pašvaldībai piederošā 

nekustamā īpašuma “Podnieki”, Augstkalnes pagasts, Tērvetes novads, kadastra numurs 

4644 003 0099, atsavināšanu, un konstatējot, ka: 

       1) izsoles procedūra ir veikta atbilstoši normatīvo aktu prasībām; 

       2) par izsoles procedūras veikšanu nav saņemta neviena sūdzība; 

       3)izsludinātajā izsoles pieteikšanās termiņā ir saņemts pirmpirkuma tiesību 

izmantošanas pieteikums no personas, kurai ir pirmpirkuma tiesības – SIA “SILAINE”, 

/reģistrācijas numurs/; 

       4)izsludinātajā izsoles pieteikšanās termiņā nav pieteicies neviens izsoles dalībnieks, 

kādēļ pirmpirkuma tiesīgajai personai SIA “SILAINE”, atbilstoši Publiskas personas mantas 

atsavināšanas likuma 14. panta nosacījumiem, ir piedāvāts iegūt nekustamo īpašumu 

“Podnieki”, Augstkalnes pagasts, Tērvetes novads, par izsoles sākumcenu; 

       5) SIA “SILAINE” 10 dienu laikā no izsoles rezultāta paziņošanas ir paziņojusi par 

pirmpirkuma tiesību izmantošanu, noslēgusi pirkuma līgumu un viena mēneša laikā no 

izsoles dienas, kā to paredz izsoles noteikumi, ir samaksājusi pirkuma maksu pilnā apmērā,  

pamatojoties uz Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 34. pantu un likuma 

“Par pašvaldībām” 21. pantu, ievērojot 2019. gada 21. novembra Finanšu komitejas lēmumu, 

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 pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma “Podnieki”, 

Augstkalnes pagasts, Tērvetes novads, izsoles rezultātu – atsavināt Tērvetes novada 

pašvaldībai piederošo nekustamo īpašumu “Podnieki”, Augstkalnes pagasts, Tērvetes 

novads, /kadastra numurs/, pirmpirkuma tiesīgajai personai SIA “SILAINE”, /reģistrācijas 

numurs/, par cenu 26 800 EUR (divdesmit seši tūkstoši astoņi simti euro). 

 

 
 

21. paragrāfs 

Par apstiprinātās pakalpojuma maksas apmēra pārskatīšanu 

D. Reinika 

 

Tērvetes novada dome, izskatot iesniegto lēmuma projektu par apstiprinātās 

pakalpojuma maksas par paraksta apliecināšanu saistībā ar parakstu vākšanu par 

likumprojektu, Satversmes grozījumu projektu vai ierosinājumu rīkot tautas nobalsošanu 

par Saeimas atsaukšanu, pārskatīšanu, konstatēja, ka: 

Saskaņā ar Tērvetes novada domes 2015. gada 24. septembra sēdes lēmumu Nr. 17 

“Par maksas apstiprināšanu paraksta apliecināšanai saistībā ar parakstu vākšanu par 

https://likumi.lv/ta/id/57980-latvijas-republikas-satversme
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likumprojektu vai Satversmes grozījumu projektu”, Tērvetes novada dome ir noteikusi 

maksu par paraksta apliecināšanu saistībā ar parakstu vākšanu par likumprojektu vai 

Satversmes grozījumu projektu 1,40 EUR apmērā. 

Saskaņā ar likuma „Par tautas nobalsošanu, likumu ierosināšanu un Eiropas pilsoņu 

iniciatīvu” 22. panta trešās daļas nosacījumiem, maksu par paraksta apliecināšanu saistībā 

ar parakstu vākšanu par likumprojektu vai Satversmes grozījumu projektu bāriņtiesā vai 

pašvaldības institūcijā nosaka, ņemot vērā paraksta apliecināšanas tiešās administratīvās 

izmaksas, taču ne lielāku par pusi no summas, kas likumā noteikta paraksta īstuma 

apliecināšanai bāriņtiesā. 

Saskaņā ar likuma „Par tautas nobalsošanu, likumu ierosināšanu un Eiropas pilsoņu 

iniciatīvu” 25.5 panta trešās daļas nosacījumiem, maksu par paraksta apliecināšanu 

saistībā ar parakstu vākšanu par ierosinājumu rīkot tautas nobalsošanu par Saeimas 

atsaukšanu bāriņtiesā vai pašvaldības institūcijā nosaka, ņemot vērā paraksta 

apliecināšanas tiešās administratīvās izmaksas, taču ne lielāku par pusi no summas, kas 

likumā noteikta paraksta īstuma apliecināšanai bāriņtiesā. 

  Tērvetes novada pašvaldības centrālās administrācijas grāmatvedības nodaļa ir 

veikusi Tērvetes novada pašvaldības tiešo administratīvo izmaksu par paraksta 

apliecināšanu saistībā ar parakstu vākšanu par likumprojektu, Satversmes grozījumu 

projektu vai ierosinājumu rīkot tautas nobalsošanu par Saeimas atsaukšanu, aktuālo 

aprēķinu, saskaņā ar kuru Tērvetes novada pašvaldības tiešās administratīvās izmaksas 

par paraksta apliecināšanu saistībā ar parakstu vākšanu par likumprojektu, Satversmes 

grozījumu projektu vai ierosinājumu rīkot tautas nobalsošanu par Saeimas atsaukšanu ir 

0,25 EUR bez PVN. 

Bāriņtiesas likuma 79. pants nosaka, ka maksa par paraksta apliecināšanu ir 2,85 EUR.  

  Vadoties no norādītā, pakalpojuma maksas apmērs par paraksta apliecināšanu saistībā 

ar parakstu vākšanu par likumprojektu, Satversmes grozījumu projektu vai ierosinājumu 

rīkot tautas nobalsošanu par Saeimas atsaukšanu, ir pārskatāms un nosakāms atbilstoši 

Tērvetes novada pašvaldības centrālās administrācijas grāmatvedības nodaļas 

aprēķinātajam apmēram, kas atbilst aktuālajam tiešo administratīvo izmaksu apmēram. 

Ievērojot norādīto un papildus pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21. panta 

pirmās daļas 14. un 27. punktu,  Finanšu komitejas 2019. gada 28. novembra lēmumu, 

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. Noteikt maksu par paraksta apliecināšanu Tērvetes novada bāriņtiesā un Tērvetes 

novada pašvaldības institūcijās saistībā ar parakstu vākšanu par likumprojektu, 

Satversmes grozījumu projektu vai ierosinājumu rīkot tautas nobalsošanu par Saeimas 

atsaukšanu 0,25 EUR bez PVN.       

     2.   Atzīt par spēku zaudējušu Tērvetes novada domes 2015. gada 24. septembra sēdes 

lēmumu        Nr. 17 “Par maksas apstiprināšanu paraksta apliecināšanai saistībā ar parakstu 

vākšanu par likumprojektu vai Satversmes grozījumu projektu”.  

 

 

22. paragrāfs 

      Par finansējuma piešķiršanu 

D. Reinika 

 

Tērvetes novada dome, izskatot iesniegto lēmuma projektu par finansējuma piešķiršanu 

sporta biedrībai "Zemgales reģionālais handbola klubs", /reģistrācijas numurs/, turpmāk tekstā 

https://likumi.lv/ta/id/57980-latvijas-republikas-satversme
https://likumi.lv/ta/id/57980-latvijas-republikas-satversme
https://likumi.lv/ta/id/57980-latvijas-republikas-satversme
https://likumi.lv/ta/id/57980-latvijas-republikas-satversme
https://likumi.lv/ta/id/57980-latvijas-republikas-satversme
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saukta arī – Biedrība, ar mērķi dalības maksas segšanai jauniešu handbola komandas 

“Dobele/Tērvete” dalībai Latvijas Handbola federācijas organizētajā čempionātā, konstatēja, 

ka: 

2019. gada 30. oktobrī Tērvetes novada dome ir saņēmusi Biedrības vēstuli ar lūgumu 

finansiāli atbalstīt Biedrības darbību, piešķirot finansējumu 750 EUR apmērā, kas tiks 

izmantots jauniešu handbola komandas “Dobele/Tērvete” dalības maksas daļējai apmaksai 

Latvijas Handbola federācijas organizētajā čempionātā. 

Jauniešu handbola komanda “Dobele/Tērvete” ietilpst to sporta komandu skaitā, kura 

saskaņā ar Tērvetes novada domes apstiprināto Tērvetes novada individuālo sportisku un sporta 

komandu finansiālā atbalsta nolikumu (turpmāk tekstā – Nolikums) ir atzīta par tiesīgu 

pretendēt uz Tērvetes novada pašvaldības finansiālo atbalstu. 

Saskaņā ar Nolikuma 6.1. apakšpunkta nosacījumiem, Tērvetes novada sporta komandām 

var tikt piešķirts finansiāls atbalsts dalības maksas segšanai atzītas Latvijas sporta federācijas 

organizētajos čempionātos līdz 1500,00 EUR vienā sporta veidā vienai komandai. 

Tērvetes novada pašvaldības 2019. gada pamatbudžeta sporta sadaļā ir ieplānoti finanšu 

līdzekļi jauniešu handbola komandas finansiālajam atbalstam 750 EUR apmērā.  

Saskaņā ar likuma “Par pašvaldībām” 15. panta pirmās daļas 6. punktu  viena no pašvaldības 

autonomajām funkcijām ir veicināt iedzīvotāju veselīgu dzīvesveidu un sportu. 

Ievērojot norādīto, izvērtējot lietderības apstākļus un papildus pamatojoties uz likuma “Par 

pašvaldībām” 21. panta pirmās daļas 27. punktu,  2019. gada 28. novembra Finanšu komitejas 

lēmumu, 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 no Tērvetes novada pašvaldības 2019. gada pamatbudžeta sporta sadaļā 

ieplānotajiem finanšu līdzekļiem biedrībai Zemgales reģionālais handbola klubs", /reģistrācijas 

numurs/, 750,00 EUR (septiņi simti piecdesmit euro 00 centi) finansiālu atbalstu jauniešu 

handbola komandas “Dobele/Tērvete” dalības maksas daļējai apmaksai Latvijas Handbola 

federācijas organizētajā čempionātā. 

2. Noslēgt līgumu ar biedrību "Zemgales reģionālais handbola klubs", /reģistrācijas 

numurs/, par finanšu līdzekļu mērķtiecīgu izlietošanu saskaņā ar lēmuma 1. punktā noteikto 

finanšu līdzekļu izlietošanas mērķi. 

 

 

 

23. paragrāfs 

Par saistošo  noteikumu  Nr. 28 „Grozījumi Tērvetes novada domes 2019. 

gada 21. februāra saistošajos noteikumos Nr. 3 „Tērvetes novada 

pašvaldības budžets 2019. gadam”” apstiprināšanu 

D. Reinika 

 

Tērvetes novada dome  ir izskatījusi  iesniegto lēmuma projektu “Par saistošo  

noteikumu  Nr. 28 „Grozījumi Tērvetes novada domes 2019. gada 21. februāra 

saistošajos noteikumos Nr. 3 „Tērvetes novada pašvaldības budžets 2019. gadam”” 

apstiprināšanu. 

 Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām 21. punktu, 2019. gada 28. novembra   

Finanšu komitejas lēmumu,  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: 
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Apstiprināt saistošos noteikumus Nr. 28 „Grozījumi Tērvetes novada domes 2019. 

gada 21. februāra saistošajos noteikumos Nr. 3 „Tērvetes novada pašvaldības budžets 

2019. gadam”” (pielikumā).  

 

 

 

24. paragrāfs 

Par SAC “Tērvete”maksas pakalpojumu apstiprināšanu 

D. Reinika 

 

    Tērvetes novada dome ir izskatījusi  SAC “Tērvete” direktores Signes Vinteres 2019. 

gada 26. novembra iesniegumu “Par SAC “Tērvete” maksas pakalpojumu 

apstiprināšanu”. 

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām 21. punktu, 2019. gada 28. novembra   

Finanšu komitejas lēmumu,  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 ar 2020. gada 1. janvāri SAC ”Tērvete” sniegto sociālās aprūpes un 

sociālās rehabilitācijas pakalpojumu izcenojumus: 

    1. Ilgstošā sociālās aprūpes pamatpakalpojuma uzturēšanās 1 klientam diennaktī - 

EUR 23,00 (divdesmit trīs eiro 00 centi). 

    2. Īslaicīgā sociālās aprūpes pamatpakalpojuma uzturēšanās 1 klientam diennaktī - 

EUR 24,00 (divdesmit četri eiro 00 centi). 

 

 

Sēdi slēdz plkst. 10.55 

 

Sēdes vadītāja                                                                                        D. Reinika 

 

 

Protokola parakstīšanas datums  29.11.2019. 

 

 

Protokoliste                                                                                            S. Hibšmane 
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LATVIJAS REPUBLIKA 
TĒRVETES NOVADA DOME 

Reģ.Nr.90001465562 

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

e-pasts: tervetesnd@tervetesnd.lv 
 

 

TĒRVETES NOVADA TĒRVETES PAGASTĀ 

 

LĒMUMS 
 

 

2019. gada 28. novembrī                                                                                       Nr. 143 

                                                                                                          (protokols Nr. 19, 1. §) 

 

Par adrešu maiņu ēkām “Bukaišu skola”, Bukaišu pagasts, Tērvetes novads 

 

Tērvetes novada dome, izskatot iesniegto lēmuma projektu par adrešu maiņu Tērvetes 

novada pašvaldībai piederošām ēkām “Bukaišu skola”, Bukaišu pagasts, Tērvetes novads, 

/kadastra apzīmējums/, /kadastra apzīmējums/ un /kadastra apzīmējums/, konstatēja, ka: 

Pēc īpašuma “Bukaišu skola”, Bukaišu pagasts, Tērvetes novads, /kadastra numurs, 

sadales vairākos īpašumos, ir izveidots jauns apbūvētas zemes vienības īpašums ar piešķirto 

adresi un nosaukumu “Vinbergi”, Bukaišu pagasts, Tērvetes novads, /kadastra apzīmējums/  

uz kuras atrodas ēkas ar /kadastra apzīmējums/, /kadastra apzīmējums/ un /kadastra 

apzīmējums/, kurām ir saglabājusies iepriekšējā adrese “Bukaišu skola”, Bukaišu pagasts, 

Tērvetes novads. 

Saskaņā ar Ministru Kabineta 08.12.2015. noteikumu Nr. 698 „Adresācijas noteikumi” 

12.1. punkta nosacījumiem, ja apbūvei paredzētai zemes vienībai adrese ir piešķirta, pirmajai 

ēkai, kas ir uzbūvēta uz apbūvei paredzētas zemes vienības, un ar to funkcionāli saistītajām 

ēkām saglabā zemes vienībai piešķirto adresi. 

 Pēc norādītās normatīvās regulācijas, ēkām “Bukaišu skola”, Bukaišu pagasts, Tērvetes 

novads, /kadastra apzīmējums/, /kadastra apzīmējums/ un /kadastra apzīmējums/, ir 

nepieciešams mainīt adresi uz zemes vienībai piešķirto adresi “Vinbergi”, Bukaišu pagasts, 

Tērvetes novads. 

Vadoties no norādītā, papildus pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21. panta 

pirmās daļas 27. punktu, Nekustamā īpašuma valsts kadastra likumu un Ministru Kabineta 

08.12.2015. noteikumiem Nr. 698 „Adresācijas noteikumi”, Tautsaimniecības un attīstības 

komitejas 2019. gada 21. novembra lēmumu, 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. Ēkai “Bukaišu skola”, Bukaišu pagasts, Tērvetes novads, /kadastra apzīmējums/, 

/adreses kods/, mainīt adresi uz adresi “Vinbergi”, Bukaišu pagasts, Tērvetes novads. 

2. Ēkai “Bukaišu skola”, Bukaišu pagasts, Tērvetes novads, /kadastra apzīmējums/, 

/adreses kods/, mainīt adresi uz adresi “Vinbergi”, Bukaišu pagasts, Tērvetes novads. 
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3. Ēkai “Bukaišu skola”, Bukaišu pagasts, Tērvetes novads, /kadastra apzīmējums/, 

/adreses kods/, mainīt adresi uz adresi “Vinbergi”, Bukaišu pagasts, Tērvetes novads. 

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

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

 

 

Domes priekšsēdētāja                                                                                   D. Reinika 
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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 
 

 

2019. gada 28. novembrī                                                                                       Nr. 144 

                                                                                                          (protokols Nr. 19, 2. §) 

 

Par nekustamā īpašuma „Stārķēni” sadalīšanu, nosaukuma un zemes lietošanas 

mērķa piešķiršanu 

 

Tērvetes novada dome ir izskatījusi /Vārds Uzvārds/, /personas kods/, iesniegumu par 

zemes īpašuma „Stārķēni”, Bukaišu pagasts, Tērvetes novads, sadalīšanu, nosaukuma un 

zemes lietošanas mērķa piešķiršanu. 

Izskatot iepriekš minēto ierosinājumu, Tērvetes novada dome konstatēja: 

Nekustamais īpašums „Stārķēni”, Bukaišu pagasts, Tērvetes novads, pieder /Vārds 

Uzvārds/ un sastāv no divām zemes vienībām ar /kadastra apzīmējums/ un /kadastra 

apzīmējums/ ar to kopējo platību 3,19 ha. /Vārds Uzvārds/ īpašuma tiesības uz nekustamo 

īpašumu „Stārķēni”, Bukaišu pagasts, Tērvetes novads, reģistrētas Bukaišu pagasta 

/zemesgrāmatas nodalījuma numurs/. 

Savā iesniegumā /Vārds Uzvārds/ norāda, ka vēlas no tai piederošā zemes īpašuma 

„Stārķēni”, Bukaišu pagasts, Tērvetes novads, atdalīt visu zemes vienību ar /kadastra 

apzīmējums/, kopplatībā 2,4 ha, piešķirt tai jaunu nosaukumu un zemes lietošanas mērķi. 

Ņemot vērā minētos lietas faktiskos apstākļus ir konstatējams, ka pēc Zemes ierīcības 

likuma 8. panta nosacījumiem, zemes ierīcības projekta izstrāde visas zemes vienības ar 

/kadastra apzīmējums/ atdalīšanai no nekustamā īpašuma „Stārķēni” nav nepieciešama. 

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

ierīcības likumu, likuma „Par pašvaldībām” 21. pantu un LR MK 20.06.2006. noteikumiem 

Nr. 496 „Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma 

lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība”, Tautsaimniecības un attīstības komitejas 

2019. gada 21. novembra lēmumu, 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. Atdalīt no nekustamā īpašuma „Stārķēni”, Bukaišu pagasts, Tērvetes novads, /kadastra 

numurs/, visu zemes vienību ar /kadastra apzīmējums/, 2,4 ha platībā; 

     2. No nekustamā īpašuma „Stārķēni”, Bukaišu pagasts, Tērvetes novads, /kadastra 

numurs/, atdalāmajai zemes vienībai ar /kadastra apzīmējums/ piešķirt jaunu nosaukumu – 

„Gandri”, Bukaišu pagasts, Tērvetes novads, un visā tās platībā (2,4 ha) noteikt nekustamā 
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īpašuma lietošanas mērķi – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība 

(NĪLM kods – 0101).  

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

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

 

 

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 
 

 

2019. gada 28. novembrī                                                                                       Nr. 145 

                                                                                                          (protokols Nr. 19, 3. §) 

 

Par adreses maiņu ēkai un adrešu piešķiršanu ēkas telpu grupām īpašumā “Bukaišu 

skola”, Bukaišu pagasts, Tērvetes novads 
 

Tērvetes novada dome, izskatot iesniegto lēmuma projektu par adrešu piešķiršanu 

Tērvetes novada pašvaldībai piederošajā ēku īpašumā “Bukaišu skola”, Bukaišu pagasts, 

Tērvetes novads, /kadastra apzīmējums/, konstatēja, ka: 

Pēc īpašuma “Bukaišu skola”, Bukaišu pagasts, Tērvetes novads /kadastra apzīmējums/  

sadales vairākos īpašumos, ir izveidots jauns apbūvētas zemes vienības īpašums ar piešķirto 

adresi un nosaukumu “Vecskola”, Bukaišu pagasts, Tērvetes novads, /kadastra apzīmējums/ 

uz kura atrodas ēka ar /kadastra apzīmējums/, kurai ir saglabājusies iepriekšējā adrese 

“Bukaišu skola”, Bukaišu pagasts, Tērvetes novads.  

Saskaņā ar Ministru Kabineta 08.12.2015. noteikumu Nr. 698 „Adresācijas noteikumi” 

12.1. punkta nosacījumiem, ja apbūvei paredzētai zemes vienībai adrese ir piešķirta, pirmajai 

ēkai, kas ir uzbūvēta uz apbūvei paredzētas zemes vienības, un ar to funkcionāli saistītajām 

ēkām saglabā zemes vienībai piešķirto adresi. 

 Pēc norādītās normatīvās regulācijas, ēkai “Bukaišu skola”, Bukaišu pagasts, Tērvetes 

novads, /kadastra apzīmējums/, ir nepieciešams mainīt adresi uz zemes vienībai piešķirto 

adresi “Vecskola”, Bukaišu pagasts, Tērvetes novads. 

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

ka administratīvajā teritorijā adreses nedrīkst atkārtoties un Noteikumu  9. punkta 

nosacījumiem, kas nosaka, ka pašvaldības domei bez personas piekrišanas, izvērtējot 

konkrēto situāciju, ir tiesības mainīt, likvidēt vai precizēt adreses pieraksta formu, ja 

reģistrētā adrese neatbilst šajos noteikumos minētajām prasībām, Tērvetes novada domei ir 

jāpieņem lēmums par Valsts adrešu reģistra informācijas sistēmā reģistrēto adrešu 

precizēšanu adresēm, kuras neatbilst Noteikumu prasībām . 

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

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

„Adresācijas noteikumi”, un ievērojot Tautsaimniecības un attīstības komitejas 2019. gada 21. 

novembra lēmumu,  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: 
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1. Ēkai “Bukaišu skola”, Bukaišu pagasts, Tērvetes novads, /kadastra apzīmējums/, 

/adreses kods/  mainīt adresi uz adresi “Vecskola”, Bukaišu pagasts, Tērvetes novads. 

2. Piešķirt adresi ēkas, ar /kadastra apzīmējums/ nekustamā īpašuma “Vecskola”, 

Bukaišu pagasts, Tērvetes novads, sastāvā esošām sekojošām telpu grupām:  

2.1. Telpu grupai ar /kadastra apzīmējums/, adresi “Vecskola” - 1, Bukaišu pagasts, 

Tērvetes novads; 

2.2. Telpu grupai ar /kadastra apzīmējums/, adresi “Vecskola” - 2, Bukaišu pagasts, 

Tērvetes novads. 

2.3. Telpu grupai ar /kadastra apzīmējums/, adresi “Vecskola” - 3, Bukaišu pagasts, 

Tērvetes novads. 

2.4. Telpu grupai ar /kadastra apzīmējums/, adresi “Vecskola” - 4, Bukaišu pagasts, 

Tērvetes novads. 

2.5. Telpu grupai ar /kadastra apzīmējums/, adresi “Vecskola” - 901, Bukaišu pagasts, 

Tērvetes novads. 

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

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

 

 

Domes priekšsēdētāja                                                                                   D. Reinika 
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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 
 

 

2019. gada 28. novembrī                                                                                       Nr. 146 

                                                                                                          (protokols Nr. 19, 4. §) 

 

Par zemes nomas līguma noslēgšanu 

 

 

Tērvetes novada dome, izskatot /Vārds Uzvārds/, /personas kods/, 2019. gada 24. oktobra 

iesniegumu ar lūgumu Tērvetes novada pašvaldībai iznomāt saimnieciskās darbības 

vajadzībām zemes vienību 2,0 ha platībā pašvaldībai piekritīgajā zemes īpašumā “Strazdiņi”, 

Bukaišu pagastā, Tērvetes novadā, konstatēja:  

Tērvetes novada pašvaldībai piekritīgā zemes īpašumā “Strazdiņi”, Bukaišu pagasts, 

Tērvetes novads, /kadastra apzīmējums/, ir neiznomāta zemes vienība ar /kadastra 

apzīmējums/, 2,0 ha platībā (turpmāk tekstā - zemes gabals).  

Atbilstoši LR MK 2018. gada 19. jūnija noteikumu Nr. 350 “Publiskas personas zemes 

nomas un apbūves tiesības noteikumi” (turpmāk tekstā – Noteikumi) 33. un 35. punktam, 

informācija par iznomājamo zemes vienību īpašumā “Strazdiņi”, Bukaišu pagasts, Tērvetes 

novads, tika publicēta pašvaldības tīmekļa vietnē www.tervetesnovads.lv. Pēc informācijas 

publicēšanas tīmekļa vietnē pieteicās tikai viens potenciālais zemes gabala nomnieks – 

/Vārds Uzvārds/ līdz ar to, atbilstoši Noteikumu 29. un 29.2. punktam, nav nepieciešams 

rīkot zemes gabala nomas tiesību izsoli. 

 Saskaņā ar Noteikumu 30.4. apakšpunktu, nomas maksas apmērs ir nosakāms atbilstoši 

Tērvetes novada domes apstiprinātam nomas pakalpojumu maksas cenrādim. 

Saskaņā ar Tērvetes novada domes apstiprināto nomas pakalpojumu maksas cenrādi, 

nomas maksas apmērs par lauksaimniecībā izmantojamo zemi Bukaišu pagastā ir noteikts 

120,00 EUR apmērā. Vienlaikus, atbilstoši Noteikumu 30.4. apakšpunktam, nomas maksa 

apmērs nedrīkst būt mazāks nekā 28 euro. 

Pēc norādītā un papildus pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21. panta pirmās 

daļas 27. punktu, LR MK 2018. gada 19. jūnija noteikumu Nr. 350 “Publiskas personas 

zemes nomas un apbūves tiesības noteikumi” 28. punktu, Tautsaimniecības un attīstības 

komitejas 2019. gada 21. novembra lēmumu, 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. Slēgt zemes nomas līgumu ar /Vārds Uzvārds/ par Tērvetes novada pašvaldībai 

piekritīgās neiznomātās zemes vienību “Strazdiņi”, Bukaišu pagasts, Tērvetes novads, 

/kadastra apzīmējums/, 2,0 ha platībā, nomu sākot ar 2020. gada 01. janvāri, nosakot: 

         1.1. zemes izmantošanas mērķi – lauksaimnieciskā darbība; 

    1.2. nomas līguma termiņu - 5 (pieci) gadi; 

    1.3. nomas maksu - 120,0 EUR/ ha gadā;  

    1.4. Nomnieks papildus nomas maksai maksā PVN un nekustamā īpašuma nodokli. 

2. Uzdot Tērvetes novada Attīstības nodaļas nekustamo īpašumu speciālistei Andrai 

Šafarei veikt lēmumam un Ministru kabineta 19.06.2018. noteikumiem Nr. 350 „Publiskas 

personas zemes nomas un apbūves tiesības noteikumi ” atbilstoša zemes nomas līgumu 

projektu sagatavošanu. 

3. Pilnvarot Tērvetes novada pašvaldības izpilddirektoru Māri Berlandu noslēgt 

lēmumam un Ministru kabineta 19.06.2018. noteikumiem Nr. 350 „Publiskas personas 

zemes nomas un apbūves tiesības noteikumi ” atbilstošu zemes nomas līgumu un veikt 

lēmuma izpildes kontroli. 

4. 10 (desmit) darba dienu laikā pēc tam, kad noslēgts un stājies spēkā zemes nomas 

līgums, publicēt informāciju par noslēgto zemes nomas līgumu Tērvetes novada pašvaldības 

tīmekļa vietnē www.tervetesnovads.lv. 

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

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

 

 

Domes priekšsēdētāja                                                                                   D. Reinika 
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LATVIJAS REPUBLIKA 
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 
 

 

2019. gada 28. novembrī                                                                                       Nr. 147 

                                                                                                          (protokols Nr. 19, 5. §) 

 

Par zemes nomas līguma noslēgšanu 

 

 

Tērvetes novada dome, izskatot Tērvetes pagasta zemnieku saimniecības “VĪGRIEZES”, 

/reģistrācijas numurs/, 2019. gada 14. novembra iesniegumu ar lūgumu Tērvetes novada 

pašvaldībai iznomāt saimnieciskās darbības vajadzībām brīvo zemes vienību 1,517 ha 

platībā pašvaldībai piekritīgajā zemes īpašumā “Viesturi”, Tērvetes pagastā, Tērvetes 

novadā, konstatēja:  

Tērvetes novada pašvaldībai piekritīgā zemes īpašumā “Viesturi”, Tērvetes pagasts, 

Tērvetes novads, /kadastra numurs/, ir neiznomāta zemes vienības daļa ar /kadastra 

apzīmējums/, 1,517 ha platībā (turpmāk tekstā - zemes gabals).  

Atbilstoši LR MK 2018. gada 19. jūnija noteikumu Nr. 350 “Publiskas personas zemes 

nomas un apbūves tiesības noteikumi” (turpmāk tekstā – Noteikumi) 33. un 35. punktam, 

informācija par iznomājamo zemes vienību īpašumā “Viesturi”, Tērvetes pagasts, Tērvetes 

novads, tika publicēta pašvaldības tīmekļa vietnē www.tervetesnovads.lv. Pēc informācijas 

publicēšanas tīmekļa vietnē pieteicās tikai viens potenciālais zemes gabala nomnieks – 

Tērvetes pagasta zemnieku saimniecība “VĪGRIEZES”, līdz ar to, atbilstoši Noteikumu 29. 

un 29.2. punktam, nav nepieciešams rīkot zemes gabala nomas tiesību izsoli. 

 Saskaņā ar Noteikumu 30.4. apakšpunktu, nomas maksas apmērs ir nosakāms atbilstoši 

Tērvetes novada domes apstiprinātam nomas pakalpojumu maksas cenrādim. 

Saskaņā ar Tērvetes novada domes apstiprināto nomas pakalpojumu maksas cenrādi, 

nomas maksas apmērs par lauksaimniecībā izmantojamo zemi Tērvetes pagastā ir noteikts 

130,00 EUR apmērā. Vienlaikus, atbilstoši Noteikumu 30.4. apakšpunktam, nomas maksa 

apmērs nedrīkst būt mazāks nekā 28 euro. 

Pēc norādītā un papildus pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21. panta pirmās 

daļas 27. punktu, LR MK 2018. gada 19. jūnija noteikumu Nr. 350 “Publiskas personas 

zemes nomas un apbūves tiesības noteikumi” 28. punktu, Tautsaimniecības un attīstības 

komitejas 2019. gada 21. novembra lēmumu, 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. Slēgt zemes nomas līgumu ar Tērvetes pagasta zemnieku saimniecību ‘VĪGRIEZES” 

par Tērvetes novada pašvaldībai piekritīgās neiznomātās zemes vienības daļas “Viesturi”, 

Tērvetes pagasts, Tērvetes novads, /kadastra apzīmējums/, 1,517 ha platībā, nomu sākot ar 

2020. gada 01. janvāri, nosakot: 

          1.1.  zemes izmantošanas mērķi – lauksaimnieciskā darbība; 

          1.2. nomas līguma termiņu - 5 (pieci) gadi; 

          1.3. nomas maksu 130,0 EUR/ ha gadā;  

          1.4. Nomnieks papildus nomas maksai maksā PVN un nekustamā īpašuma nodokli. 

2. Uzdot Tērvetes novada Attīstības nodaļas nekustamo īpašumu speciālistei Andrai 

Šafarei veikt lēmumam un Ministru kabineta 19.06.2018. noteikumiem Nr. 350 „Publiskas 

personas zemes nomas un apbūves tiesības noteikumi ” atbilstoša zemes nomas līgumu 

projektu sagatavošanu. 

3. Pilnvarot Tērvetes novada pašvaldības izpilddirektoru Māri Berlandu noslēgt 

lēmumam un Ministru kabineta 19.06.2018. noteikumiem Nr. 350 „Publiskas personas 

zemes nomas un apbūves tiesības noteikumi ” atbilstošu zemes nomas līgumu un veikt 

lēmuma izpildes kontroli. 

4. 10 (desmit) darba dienu laikā pēc tam, kad noslēgts un stājies spēkā zemes nomas 

līgums, publicēt informāciju par noslēgto zemes nomas līgumu Tērvetes novada pašvaldības 

tīmekļa vietnē www.tervetesnovads.lv. 

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

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

 

 

Domes priekšsēdētāja                                                                                   D. Reinika 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.tervetesnovads.lv/
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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 
 

 

2019. gada 28. novembrī                                                                                       Nr. 148 

                                                                                                          (protokols Nr. 19, 6. §) 

 

Par zemes nomas līguma noslēgšanu 

 

 

Tērvetes novada dome, izskatot /Vārds Uzvārds/, /personas kods/, 2019. gada 12. 

novembra iesniegumu ar lūgumu Tērvetes novada pašvaldībai iznomāt saimnieciskās 

darbības vajadzībām zemes vienību 1,0 ha platībā pašvaldībai piekritīgajā zemes īpašumā 

“Pakalniņi”, Tērvetes pagastā, Tērvetes novadā, konstatēja:  

Tērvetes novada pašvaldībai piekritīgā zemes īpašumā “Pakalniņi”, Tērvetes pagasts, 

Tērvetes novads, /kadastra numurs/, ir neiznomāta zemes vienība 1,0 ha platībā ar /kadastra 

apzīmējums/  (turpmāk tekstā - zemes gabals).  

Atbilstoši LR MK 2018. gada 19. jūnija noteikumu Nr. 350 “Publiskas personas zemes 

nomas un apbūves tiesības noteikumi” (turpmāk tekstā – Noteikumi) 33. un 35. punktam, 

informācija par iznomājamo zemes vienību īpašumā “Pakalniņi”, Tērvetes pagasts, Tērvetes 

novads, tika publicēta pašvaldības tīmekļa vietnē www.tervetesnovads.lv. Pēc informācijas 

publicēšanas tīmekļa vietnē pieteicās tikai viens potenciālais zemes gabala nomnieks – 

/Vārds Uzvārds/, līdz ar to, atbilstoši Noteikumu 29. un 29.2. punktam, nav nepieciešams 

rīkot zemes gabala nomas tiesību izsoli. 

 Saskaņā ar Noteikumu 30.4. apakšpunktu, nomas maksas apmērs ir nosakāms atbilstoši 

Tērvetes novada domes apstiprinātam nomas pakalpojumu maksas cenrādim. 

Saskaņā ar Tērvetes novada domes apstiprināto nomas pakalpojumu maksas cenrādi, 

nomas maksas apmērs par lauksaimniecībā izmantojamo zemi Tērvetes pagastā ir noteikts 

130,00 EUR apmērā. Vienlaikus, atbilstoši Noteikumu 30.4. apakšpunktam, nomas maksa 

apmērs nedrīkst būt mazāks nekā 28 euro. 

Pēc norādītā un papildus pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21. panta pirmās 

daļas 27. punktu, LR MK 2018. gada 19. jūnija noteikumu Nr. 350 “Publiskas personas 

zemes nomas un apbūves tiesības noteikumi” 28. punktu, Tautsaimniecības un attīstības 

komitejas 2019. gada 21. novembra lēmumu,  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. Slēgt zemes nomas līgumu ar /Vārds Uzvārds/ par Tērvetes novada pašvaldībai 

piekritīgās, neiznomātās zemes vienības daļas “Pakalniņi”, Tērvetes pagasts, Tērvetes 

novads, kadastra apzīmējums 4688 004 0125, 1,0 ha platībā, nomu sākot ar 2020. gada 01. 

janvāri, nosakot: 

          1.1. zemes izmantošanas mērķi – lauksaimnieciskā darbība; 

          1.2. nomas līguma termiņu - 5 (pieci) gadi; 

          1.3. nomas maksu - 130,00 EUR/ ha gadā;  

          1.4. Nomnieks papildus nomas maksai maksā PVN un nekustamā īpašuma nodokli. 

2. Uzdot Tērvetes novada Attīstības nodaļas nekustamo īpašumu speciālistei Andrai 

Šafarei veikt lēmumam un Ministru kabineta 19.06.2018. noteikumiem Nr. 350 „Publiskas 

personas zemes nomas un apbūves tiesības noteikumi” atbilstoša zemes nomas līgumu 

projektu sagatavošanu. 

3. Pilnvarot Tērvetes novada pašvaldības izpilddirektoru Māri Berlandu noslēgt 

lēmumam un Ministru kabineta 19.06.2018. noteikumiem Nr. 350 „Publiskas personas 

zemes nomas un apbūves tiesības noteikumi ” atbilstošu zemes nomas līgumu un veikt 

lēmuma izpildes kontroli. 

4. 10 (desmit) darba dienu laikā pēc tam, kad noslēgts un stājies spēkā zemes nomas 

līgums, publicēt informāciju par noslēgto zemes nomas līgumu Tērvetes novada pašvaldības 

tīmekļa vietnē www.tervetesnovads.lv. 

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

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

 

Domes priekšsēdētāja                                                                                   D. Reinika 
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Apstiprināti  

ar Tērvetes novada domes 

2019. gada 28. novembra  sēdes lēmumu 

(protokols Nr. 19, 7. §) 

 

Saistošie noteikumi Nr.16 

 

Grozījumi Tērvetes novada domes 2013. gada 28. marta 

saistošajos noteikumos Nr. 3 “Par Tērvetes novada simboliku” 

 

Izdoti saskaņā ar likuma “Par pašvaldībām”  

12. pantu, 21. panta pirmās daļas 7. punktu, 

43. panta trešo daļu 

  

 

 

1. Izdarīt Tērvetes novada domes 2013. gada 28. marta saistošajos noteikumos Nr.  3  

“Par Tērvetes novada simboliku” (turpmāk – saistošie noteikumi) šādus grozījumus: 

 

1.1. Izteikt saistošo noteikumu 12. punktu šādā redakcijā: 

“12. Par noteikumu 5.3., 5.4., 5.7. 6.5., 7.1.2., 7.1.3. un 8. punktā noteikto prasību 

neievērošanu piemēro brīdinājumu vai naudas sodu fiziskajām personām līdz 10 naudas soda 

vienībām, juridiskajām personām līdz 70 naudas soda vienībām.”.  

 

1.2. Svītrot saistošo noteikumu 13. punktu. 

 

1.3. Izteikt saistošo noteikumu 14. punktu šādā redakcijā: 

“14. Administratīvā pārkāpuma procesu par noteikumu 5.3., 5.4., 5.7. 6.5., 7.1.2., 

7.1.3. un 8. punktā noteikto prasību neievērošanu līdz administratīvā pārkāpuma lietas 

izskatīšanai veic Tērvetes novada pašvaldības policija. Administratīvā pārkāpuma lietu 

izskata Tērvetes novada domes administratīvā komisija.”.  

 

1.4. Svītrot saistošo noteikumu 15. punktu. 

 

2.  Saistošie noteikumi stājas spēkā vienlaikus ar Administratīvās atbildības likumu. 

  

 

Domes  priekšsēdētāja                                                                                            D. Reinika 
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Tērvetes novada domes saistošo noteikumu Nr. 16 

“Grozījumi Tērvetes novada domes 2013. gada 28. marta saistošajos noteikumos 

Nr. 3  “Par Tērvetes novada simboliku”” paskaidrojuma raksts 

 

 

Paskaidrojuma raksta sadaļas Norādāmā informācija 

1. Projekta nepieciešamības 

pamatojums 

 

  Ņemot vērā, ka 2020. gada 1. janvārī stājas 

spēkā Administratīvās atbildības likums, kas 

paredz izmaiņas administratīvo sodu sistēmā 

un administratīvo sodu piemērošanas 

procesā, ir atbilstoši jānodrošina arī Tērvetes 

novada domes 2013. gada 28. marta saistošo 

noteikumu Nr.  3  “Par Tērvetes novada 

simboliku” regulējums ar Administratīvās 

atbildības likumā ietvertajām normām.   

2. Īss projekta satura izklāsts Ar saistošajiem noteikumiem tiek grozīti 

Tērvetes novada domes 2013. gada 28. 

marta saistošie noteikumi Nr.  3  “Par 

Tērvetes novada simboliku”, nodrošinot to 

atbilstību Administratīvās atbildības likuma 

regulējumam, tai skaitā mainot naudas soda 

izteiksmi, kā arī veicot citus nepieciešamos 

grozījumus. 

3. Informācija par plānoto 

projekta ietekmi uz pašvaldības 

budžetu 

Nav ietekmes. 

4. Informācija par plānoto 

projekta ietekmi uz 

uzņēmējdarbības vidi pašvaldības 

teritorijā 

Nav ietekmes. 

5. Informācija par 

administratīvajām procedūrām 
Atbilstoši saistošajiem noteikumiem.  

6. Informācija par konsultācijām 

ar privātpersonām 
Nav notikušas. 

 

 

 

Domes priekšsēdētāja                                                     D.Reinika                                                                            
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APSTIPRINĀTI 

Ar Tērvetes novada domes 

2013. gada 28. marta sēdes lēmumu  

(protokols Nr. 3, paragrāfs Nr. 4), 

precizēti ar Tērvetes novada domes 

2013. gada 23. maija sēdes lēmumu  

(protokols Nr. 5, paragrāfs Nr. 13), 

ar grozījumiem 2015. gada 23. jūlija sēdē 

(protokols Nr. 12, paragrāfs Nr. 5), 

ar grozījumiem 2019. gada 28. novembra sēdē 

(protokols Nr. 19, paragrāfs Nr. 7) 

 

 

 

Saistošie noteikumi Nr. 3 

„Par Tērvetes novada simboliku” 
 

Izdoti saskaņā ar likuma „Par  pašvaldībām”  

12. pantu, 21. panta pirmās daļas 7. punktu, 

43. panta trešo daļu 

 

 

I. Vispārīgie jautājumi 

 

1. Šie noteikumi nosaka Tērvetes novada simboliku, kas ir Tērvetes novada karogs, Tērvetes 

novada ģerbonis un Tērvetes novada himna, kā arī tās lietošanas, izgatavošanas un 

izmantošanas kārtību. 

 

II. Simbolikas apraksts 

2. Karoga apraksts: 

    2.1. Tērvetes novada karogs ir taisnstūra formas, ar platuma un garuma attiecībām 1 : 2;  

    2.2. Tērvetes novada karogā attēlots – centrā uz purpursarkana fona Tērvetes novada 

ģerbonis, aiz kā horizontāli atrodas Tērvetei piederīgais latviskais zīmējums saulīte – rozīte; 

    2.3. Karogs izgatavojams šādos lielumos – 1 m x 2 m; 

   2.4. Tērvetes novada karoga platuma un garuma attiecība, neatkarīgi no karoga izmēriem, 

atbilst šo noteikumu 1. pielikumā norādītajam paraugam; 

   2.5. Galda karodziņa maksimālie izmēri  14 x 28 cm, tā proporcijas un apraksts atbilst 

Tērvetes novada karoga proporcijām un aprakstam. 

3. Tērvetes novada ģerboņa heraldiskais apraksts: 

           3.1. Tērvetes novada ģerbonī ir purpurkrāsas vairogs ar senās Zemgaļu pils 

atveidojumu zeltā;  
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           3.2. Tērvetes novada simbolikas – ģerboņa attēli atbilst simbolu heraldiskajam 

aprakstam, kas apstiprināts Valsts Heraldikas komisijā; 

           3.3. Tērvetes novada ģerboņa krāsainais attēls, grafiskais attēls un kontūrzīmējums, 

neatkarīgi no tā izmēriem, atbilst ģerboņa aprakstam, kā arī sakrīt ar šajos  noteikumos 

pievienotajiem paraugiem, kas apstiprināti ar Latvijas Republikas Kultūras ministrijas 

lēmumu Nr.3.1-4/26 ( Pielikums Nr. 2); 

          3.4. Ģerboņa krāsas ir: sarkana – Pantone P 202, zelts un melns. 

4. Himnas apraksts:  

         4.1. Tērvetes novada himnas teksts, autore Ulla Kavicka, ir:  

„Tāda smarža kā Tērvetes pļavās, 

Tādas krāsas kā Tērvetes kļavās, 

Tādas bites kā Tērvetes dravās 

Es nespēšu rast vairs nekur. 

Tik daudz gaismas Tērvetes logos, 

Tik skaņas atbalsis Tērvetes lokos, 

Tik cēli vēji Tērvetes kokos, 

Tos nespēšu rast vairs nekur. 

 

Manas dziesmas skan Tērvetē, 

Mani rīti aust Tērvetē, 

Manas naktis tumst Tērvetē, 

Manas mājas ir te.”                                 

       4.2. Tērvetes novada himna izpildāma latviešu valodā ar Artūra Reinika komponēto 

mūziku (Pielikums Nr.3). Himnu var atskaņot arī instrumentālā izpildījumā. 

III. Simbolikas izmantošana 

 

5. Tērvetes novada karoga izmantošana:  

5.1. Tērvetes novada karogu lieto šajos noteikumos un citos normatīvajos aktos 

noteiktajos gadījumos un kārtībā, garantējot tam cieņu; 

5.2. Karogs paceļams: 

    5.2.1. pastāvīgi – mastā pie Tērvetes novada domes administrācijas ēkas un 

Tērvetes novada pagastu pārvalžu administrācijas ēkām;  

    5.2.2. pie Tērvetes novada domes iestāžu ēkām, izglītības iestādēm, RC „Tērvete” 

– Tērvetes novada domes izsludinātajos publiskajos pasākumos; saskaņā ar atsevišķu 

rīkojumu – citos Tērvetes novada domes organizētajos svinīgajos gadījumos;  
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    5.2.3. pēc brīvas gribas – valsts svētkos un atceres dienās kopā ar Latvijas valsts 

karogu, tam labajā pusē, skatoties virzienā pret ēkas fasādi, Tērvetes novada domes 

izsludinātajos publiskajos pasākumos, tautas, reliģiskajos un ģimenes svētkos, 

atceres dienās un citos gadījumos, garantējot tam cieņu. 

 5.3. Sēru dienās karogs lietojams tādā kārtībā, kāda noteikta Latvijas valsts karogam; 

 5.4. Tērvetes novada karogu aizliegts lietot: 

     5.4.1. pie ēkām, kuras ir avārijas stāvoklī, kurās tiek veikts kapitālais remonts, 

kurām tiek remontēta fasāde (izņemot 5.2.1. apakšpunktā minētās pašvaldības 

administrācijas ēkas),  

     5.4.2. citās nepiemērotās vietās (pie saimniecības ēkām, nesakoptās teritorijās 

u.tml.) un apstākļos; 

     5.4.3. ja karogs bojāts, nekvalitatīvi izgatavots, vai izbalējis. 

5.5. Tērvetes novada karogu telpās lieto tam īpaši paredzētā goda vietā, ja lieto kopā 

ar Latvijas valsts karogu – no tā labajā pusē.  

5.6. Proporcionāli samazinātu Tērvetes novada galda karogu sarunu, konferenču un 

citu oficiālu tikšanos laikā novieto uz galda pa labi tās Tērvetes novada amatpersonas 

priekšā, kura vada sarunas. Galda karogu var lietot arī Tērvetes novada amatpersonu 

darba telpās, novietojot to amatpersonas priekšā pa labi. 

5.7. Tērvetes novada karoga attēlu drīkst lietot dekoratīvos nolūkos, garantējot tam 

cieņu. Lietojot karoga attēlu dekoratīvos nolūkos, jānodrošina šo noteikumu 5. punkta 

nosacījumi. Ja karogu lieto dekoratīvos nolūkos, tam saglabājas Tērvetes novada 

simbola statuss. Aizliegts lietot Tērvetes novada karoga attēlu kā preču vai 

pakalpojumu zīmi. 

6. Ģerboņa izmantošana:. 

 6.1. Tērvetes novada domei ir izņēmuma tiesības lietot Tērvetes novada ģerboni; 

6.2. Ģerboni drīkst lietot domes iestāžu zīmogos un stūra spiedogos, uz pašvaldības 

iestāžu veidlapām, pašvaldības iestāžu amatpersonu un darbinieku dienesta apliecībām un 

vizītkartēm, amata zīmēm un zīmotnēm, Tērvetes novada pašvaldības (domes) 

apbalvojumiem, pašvaldības iestāžu iespieddarbiem uz vāka un titullapas, kā arī uz to 

izdotajām apliecībām, pašvaldības informatīvā izdevuma titullapas, pie pašvaldības iestāžu 

ēkām un dienesta telpās, uz pašvaldībai piederošiem transportlīdzekļiem, pašvaldības 

reprezentācijas aksesuāriem un citos pašvaldības atļautos gadījumos; 

 6.3. Ģerboni uz domes iestāžu izdotajiem dokumentiem drīkst lietot, ja to paraksta 

amatpersona, kura ir pilnvarota pārstāvēt iestādi; 
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 6.4. Lēmumu par ģerboņa lietošanu šajos noteikumos neparedzētos gadījumos pieņem 

Tērvetes novada dome; 

 6.5. Tērvetes novada ģerboņa attēlu drīkst lietot dekoratīvos nolūkos, garantējot tam 

cieņu. Lietojot ģerboņa attēlu dekoratīvos nolūkos, jānodrošina šo noteikumu 3. punkta 

nosacījumi. Ja ģerboņa attēlu lieto dekoratīvos nolūkos, tam saglabājas Tērvetes novada 

simbola statuss. Aizliegts lietot Tērvetes novada ģerboņa attēlu kā preču vai pakalpojumu 

zīmi. 

7. Tērvetes novada himnas izmantošana: 

       7.1. Tērvetes novada himnu var izpildīt:  

            7.1.1. paceļot Tērvetes novada karogu pašvaldības un tās iestāžu, kapitālsabiedrības 

rīkoto svinīgo pasākumu atklāšanā vai to laikā; 

           7.1.2. Tērvetes novada svētku un citu sabiedrisku pasākumu laikā, nodrošinot 

svinīgus apstākļus; 

           7.1.3. Tērvetes novada himnu var izpildīt pēc brīvas gribas arī tautas, darba vai 

ģimeņu svētkos, atceres dienās, kā arī citos gadījumos ikdienā, garantējot pienācīgu cieņu 

pret Tērvetes novada himnu. 

 

 

IV. Simbolikas izgatavošana un izmantošana komerciālos nolūkos 

 

8. Tērvetes novada ģerboņa attēlus komerciālos nolūkos drīkst lietot tikai saņemot 

pašvaldības atļauju, par ko ir jāmaksā pašvaldības nodeva saskaņā ar saistošajiem 

noteikumiem.  

9. Atļaujas saņemšanai par Tērvetes novada simbolikas izmantošanu komerciālos nolūkos 

pašvaldībā jāiesniedz: 

     9.1. iesniegums, kurā norādīts izmantošanas mērķis un informācija par tiražēšanas 

apjomiem; 

     9.2. juridiskām personām reģistrācijas apliecības kopija, fiziskām personām – pases 

kopija; 

     9.3.  izstrādājuma skice vai etalona paraugs. 

10. Lietojot ģerboņa attēlu, neatkarīgi no to izmēriem, tam precīzi proporcionāli jāatbilst 

apstiprinātajam ģerboņa etalona paraugam. 

11. Tērvetes novada simbolikas izgatavošanas atļauja komerciāliem mērķiem tiek izsniegta 

uz vienu gadu. 
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V. Atbildība 

 

 

12. Par noteikumu 5.3., 5.4., 5.7. 6.5., 7.1.2., 7.1.3. un 8. punktā noteikto prasību 

neievērošanu piemēro brīdinājumu vai naudas sodu fiziskajām personām līdz 10 naudas 

soda vienībām, juridiskajām personām līdz 70 naudas soda vienībām. 

13.  (Svītrots ar 2019. gada 28. novembra  domes lēmumu (protokols Nr. 19 , 7. §)). 

14. Administratīvā pārkāpuma procesu par noteikumu 5.3., 5.4., 5.7. 6.5., 7.1.2., 7.1.3. 

un 8. punktā noteikto prasību neievērošanu līdz administratīvā pārkāpuma lietas 

izskatīšanai veic Tērvetes novada pašvaldības policija. Administratīvā pārkāpuma lietu 

izskata Tērvetes novada domes administratīvā komisija. 

15. (Svītrots ar 2019. gada 28. novembra  domes lēmumu (protokols Nr. 19, 7. §)). 

    

Domes priekšsēdētāja                                       D. Reinika             
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Apstiprināti  

ar Tērvetes novada domes 

2019. gada 28. novembra  sēdes lēmumu 

(protokols Nr. 19, 8. §) 

 

 

 

 

Saistošie noteikumi Nr. 17 

 

Grozījumi Tērvetes novada domes 2011. gada 21. jūlija 

saistošajos noteikumos Nr. 11 “Specializēto tūristu transportlīdzekļu  

izmantošanas un reģistrācijas nosacījumi Tērvetes novadā” 

 

Izdoti saskaņā ar   likuma “Par pašvaldībām”  

15. panta pirmās daļas 11. punktu, 

 21. panta pirmās daļas 16. punktu, 

43. panta trešo daļu, 

Ceļu satiksmes likuma 9. panta trešo daļu, 

10. panta pirmās daļas 1. punktu, 

16. panta ceturto daļu 

 

1. Izdarīt Tērvetes novada domes 2011. gada 21. jūlija saistošajos noteikumos Nr. 11  

“Specializēto tūristu transportlīdzekļu izmantošanas un reģistrācijas nosacījumi Tērvetes 

novadā” (turpmāk – saistošie noteikumi) šādus grozījumus: 

 

1.1. Izteikt saistošo noteikumu 12. punktu šādā redakcijā: 

“12. Par Noteikumu 2., 5., 6., 8., 9., 10. un 11. punktā noteikto prasību neievērošanu 

piemēro brīdinājumu vai naudas sodu fiziskajām personām līdz 15 naudas soda vienībām, 

juridiskajām personām līdz 57 naudas soda vienībām.”.  

 

1.2. Izteikt saistošo noteikumu 13. punktu šādā redakcijā: 

“13. Administratīvā pārkāpuma procesu par noteikumu 2., 5., 6., 8., 9., 10. un 11. 

punktā noteikto prasību neievērošanu līdz administratīvā pārkāpuma lietas izskatīšanai veic 

Tērvetes novada pašvaldības policija. Administratīvā pārkāpuma lietu izskata Tērvetes 

novada domes administratīvā komisija.”.  

 

1.3. Svītrot saistošo noteikumu 14. un 15. punktu. 

 

2. Saistošie noteikumi stājas spēkā vienlaikus ar Administratīvās atbildības likumu.  

 

 

Domes priekšsēdētāja                                                                                            D. Reinika 
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Tērvetes novada domes saistošo noteikumu Nr. 17 

“Grozījumi Tērvetes novada domes 2011. gada 21. jūlija 

saistošajos noteikumos Nr. 11 “Specializēto tūristu transportlīdzekļu  

izmantošanas un reģistrācijas nosacījumi Tērvetes novadā”” 

paskaidrojuma raksts 

 

 

 

Paskaidrojuma raksta sadaļas Norādāmā informācija 

1. Projekta nepieciešamības 

pamatojums 

 

Ņemot vērā, ka 2020. gada 1. janvārī stājas 

spēkā Administratīvās atbildības likums, 

kas paredz izmaiņas administratīvo sodu 

sistēmā un administratīvo sodu 

piemērošanas procesā, ir atbilstoši 

jānodrošina arī Tērvetes novada domes 

2011. gada 21. jūlija saistošo noteikumu 

Nr. 11 “Specializēto tūristu 

transportlīdzekļu izmantošanas un 

reģistrācijas nosacījumi Tērvetes novadā” 

regulējums ar Administratīvās atbildības 

likumā ietvertajām normām.   

2. Īss projekta satura izklāsts Ar saistošajiem noteikumiem tiek grozīti 

Tērvetes novada domes 2011. gada 21. 

jūlija saistošie noteikumi Nr. 11 

“Specializēto tūristu transportlīdzekļu 

izmantošanas un reģistrācijas nosacījumi 

Tērvetes novadā”, nodrošinot to atbilstību 

Administratīvās atbildības likuma 

regulējumam, tai skaitā mainot naudas 

soda izteiksmi, kā arī veicot citus 

nepieciešamos grozījumus. 

3. Informācija par plānoto 

projekta ietekmi uz pašvaldības 

budžetu 

Nav ietekmes. 

4. Informācija par plānoto 

projekta ietekmi uz 

uzņēmējdarbības vidi 

pašvaldības teritorijā 

Nav ietekmes. 

5. Informācija par 

administratīvajām procedūrām 
Atbilstoši saistošajiem noteikumiem.  

6. Informācija par konsultācijām 

ar privātpersonām 
Nav notikušas. 

 

 

 

Domes priekšsēdētāja  D. Reinika 
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SAISTOŠIE NOTEIKUMI Nr. 11 

 

                                                                                 Apstiprināti ar Tērvetes novada domes 

              2011. gada  21. jūlija  

                                                                           sēdes Nr. 8, lēmumu Nr. 14; 

                                                                                      ar grozījumiem 2013. gada 24. oktobra 

                                                                                                   sēdē  (protokols Nr. 13,  3.§); 

ar grozījumiem 2016. gada 22. jūnija sēdē 

(protokols  Nr.10,  6.§),  

ar precizējumiem 2016. gada 28. jūlija sēdē 

(protokols  Nr. 11, 15.§),  

 ar grozījumiem 2019. gada 28. novembra sēdē 

(protokols Nr. 19, 8.§) 

 

 

 

Specializēto tūristu transportlīdzekļu izmantošanas un reģistrācijas nosacījumi  

Tērvetes novadā 
 

Izdoti saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām”  

15. panta pirmās daļas 11. punktu,  

21. panta pirmās daļas 16. punktu,  

43. panta trešo daļu un  

Ceļu satiksmes likuma 9. panta trešo daļu, 

 10. panta pirmās daļas 1. punktu, 

 16. panta ceturto daļu 
 

I. Vispārīgie jautājumi 

 

1. Saistošie noteikumi (turpmāk – Noteikumi) nosaka kārtību, kādā Tērvetes novada 

administratīvajā teritorijā (turpmāk – Tērvetes novads) tiek reģistrēti un noformēti 

specializētie tūristu transportlīdzekļi (turpmāk – STT), kā arī kārtību, kādā tiek apstiprināti 

STT kustības maršruti un laika grafiki. 

II. Specializēto tūristu transportlīdzekļu reģistrācijas kārtība 

2. Tērvetes novadā ir atļauts izmantot tikai reģistrētus STT, ja tie brauc pa Tērvetes novada 

domes apstiprinātu kustības maršrutu. 

3. Lai reģistrētu STT un apstiprinātu STT kustības maršrutu pārvadātājam Tērvetes novada 

domē jāiesniedz: 

      3.1. rakstisks pieteikums; 

3.2. uzņēmuma (komersanta) reģistrācijas apliecības kopija (uzrādot oriģinālu); 

      3.3. dokuments, kas apliecina specializētā tūristu transportlīdzekļa īpašuma tiesības; 

      3.4. ja STT tiek nomāts – nomas līguma (līzinga, kredīta līguma, turpmāk – nomas 

līgums)  

      3.5. kopija (uzrādot oriģinālu), transportlīdzekļa nomas termiņš nedrīkst būt īsāks par 

pārvadātāja paredzēto STT pakalpojuma sniegšanas laiku; 
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      3.6. dokumenti, kas apliecina STT tehniskā stāvokļa atbilstību drošības prasībām; 

      3.7. STT tehniskos rādītājus raksturojošus dokumentus; 

      3.8. STT vadītāja (-u) kvalifikāciju apliecinoša dokumenta kopija (uzrādot oriģinālu) ar 

tiesībām vadīt B, C1, D1, C vai D kategorijas transportlīdzekļus; 

      3.9. STT kustības maršruta un laika grafika projektu. 

 

III. Specializētā tūristu transportlīdzekļa noformēšanas kārtība 

4. Tērvetes novada dome piešķir reģistrācijas numuru katram STT vilcējam un katrai 

piekabei, saskaņā ar šādiem principiem: 

     4.1. vilcējiem numura pirmie seši simboli ir: „STT-A-”; 

     4.2. pēdējais simbols (simboli) ir cipars, kas tiek piešķirts secīgi pieaugošā kārtībā katram 

vilcējam sākot no „1”; 

     4.3. piekabēm numura pirmie seši simboli ir: „STT-B-”; 

     4.4. pēdējais simbols (simboli) ir cipars, kas tiek piešķirts secīgi pieaugošā kārtībā katrai 

piekabei sākot no „1”. 

5. Līdz pasažieru pārvadāšanas uzsākšanai uz STT vilcēja un piekabes ārējās virsbūves divās 

vietās jāuzkrāso piešķirto reģistrācijas numuru. Uzkrāsotajiem numuriem jābūt skaidri 

saredzamiem. 

6. Līdz pasažieru pārvadāšanas uzsākšanai STT īpašniekam ir jāveic civiltiesiskās atbildības 

obligātā apdrošināšana, kas ir spēkā uz visu paredzēto STT pakalpojumu sniegšanas periodu. 

7. Numurus jāuzkrāso, ievērojot šādas prasības: 

    7.1. numurus jāuzkrāso ar melnu krāsu, izņemot gadījumu, ja transportlīdzekļa virsbūve 

ir tumšā krāsā, tad numurus jāuzkrāso ar baltu krāsu; 

    7.2. uzkrāsojamā numura katra simbola augstums - 8 cm, katra simbola platums - 6 cm, 

attālums starp simboliem - 16 mm; 

    7.3. simboliem jāizmanto „Arial” fontu. 

8. STT pasažieriem redzamā vietā jābūt izvietotai kustības maršruta shēmai, informācijai par 

braukšanas maksu un lietošanas drošības noteikumiem latviešu un angļu valodā. 

9. STT tehniskā stāvokļa kontroles nodrošināšanai maršrutu pārvadātājam vienu reizi 

kalendārā gada laikā Tērvetes novada domē ir jāiesniedz dokumenti, kas apliecina STT 

tehniskā stāvokļa pārbaudi un atbilstību drošības prasībām. 

10. STT ātrums nedrīkst pārsniegt 30 km/h. 

11. Pārvadātājs un STT vadītājs ir atbildīgi par pasažieru drošību, vadītājam ir pienākums 

ievērot transportlīdzekļa ietilpības normas. 
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IV. Noteikumu izpildes kontrole  

12. Par noteikumu 2., 5., 6., 8., 9., 10. un 11. punktā noteikto prasību neievērošanu 

piemēro brīdinājumu vai naudas sodu fiziskajām personām līdz 15 naudas soda 

vienībām, juridiskajām personām līdz 57 naudas soda vienībām. 

13. Administratīvā pārkāpuma procesu par noteikumu 2., 5., 6., 8., 9., 10. un 11. punktā 

noteikto prasību neievērošanu līdz administratīvā pārkāpuma lietas izskatīšanai veic 

Tērvetes novada pašvaldības policija. Administratīvā pārkāpuma lietu izskata Tērvetes 

novada domes administratīvā komisija. 

14.(Svītrots ar 2019. gada 28. novembra  domes lēmumu (protokols Nr. 19, 8.§)). 

15. (Svītrots ar 2019. gada 28. novembra  domes lēmumu (protokols Nr. 19, 8.§)). 

16. Ieņēmumi no iekasētajiem naudas sodiem par šo noteikumu pārkāpumiem tiek ieskaitīti 

Tērvetes novada pašvaldības pamatbudžetā. 

V. Noslēguma jautājums 

17. Šie Noteikumi stājas spēkā nākamajā dienā pēc to publicēšanas vietējā laikrakstā. 

 

 

Domes priekšsēdētāja                                                                             D. Reinika 
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Apstiprināti  

ar Tērvetes novada domes 

2019. gada 28. novembra  sēdes lēmumu 

(protokols Nr. 19, 9.§) 

 

Saistošie noteikumi Nr. 18 

 

Grozījumi Tērvetes novada domes 2013. gada 15. augusta 

saistošajos noteikumos Nr. 14 “Mājdzīvnieku uzturēšanas noteikumi” 

 

Izdoti saskaņā ar likuma “Par pašvaldībām”  

43. panta pirmās daļas 10. punktu, 

Dzīvnieku aizsardzības likuma 8. panta trešo un ceturto daļu 

  

 

1. Izdarīt Tērvetes novada domes  2013. gada 15. augusta saistošajos noteikumos Nr.  

14  “Mājdzīvnieku uzturēšanas noteikumi” (turpmāk – saistošie noteikumi) šādus 

grozījumus: 

 

1.1. Izteikt saistošo noteikumu 12. punktu šādā redakcijā: 

“12. Par noteikumu 4., 5., 6., 7., 8. un 9. punktā noteikto prasību neievērošanu piemēro 

brīdinājumu vai naudas sodu fiziskajām personām līdz 20 naudas soda vienībām, 

juridiskajām personām līdz 40 naudas soda vienībām.”.  

 

1.2. Izteikt saistošo noteikumu 14. punktu šādā redakcijā: 

“14. Administratīvā pārkāpuma procesu par noteikumu 4., 5., 6., 7., 8. un 9. punktā 

noteikto prasību neievērošanu līdz administratīvā pārkāpuma lietas izskatīšanai veic 

Tērvetes novada pašvaldības policija. Administratīvā pārkāpuma lietu izskata Tērvetes 

novada domes administratīvā komisija.”.  

 

1.3. Svītrot saistošo noteikumu 15. punktu. 

 

2. Saistošie noteikumi stājas spēkā vienlaikus ar Administratīvās atbildības likumu.  

 

 

Domes priekšsēdētāja                                                                                            D. Reinika 
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Tērvetes novada domes saistošo noteikumu Nr. 18 

“Grozījumi Tērvetes novada domes 2013. gada 15. augusta saistošajos 

noteikumos Nr. 14   “Mājdzīvnieku uzturēšanas noteikumi”” 

paskaidrojuma raksts 

  

Paskaidrojuma raksta sadaļas Norādāmā informācija 

1. Projekta nepieciešamības 

pamatojums 

 

Ņemot vērā, ka 2020. gada 1. janvārī stājas 

spēkā Administratīvās atbildības likums, kas 

paredz izmaiņas administratīvo sodu sistēmā 

un administratīvo sodu piemērošanas 

procesā, ir atbilstoši jānodrošina arī Tērvetes 

novada domes 2013. gada 15. augusta 

saistošo noteikumu Nr. 14 “Mājdzīvnieku 

uzturēšanas noteikumi” regulējums ar 

Administratīvās atbildības likumā 

ietvertajām normām.   

2. Īss projekta satura izklāsts Ar saistošajiem noteikumiem tiek grozīti 

Tērvetes novada domes 2013. gada 15. 

augusta saistošie noteikumi Nr. 14 

“Mājdzīvnieku uzturēšanas noteikumi”, 

nodrošinot to atbilstību Administratīvās 

atbildības likuma regulējumam, tai skaitā 

mainot naudas soda izteiksmi, kā arī veicot 

citus nepieciešamos grozījumus. 

3. Informācija par plānoto 

projekta ietekmi uz pašvaldības 

budžetu 

Nav ietekmes. 

4. Informācija par plānoto 

projekta ietekmi uz 

uzņēmējdarbības vidi 

pašvaldības teritorijā 

Nav ietekmes. 

5. Informācija par 

administratīvajām procedūrām 
Atbilstoši saistošajiem noteikumiem.  

6. Informācija par konsultācijām 

ar privātpersonām 
Nav notikušas. 

 

 

 

Domes priekšsēdētāja  D. Reinika 
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APSTIPRINĀTI 

Ar Tērvetes novada domes 

2013. gada 15. augusta sēdes lēmumu,  

protokols Nr. 10, paragrāfs Nr.12, 

                                                                        ar precizējumiem  2013. gada 19. septembra  

                                                                        sēdē (protokols Nr. 11, paragrāfs Nr. 27), 

                                                                             ar grozījumiem 2013. gada 24. oktobra 

                                                                                 sēdē (protokols Nr.13, paragrāfs 7),  

ar grozījumiem 2017. gada 26. janvāra 

sēdē  (protokols Nr.1, 8. §), 

ar precizējumiem 2017. gada 30. marta sēdē  

(protokols Nr. 7, 11. §), 

ar grozījumiem 2019. gada 28. novembra sēdē 

(protokols Nr. 19, 9.§) 

 

  

 

Saistošie noteikumi  Nr. 14 “Mājdzīvnieku uzturēšanas noteikumi”  

 

     Izdoti saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām" 43. 

panta pirmās daļas 10. punktu,  

Dzīvnieku aizsardzības likuma 8. panta trešo un ceturto daļu 

 

 

I. Vispārīgie jautājumi 

 

1. Saistošie noteikumi nosaka mājdzīvnieku uzturēšanas noteikumus Tērvetes novadā, 

pašvaldības veikto kontroli pār šo noteikumu izpildi, atbildību par pārkāpumiem, kā arī 

dzīvnieku klaiņošanas novēršanas, klaiņojošo dzīvnieku izķeršanas un, ja nepieciešams, 

likvidēšanas organizēšanas kārtību. 

 

2. Noteikumos ir lietoti šādi termini: 

2.1. Mājdzīvnieki – (šo noteikumu izpratnē) visu sugu mājlopi (suņu, kaķu, govju, 

cūku, aitu, zirgu un kazu dzimtas dzīvnieki, mājas nepārnadži, truši, kā arī fermā audzēti 

minēto sugu savvaļas dzīvnieki un savvaļas atgremotāji, mājputni, rāpuļi, abinieki, zivis, 

kā arī eksotiskie un dekoratīvie dzīvnieki; 

 

3. Noteikumu mērķis ir: 

     3.1. reglamentēt Tērvetes novadā esošo mājdzīvnieku turēšanu atbilstoši labturības 

prasībām; 

 

     3.2. samazināt mājdzīvnieku radīto traumu skaitu un novērst iespējas inficēties ar 

trakumsērgu un slimībām, kas kopējas dzīvniekiem un cilvēkiem, kā arī ar slimībām, kas 

apdraud citus dzīvniekus; 

 

     3.3. novērst apstādījumu bojāšanu, sekmēt teritorijas sakoptību, veicināt sanitāri 

higiēniskās situācijas uzlabošanu Tērvetes novadā. 
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II. Mājdzīvnieku uzturēšana 

 

4. Nekustamā īpašuma īpašnieks viņam piederošajā (apsaimniekošanā esošajā) objektā un 

teritorijā nedrīkst pieļaut klaiņojošu dzīvnieku ilgstošu uzturēšanos vai barošanos.  

5. Aizliegts barot klaiņojošus mājdzīvniekus daudzdzīvokļu dzīvojamo māju koplietošanas 

telpās.  

Klaiņojošu mājdzīvnieku barošana daudzdzīvokļu dzīvojamo māju pieguļošajā teritorijā ir 

atļauta tikai gadījumos, ja ir saņemta daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas dzīvokļu īpašnieku 

kopsapulces piekrišana klaiņojošu mājdzīvnieku barošanai daudzdzīvokļu dzīvojamās 

mājas pieguļošajā teritorijā un iekārtota speciāla klaiņojošu mājdzīvnieku barošanas vieta. 

Personai, kas baro klaiņojošos mājdzīvniekus daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas piegulošajā 

teritorijā, ir jāuztur iekārtotā barošanas vieta tīrībā un kārtībā. 

 

6. Daudzdzīvokļu māju dzīvokļos ar mājas īpašnieka vai pašvaldības namīpašuma 

apsaimniekotāja rakstveida atļauju drīkst turēt tikai mājas (istabas) dzīvniekus. Akvāriju 

zivis un mazos dziedātājputnus, ja tie netraucē apkārtējos, drīkst turēt arī bez mājas 

īpašnieka piekrišanas. 

  

7. Tērvetes novada ciemu teritorijās ar nekustamā īpašuma īpašnieka piekrišanu atbilstoši 

ierīkotās novietnēs vai iežogotā teritorijā drīkst turēt mājdzīvniekus, ja mājdzīvnieku 

turēšana netraucē blakus esošo māju iedzīvotājus (t.i., netraucē naktsmieru ar troksni, 

nerada smaku, netīrību) un būtiski nebojā apkārtējās vides ainavu. 

 

8. Daudzdzīvokļu dzīvojamo māju koplietošanas telpās un šādai mājai piegulošajā teritorijā 

(zemes gabalā), kas atrodas visu mājas dzīvokļu īpašnieku kopīpašumā nav atļauta 

mājdzīvnieku turēšana. 

 

9.  Mājdzīvnieku īpašniekam un turētājam ir pienākums: 

     9.1.  turēt tikai vakcinētus un reģistrētus mājdzīvniekus;  

     9.2. nepieļaut, ka mājdzīvnieks piemēslo Tērvetes novada sabiedriskās teritorijas, 

daudzdzīvokļu māju vai sabiedrisko ēku telpas, nekavējoties satīrīt mājdzīvnieku atstātos 

ekskrementus;  

     9.3. nepalaist suņus bez pavadas daudzdzīvokļu dzīvojamo māju koplietošanās telpās;  

     9.4. Ārpus norobežotas teritorijas dzīvniekam – sunim bez pavadas, aizliegts atrasties 

šādās novada teritorijās, izņemot gadījumus, ja šajās teritorijās notiek suņu izstāde vai suņu 

paraugdemonstrējumi:  

           9.4.1. bērnu atpūtas un rotaļu laukumos;  

           9.4.2. pirmsskolas izglītības iestāžu un skolu teritorijās;  

           9.4.3. daudzdzīvokļu dzīvojamo māju pagalmos;  

           9.4.4. stadionos un sporta laukumos;  

           9.4.5. parkos, skvēros.  

 

 

III. Klaiņojošo mājas (istabas) dzīvnieku izķeršana, 

izmitināšana un aprūpēšana 

 

10.  Tērvetes novada teritorijā klaiņojošo dzīvnieku izķeršanu saskaņā ar normatīvajos 

aktos un    noslēgtā līguma noteikto kārtību organizē un nodrošina Tērvetes novada 

pašvaldības izvēlēta persona (-as), kas specializējušies konkrētu pakalpojumu sniegšanā. 
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11. Pakalpojuma sniedzējs nodrošina izķerto klaiņojošo un konfiscēto mājas (istabas) 

dzīvnieku, kā arī bezpalīdzīgā stāvoklī nonākušo savvaļas dzīvnieku izmitināšanu 

dzīvnieku patversmē. 

 

 

IV. Atbildība par noteikumu neievērošanu 

 

12. Par noteikumu 4., 5., 6., 7., 8. un 9. punktā noteikto prasību neievērošanu piemēro 

brīdinājumu vai naudas sodu fiziskajām personām līdz 20 naudas soda vienībām, 

juridiskajām personām līdz 40 naudas soda vienībām. 

 

13. /svītrots ar 2017. gada 26. janvāra sēdes lēmumu/  

 

14. Administratīvā pārkāpuma procesu par noteikumu 4., 5., 6., 7., 8. un 9. punktā 

noteikto prasību neievērošanu līdz administratīvā pārkāpuma lietas izskatīšanai veic 

Tērvetes novada pašvaldības policija. Administratīvā pārkāpuma lietu izskata Tērvetes 

novada domes administratīvā komisija. 

 

15. /svītrots ar 2019. gada 28. novembra sēdes lēmumu/protokols Nr.19, 9.§// 

 

16.  /svītrots ar 2017. gada 26. janvāra sēdes lēmumu/    

 

 

V. Noslēguma jautājumi 

 

17. Saistošie noteikumi stājas spēkā nākamajā dienā pēc to publicēšanas Tērvetes novada 

domes informatīvajā izdevumā „Laikam līdzi”.  

 

18. Ar šo noteikumu spēkā stāšanās dienu spēku zaudē Tērvetes novada pašvaldības 2006. 

gada 20. jūnija noteikumi „Dzīvnieku turēšanas noteikumi Tērvetes pašvaldībā.”  

 

 

Domes priekšsēdētāja                                                                           D. Reinika 
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Apstiprināti  

ar Tērvetes novada domes 

2019.gada 28. novembra  sēdes lēmumu 

(protokols Nr. 19, 10.§) 

 

Saistošie noteikumi Nr. 19 

 

Grozījums Tērvetes novada domes 2016. gada 28. aprīļa 

saistošajos noteikumos Nr. 4 “Par licencēto makšķerēšanu  

Tērvetes ūdenskrātuvē 2016. - 2026. gadā” 

 

Izdoti saskaņā ar Zvejniecības likuma 

10. panta piekto daļu,  

likuma “Par pašvaldībām”  

43. panta pirmās daļas 13. punktu 

  

 

1. Izdarīt Tērvetes novada domes  2016. gada 28. aprīļa saistošajos noteikumos Nr. 4 

“Par licencēto makšķerēšanu Tērvetes ūdenskrātuvē 2016. – 2026. gadā” (turpmāk – 

saistošie noteikumi) šādu grozījumu: 

 

Izteikt saistošo noteikumu 13. punktu  šādā redakcijā: 

„13. Atbildība 

13.1. Par noteikumu 2., 3., 4., 8. un 10. punktā noteikto prasību neievērošanu 

piemēro brīdinājumu vai naudas sodu fiziskajām personām līdz 70 naudas soda 

vienībām, juridiskajām personām līdz 140 naudas soda vienībām. 

13.2. Administratīvā pārkāpuma procesu par noteikumu 2., 3., 4., 8. un 10. punktā 

noteikto prasību neievērošanu līdz administratīvā pārkāpuma lietas izskatīšanai veic 

Tērvetes novada pašvaldības policija. Administratīvā pārkāpuma lietu izskata Tērvetes 

novada domes administratīvā komisija.”.  

 

2. Saistošie noteikumi stājas spēkā vienlaikus ar Administratīvās atbildības likumu.  

  

 

 

Domes priekšsēdētāja                                                                                            D. Reinika 
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Tērvetes novada domes saistošo noteikumu Nr. 19 

“Grozījums Tērvetes novada domes 2016. gada 28. aprīļa saistošajos 

noteikumos Nr. 4 “Par licencēto makšķerēšanu Tērvetes ūdenskrātuvē 

2016.- 2026. gadā”” 

paskaidrojuma raksts 

 

 

Paskaidrojuma raksta sadaļas Norādāmā informācija 

1. Projekta nepieciešamības 

pamatojums 

 

  Ņemot vērā, ka 2020. gada 1. janvārī 

stājas spēkā Administratīvās atbildības 

likums, kas paredz izmaiņas 

administratīvo sodu sistēmā un 

administratīvo sodu piemērošanas 

procesā, ir atbilstoši jānodrošina arī 

Tērvetes novada domes 2016. gada 28. 

aprīļa saistošo noteikumu Nr. 4 “Par 

licencēto makšķerēšanu Tērvetes 

ūdenskrātuvē 2016.- 2026. gadā” 

regulējums ar Administratīvās atbildības 

likumā ietvertajām normām.   

2. Īss projekta satura izklāsts Ar saistošajiem noteikumiem tiek grozīti 

Tērvetes novada domes 2016. gada 28. 

aprīļa saistošie noteikumi Nr. 4 “Par 

licencēto makšķerēšanu Tērvetes 

ūdenskrātuvē 2016.- 2026. gadā”, 

nodrošinot to atbilstību Administratīvās 

atbildības likuma regulējumam, tai skaitā 

mainot naudas soda izteiksmi, kā arī 

veicot citus nepieciešamos grozījumus. 

3. Informācija par plānoto 

projekta ietekmi uz pašvaldības 

budžetu 

Nav ietekmes. 

4. Informācija par plānoto 

projekta ietekmi uz 

uzņēmējdarbības vidi 

pašvaldības teritorijā 

Nav ietekmes. 

5. Informācija par 

administratīvajām procedūrām 
Atbilstoši saistošajiem noteikumiem.  

6. Informācija par konsultācijām 

ar privātpersonām 
Nav notikušas. 

 
 
 

Domes priekšsēdētāja  D. Reinika 
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APSTIPRINĀTI 

ar Tērvetes novada domes 

2016. gada 28. aprīļa 

sēdes lēmumu  (protokols Nr.7, 23. §),  

ar precizējumiem 2016. gada  19. maija sēdē 

                                                                                                             (protokols Nr. 8,  2. §), 

ar grozījumu 2019. gada 28. novembra sēdē 

(protokols Nr. 19, 10.§) 

 

 

Tērvetes novada domes saistošie noteikumi Nr. 4 

“Par licencēto makšķerēšanu Tērvetes ūdenskrātuvē 2016. – 2026. gadā” 

  
Izdoti saskaņā ar Zvejniecības likuma 

 10. panta piekto daļu, likuma “Par pašvaldībām” 

43. panta pirmās daļas 13. punktu 

 

1. Vispārīgie jautājumi 
 

1.1. Saistošie noteikumi „Par licencēto makšķerēšanu Tērvetes ūdenskrātuvē 2016. – 

2026. gadā” (turpmāk – saistošie noteikumi) nosaka kārtību, kādā veicama licencētā 

makšķerēšana (amatierzveja) ūdenstilpē Tērvetes ūdenskrātuve. 

1.2. Tērvetes ūdenskrātuve (70 ha) atrodas Tērvetes novada Tērvetes pagasta Tērvetes 

dabas parka teritorijā uz valsts meža zemes un atbilstoši Civillikumam tai ir privāto ūdeņu 

statuss. 

1.3. Tērvetes ūdenskrātuvi apsaimnieko Akciju sabiedrība "Latvijas valsts meži" 

(turpmāk AS "Latvijas valsts meži").  

1.4. Licencētā makšķerēšana Tērvetes ūdenskrātuvē nepieciešama, lai regulētu 

makšķernieku ietekmi uz vidi Tērvetes dabas parka teritorijā un radītu labvēlīgus apstākļus 

zivju krājumu aizsardzībai un racionālai izmantošanai. To ievieš saskaņā ar Latvijas 

Republikas Ministru kabineta 2015. gada 22. decembra noteikumiem Nr. 799 „Licencētās 

makšķerēšanas, vēžošanas un zemūdens medību kārtība” un saskaņā ar 2000. gada 11. 

septembrī apstiprinātajiem Tērvetes ūdenskrātuves zivsaimnieciskās ekspluatācijas 

noteikumiem, kā arī ņemot vērā Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas Dabas 

aizsardzības departamenta un Valsts vides dienesta izvirzītās prasības vides aizsardzībā. 

1.5. Licencēto makšķerēšanu Tērvetes ūdenskrātuvē pamatojoties uz Tērvetes novada 

domes noslēgto līgumu – pilnvarojumu organizē AS "Latvijas valsts meži", LVM 

„Rekreācija un medības”, tālrunis +371 20272964, juridiskā adrese: Vaiņodes iela 1, Rīga 

LV-1004.  

 

2. Licencētās makšķerēšanas vieta un laiks 

2.1. Licencētā makšķerēšana tiek noteikta visā Tērvetes ūdenskrātuves teritorijā, kurā 

saskaņā ar 2012. gada 28. augusta Latvijas Republikas Ministru kabineta noteikumiem Nr. 

589 “Dabas parka “Tērvete” individuālie aizsardzības un izmantošanas noteikumi”, ir 

noteikti šādi makšķerēšanas ierobežojumi, kas darbojas papildus Latvijas Republikas 

Ministru kabineta noteikumiem “Makšķerēšanas, vēžošanas un zemūdens medību 

noteikumi” paredzētajām prasībām: 

2.2. no 1. maija līdz 30. jūnijam atļauta licencētā makšķerēšana no krasta un no laivas 

ūdenskrātuves neitrālajā zonā (zona-I) - teritorija ūdenskrātuves austrumu pusē pie slūžām 

http://likumi.lv/ta/id/34871-zvejniecibas-likums
http://likumi.lv/ta/id/34871-zvejniecibas-likums#p10
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un rietumu pusē pie īpašuma “Pļavnieki”; (zonējums norādīts saistošo noteikumu pielikumā 

Nr. 6.); 

2.3. no 1. jūlija līdz ūdenskrātuves aizsalšanai un ledus periodā līdz ledus izkušanai (bet 

ne ilgāk kā līdz 31. martam) atļauta licencētā makšķerēšana no laivām un krasta, ziemas 

sezonā arī no ledus, visā ūdenskrātuves teritorijā; 

2.4. No 1. aprīļa līdz 30. aprīlim makšķerēšana no laivām un krasta visā ūdenskrātuves 

teritorijā nav atļauta; 

2.5. ūdenskrātuvē makšķernieki ar laivām drīkst atrasties divas stundas pirms saullēkta 

un līdz divām stundām pēc saulrieta. 

 

3. Makšķerēšanas tiesības 

Makšķerēt Tērvetes ūdenskrātuvē atļauts tikai tad, ja makšķernieks ir iegādājies, un tam 

ir līdz kāda, no saistošajos noteikumos noteiktajām makšķerēšanas licencēm, personu 

apliecinošs dokuments, bet personām no 16 līdz 65 gadu vecumam (izņemot invalīdus) – 

makšķerēšanas karte. Makšķerēšanas licences tiek izrakstītas uz konkrētas personas vārda 

un tās aizliegts nodot citām personām. 

 

4. Makšķerēšanas rīki un veidi 

Atļautie makšķerēšanas rīki un veidi, loma lielums un citi ierobežojumi Tērvetes 

ūdenskrātuvē tiek noteikti atbilstoši spēkā esošiem Latvijas Republikas Ministru kabineta 

2015. gada 22. decembra noteikumiem Nr. 799 „Licencētās makšķerēšanas, vēžošanas un 

zemūdens medību kārtība”. 

 

5. Makšķerēšanas licenču veidi, skaits un maksa par licencēm 

5.1. Licences veids 

 Cena  

EUR 

Skaits  

(gab.), gadā 

5.1.1. Vienas dienas licence makšķerēšanai krasta vai 

no laivas ūdenskrātuves neitrālajā zonā no 01. maija līdz 

30. jūnijam. 

5.00 2000 

5.1.2. Vienas dienas licence makšķerēšanai no krasta, 

no laivas vai no ledus Tērvetes ūdenskrātuvē no 01. jūlija 

līdz ledus izkušanai (bet ne ilgāk kā līdz 31. martam). 

2.50 5000 

5.1.3. Gada bezmaksas licence makšķerēšanai no 

krasta, no laivas vai no ledus Tērvetes ūdenskrātuvē no 

01. jūlija līdz ledus izkušanai (bet ne ilgāk kā līdz 31. 

martam) 

0.00 40 

5.2. Licences cenā iekļauts PVN 21 %. 

5.3. Lai izpildītu Latvijas Republikas Ministru kabineta 2015. gada 22. decembra 

noteikumu Nr. 799 „Licencētās makšķerēšanas, vēžošanas un zemūdens medību kārtība” 

prasības par lomu uzskaiti un datu sniegšanu Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides 

zinātniskam institūtam (turpmāk tekstā – BIOR), licence tiek izsniegta iekasējot skaidrā 

naudā drošības naudu, kas noteikta EUR 1,00 apmērā par vienas dienas licenci un tiek 

piemērota papildus noteiktajai licences cenai. 

5.4. Ieturētā drošības nauda tiek pilnā apjomā atmaksāta tikai pēc licences atgriešanas ar 

uzskaitītajiem lomiem licences norādītajā adresē saistošo noteikumu 8.2. punktā noteiktajā 

termiņā. 
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5.5. Neatgriezto licenču ieturētā drošības nauda tiek izmantota tikai zivju resursu 

pavairošanas pasākumu finansēšanai, ko veic AS “Latvijas valsts meži”. 

 

 

6. Makšķerēšanas licenču cenu atlaižu piemērošana 

6.1. Gada bezmaksas licences makšķerēšanai Tērvetes ūdenskrātuvē pēc Tērvetes novada 

domes apstiprināta saraksta ir tiesības saņemt: 

6.1.1. Tērvetes ūdenskrātuves piekrastes zemju īpašniekiem un viņu 

ģimenes locekļiem, 

6.1.2. maznodrošinātiem Tērvetes novada iedzīvotājiem. 

6.2. Gada bezmaksas licences makšķerēšanai Tērvetes ūdenskrātuvē ir tiesības arī 

saņemt:  

6.2.1. bērniem un pusaudžiem līdz 16 gadiem,  

6.2.2. invalīdiem, politiski represētām personām, 

6.2.3. personām vecākām par 65 gadiem; 

6.3. Lai saņemtu gada bezmaksas licenci, saistošo noteikumu 6.1. punktā minētajām 

personām, uzrādot personu apliecinošu dokumentu, ir jāiesniedz Tērvetes novada domē 

attiecīgs iesniegums ar pamatojumu gada bezmaksas licences saņemšanai, bet saistošo 

noteikumu 6.2. punktā minētajām personām, uzrādot personu apliecinošu dokumentu, šāds 

iesniegums un pamatojums jāiesniedz licencētās makšķerēšanas organizētājam. 

6.4. Pēc saistošo noteikumu 5.1.3. punktā minētā bezmaksas licenču kopējā limita 

izmantošanas, papildus bezmaksas licences netiek izsniegtas un makšķerniekam vispārējā 

kārtībā jāiegādājas attiecīgajā termiņā derīga licence. 

 

7. Licenču noformēšana un realizācija 

7.1. Katra makšķerēšanas licence satur sekojošus rekvizītus: 

7.1.1. kārtas numurs, 

7.1.2. derīguma termiņš, 

7.1.3. makšķerēšanas organizētāja rekvizīti, 

7.1.4. licences saņēmēja vārds un uzvārds, 

7.1.5. licences izsniedzēja un saņēmēja paraksti, 

7.1.6. izsniegšanas datums. 

7.2. Vienas dienas licencē tās izmantošanas datumu ieraksta licences izdevējs. Licences 

ar labojumiem uzskatāmas par nederīgām. 

7.3. Licences noformējums parādīts saistošo noteikumu pielikumos Nr. 1. - 3. 

7.4. Makšķerēšanas licences var iegādāties “Tērvetes ūdenskrātuves atpūtas un laivu 

bāzē” tās darba laikā, Tērvetes pagastā, Tērvetes novadā, tālr. +371 26115333. 

 

8. Lomu uzskaite 

8.1. Lomu uzskaiti veic licencētās makšķerēšanas organizētājs saskaņā ar makšķernieku 

aizpildītajām lomu uzskaites tabulām (saistošo noteikumu pielikuma Nr. 1 - licences otra 

puse).   

8.2. Makšķernieka pienākums ir 5 darba dienu laikā pēc licences derīguma termiņa 

beigām, licenci nodot „Tērvetes ūdenskrātuves atpūtas un  laivu bāzē”, aizpildot licencē 

paredzēto makšķernieka lomu uzskaites formu.  

8.3. Licencētās makšķerēšanas organizētājam ir tiesības divu gadu laikā no pārkāpumu 

konstatēšanas neizsniegt licences makšķerniekiem, kuri šī punkta prasības neievēro.  

8.4. Apkopotos lomu uzskaites datus licencētās makšķerēšanas organizētājs katru gadu 

līdz 1. februārim iesniedz BIOR. 
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9. No licenču realizācijas iegūto līdzekļu izlietojums 

No makšķerēšanas licencēm iegūtos līdzekļus sadala sekojoši: 

9.1. 10 % - valsts pamatbudžetā Zivju fonda dotācijas ieņēmumu veidošanai; 

9.2. 10 %- Tērvetes novada domei vides aizsardzības pasākumu organizēšanai; 

9.3. 80 % - Licencētās makšķerēšanas organizētājam, kurš savu līdzekļu daļu izlieto 

Tērvetes ūdenskrātuves apsaimniekošanai saskaņā ar saistošo noteikumu pielikumā Nr. 4 

pievienoto Tērvetes ūdenskrātuves apsaimniekošanas plānu, kā arī licencētās makšķerēšanas 

ieviešanai un zivju un vides aizsardzības kontroles nodrošināšanai, zivju krājumu 

pavairošanai. 

 

 

 

10. Vides aizsardzība 

10.1. Tērvetes ūdenskrātuves tuvumā aizliegts trokšņot, kurināt ugunskurus, izmest 

atkritumus un novietot transporta līdzekļus ārpus tam speciāli ierīkotām un nozīmētām 

vietām. 

10.2. Tērvetes ūdenskrātuves piekrastes zemju īpašnieki ir tiesīgi savā piekrastes joslā 

turēt un izmantot personīgām vajadzībām vienu Ceļu satiksmes drošības direkcijā reģistrētu 

airu laivu, ievērojot saistošajos noteikumos minētās prasības un licencētās makšķerēšanas 

noteikumus. 

10.3. Aizliegta biotopu, savvaļas augu un dzīvnieku dzīvotņu iznīcināšana vai bojāšana. 

10.4. Makšķerniekiem atļauts izmantot tauvas joslu, kuras platums ir  4 m . 

 

11. Licencētās makšķerēšanas un vides aizsardzības prasību kontrole 
Kontroli par licencētās makšķerēšanas un vides aizsardzības noteikumu ievērošanu veic 

Valsts vides dienesta un Dabas aizsardzības pārvaldes inspektori, kā arī licencētās 

makšķerēšanas organizētāji, policija, Valsts vides dienesta pilnvarotas personas un Tērvetes 

novada domes nozīmētas amatpersonas savas kompetences ietvaros. 

 

12. Licencētās makšķerēšanas organizētāja pienākumi 

Licencētās makšķerēšanas organizētāja pienākumi ir: 

12.1. Sadarbībā ar pašvaldību ik gadus sniegt sabiedrības informācijas līdzekļos 

informāciju par licencētās makšķerēšanas kārtību Tērvetes ūdenskrātuvē un izvietot norādes 

zīmes ūdenskrātuves piekrastē; 

12.2. nodrošināt makšķerēšanas licenču pieejamību saskaņā ar saistošo noteikumu 7.4. 

punktu, 

12.3. reģistrēt, uzskaitīt un realizēt makšķerēšanas licences atbilstoši normatīvajos aktos 

noteiktām prasībām; 

12.4. nodrošināt to līdzekļu, kas iegūti, realizējot makšķerēšanas licences, izlietošanu 

atbilstoši saistošo noteikumu 9. punktam; 

12.5. reģistrēt izsniegtās makšķerēšanas licences uzskaites žurnālā; 

12.6. nozīmēt atbildīgo personu, kura pēc Valsts vides dienesta pilnvarotās personas vai 

pašvaldības pilnvarotās personas statusa iegūšanas piedalās vides un zivju resursu 

aizsardzības un uzraudzības pasākumos, kā arī katru gadu līdz 31. decembrim iesniedz 

Valsts vides dienestā informāciju par veiktajiem pasākumiem ūdenstilpes apsaimniekošanā 

un licencētās makšķerēšanas organizēšanai nepieciešamās infrastruktūras izveidošanā un 

uzturēšanā; 

12.7. iepazīstināt makšķerniekus ar šiem saistošajiem noteikumiem; 
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12.8. iesniegt Lauku atbalsta dienestā (Republikas laukums 2, Rīga, LV – 1981) pārskatu 

par licencēto makšķerēšanu divas reizes gadā par katru iepriekšējo pusgadu - attiecīgi līdz 

15. jūlijam un 15. janvārim, kā arī pārskaitīt valsts pamatbudžetā Zivju fonda dotācijas 

ieņēmumu veidošanai naudas līdzekļus, kas iegūti realizējot makšķerēšanas licences, divas 

reizes gadā par katru iepriekšējo pusgadu – attiecīgi līdz 10. jūlijam par pirmo pusgadu un 

līdz 10. janvārim par otro pusgadu; 

12.9. veikt makšķernieku lomu uzskaiti atbilstoši saistošo noteikumu 8. punktā noteiktai 

kārtībai; 

12.10. veikt licencētās makšķerēšanas teritorijas (saistošo noteikumu pielikuma Nr.6 

zona II) marķēšanu dabā ar bojām. 

 

 

13. Atbildība 

13.1. Par noteikumu 2., 3., 4., 8. un 10. punktā noteikto prasību neievērošanu piemēro 

brīdinājumu vai naudas sodu fiziskajām personām līdz 70 naudas soda vienībām, 

juridiskajām personām līdz 140 naudas soda vienībām. 

13.2. Administratīvā pārkāpuma procesu par noteikumu 2., 3., 4., 8. un 10. punktā 

noteikto prasību neievērošanu līdz administratīvā pārkāpuma lietas izskatīšanai veic 

Tērvetes novada pašvaldības policija. Administratīvā pārkāpuma lietu izskata Tērvetes 

novada domes administratīvā komisija. 

 

 

14. Saistošo noteikumu darbības laiks 

14.1. Saistošie noteikumi stājas spēkā likuma “Par pašvaldībām” noteiktajā kārtībā. 

14.2. Saistošo noteikumu darbības ilgums ir 10 gadi no to spēkā stāšanas dienas. 

 
 

Domes priekšsēdētāja                                                                                   Dace Reinika 
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Apstiprināti  

ar Tērvetes novada domes 

2019. gada 28. novembra  sēdes lēmumu 

(protokols Nr. 19, 11.§) 

 

Saistošie noteikumi Nr. 20 

 

Grozījumi Tērvetes novada domes 2017. gada 29. jūnija 

saistošajos noteikumos Nr. 11 “Sabiedrisko ūdenssaimniecības  

pakalpojumu sniegšanas un lietošanas kārtība Tērvetes novadā” 

 

Izdoti saskaņā ar likuma “Par pašvaldībām”  

15. panta pirmās daļas 1. punktu, 

43. panta pirmās daļas 11. punktu un trešo daļu, 

Ūdenssaimniecības pakalpojumu likuma 

6. panta ceturto daļu 

 

1. Izdarīt Tērvetes novada domes 2017. gada 29. jūnija saistošajos noteikumos Nr. 11 

“Sabiedrisko ūdenssaimniecības pakalpojumu sniegšanas un lietošanas kārtība Tērvetes 

novadā” (turpmāk – saistošie noteikumi) šādus grozījumus: 

 

1.1.  Izteikt saistošo noteikumu 66. punktu šādā redakcijā: 

“66. Par noteikumu 15., 29. un 30. punktā noteikto prasību neievērošanu piemēro 

naudas sodu fiziskajām personām līdz 70 naudas soda vienībām, juridiskajām personām līdz 

250 naudas soda vienībām.”.  

 

1.2.  Izteikt saistošo noteikumu 67. punktu šādā redakcijā: 

“67. Administratīvā pārkāpuma procesu par noteikumu 15., 29. un 30. punktā noteikto 

prasību neievērošanu līdz administratīvā pārkāpuma lietas izskatīšanai veic Tērvetes novada 

pašvaldības policija. Administratīvā pārkāpuma lietu izskata Tērvetes novada domes 

administratīvā komisija.”.  

 

1.3.  Svītrot saistošo noteikumu 68. punktu. 

 

2. Saistošie noteikumi stājas spēkā vienlaikus ar Administratīvās atbildības likumu.  

 

 

 

Domes priekšsēdētāja                                                                                            D. Reinika 
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Tērvetes novada domes saistošo noteikumu Nr. 20 

“Grozījumi Tērvetes novada domes 2017. gada 29. jūnija 

saistošajos noteikumos Nr. 11 “Sabiedrisko ūdenssaimniecības  

pakalpojumu sniegšanas un lietošanas kārtība Tērvetes novadā”” 

paskaidrojuma raksts 

      

 

Paskaidrojuma raksta sadaļas Norādāmā informācija 

1. Projekta nepieciešamības 

pamatojums 

 

Ņemot vērā, ka 2020. gada 1. janvārī stājas 

spēkā Administratīvās atbildības likums, kas 

paredz izmaiņas administratīvo sodu sistēmā 

un administratīvo sodu piemērošanas 

procesā, ir atbilstoši jānodrošina arī Tērvetes 

novada domes 2017. gada 29. jūnija saistošo 

noteikumu Nr. 11 “Sabiedrisko 

ūdenssaimniecības pakalpojumu sniegšanas 

un lietošanas kārtība Tērvetes novadā” 

regulējums ar Administratīvās atbildības 

likumā ietvertajām normām.   

2. Īss projekta satura izklāsts Ar saistošajiem noteikumiem tiek grozīti 

Tērvetes novada domes 2017. gada 29. jūnija 

saistošie noteikumi Nr. 11 “Sabiedrisko 

ūdenssaimniecības pakalpojumu sniegšanas 

un lietošanas kārtība Tērvetes novadā”, 

nodrošinot to atbilstību Administratīvās 

atbildības likuma regulējumam, tai skaitā 

mainot naudas soda izteiksmi, kā arī veicot 

citus nepieciešamos grozījumus. 

3. Informācija par plānoto projekta 

ietekmi uz pašvaldības budžetu 
Nav ietekmes. 

4. Informācija par plānoto projekta 

ietekmi uz uzņēmējdarbības vidi 

pašvaldības teritorijā 

Nav ietekmes. 

5. Informācija par 

administratīvajām procedūrām 
Atbilstoši saistošajiem noteikumiem.  

6. Informācija par konsultācijām 

ar privātpersonām 
Nav notikušas. 

 

 

 

Domes priekšsēdētāja  D. Reinika 
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APSTIPRINĀTI  
ar Tērvetes novada domes  

2017. gada 29. jūnija sēdes  

lēmumu (protokols Nr. 13, 3. §), 

   ar precizējumiem 2017. gada  27. jūlija  

                                                                                                 sēdē  (protokols Nr. 14, 10 .§), 

ar grozījumiem 2019. gada 28. novembra sēdē 

                                                                                                            (protokols Nr. 19, 11.§) 

 

 

 

 

SAISTOŠIE NOTEIKUMI  Nr. 11 

Sabiedrisko ūdenssaimniecības pakalpojumu sniegšanas un lietošanas kārtība  

Tērvetes novadā 

 

Izdoti saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām”  

15. panta pirmās daļas 1. punktu,  

43. panta pirmās daļas 11. punktu un trešo daļu,  

Ūdenssaimniecības pakalpojumu likuma  

6. panta ceturto daļu  

 

 

I. Vispārīgie jautājumi 

 

1. Saistošie noteikumi (turpmāk - noteikumi) nosaka:  

1.1. kārtību, kādā ūdensapgādes tīkli vai kanalizācijas tīkli un būves tiek pievienotas 

centralizētajai ūdensapgādes sistēmai vai centralizētajai kanalizācijas sistēmai, tai skaitā 

prasības komercuzskaites mēraparāta mezgla izbūvei;  

1.2. centralizētās ūdensapgādes sistēmas un centralizētās kanalizācijas sistēmas 

ekspluatācijas, lietošanas un aizsardzības prasības, tai skaitā, prasības notekūdeņu 

novadīšanai centralizētajā kanalizācijas sistēmā, brīvkrānu un ugunsdzēsības ierīču 

lietošanas un aizsardzības prasības;  

1.3. sabiedriskā ūdenssaimniecības pakalpojuma līgumā ietveramos noteikumus, tai 

skaitā līguma slēgšanas, grozīšanas un izbeigšanas kārtību;  

1.4. administratīvo atbildību par šo noteikumu pārkāpšanu.  

 

2. Noteikumos ietvertie termini lietoti Ūdenssaimniecības pakalpojumu likuma un saistīto 

normatīvo aktu izpratnē.  

 

3. Lietoto terminu skaidrojums:  

3.1. Pakalpojumu lietotājs — nekustamā īpašuma īpašnieks (dzīvokļu īpašumu mājā — 

visi dzīvokļu īpašnieki) vai valdītājs, kurš saņem noteikta veida sabiedriskos 

ūdenssaimniecības pakalpojumus, pamatojoties uz noslēgtu Pakalpojuma līgumu;  

3.2. Pakalpojuma līgums – sabiedriskā ūdenssaimniecības pakalpojuma līgums starp 

Pakalpojumu lietotāju un Pakalpojumu sniedzēju par noteikta veida sabiedrisko 

ūdenssaimniecības pakalpojumu sniegšanas, lietošanas, uzskaites un norēķinu kārtību, kā arī 

abu pušu tiesībām, pienākumiem un atbildības robežām;  

3.3. Tīklu apkalpošanas robežu akts – Pakalpojumu sniedzēja un Pakalpojumu lietotāja 

parakstīts akts, kurā norādītas robežas, kādās ūdensvada un kanalizācijas tīklus apkalpos 
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katra Pakalpojuma līguma puse (pusēm vienojoties, tās var būt arī ārpus sabiedriskā 

pakalpojuma sniegšanas piederības robežas);  

3.4. Ūdens patēriņa norma komercuzskaitei - ūdens patēriņa norma vienam 

iedzīvotājam (litri diennaktī) atbilstoši noteikumu Pielikumam Nr.2.  

 

4. Noteikumu mērķis ir noteikt sabiedrisko ūdenssaimniecības pakalpojumu (turpmāk – 

ūdenssaimniecības pakalpojumi) sniegšanas un lietošanas kārtību, lai veicinātu kvalitatīvu 

pakalpojumu pieejamību un nodrošinātu Pakalpojumu lietotājus ar nepārtrauktiem 

pakalpojumiem, uzlabotu vides situāciju Tērvetes novada pašvaldībā un dabas resursu 

racionālu izmantošanu.  

 

5. Noteikumi ir saistoši visām fiziskajām un juridiskajām personām Tērvetes novada 

pašvaldības teritorijā.  

 

6. Šie noteikumi neattiecas uz lietus notekūdeņu novadīšanu kanalizācijas šķirt sistēmā 

un uz decentralizētajiem kanalizācijas pakalpojumiem.  

 

II. Kārtība, kādā ūdensapgādes vai kanalizācijas tīkli vai būves tiek pievienotas 

centralizētajai ūdensapgādes un centralizētajai kanalizācijas sistēmai 
 

7. Kārtību, kādā ūdensapgādes un kanalizācijas tīkli un būves tiek pievienotas 

centralizētajai ūdensapgādes sistēmai un centralizētajai kanalizācijas sistēmai nosaka 

Ūdenssaimniecības pakalpojumu likums, saistītie Ministru kabineta noteikumi un šie 

noteikumi.  

 

8. Nekustamā īpašuma īpašnieks vai valdītājs, iesniedzot Pakalpojumu sniedzējam 

aizpildītu tehnisko noteikumu saņemšanas pieprasījumu, papildus normatīvajos aktos 

noteiktajam pievieno nekustamā īpašuma īpašnieka vai valdītāja piekrišanu personas datu 

apstrādei un pastāvīgai uzglabāšanai, kas ietverti tehnisko noteikumu pieprasījumā.  

 

9. Ja nekustamā īpašuma īpašniekam vai valdītājam, pieprasot tehniskos noteikumus, ir 

parādu saistības par Pakalpojumu sniedzēja sniegtajiem ūdenssaimniecības 

pakalpojumiem, Pakalpojumu sniedzējs var atteikt izsniegt tehniskos noteikumus līdz 

minēto parādu saistību nokārtošanai.  

 

10. Tehnisko noteikumu derīguma termiņš ir 2 gadi.  

 

11. Nekustamā īpašuma pieslēgšana centralizētās ūdensapgādes sistēmai un centralizētās 

kanalizācijas sistēmai ir obligāta zemes gabalam jaunbūves būvniecības gadījumā, ja 

piegulstošajā ielā atrodas centralizētās ūdensapgādes un centralizētās kanalizācijas tīkli, un 

pašvaldības teritorijas plānojumā attiecīgā teritorija ir noteikta kā apbūves teritorija, kur ir 

ierīkojamas centralizētās ūdensapgādes sistēmas un centralizētās kanalizācijas sistēmas.  

 

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

(piemēram: no vietējās akas vai urbuma un centralizētās ūdensapgādes sistēmas), to 

savienošanas vietā jābūt vismaz 50 mm lielam strūklas pārtraukumam vai speciālam 

pretvārstam, kas nodrošina strūklas pārtraukumu. Abus ievadus drīkst savienot tieši, ja tajos 

ierīko īscauruli, kura jāizņem, ja darbojas otrs ievads.  
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13. Sanitāri tehniskās ierīces (piemēram: traps grīdā, izlietne, duša vai sēdpods), kas 

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

atsevišķai kanalizācijas sistēmai, izolēti no augstāk izvietoto telpu kanalizācijas, izbūvējot 

atsevišķu izlaidi un ierīkojot uz tās elektrificētu aizbīdni, kuru automātiski vada kanalizācijas 

caurulē ievietots signāldevējs, vai speciālu vienvirziena vārstu. Aiz aizbīdņa vai vārsta ūdens 

tecēšanas virzienā pieļaujams pievienot augstāk novietoto stāvu kanalizācijas sistēmas.  

 

14. Pēc ievada un/vai izvada izbūves pabeigšanas nekustamā īpašuma īpašnieks 

Pakalpojumu sniedzējam iesniedz:  

14.1. izbūvēto tīklu izpildmērījuma plānu grafiskā un digitālā formā;  

14.2. aktu par komercuzskaites mēraparāta mezgla pieņemšanu. 

 

15. Pēc nekustamā īpašuma izvada izbūves līdz centralizētajam kanalizācijas tīklam, 

nekustamā īpašuma īpašnieka vai valdītāja pienākums ir likvidēt viņa īpašumā esošās būves 

un sistēmas, kuras tika izmantotas nekustamajā īpašumā radīto komunālo notekūdeņu 

uzkrāšanai un var radīt kaitējumu videi.  

 

16. Ja ūdensvada ievadu vai kanalizācijas izvadu centralizētajai ūdensapgādes sistēmai 

vai centralizētajai kanalizācijas sistēmai nav iespējams pievienot tīklu izvietojuma dēļ, tad 

Pakalpojumu sniedzējs ir tiesīgs atļaut nekustamā īpašuma īpašniekam kā Blakuslietotājam 

pievadu pievienot pie cita Pakalpojumu lietotāja ūdensapgādes (aiz komercuzskaites 

mēraparāta mezgla) un kanalizācijas cauruļvadiem, tai skaitā šķērsojot cita īpašnieka 

nekustamo īpašumu, ja šāda pievienošana ir rakstveidā saskaņota ar zemes īpašnieku un 

Pakalpojumu lietotāju, un šāda pievienošana nepasliktina ūdensapgādes un kanalizācijas 

pakalpojuma saņemšanu citiem Pakalpojumu lietotājiem. Šādā gadījumā ir jābūt saskaņotam 

tīklu apkalpošanas robežu aktam un noslēgtam līgumam starp Blakuslietotāju un 

Pakalpojumu lietotāju.  

 

17. Ja nav iespējams komercuzskaites mēraparāta mezglu izbūvēt normatīvajos aktos 

noteiktajā vietā, Pakalpojumu sniedzējs ir tiesīgs atļaut to izbūvēt Pakalpojumu sniedzēja 

noteiktajā vietā ēkas pagrabā tiešā ūdensvada ievada tuvumā.  

 

18. Pēc komercuzskaites mēraparāta mezgla izbūves, Pakalpojumu sniedzējs uzstāda 

verificētu komercuzskaites mēraparātu, kas ir Pakalpojumu sniedzēja īpašums.  

 

19. Pakalpojumu lietotājs atlīdzina Pakalpojumu sniedzējam izdevumus komercuzskaites 

mēraparāta zādzības vai bojāšanas gadījumā, pēc to faktiskiem apmēriem, kas saistīti ar 

jauna komercuzskaites mēraparāta iegādi un uzstādīšanu, izņemot gadījumus, kad 

komercuzskaites mēraparāta mezgla atrašanās vieta ir ārpus Pakalpojumu lietotāja atbildības 

robežas.  

 

III. Centralizētās ūdensapgādes sistēmas un centralizētās kanalizācijas 

sistēmas ekspluatācijas, lietošanas un aizsardzības prasības 

 

III.1. Ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmu piederība un uzturēšana  

 

20. Pakalpojumu sniedzēja īpašumā vai valdījumā ir:  

20.1. maģistrālie un sadalošie ūdensvada tīkli;  

20.2. ūdens ieguves urbumi, ūdens attīrīšanas iekārtas, ūdens spiedienu paaugstinošas 

sūkņu stacijas, ūdenstorņi, rezervuāri;  
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20.3. maģistrālie un sadalošie kanalizācijas tīkli;  

20.4. notekūdeņu attīrīšanas iekārtas, kanalizācijas sūkņu stacijas, kanalizācijas 

spiedvadi, pašteces kanalizācijas tīkli;  

20.5. iepriekš minētajos apakšpunktos minēto ūdensapgādes un kanalizācijas tīklos 

esošās skatakas, kontrolakas, cauruļvadu armatūra, hidranti un hidrantu plāksnītes;  

20.6. komercuzskaites mēraparāti.  

 
21. Pakalpojumu sniedzēja apkalpes zonā var tikt slēgts apkalpošanas līgums par 

ūdensapgādes un kanalizācijas infrastruktūras daļas uzturēšanu, kuras nav Pakalpojumu 

sniedzēja īpašumā vai valdījumā, noslēdzot rakstveida līgumu par pakalpojuma sniegšanu, 

kas nav atzīstams par sabiedrisko ūdenssaimniecības pakalpojumu, un kas tiek sniegts par 

samaksu, kas noteikta pusēm vienojoties pakalpojuma sniegšanas līgumā. 

  

22. Pēc saskaņošanas ar Pakalpojumu lietotāju Pakalpojumu sniedzējs savu sistēmu 

uzturēšanai ir tiesīgs jebkurā laikā apsekot Pakalpojumu lietotāja nekustamo īpašumu, lai 

pārliecinātos par ūdensapgādes un kanalizācijas inženierbūvju ekspluatācijas drošību un 

atbilstību ekspluatācijas noteikumiem.  

 

23. Gadījumā, ja Pakalpojumu sniedzējs konstatē centralizētās ūdensapgādes un 

centralizētās kanalizācijas sistēmas drošas ekspluatācijas apdraudējuma riskus, tas var 

nekavējoties atslēgt Pakalpojumu lietotāja ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmu no 

centralizētās ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmas.  

 

3.2. Prasības notekūdeņu novadīšanai centralizētajā kanalizācijas sistēmā  
24. Centralizētajā kanalizācijas sistēmā ir atļauts novadīt notekūdeņus:  

24.1. kuri nekaitē centralizētās kanalizācijas sistēmas būvēm un neietekmē būvju 

funkcijas, to ekspluatācijas mūžu;  

24.2. kuri nav bīstami centralizētās kanalizācijas sistēmas un notekūdeņu attīrīšanas būvju 

apkalpojošā personāla veselībai;  

24.3. kurus kopā ar sadzīves notekūdeņiem var attīrīt Pakalpojumu sniedzēja notekūdeņu 

attīrīšanas iekārtās, ievērojot Pakalpojumu sniedzējam izsniegtās piesārņojošās darbības 

atļaujas prasības un izsniegtos tehniskos noteikumus, kā arī attīrīšanas iekārtu tehnoloģiskos 

parametrus;  

24.4. kuru temperatūra nepārsniedz +40°C, un vides pH ir robežās no 6,5 līdz 8,5;  

24.5. kuri nesatur vielas, kuras piesārņo kanalizācijas cauruļvadus vai nogulsnējas uz 

kanalizācijas skataku sienām (piemēram – tauki);  

24.6. kuru sastāvā piesārņojošo vielu koncentrācijas nepārsniedz Pielikumā Nr.1 

noteiktās maksimāli pieļaujamās koncentrācijas.  

 
25. Ja Pakalpojumu lietotāja novadāmo notekūdeņu piesārņojums pārsniedz Pielikumā 

Nr.1 maksimāli pieļaujamās koncentrācijas, tad:  

25.1. Pakalpojumu lietotāja notekūdeņiem, pirms to novadīšanas centralizētajā 

kanalizācijas sistēmā, jābūt attīrītiem vietējās attīrīšanas iekārtās tādā pakāpē, ka netiek 

pārsniegtas piesārņojošo vielu maksimāli pieļaujamās koncentrācijas, kas norādītas 

Pielikuma Nr.1;  

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

Pakalpojumu lietotājam novadīt centralizētā kanalizācijas sistēmā notekūdeņus bez 

iepriekšējas attīrīšanas vai daļēji attīrītus notekūdeņus, ja Pakalpojuma līgumā noteikta 

maksimāli pieļaujamā notekūdeņu piesārņojuma koncentrācijas un papildu maksa, un ja 
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piesārņojuma koncentrāciju pārsniegumu gadījumā netiek nodarīts kaitējums centralizētajai 

kanalizācijas sistēmai un/vai notekūdeņu attīrīšanas iekārtām.  

 

26. Pakalpojumu lietotāja pienākums ir nekavējoties ziņot Pakalpojumu sniedzējam par 

paaugstināta piesārņojuma rašanos novadāmajos notekūdeņos tehnoloģisku avāriju 

gadījumā, kā arī ziņot par atklātiem bojājumiem centralizētajā ūdensapgādes vai 

centralizētajā kanalizācijas sistēmā.  

 

27. Gadījumos, ja noteikumu 25. punktā minētais piesārņojums tiek konstatēts 

iepludinātajos notekūdeņos centralizētajā kanalizācijas sistēmā un to pieņemšanas 

nosacījumi nav noteikti Pakalpojuma līgumā ar Pakalpojumu sniedzēju, un tas var izraisīt 

vai izraisa avāriju centralizētajā kanalizācijas sistēmā vai notekūdeņu attīrīšanas iekārtas 

darbības traucējumus, tad Pakalpojumu sniedzējam ir tiesības pārtraukt notekūdeņu 

pieņemšanu bez brīdinājuma.  

 

28. Pakalpojumu sniedzējam ir tiesības veikt paraugu noņemšanu un ūdensapgādes un 

kanalizācijas tīklu apsekošanu Pakalpojumu lietotāja nekustamajā īpašumā, ja tiek konstatēts 

Pakalpojumu sniedzēja notekūdeņu attīrīšanas iekārtu ieplūdē vai kanalizācijas tīklos 

paaugstināts notekūdeņu piesārņojums. Pakalpojumu lietotājam nav tiesību aizliegt paraugu 

noņemšanu.  

 

29. Centralizētajā kanalizācijas sistēmā ir aizliegts novadīt notekūdeņus, kuri satur:  

29.1. prioritārās vielas, kuras atzītas par ūdens videi īpaši bīstamām un kuru emisiju un 

noplūdi nepieciešams novērst līdz normatīvajos aktos noteiktajam laikam;  

29.2. degošus piemaisījumus un izšķīdinātas gāzveida vielas, kuras var veicināt 

uzliesmojošu maisījumu rašanos centralizētajā kanalizācijas sistēmā;  

29.3. bioloģiski nedegradējamas sintētiskās virsmas aktīvās vielas (SVAV);  

29.4. skābes un citas vielas, kuras var izraisīt cilvēka veselībai bīstamu gāzu (sērūdeņraža 

oglekļa oksīda, zilskābes, sēroglekļa u.c.) izdalīšanos;  

29.5. radioaktīvas vielas;  

29.6. cietus priekšmetus, tekstilizstrādājumus, smiltis, grunti, eļļas, taukus un citas vielas, 

kas var veicināt centralizētās kanalizācijas sistēmas (vai cauruļvadu) aizsērēšanu;  

29.7. nesasmalcinātus pārtikas un ražošanas atkritumus, koncentrētus šķīdumus, atslāņa 

un krāsvielu šķīdumus, kas radušies, skalojot cisternas, kublus un tml.  

 

3.3. Prasības centralizēto ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmu ekspluatācijai un 

aizsardzībai  
30. Jebkurai personai ir aizliegts:  

30.1. novietot automašīnas un cita veida transporta tehniku vai citus smagus priekšmetus 

uz atbilstoši apzīmētām hidrantu akām;  

30.2. centralizētās kanalizācijas tīklu skatakās izliet asenizācijas un citus notekūdeņus, 

novadīt nokrišņu un gruntsūdeņus, kā arī izmest cietos atkritumus vai citus priekšmetus;  

30.3. nepiederošām personām veikt jebkādas darbības Pakalpojumu sniedzēja īpašumā 

vai valdījumā esošajās centralizētās ūdensapgādes un centralizētās kanalizācijas sistēmās;  

30.4. atvērt un nocelt centralizētās ūdensapgādes un centralizētās kanalizācijas tīklu 

skataku vākus;  

30.5. pirms komercuzskaites mēraparāta atstāt atvērtus iekšējās ūdensapgādes tīkla 

krānus, lai novērstu ūdensapgādes cauruļvada aizsalšanu, izņemot, ja ir saskaņojums par 

tādu rīcību ar Pakalpojumu sniedzēju;  

30.6. bojāt ugunsdzēsības hidrantu un citu iekārtu informatīvās plāksnītes.  
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31. Nekustamā īpašuma īpašnieks vai valdītājs nedrīkst kavēt plāksnīšu ar hidrantu, 

armatūras un skataku izvietojuma norādi izvietošanu uz ēku sienām vai žogiem.  

 

32. Ja Pakalpojumu lietotāja ūdensapgādes sistēmā trūkst noslēgarmatūras, kanalizācijas 

sistēmā nav hermētiski aizvērtas revīzijas (ēkas iekšējā kanalizācijas sistēmā ierīkota 

speciāla lūka, iespējai tīrīt kanalizācijas tīklus), ir bojāti Pakalpojumu lietotāja ēkas iekšējie 

ūdensapgādes vai kanalizācijas tīkli, vai netiek ievērotas šo noteikumu un būvnormatīvu 

prasības, Pakalpojumu lietotājs ir atbildīgs par iespējamām sekām.  

 

33. No decentralizētajām kanalizācijas sistēmām savāktos notekūdeņus drīkst novadīt 

centralizētajā kanalizācijas sistēmā tikai Pakalpojumu sniedzēja noteiktās, speciāli 

izveidotās notekūdeņu pieņemšanas vietās, pamatojoties uz noslēgtu līgumu par šiem 

pakalpojumiem.  

 

3.4. Ugunsdzēsības ierīces, to lietošanas un aizsardzības prasības  
34. Ja Pakalpojumu lietotāja komercuzskaites mēraparāta mezglā ir apvadlīnija, kas 

nodrošina ugunsdzēsības iekšējā ūdensvada un/vai Pakalpojumu lietotāja teritorijā esošo 

hidrantu darbību, Pakalpojumu sniedzējs noplombē apvadlīnijas aizbīdni noslēgtā stāvoklī 

un sastāda plombēšanas aktu. Pakalpojumu lietotājs ir atbildīgs par plombas tehnisko 

stāvokli un saglabāšanu.  

 

35. Noņemt noteikumu 33.punktā minēto plombu no apvadlīnijas aizbīdņa drīkst tikai 

dzēšot ugunsgrēku vai ugunsdzēsības dienestam veicot ugunsdzēsības sistēmas pārbaudi. 

Pakalpojumu lietotājam 24 stundu laikā jāpaziņo Pakalpojumu sniedzējam par notikušo 

ugunsgrēku vai ugunsdzēsības sistēmas pārbaudi un jāizsauc Pakalpojumu sniedzēja 

pārstāvis aizbīdņa noplombēšanai.  

 

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

Pakalpojumu sniedzēja vajadzībām.  

 

37. Pakalpojumu sniedzējs atsevišķos gadījumos var atļaut lietot ūdeni no ugunsdzēsības 

hidrantiem, ja par izlietoto ūdeni tiek samaksāts, atbilstoši komercuzskaites mēraparāta 

rādījumiem, ja tāds ir uzstādīts, vai pamatojoties uz Pakalpojuma sniedzēja veikto aprēķinu. 

 

3.5. Brīvkrānu izmantošanas kārtība  
38. Pakalpojumu sniedzējs ir tiesīgs likvidēt ūdens brīvkrānus vietās, kur nekustamā 

īpašuma īpašniekiem ir nodrošināta iespēja izbūvēt ūdensvada ievadu un saņemt 

centralizētus ūdensapgādes pakalpojumus.  

 

39. Lai izmantotu ūdens brīvkrānus ūdenssaimniecības pakalpojumu nodrošināšanai 

nekustamajā īpašumā, Pakalpojumu lietotājam ir jānoslēdz Pakalpojuma līgums ar 

Pakalpojumu sniedzēju.  

 

40. Gadījumos, ja tiek konstatēts brīvkrāna bojājums, par to nekavējoties jāziņo 

Pakalpojumu sniedzējam vai policijai.  

 

41. Pakalpojumu lietotājam, kam ir noslēgts līgums ar Pakalpojumu sniedzēju par 

ūdenssaimniecības pakalpojumu nodrošināšanu nekustamajam īpašumam, izmantojot ūdens 
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brīvkrānu, patērēto ūdens daudzumu no brīvkrāna nosaka pēc komercuzskaites mēraparāta 

rādījumiem vai ūdens patēriņa normas, kas noteikta noteikumu Pielikumā Nr.2.  

 

IV. Sabiedriskā ūdenssaimniecības pakalpojuma līgumā ietveramie 

noteikumi, līguma slēgšanas, grozīšanas un izbeigšanas kārtība 

 

4.1. Pakalpojuma līguma slēgšana un tajā ietveramie noteikumi  
42. Pakalpojuma līgumu ar Pakalpojumu sniedzēju slēdz:  

42.1. nekustamā īpašuma īpašnieks vai valdītājs;  

42.2. dzīvojamās mājās, kas ir sadalītas dzīvokļu īpašumos - dzīvojamās mājas 

pārvaldnieks vai dzīvokļu īpašnieku kopības pilnvarotā persona, attiecīgās dzīvojamās mājas 

īpašnieka vārdā, ja tas paredzēts dzīvojamās mājas pārvaldīšanas uzdevumā vai dzīvokļu 

īpašnieku kopības lēmumā, vai pašvaldības pilnvarots pārvaldnieks, gadījumos, kad 

dzīvojamās mājas pārvaldīšanas tiesības nav pārņemtas no pašvaldības;  

42.3. dzīvojamās mājās, kas nav sadalītas dzīvokļu īpašumos – dzīvojamās mājas 

īpašnieks (kopīpašnieki) vai kāds no nekustamā īpašuma kopīpašniekiem, kas pilnvarots citu 

kopīpašnieku vārdā slēgt līgumu, vai neuzdotās lietvedības ietvaros;  

42.4. nedzīvojamo ēku gadījumos - visi kopīpašnieki vai kāds no nekustamā īpašuma 

kopīpašniekiem, kas pilnvarots citu kopīpašnieku vārdā slēgt līgumu;  

42.5. persona, kas veic būvdarbus nekustamajā īpašumā un izmanto sabiedriskos 

ūdenssaimniecības pakalpojumus būvniecības laikā;  

42.6. persona, kura centralizētajā kanalizācijas sistēmā novada gruntsūdeņus un/vai lietus 

notekūdeņus; 

42.7.  atsevišķa dzīvokļa īpašnieks, valdītājs vai īrnieks. 

43. Pakalpojuma līguma sagatavošanai, Pakalpojuma līguma slēdzējs iesniedz 

Pakalpojumu sniedzējam iesniegumu, norādot līguma slēgšanai nepieciešamās Pakalpojumu 

sniedzēja noteiktās ziņas un pievienojot sekojošo:  

43.1. dokumentu, kas apliecina nekustamā īpašuma piederību, ja ir attiecināms uz 

attiecīgo Pakalpojuma lietotāju (zemesgrāmatas akts, pirkšanas un pārdošanas līgums, 

maiņas līgums, dāvinājuma līgums vai cits dokuments, kas apliecina, ka īpašuma tiesības no 

atsavinātāja pāriet ieguvējam, vai spēkā stājies tiesas spriedums, mantojuma apliecība u.c.);  

43.2. informāciju par nekustamā īpašuma lietošanas veidu;  

43.3. dzīvojamās mājas pārvaldīšanas līgumu vai dzīvokļu īpašnieku kopības lēmumu par 

Pakalpojuma līguma slēgšanu;  

43.4. ja Pakalpojuma līgumu paraksta pilnvarota fiziska persona un šis pilnvarojums 

neizriet no likuma – dokumentu, kas apliecina šīs fiziskās personas tiesības parakstīt 

Pakalpojuma līgumu;  

43.5. tehnisko informāciju (izpildmērījumu vai shēmu) par vietējo ūdens ieguves vietu 

un/vai notekūdeņu decentralizēto savākšanas sistēmu, ja Pakalpojuma līguma slēdzējam 

tādas ir.  

 

44. Pakalpojumu sniedzējs ir tiesīgs, ja tas nepieciešams Pakalpojuma līguma 

noslēgšanai, apsekot Pakalpojumu lietotāja iekšējos un ārējos ūdensapgādes un kanalizācijas 

tīklus, lai pārliecinātos, ka iesniegtā informācija ir patiesa, atbilstoša faktiskai situācijai un 

tā ir pietiekama Pakalpojuma līguma noslēgšanai.  

 

45. Pakalpojumu lietotājs pirms Pakalpojuma līguma noslēgšanas informē Pakalpojumu 

sniedzēju, ja tas tehnoloģiskajos procesos izmanto vai ja ražošanas tehnoloģiskajā procesā 

rodas normatīvajos aktos definētās prioritārās vai bīstamās vielas vai to grupas, par kurām 
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sniegta detalizēta informācija iesniegumā, lai saņemtu atļauju piesārņojošās darbības 

veikšanai, un kuras var tikt novadītas centralizētajā kanalizācijas sistēmā.  

 

46. Ja Pakalpojuma līguma slēdzējs, pārņemot nekustamo īpašumu, nav pieaicinājis 

Pakalpojuma sniedzēju komercuzskaites mēraparāta rādījumu fiksēšanai vai nevar uzrādīt 

komercuzskaites mēraparāta rādījumu fiksēšanas dokumentu (piemēram, rādījumu 

nodošanas-pieņemšanas aktu), Pakalpojuma līguma slēdzējam norēķini par 

ūdenssaimniecības pakalpojumiem jāsāk ar Pakalpojumu sniedzēja pēdējo konkrētajā 

īpašumā uzskaitīto komercuzskaites mēraparāta rādījumu.  

 

47. Pakalpojumu sniedzējs ir tiesīgs uzsākt ūdenssaimniecības pakalpojumu sniegšanu 

Pakalpojuma līguma slēdzējam pirms Pakalpojuma līguma noslēgšanas procedūras 

pabeigšanas, bet ne ilgāk kā 1 (vienu) mēnesi, skaitot no rakstveida iesnieguma saņemšanas 

no Pakalpojumu saņēmēja par ūdenssaimniecības pakalpojumu sniegšanu un Pakalpojuma 

līguma slēgšanu.  

 

48. Pakalpojumu sniedzējs ir tiesīgs pārtraukt Pakalpojuma līguma noslēgšanas 

procedūru, nosūtot Pakalpojuma līguma slēdzējam rakstveida paziņojumu, ja Pakalpojuma 

līguma slēdzējs:  

48.1. 1 (viena) mēneša laikā no Pakalpojumu sniedzēja pieprasījuma nav iesniedzis 

pieprasītos dokumentus un informāciju atbilstoši prasībām;  

48.2. nav veicis vai nav vienojies ar Pakalpojumu sniedzēju par komercuzskaites 

mēraparāta mezgla izbūvi;  

48.3. nav nodrošinājis, ka ūdensapgādes ievada un/vai kanalizācijas izvada tehniskais 

stāvoklis atbilst ekspluatācijas prasībām.  

 

49. Pakalpojuma līguma noslēgšanas procedūras pārtraukšanas gadījumā, Pakalpojumu 

sniedzējs nosūtītajā rakstveida paziņojumā norāda datumu un laiku, kādā tiks pārtraukta 

ūdenssaimniecības pakalpojumu sniegšana Pakalpojuma līguma slēdzēja nekustamajam 

īpašumam un pievieno aprēķinu par Pakalpojuma līguma noslēgšanas procedūras laikā 

sniegtajiem ūdenssaimniecības pakalpojumiem, kas 1 (viena) mēneša laikā jāapmaksā 

Pakalpojuma līguma slēdzējam uz Pakalpojumu sniedzēja rakstveida paziņojumā norādīto 

bankas kontu.  

 

50. Pakalpojuma līgums tiek sagatavots 1 (viena) mēneša laikā no visu dokumentu 

iesniegšanas. Minētais termiņš tiek skaitīts no dienas, kad Pakalpojumu sniedzējs ir saņēmis 

no Pakalpojuma līguma slēdzēja visus nepieciešamos dokumentus Pakalpojuma līguma 

noslēgšanas procedūras pabeigšanai.  

 

51. Pakalpojuma līgumā papildus citos normatīvajos aktos noteiktajam iekļaujamas 

vismaz šādas ziņas un nosacījumi:  

51.1. informācija par līdzējiem;  

51.2. sniegtā ūdenssaimniecības pakalpojuma veids un izmantošanas mērķis;  

51.3. adrese, kurā pakalpojums tiek sniegts;  

51.4. Pakalpojuma līguma un pakalpojuma sniegšanas sākuma datums (ja tie nesakrīt);  

51.5. maksa par sniegto ūdenssaimniecības pakalpojumu/-iem;  

51.6. pakalpojumu uzskaites kārtība.  
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52. Pakalpojuma līgumam pievienojams Pakalpojumu sniedzēja sagatavots Tīklu 

apkalpošanas robežu akts, kurā, ja nepieciešams, tiek norādītas arī notekūdeņu paraugu 

ņemšanas vietas (kontrolakas). Akts ir neatņemama Pakalpojuma līguma sastāvdaļa.  

 

53. Iebildumi par Pakalpojumu sniedzēja izrakstīto rēķinu Pakalpojumu lietotājam 

jāiesniedz rakstiskā veidā 20 dienu laikā. Iesniegtie iebildumi neatbrīvo no rēķina samaksas 

pilnā apmērā Pakalpojuma līgumā noteiktajā termiņā. Pamatotu iebildumu gadījumā 

Pakalpojumu sniedzējs veic korekcijas, izrakstot rēķinu par nākamo norēķinu periodu.  

 

54. Pakalpojuma līguma noteikumu izpildes kontrolei Pakalpojumu sniedzējs ir tiesīgs 

pārbaudīt Pakalpojumu lietotāja īpašumā esošās iekšējās un ārējās ūdensapgādes un 

kanalizācijas sistēmas un to darbību. Pakalpojumu sniedzējs par to informē Pakalpojumu 

lietotāju, kurš nav tiesīgs aizliegt Pakalpojumu sniedzējam veikt inženierkomunikāciju 

pārbaudi. Ja veiktās pārbaudes rezultātā tiek konstatēti pārkāpumi Pakalpojuma līguma 

noteikumos, Pakalpojumu sniedzējs ir tiesīgs pārtraukt pakalpojuma sniegšanu līdz brīdim, 

kad Pakalpojumu lietotājs ir novērsis konstatētos pārkāpumus vai vienojies ar Pakalpojumu 

sniedzēju par pārkāpumu novēršanas kārtību un termiņiem.  

 

55. Pakalpojumu sniedzējs ir tiesīgs veikt Pakalpojumu lietotāja iesniegto datu atbilstības 

pārbaudi, nolasot faktiskos komercuzskaites mēraparāta rādījumus par Pakalpojumu 

lietotājam sniegto ūdenssaimniecības pakalpojumu daudzumu un, ja tiek konstatēta 

neatbilstība Pakalpojumu lietotāja iesniegtajiem datiem, Pakalpojumu sniedzējs veic 

pārrēķinu, un Pakalpojumu lietotājs veic samaksu atbilstoši faktiskajiem rādījumiem.  

 

56. Ja personai ir parādi par ūdenssaimniecības pakalpojumiem, ko tā saņem no 

Pakalpojumu sniedzēja tās īpašumā vai valdījumā esošajos nekustamajos īpašumos un šī 

persona vēlas ar Pakalpojumu sniedzēju noslēgt līgumu par pakalpojumu saņemšanu citā 

īpašumā, Pakalpojumu sniedzējs ir tiesīgs pieprasīt Civillikumā paredzētu saistību izpildes 

nodrošinājumu (drošības naudas iemaksu u.tml.) vai atteikties slēgt jauno Pakalpojuma 

līgumu, kamēr šī persona nav nokārtojusi parādus vai nav noslēgusi ar Pakalpojumu 

sniedzēju vienošanos par minēto parādu nokārtošanas kārtību.  

 

57. Sniegto ūdenssaimniecības pakalpojumu apjoma kontrolei Pakalpojumu sniedzējs ir 

tiesīgs uzstādīt kontrolmēraparātus, rakstiski paziņojot par to Pakalpojumu lietotājam vai, ja 

kontrolmēraparāts tiek uzstādīts Pakalpojuma lietotāja atbildības robežās, saskaņojot ar 

Pakalpojumu lietotāju. Pakalpojumu lietotājs nav tiesīgs traucēt Pakalpojumu sniedzējam 

veikt kontrolmērījumus.  

 

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

ūdens daudzumu pēc komercuzskaites mēraparāta rādījumiem un kontroles mēraparāta 

rādījumiem ir lielāka par 20%, turpmākos norēķinus, bet ne ilgāk kā 3 (trīs) mēnešus, veic 

pēc kontroles mēraparāta. Minētajā laika periodā Pakalpojumu sniedzējs un Pakalpojumu 

lietotājs vienojas par patērētā ūdens daudzuma uzskaites turpmāko kārtību un izdara 

grozījumus Pakalpojuma līgumā, ja tas nepieciešams.  

 

4.2. Pakalpojuma līguma grozīšanas kārtība  
59. Pakalpojuma līgumu var grozīt, abām pusēm par to rakstiski vienojoties.  
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60. Normatīvo aktu izmaiņu gadījumā, kas būtiski groza Pakalpojuma līguma 

noteikumus, Pakalpojuma līguma noteikumi tiek piemēroti un izpildīti tiktāl, ciktāl tie nav 

pretrunā ar normatīvā akta regulējumu.  

 

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

apkalpošanas robežu aktu, Pakalpojumu sniedzējs sagatavo aktuālo Tīklu apkalpošanas 

robežu aktu un tā oriģināleksemplāru nosūta Pakalpojumu lietotājam. Aktuālais Tīklu 

apkalpošanas robežu akts stājas spēkā 1 (viena) mēneša laikā, skaitot no tā nosūtīšanas 

dienas Pakalpojumu lietotājam.  

 

 

4.3. Pakalpojuma līguma izbeigšanas kārtība  
62. Pakalpojuma līgums ir spēkā līdz brīdim, kad:  

62.1. puses Pakalpojuma līgumu izbeidz savstarpēji vienojoties;  

62.2. Pakalpojuma līgums, 30 dienu iepriekš rakstiski brīdinot, tiek izbeigts pēc 

Pakalpojumu lietotāja pieprasījuma;  

62.3. Pakalpojuma līgumu noteikumu 63.punktā paredzētajā kārtībā izbeidz Pakalpojumu 

sniedzējs;  

62.4. beidzas Pakalpojuma līguma termiņš;  

62.5. ir atsavināts nekustamais īpašums un jaunais īpašnieks 3 (trīs) mēnešu laikā no 

nekustamā īpašuma atsavināšanas brīža nav nodrošinājis jauna Pakalpojuma līguma 

noslēgšanu.  

 

63. Pakalpojumu sniedzējs var vienpusēji izbeigt Pakalpojuma līgumu:  

63.1. ja mainoties nekustamā īpašuma īpašniekam vai valdītājam, jaunais īpašnieks vai 

valdītājs iesniegumu Pakalpojuma līguma noslēgšanai ir iesniedzis, bet Pakalpojumu 

lietotājs paziņojumu par Pakalpojuma līguma izbeigšanu nav iesniedzis;  

63.2. Pakalpojumu lietotājam izbeidzas valdījuma tiesības (piemēram, no pārvaldīšanas 

saistībām izrietošus Pakalpojuma līgumus izbeidz dzīvokļu īpašnieku kopības noteiktajā 

datumā);  

63.3. pilnvarotās personas maiņas gadījumā;  

63.4. ja Pakalpojumu lietotājs ir mainījis Pakalpojuma līgumā noteikto ūdensapgādes 

izmantošanas mērķi;  

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

iesniedzis informāciju par lietoto pakalpojumu apjomu, nav informējis par 

ūdenssaimniecības pakalpojumu nelietošanu un nav atbildējis uz Pakalpojumu sniedzēja 

rakstisko brīdinājumu par Pakalpojuma līguma laušanu.  

 

64. Izbeidzot Pakalpojuma līgumu, Pakalpojumu sniedzējs nekustamajam īpašumam 

pārtrauc sniegt ūdensapgādes un/vai kanalizācijas pakalpojumus.  

 

65. Ja Pakalpojuma līgums tiek izbeigts, Pakalpojumu lietotājs līgumā norādītajā termiņā 

veic pilnu norēķinu par tiem ūdenssaimniecības pakalpojumiem, ko tas ir saņēmis līdz 

Pakalpojuma līguma izbeigšanai.  

 
V. Administratīvā atbildība par noteikumu pārkāpšanu 

66. Par noteikumu 15., 29. un 30. punktā noteikto prasību neievērošanu piemēro 

naudas sodu fiziskajām personām līdz 70 naudas soda vienībām, juridiskajām personām 

līdz 250 naudas soda vienībām.”. 
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67. Administratīvā pārkāpuma procesu par noteikumu 15., 29. un 30. punktā noteikto 

prasību neievērošanu līdz administratīvā pārkāpuma lietas izskatīšanai veic Tērvetes 

novada pašvaldības policija. Administratīvā pārkāpuma lietu izskata Tērvetes novada 

domes administratīvā komisija 

 

68. (Svītrots ar 2019. gada 28. novembra  domes lēmumu (protokols Nr. 19, 11.§)). 

 

69. Administratīvā soda uzlikšana neatbrīvo pārkāpējus no noteikumu pildīšanas.  

 

VI. Noslēguma jautājumi 
70. Noteikumi stājas spēkā nākamajā dienā pēc to publicēšanas izdevumā “Laikam Līdzi”  

 

71. Nekustamajos īpašumos, kuros nodarbojas ar sabiedriskās ēdināšanas pakalpojumu 

sniegšanu vai pārtikas produktu ražošanu, un kuru kanalizācijas tīklā līdz noteikumu spēkā 

stāšanās dienai nav ierīkoti tauku uztvērēji, tie ir ierīkojami 12 (divpadsmit ) mēnešu laikā 

no noteikumu spēkā stāšanās dienas.  

 

72. Līdz Ūdenssaimniecības pakalpojumu likuma un šo noteikumu spēkā stāšanās dienai 

noslēgto Pakalpojuma līgumu noteikumi ir spēkā tiktāl, ciktāl tie nav pretrunā ar 

Ūdenssaimniecības pakalpojumu likuma regulējumu, tā saistīto normatīvo aktu regulējumu 

un šiem noteikumiem. Pretrunu konstatēšanas gadījumā, Pakalpojumu lietotājam un 

Pakalpojumu sniedzējam ir pienākums nodrošināt Pakalpojuma līguma pārslēgšanu jaunā 

redakcijā. Līdz Pakalpojuma līguma pārslēgšanas jaunā redakcijā, pretrunu gadījumos ir 

piemērojami Ūdenssaimniecības pakalpojumu likuma 6. panta ceturtās daļas 3.punktā 

minētie sabiedriskā ūdenssaimniecības pakalpojuma līguma noteikumi un šie noteikumi.  

 

Domes priekšsēdētāja                                                                       Dace Reinika 

 

 

 

Pielikums Nr. 1 

 

Maksimāli pieļaujamās koncentrācijas 
 

Nr.p.k. Piesārņojošā viela Maksimāli pieļaujamā 

koncentrācija (mg/l) 

1. Kopējās suspendētās vielas 360 

2. Ķīmiskais skābekļa patēriņš (ĶSP) 1150 

3. Bioloģiskais skābekļa patēriņš (BSP5) 650 

4. Kopējais fosfors 16 

5. Kopējais slāpeklis 50 

 

 

  

 

 

 

 

 

 



68 

 

Pielikums Nr. 2  

 

Ūdens patēriņa norma komercuzskaitei 
Nr.p.k. Ēku labiekārtotības pakāpe  

 

Viena iedzīvotāja ūdens 

patēriņš m3 mēnesī  

 

1. Daudzdzīvokļu ēkas ar centralizētu 

ūdensapgādi, kanalizāciju un karstā ūdens 

apgādi  

 

 

3 

2. Savrupmājas ar centralizētu ūdensapgādi, 

kanalizāciju (ar vannām un dušām)  

 

 

7 

3. Ēkas ar centralizētu ūdensapgādi un 

kanalizāciju (bez vannām un dušām)  

 

 

1 

4. Ēkas ar brīvkrāniem ārpus ēkas un vietējo 

kanalizāciju  

 

 

1 

 

 
Domes priekšsēdētāja                                                                          Dace Reinika 
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Apstiprināti  

ar Tērvetes novada domes 

2019. gada 28. novembra  sēdes lēmumu 

(protokols Nr. 19, 12. §) 

 

Saistošie noteikumi Nr. 21 

 

“Grozījumi Tērvetes novada domes 2018. gada 6. aprīļa 

saistošajos noteikumos Nr. 7 “Par reklāmas izvietošanu Tērvetes novadā” 

 

Izdoti saskaņā ar likuma “Par pašvaldībām”  

43. panta pirmās daļas 7. punktu, 

Reklāmas likuma 7. panta trešo daļu,  

Priekšvēlēšanu aģitācijas likuma 22.1 panta otro daļu, 

Ministru kabineta 2012. gada 30. oktobra noteikumu 

Nr. 732 “Kārtība, kādā saņemama atļauja reklāmas izvietošanai 

publiskās vietās vai vietās, kas vērstas pret publisku vietu” 

28., 40., 41. un 45. punktu 

  

  

 

    1. Izdarīt Tērvetes novada domes 2018. gada 6. aprīļa saistošajos noteikumos Nr. 7 “Par 

reklāmas izvietošanu Tērvetes novadā” (turpmāk – saistošie noteikumi) šādus grozījumus: 

 

1.1. Izteikt saistošo noteikumu 25. punktu šādā redakcijā: 

“25. Par Noteikumu 8.3., 8.5., 8.6., 9., 11., 13., 16., 17., 18.2., 18.3., 18.4., 18.5., 19. 

un 21. punktā noteikto prasību neievērošanu piemēro brīdinājumu vai naudas sodu 

fiziskajām personām līdz 20 naudas soda vienībām, juridiskajām personām līdz 100 naudas 

soda vienībām.”.  

 

1.2.  Izteikt saistošo noteikumu 26.punktu šādā redakcijā: 

“26. Administratīvā pārkāpuma procesu par noteikumu 8.3., 8.5., 8.6., 9., 11., 13., 16., 

17., 18.2., 18.3., 18.4., 18.5., 19. un 21. punktā noteikto prasību neievērošanu līdz 

administratīvā pārkāpuma lietas izskatīšanai veic Tērvetes novada pašvaldības policija. 

Administratīvā pārkāpuma lietu izskata Tērvetes novada domes administratīvā komisija.”.  

 

1.3. Svītrot saistošo noteikumu 28. punktu. 

 

2. Saistošie noteikumi stājas spēkā vienlaikus ar Administratīvās atbildības likumu.  

  

 

 

Domes priekšsēdētāja                                                                                            D. Reinika 
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Tērvetes novada domes saistošo noteikumu Nr. 21 

“Grozījumi Tērvetes novada domes 2018. gada 6. aprīļa 

saistošajos noteikumos Nr. 7 “Par reklāmas izvietošanu Tērvetes 

novadā”” paskaidrojuma raksts 

 

 

Paskaidrojuma raksta sadaļas Norādāmā informācija 

1. Projekta nepieciešamības 

pamatojums 

 

  Ņemot vērā, ka 2020. gada 1. janvārī stājas 

spēkā Administratīvās atbildības likums, kas 

paredz izmaiņas administratīvo sodu sistēmā un 

administratīvo sodu piemērošanas procesā, ir 

atbilstoši jānodrošina arī Tērvetes novada 

domes 2018. gada 6. aprīļa saistošo noteikumu 

Nr. 7 “Par reklāmas izvietošanu Tērvetes 

novadā”  regulējums ar Administratīvās 

atbildības likumā ietvertajām normām.   

2. Īss projekta satura izklāsts Ar saistošajiem noteikumiem tiek grozīti 

Tērvetes novada domes 2018. gada 6. aprīļa 

saistošie noteikumi Nr. 7 “Par reklāmas 

izvietošanu Tērvetes novadā”, nodrošinot to 

atbilstību Administratīvās atbildības likuma 

regulējumam, tai skaitā mainot naudas soda 

izteiksmi, kā arī veicot citus nepieciešamos 

grozījumus. 

3. Informācija par plānoto 

projekta ietekmi uz pašvaldības 

budžetu 

Nav ietekmes. 

4. Informācija par plānoto 

projekta ietekmi uz 

uzņēmējdarbības vidi pašvaldības 

teritorijā 

Nav ietekmes. 

5. Informācija par 

administratīvajām procedūrām 
Atbilstoši saistošajiem noteikumiem.  

6. Informācija par konsultācijām 

ar privātpersonām 
Nav notikušas. 

 

 

 

Domes priekšsēdētāja  D. Reinika 
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APSTIPRINĀTI  

ar Tērvetes novada domes  

2018. gada 6. aprīļa  

sēdes lēmumu  (protokols Nr. 6, 1. §), 

ar precizējumiem 2018. gada 26. aprīļa sēdē 

(protokols Nr. 7,  16. §) 

ar grozījumiem 2019. gada 28. novembra sēdē 

(protokols Nr. 19, 12.§) 

 

 

 

Saistošie noteikumi Nr. 7  

“Par reklāmas izvietošanu Tērvetes novadā” 

 
Izdoti saskaņā ar  

likuma „Par pašvaldībām” 43. panta pirmās daļas 7. punktu,  

Reklāmas likuma 7. panta trešo daļu,  

Priekšvēlēšanu aģitācijas likuma 22.1 panta otro daļu,  

Ministru kabineta 2012. gada 30. oktobra noteikumu  

Nr. 732 “Kārtība, kādā saņemama atļauja reklāmas  

izvietošanai publiskās vietās vai vietās, kas vērstas  

pret publisku vietu” 28., 40., 41. un 45. punktu  

 

I. Vispārīgie jautājumi 

 

1. Saistošie noteikumi (turpmāk tekstā – Noteikumi) nosaka izkārtņu, afišu, mobilo 

reklāmu, reklāmas objektu, sludinājumu, priekšvēlēšanu aģitācijas materiālu, tautas 

nobalsošanas aģitācijas materiālu un citu informatīvo materiālu (turpmāk tekstā – reklāma) 

izvietošanas, izmantošanas, uzraudzības un kontroles kārtību Tērvetes novada 

administratīvās teritorijas publiskajā ārtelpā.  

2. Noteikumos lietotie termini:  

    2.1. afiša – paziņojums vai reklāmas plakāts par kultūras pasākumiem, koncertiem, 

izrādēm, sporta pasākumiem, izstādēm u.tml. ar norādītu pasākumu norises laiku un vietu;  

    2.2. īslaicīga reklāma – akcijas, sludinājumi, drukātie plakāti, afišas u.c., ja to 

eksponēšanas laiks nav ilgāks par diviem mēnešiem;  

    2.3. reklāmas stends - afišām, sludinājumiem, plakātiem un citiem tamlīdzīgiem 

informatīviem materiāliem speciāli izveidots reklāmas objekts;  

    2.4. slietnis – neliels (ne augstāks kā 1,20 m) reklāmas objekts, kas tiek izvietots pie 

jebkuras iestādes, organizācijas vai saimnieciskās darbības veikšanas vietas tikai to darba 

laikā;  

    2.5. publiska ārtelpa - publiska vieta vai vieta, kas vērsta pret publisku vietu;  

    2.6. reklāmas izvietošanas atļauja – dokuments, kuru izsniedz Tērvetes novada 

Būvvalde (turpmāk tekstā – Būvvalde);  

    2.7. reklāmas izvietotājs – fiziska vai juridiska persona, kura vēlas izvietot ar Tērvetes 

novada pašvaldību saskaņotu reklāmas objektu Tērvetes novada teritorijā.  
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II. Reklāmas izvietošanas pamatprincipi. 

Ierobežojumi Reklāmas izvietošanai 

 

3. Būvvalde izvērtē reklāmas izvietotāju iesniegumus, saskaņo reklāmas izvietošanu un 

izsniedz reklāmas izvietošanas atļaujas.  

4. Tiesības izvietot reklāmu publiskā ārtelpā ir reklāmas izvietotājam, kas ir saņēmis 

reklāmas izvietošanas atļauju un samaksājis pašvaldības nodevu atbilstoši rēķinam par 

reklāmas izvietošanu (turpmāk - pašvaldības nodeva). Patvaļīga reklāmas izvietošana un 

grafiskā dizaina maiņa ir aizliegta.  

5. Lai saņemtu atļauju izvietot priekšvēlēšanu aģitācijas materiālus un tautas 

nobalsošanas aģitācijas materiālus publiskā ārtelpā, persona, kura vēlas izvietot 

priekšvēlēšanu aģitācijas materiālus vai tautas nobalsošanas aģitācijas materiālus, iesniedz 

pašvaldībā saskaņošanai priekšvēlēšanu aģitācijas materiālu vai tautas nobalsošanas 

aģitācijas materiālu vizuālā risinājuma projektu atbilstoši Latvijas Republikas 

normatīvajiem aktiem par reklāmas izvietošanu un šiem Noteikumiem.  

6. Par reklāmas saturu atbild reklāmas izvietotājs. Reklāmas izvietotājs, izvietojot 

reklāmu, ir atbildīgs par Konkurences likuma, Valsts valodas likuma, Alkoholisko dzērienu 

aprites likuma u.c. Latvijas Republikas likumdošanas aktu ievērošanu.  

7. Izvietojot reklāmu, ir jānodrošina novadam raksturīgās arhitektūras un vides 

saglabāšana, jāsaglabā konkrētās teritorijas apbūves raksturs un mērogs, kā arī jāievēro 

prasības, kas noteiktas teritorijas attīstības plānošanas dokumentos.  

8. Izvietojot reklāmu uz ēkas fasādes:  

    8.1. jāievēro ēkas proporcijas;  

    8.2. jāievēro ēkas arhitektoniskā kompozīcija, fasādes dalījums ar logiem, durvīm, 

dzegām, karnīzēm un citām arhitektoniskām detaļām;  

    8.3. reklāma nedrīkst daļēji vai pilnībā aizsegt ēkas arhitektoniskās detaļas (logus, 

karnīzes, fasādes dekorus u.c.);  

    8.4. jāievēro reklāmai pielietojamo materiālu atbilstība ēkas fasādes apdares 

materiāliem;  

    8.5. reklāmas stiprinājums nedrīkst bojāt ēkas nesošās konstrukcijas;  

    8.6. perpendikulāri ēkas fasādei izvietotas reklāmas apakšējā mala nedrīkst atrasties 

zemāk par 2,5 m no zemes, neatkarīgi no tās platuma;  

    8.7. uz vienas ēkas, izvietojot vairākas reklāmas, jāievēro esošo reklāmu izvietojums, 

veidojot vienotu kompozicionālu risinājumu;  

    8.8. reklāmas izgaismošanai jābūt kontekstā ar fasādes izgaismojumu.  

9. Izvietojot reklāmu, kas nav saistīta ar ēku, ar vai bez piesaistes zemei, tā nedrīkst 

aizsegt skatu uz valsts aizsargājamiem kultūras pieminekļiem.  

10. Slietņu, kuri novietojami atdalīti no ēkas un netiek nostiprināti, izvietošana 

pieļaujama tādos gadījumos, kad nav iespējams izvietot reklāmu konstruktīvā saistībā ar ēku 

(objekts, kurā tiek veikta saimnieciskā darbība, atrodas pagrabstāvā vai pagalmā, vai augstāk 

par 1.stāva līmeni). Tādā gadījumā slietnis jāizvieto ne tālāk kā 2 m no ieejas ēkā vai 

nožogotā teritorijā, kurā tiek veikta saimnieciskā darbība, gājēju plūsmai jāatstāj ne mazāk 

kā 1,5 m no ietves platuma. Slietņa konstrukcijai jābūt stabilai un noturīgai pret laikapstākļu 

iedarbību un pārvietošanu.  

11. Aizliegts: 

    11.1. izvietot izkārtni uz nesakoptas fasādes (uz fasādes ar bojātu apdari, krāsojumu, 

un tml.);  

    11.2. izvietot reklāmu uz viena balsta ar satiksmes organizācijas tehniskajiem 

līdzekļiem.  
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    11.3. izvietot reklāmu, kas apžilbina transporta līdzekļu vadītājus;  

    11.4. eksponēt mehāniski vai korozijas bojātas, saplaisājušas, notraipītas, nodilušas, 

izbalējušas, krāsojuma detaļu vai izgaismojuma defektus saturošas reklāmas daļas;  

    11.5. reklāmu stiprināt pie kokiem un apgaismojuma stabiem. 

 

III. Afišu stabu un iestikloto stendu izmantošanas kārtība 

 

12. Īslaicīgu reklāmu atļauts izvietot uz šim nolūkam izveidotiem reklāmas stendiem. 

Informāciju par pašvaldības reklāmas stendiem vietu var saņemt Tērvetes novada 

pašvaldības centrālajā administrācijā vai attiecīgajā pagasta pārvaldē.  

13. Uz reklāmas stendiem maksimāli pieļaujamais afišas vai plakāta lielums ir A1 formāta 

lapa (594x841mm). Afišai jābūt izgatavotai no materiāla, kas ir speciāli tam paredzēts, 

kvalitatīvs un ir izturīgs pret mitrumu (lietus, sniegs u.tml.). Sludinājumu maksimālais 

pieļaujamais lielums ir A3 formāta lapa (297x420mm).  

14. Īslaicīgu reklāmu drīkst izvietot uz pašvaldības reklāmas stendiem, saskaņojot to ar 

attiecīgās iestādes vadītāju.  

 

IV. Reklāmas izvietošana valsts aizsargājama kultūras pieminekļu teritorijā vai to 

aizsardzības zonā 

 

15. Izvietojot reklāmu valsts aizsargājamo kultūras pieminekļu teritorijā vai valsts 

aizsargājamo kultūras pieminekļu aizsardzības zonā, jāievēro spēkā esošie Latvijas 

Republikas normatīvie akti.  

16. Reklāmai uz valsts aizsargājamiem kultūras pieminekļiem jābūt pielāgotai vēsturiskai 

arhitektoniskai videi un ēkas arhitektūrai.  

17. Reklāmas izvietošana valsts aizsargājama kultūras pieminekļa teritorijā pieļaujama 

tā, lai izvietojums un veids netraucē valsts aizsargājama kultūras pieminekļa vizuālo uztveri, 

nepārveido saglabājamā kultūras pieminekļa substanci un neizjauc kultūrvēsturiskās vides 

tēlu, kā arī vērtību kopuma radīto noskaņu un nemazina tā kultūrvēsturisko vērtību.  

 

V. Reklāmas ekspluatācija un demontāža 

 

18. Reklāmas izvietotājs ir atbildīgs:  

     18.1. par reklāmas uzturēšanu tehniskā, augstvērtīgā un vizuāli estētiskā kārtībā;  

     18.2. par konstrukciju, uz kurām izvietota reklāma, drošību,  

     18.3. par reklāmai nepieciešamās elektroinstalācijas pieslēguma atbilstību normatīvo 

aktu prasībām,  

     18.4. par reklāmas demontāžu;  

     18.5. par reklāmas izvietošanu, ja beidzies izvietošanas atļaujas termiņš vai nav 

samaksāta pašvaldības nodeva.  

19. Ja izkārtnes vai slietņa izvietotājs attiecīgās reklāmas izvietošanas vietā ir izbeidzis 

saimniecisko darbību vai beidzies reklāmas izvietošanas atļaujas derīguma termiņš, 

reklāmas izvietotājam jāveic reklāmas demontāža 15 (piecpadsmit) dienu laikā pēc atļaujas 

termiņa beigām vai no dienas, kad ir izbeigta saimnieciskā darbība izkārtnes vai slietņa 

izvietošanas vietā, sakārtojot reklāmas izvietošanas vietu (fasādes krāsojumu, 

labiekārtojumu, veicot reklāmas pamatu demontāžu utt.).  

20. Ja reklāma tiek demontēta pirms izvietošanas atļaujas derīguma termiņa beigām, tad 

par atlikušo laika periodu pašvaldības nodevas samaksa netiek proporcionāli aprēķināta un 

atmaksāta reklāmas izvietotājam.  
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VI. Bīstamas reklāmas demontāža  

 

21. Ja reklāma apdraud personu dzīvību, veselību, drošību vai īpašumu, reklāmas 

izvietotājam ir pienākums nekavējoties veikt reklāmas sakārtošanu vai demontāžu.  

22. Būvvalde, konstatējot apdraudošo reklāmu, sagatavo aktu, kurā norāda reklāmas 

tehnisko un vizuālo stāvokli, pievieno reklāmas fotofiksāciju un uzdod reklāmas 

izvietotājam veikt reklāmas sakārtošanu vai demontāžu.  

23. Ja reklāmas izvietotājs Būvvaldes noteiktajā termiņā nav novērsis Noteikumu 

22.punktā minētos apstākļus, pašvaldība ir tiesīga veikt reklāmas demontāžu.  

24. Reklāmas izvietotājam ir pienākums segt izdevumus pašvaldībai, kas saistīti ar 

reklāmas demontāžu.  

 

 

VII. Noteikumu izpildes kontrole un administratīvā atbildība 
 

25. Par Noteikumu 8.3., 8.5., 8.6., 9., 11., 13., 16., 17., 18.2., 18.3., 18.4., 18.5., 19. 

un 21. punktā noteikto prasību neievērošanu piemēro brīdinājumu vai naudas sodu 

fiziskajām personām līdz 20 naudas soda vienībām, juridiskajām personām līdz 100 

naudas soda vienībām. 

26. Administratīvā pārkāpuma procesu par noteikumu 8.3., 8.5., 8.6., 9., 11., 13., 

16., 17., 18.2., 18.3., 18.4., 18.5., 19. un 21. punktā noteikto prasību neievērošanu līdz 

administratīvā pārkāpuma lietas izskatīšanai veic Tērvetes novada pašvaldības policija. 

Administratīvā pārkāpuma lietu izskata Tērvetes novada domes administratīvā komisija 

27. Par Noteikumu pārkāpšanu administratīvi atbildīgs ir reklāmas izvietotājs.  

28. (Svītrots ar 2019. gada 28. novembra  domes lēmumu (protokols Nr. 19, 12. §)) 

 

 

VIII. Noslēguma jautājums 
 

29. Reklāmas izvietotājam, kurš ir izvietojis saskaņotu reklāmu Tērvetes novadā pirms 

Noteikumu spēkā stāšanās dienas, ir pienākums saņemt Tērvetes novada domē reklāmas 

izvietošanas atļauju gada laikā no šo Noteikumu spēkā stāšanās dienas.  

 

 

Domes priekšsēdētāja                                                                        D. Reinika  

  



75 

 

Apstiprināti  

ar Tērvetes novada domes 

2019. gada 28. novembra  sēdes lēmumu 

(protokols Nr. 19, 13. §) 

 

Saistošie noteikumi Nr. 22 

 

Grozījumi Tērvetes novada domes 2018. gada 31. maija 

saistošajos noteikumos 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. gada27. jūnija noteikumu 

Nr. 384 “Noteikumi par decentralizēto kanalizācijas 

sistēmu apsaimniekošanu un reģistrēšanu” 6. punktu 

  

 

1. Izdarīt Tērvetes novada domes  2018. gada 31. maija saistošajos noteikumos Nr. 14 

“Par decentralizēto kanalizācijas pakalpojumu sniegšanas un uzskaites kārtību Tērvetes 

novada pašvaldībā” (turpmāk – saistošie noteikumi) šādus grozījumus: 

 

1.1. Izteikt saistošo noteikumu 31. punktu šādā redakcijā: 

“31. Par noteikumu 6., 14. un 30. punktā noteikto prasību neievērošanu piemēro 

brīdinājumu vai naudas sodu fiziskajām personām līdz 70 naudas soda vienībām, 

juridiskajām personām līdz 280 naudas soda vienībām.”.  

 

1.2. Izteikt saistošo noteikumu 32. punktu šādā redakcijā: 

“32. Administratīvā pārkāpuma procesu par noteikumu 6., 14. un 30. punktā noteikto 

prasību neievērošanu līdz administratīvā pārkāpuma lietas izskatīšanai veic Tērvetes novada 

pašvaldības policija. Administratīvā pārkāpuma lietu izskata Tērvetes novada domes 

administratīvā komisija.”.  

 

1.3. Svītrot saistošo noteikumu 33. punktu. 

 

2. Saistošie noteikumi stājas spēkā vienlaikus ar Administratīvās atbildības likumu.  

 

 

 

Domes priekšsēdētāja                                                                                            D. Reinika 
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Tērvetes novada domes saistošo noteikumu Nr. 22 

“Grozījumi Tērvetes novada domes 2018. gada 31. maija 

saistošajos noteikumos Nr. 14 “Par decentralizēto kanalizācijas pakalpojumu 

sniegšanas un uzskaites kārtību Tērvetes novada pašvaldībā”” 

paskaidrojuma raksts 

      

 

Paskaidrojuma raksta sadaļas Norādāmā informācija 

1. Projekta nepieciešamības 

pamatojums 

 

Ņemot vērā, ka 2020. gada 1. janvārī stājas 

spēkā Administratīvās atbildības likums, kas 

paredz izmaiņas administratīvo sodu sistēmā un 

administratīvo sodu piemērošanas procesā, ir 

atbilstoši jānodrošina arī Tērvetes novada 

domes 2018. gada 31. maija saistošo noteikumu 

Nr. 14 “Par decentralizēto kanalizācijas 

pakalpojumu sniegšanas un uzskaites kārtību 

Tērvetes novada pašvaldībā” regulējums ar 

Administratīvās atbildības likumā ietvertajām 

normām.   

2. Īss projekta satura izklāsts Ar saistošajiem noteikumiem tiek grozīti 

Tērvetes novada domes 2018. gada 31. maija 

saistošie noteikumi Nr. 14 “Par decentralizēto 

kanalizācijas pakalpojumu sniegšanas un 

uzskaites kārtību Tērvetes novada pašvaldībā”, 

nodrošinot to atbilstību Administratīvās 

atbildības likuma regulējumam, tai skaitā 

mainot naudas soda izteiksmi, kā arī veicot citus 

nepieciešamos grozījumus. 

3. Informācija par plānoto 

projekta ietekmi uz pašvaldības 

budžetu 

Nav ietekmes. 

4. Informācija par plānoto 

projekta ietekmi uz 

uzņēmējdarbības vidi pašvaldības 

teritorijā 

Nav ietekmes. 

5. Informācija par 

administratīvajām procedūrām 
Atbilstoši saistošajiem noteikumiem.  

6. Informācija par konsultācijām 

ar privātpersonām 
Nav notikušas. 

 

 

 

Domes priekšsēdētāja  D. Reinika 
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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. §), 

ar grozījumiem 2019. gada 28. novembra sēdē 

(protokols Nr. 19, 13.§) 

 

 

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;  

    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.  



78 

 

 

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:  

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.  
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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.  

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:  
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             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. 

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:  
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     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.  

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, 
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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. 

  

 



83 

 

IX. Atbildība par saistošo noteikumu neievērošanu 

 

31. Par noteikumu 6., 14. un 30. punktā noteikto prasību neievērošanu piemēro 

brīdinājumu vai naudas sodu fiziskajām personām līdz 70 naudas soda vienībām, juridiskajām 

personām līdz 280 naudas soda vienībām. 

32. Administratīvā pārkāpuma procesu par noteikumu 6., 14. un 30. punktā noteikto 

prasību neievērošanu līdz administratīvā pārkāpuma lietas izskatīšanai veic Tērvetes novada 

pašvaldības policija. Administratīvā pārkāpuma lietu izskata Tērvetes novada domes 

administratīvā komisija. 

33. (Svītrots ar 2019. gada 28. novembra  domes lēmumu (protokols Nr. 19, 13.§)). 

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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Apstiprināti  

ar Tērvetes novada domes 

2019. gada 28. novembra  sēdes lēmumu 

(protokols Nr. 19, 14. §) 

 

Saistošie noteikumi Nr. 23 

 

Grozījumi Tērvetes novada domes 2018. gada 31. maija 

saistošajos noteikumos Nr. 16 “Sabiedriskās kārtības saistošie noteikumi sporta un 

bērnu rotaļu laukumos” 

 

Izdoti saskaņā ar likuma “Par pašvaldībām”  

 43. panta pirmās daļas 4. punktu 

  

 

1. Izdarīt Tērvetes novada domes  2018. gada 31. maija saistošajos noteikumos Nr. 16 

“Sabiedriskās kārtības saistošie noteikumi sporta un bērnu rotaļu laukumos” (turpmāk – 

saistošie noteikumi) šādus grozījumus: 

 

1.1. Svītrot saistošo noteikumu 10. punktu.   

 

1.2. Izteikt saistošo noteikumu 11. punktu šādā redakcijā: 

“11. Par noteikumu 7.1., 7.2., 7.3., 7.6., 7.10., 7.11., 7.13. un 8.1. apakšpunktā noteikto 

prasību neievērošanu piemēro brīdinājumu vai naudas sodu fiziskajām personām līdz 10 

naudas soda vienībām, juridiskajām personām līdz 20 naudas soda vienībām.”.  

 

1.3. Izteikt saistošo noteikumu 12. punktu šādā redakcijā: 

“12. Par noteikumu 7.4., 7.5., 7.7., 7.8., 7.9. un 7.12. apakšpunktā noteikto prasību 

neievērošanu piemēro brīdinājumu vai naudas sodu fiziskajām personām līdz 20 naudas soda 

vienībām, juridiskajām personām līdz 30 naudas soda vienībām.”.  

 

1.4. Izteikt saistošo noteikumu 13. punktu šādā redakcijā: 

“13. Administratīvā pārkāpuma procesu par noteikumu 7.1., 7.2., 7.3., 7.4., 7.5., 7.6., 

7.7., 7.8., 7.9., 7.10., 7.11., 7.12., 7.13. un 8.1. apakšpunktā noteikto prasību neievērošanu 

līdz administratīvā pārkāpuma lietas izskatīšanai veic Tērvetes novada pašvaldības policija. 

Administratīvā pārkāpuma lietu izskata Tērvetes novada domes administratīvā komisija.”.  

 

2. Saistošie noteikumi stājas spēkā vienlaikus ar Administratīvās atbildības likumu.   

  

 

 

Domes priekšsēdētāja                                                                                            D. Reinika 
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Tērvetes novada domes saistošo noteikumu Nr. 23 

“Grozījumi Tērvetes novada domes 2018. gada 31. maija 

saistošajos noteikumos Nr. 16 “Sabiedriskās kārtības saistošie noteikumi sporta 

un bērnu rotaļu laukumos”” paskaidrojuma raksts 

      

 

Paskaidrojuma raksta sadaļas Norādāmā informācija 

1. Projekta nepieciešamības 

pamatojums 

 

  Ņemot vērā, ka 2020. gada 1. janvārī stājas 

spēkā Administratīvās atbildības likums, kas 

paredz izmaiņas administratīvo sodu sistēmā 

un administratīvo sodu piemērošanas 

procesā, ir atbilstoši jānodrošina arī Tērvetes 

novada domes 2018. gada 31. maija saistošo 

noteikumu Nr. 16 “Sabiedriskās kārtības 

saistošie noteikumi sporta un bērnu rotaļu 

laukumos” regulējums ar Administratīvās 

atbildības likumā ietvertajām normām.   

2. Īss projekta satura izklāsts Ar saistošajiem noteikumiem tiek grozīti 

Tērvetes novada domes 2018. gada 31. maija 

saistošie noteikumi Nr. 16 “Sabiedriskās 

kārtības saistošie noteikumi sporta un bērnu 

rotaļu laukumos”, nodrošinot to atbilstību 

Administratīvās atbildības likuma 

regulējumam, tai skaitā mainot naudas soda 

izteiksmi, kā arī veicot citus nepieciešamos 

grozījumus. 

3. Informācija par plānoto 

projekta ietekmi uz pašvaldības 

budžetu 

Nav ietekmes. 

4. Informācija par plānoto 

projekta ietekmi uz 

uzņēmējdarbības vidi pašvaldības 

teritorijā 

Nav ietekmes. 

5. Informācija par 

administratīvajām procedūrām 
Atbilstoši saistošajiem noteikumiem.  

6. Informācija par konsultācijām 

ar privātpersonām 
Nav notikušas. 

 

 

Domes priekšsēdētāja                                                                  D. Reinika 
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APSTIPRINĀTI 

ar Tērvetes novada domes 

2018. gada 31. maija sēdes lēmumu 

(protokols Nr. 9, 11.§), 

ar precizējumiem 2018. gada 26. jūlija sēdē 

(protokols Nr. 12,  10.§), 

ar grozījumiem 2019. gada 28. novembra sēdē 

(protokols Nr. 19, 14.§) 

 

 

 

Saistošie noteikumi Nr. 16 

Sabiedriskās kārtības saistošie noteikumi sporta un bērnu rotaļu laukumos 

 

Izdoti saskaņā ar likuma “Par pašvaldībām”  

43. panta pirmās daļas 4. punktu 

 

I. Vispārīgie jautājumi 
1. Saistošie noteikumi (turpmāk – Noteikumi) nosaka kārtību, kāda jāievēro Tērvetes 

novada pašvaldības (turpmāk – pašvaldība) īpašumā esošos sporta un bērnu rotaļu laukumos 

(turpmāk – laukumi).  

2. Laukumu saraksts tiek publicēts pašvaldības tīmekļa vietnē www.tervetesnovads.lv.  

3. Laukumu sastāvā ietilpst apgaismojums, stādījumi, būves un to elementi, kā arī 

aprīkojums.  

4. Laukumi paredzēti iedzīvotāju atpūtai un sportam veselības nostiprināšanai, kā arī 

fiziskās un garīgās attīstības veicināšanai.  

5. Rotaļu laukumu apmeklēšana un izmantošana ir bezmaksas. 

 

II. Kārtības noteikumi 
6. Sporta laukumi ir brīvi pieejami apmeklētājiem katru dienu no plkst. 06.00 līdz plkst. 

23.00, izņemot gadījumus, kad notiek izglītības programmu izpilde vai notiek sporta 

pasākumi. Pārējā laikā laukumi netiek izmantoti un nepiederošu personu atrašanās tajos nav 

atļauta, izņemot pašvaldības rīkotu publisku pasākumu laikā.    

 

7. Laukumos aizliegts:  

    7.1. ienest un izmantot jebkura veida pirotehnikas priekšmetus, lāpas un dūmu sveces;  

    7.2. ienest un lietot stikla taru;  

    7.3. ievest dzīvniekus, izņemot pašvaldības rīkotos vai ar pašvaldību saskaņotos 

publiskos pasākumos;  

    7.4. braukt ar motorizētiem transporta līdzekļiem (izņemot teritoriju apkalpojošos 

transporta līdzekļus vai pašvaldības rīkotos vai ar pašvaldību saskaņotos publiskos 

pasākumos);  

    7.5. laukumos ar specializēto segumu braukt ar velosipēdiem, skrituļdēļiem, 

skrituļslidām un skrejriteņiem (izņemot pašvaldības rīkotos vai ar pašvaldību saskaņotos 

publiskos pasākumos);  

    7.6. izmantot laukumus tam neparedzētajiem mērķiem;  
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    7.7. lietot rotaļu laukumu elementus personām, kas vecākas par 12 gadiem;  

    7.8. lietot rotaļu laukumos izvietotās ierīces neatbilstoši to paredzētajai nestspējai;  

    7.9. izmantot rotaļu laukumu elementus lietus laikā, uzreiz pēc lietus un laika periodā, 

kad klimatiskie apstākļi (sniegs, sals) to nepieļauj; 

    7.10. piegružot teritoriju ar sīkiem sadzīves atkritumiem; 

         7.11. patvaļīgi pārvietot laukumā esošo aprīkojumu; 

         7.12.  sporta laukumos ar segumu ienākt un uzturēties ar apaviem, kas bojā segumu 

(futbola apavi āra laukumiem, vieglatlētikas naglu apavi u.tml), ienākt un uzturēties 

dubļainos apavos; 

         7.13.  izmantot skaņu iekārtas publiskai mūzikas atskaņošanai. 

 

8. Laukumu apmeklētāju pienākumi:  

    8.1. ievērot laukumu apmeklēšanas laiku;  

    8.2. atturēties no jebkādas darbības vai rīcības, kas traucē vai rada neērtības citiem 

apmeklētājiem un izraisa pamatotus iebildumus, apdraud savu vai citu apmeklētāju veselību;  

    8.3. ievērot pašvaldības pilnvaroto darbinieku vai pašvaldības policijas darbinieku 

norādījumus un pamatotas prasības.  

 

9. Par atbalstāmu un sabiedriski atbildīgu rīcību uzskatāma pašvaldības pilnvaroto 

personu un pašvaldības policijas darbinieku informēšana par jebkuriem Noteikumu 

pārkāpumiem.  

 

III. Atbildība par Noteikumu pārkāpumiem 
10.  (Svītrots ar 2019. gada 28. novembra  domes lēmumu (protokols Nr. 19, 14.§)). 

11. Par noteikumu 7.1., 7.2., 7.3., 7.6., 7.10., 7.11., 7.13. un 8.1. apakšpunktā 

noteikto prasību neievērošanu piemēro brīdinājumu vai naudas sodu fiziskajām 

personām līdz 10 naudas soda vienībām, juridiskajām personām līdz 20 naudas soda 

vienībām 

12. Par noteikumu 7.4.  7.5., 7.7., 7.8., 7.9. un 7.12. apakšpunktā noteikto prasību 

neievērošanu piemēro brīdinājumu vai naudas sodu fiziskajām personām līdz 20 naudas 

soda vienībām, juridiskajām personām līdz 30 naudas soda vienībām 

13. Administratīvā pārkāpuma procesu par noteikumu 7.1., 7.2., 7.3., 7.4., 7.5., 7.6., 

7.7., 7.8., 7.9., 7.10., 7.11., 7.12., 7.13. un 8.1. apakšpunktā noteikto prasību 

neievērošanu līdz administratīvā pārkāpuma lietas izskatīšanai veic Tērvetes novada 

pašvaldības policija. Administratīvā pārkāpuma lietu izskata Tērvetes novada domes 

administratīvā komisija. 

14. Jebkurš laukumu apmeklētājs ir informēts un apzinās, ka pašvaldība neuzņemas 

civiltiesisku atbildību par Noteikumos minēto prasību un nosacījumu neievērošanu, kas 

saistīti ar iespējamo apmeklētāju traumatismu un to sakarā iespējamo mantisko, 

personisko vai morālo kaitējumu.  

 

Domes priekšsēdētāja                                                                                      D. Reinika 
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Apstiprināti 

 ar Tērvetes novada domes 

2019. gada 28. novembra  sēdes lēmumu 

(protokols Nr. 19, 15.§) 

 

Saistošie noteikumi Nr. 24 

 

Grozījumi Tērvetes novada domes 2018. gada 28. jūnija 

saistošajos noteikumos Nr. 18 “Nekustamo īpašumu uzturēšanas noteikumi Tērvetes 

novadā” 

 

Izdoti saskaņā ar likuma “Par pašvaldībām”  

43. panta pirmās daļas 5., 6. punktu 

  

 

1. Izdarīt Tērvetes novada domes 2018. gada 28. jūnija saistošajos noteikumos Nr. 18 

“Nekustamo īpašumu uzturēšanas noteikumi Tērvetes novadā”  (turpmāk – saistošie 

noteikumi) šādus grozījumus: 

 

1.1. Izteikt saistošo noteikumu 15. punktu šādā redakcijā: 

“15. Par noteikumu 5., 7. un 14. punktā noteikto prasību neievērošanu piemēro 

brīdinājumu vai naudas sodu fiziskajām personām līdz 30 naudas soda vienībām, 

juridiskajām personām līdz 60 naudas soda vienībām.”.  

 

1.2. Izteikt saistošo noteikumu 16. punktu šādā redakcijā: 

“16. Administratīvā pārkāpuma procesu par 5., 7. un 14. punktā noteikto prasību 

neievērošanu līdz administratīvā pārkāpuma lietas izskatīšanai veic Tērvetes novada 

pašvaldības policija. Administratīvā pārkāpuma lietu izskata Tērvetes novada domes 

administratīvā komisija.”.  

 

1.3. Svītrot saistošo noteikumu 17. punktu. 

 

2. Saistošie noteikumi stājas spēkā vienlaikus ar Administratīvās atbildības likumu.   

 

 

 

Domes priekšsēdētāja                                                                                            D. Reinika 
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Tērvetes novada domes saistošo noteikumu Nr. 24 

“Grozījumi Tērvetes novada domes 2018. gada 28. jūnija 

saistošajos noteikumos Nr. 18 “Nekustamo īpašumu uzturēšanas noteikumi 

Tērvetes novadā”” paskaidrojuma raksts 
     

 

Paskaidrojuma raksta sadaļas Norādāmā informācija 

1. Projekta nepieciešamības 

pamatojums 

 

Ņemot vērā, ka 2020. gada 1. janvārī stājas 

spēkā Administratīvās atbildības likums, kas 

paredz izmaiņas administratīvo sodu sistēmā un 

administratīvo sodu piemērošanas procesā, ir 

atbilstoši jānodrošina arī Tērvetes novada 

domes 2018. gada 28. jūnija saistošo noteikumu 

Nr. 18 “Nekustamo īpašumu uzturēšanas 

noteikumi Tērvetes novadā” regulējums ar 

Administratīvās atbildības likumā ietvertajām 

normām.   

2. Īss projekta satura izklāsts Ar saistošajiem noteikumiem tiek grozīti 

Tērvetes novada domes 2018. gada 28. jūnija 

saistošie noteikumi Nr. 18 “Nekustamo īpašumu 

uzturēšanas noteikumi Tērvetes novadā”, 

nodrošinot to atbilstību Administratīvās 

atbildības likuma regulējumam, tai skaitā 

mainot naudas soda izteiksmi, kā arī veicot citus 

nepieciešamos grozījumus. 

3. Informācija par plānoto 

projekta ietekmi uz pašvaldības 

budžetu 

Nav ietekmes. 

4. Informācija par plānoto 

projekta ietekmi uz 

uzņēmējdarbības vidi pašvaldības 

teritorijā 

Nav ietekmes. 

5. Informācija par 

administratīvajām procedūrām 
Atbilstoši saistošajiem noteikumiem.  

6. Informācija par konsultācijām 

ar privātpersonām 
Nav notikušas. 

 

 

 

Domes priekšsēdētāja  D. Reinika 
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APSTIPRINĀTI 

ar Tērvetes novada domes 

2018. gada 28. jūnija  sēdes lēmumu 

(protokols Nr. 11, 2. §),  

ar precizējumiem 2018. gada 26. jūlija sēdē 

(protokols Nr.12,  22. §), 

ar grozījumiem 2019. gada 28. novembra sēdē 

(protokols Nr. 19, 15.§) 

 

 

 

 

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 (turpmāk – 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. Noteikumi ir saistoši visām juridiskām un fiziskām personām neatkarīgi no tā, vai 

nekustamais īpašums ir vai nav reģistrēts Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas 

sistēmā vai zemesgrāmatā. 

 

 

 

 

 

 



91 

 

II. Zemes gabalu un tam piegulošo teritoriju uzturēšana un kopšana 

 

4. Apbūvēta zemes gabala un tam piegulošo publiskā lietošanā esošo teritoriju uzturēšanu 

šajos noteikumos noteiktā kārtībā un apjomā nodrošina, un par teritorijas savlaicīgu 

uzkopšanu un sanitāro tīrību šo noteikumu 5. un 6. punktā  noteiktajā kārtībā ir atbildīgs tā 

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; 

5.1.3. zālāju nopļaušanu ciematu teritorijās; 

5.1.4. apstādījumu uzturēšanu.  

 

5.2. Nekustamam īpašumam piegulošās teritorijās: 

5.2.1. zāliena kopšanu līdz 6 metriem, mērot no zemes gabala robežas;   

5.2.2. 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.  Ēku pagalmos un piegulošās teritorijās sausās lapas, zarus u.c. organiskos atkritumus 

drīkst dedzināt nelielos daudzumos, ievērojot ugunsdrošības noteikumus, nenodarot 

kaitējumu lieliem kokiem un apstādījumiem. 

Mazsaimniecību teritorijās un lauksaimniecībā izmantojamās zemēs organiskos atkritumus 

drīkst dedzināt, 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.  

 

III. Atvieglojumi 

 

 8. Atvieglojumi īpašumam piegulošās publiskā lietošanā esošās teritorijas kopšanai 

(turpmāk – atvieglojums) var tikt piešķirti viendzīvokļa māju, kuras netiek izmantotas 

saimnieciskajai darbībai, īpašniekam vai valdītājam, kas ir trūcīgas vai maznodrošinātas 

personas, ja šīs personas turklāt ir: 

8.1. vientuļi pensionāri, kas ir personas ar 1. vai 2. grupas invaliditāti, un kuriem nav kopīgas 

deklarētās dzīvesvietas ar citām pilngadīgām personām; 

8.2 .pensionāri, kas ir personas ar 1. vai 2. grupas invaliditāti, kuriem ir kopīga deklarētā 

dzīvesvieta ar personām, kas ir pensionāri vai personas ar 1. vai 2. grupas invaliditāti. 

9. Lēmumu par atvieglojuma piešķiršanu vai atteikumu piešķirt atvieglojumu pieņem 

pašvaldības izpilddirektors. 
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10. Lai saņemtu atvieglojumu, persona iesniedz pašvaldībā iesniegumu un dokumentus, kas 

apliecina apstākļus, kas ir par pamatu atvieglojuma piešķiršanai. Ja atvieglojuma saņēmējam 

ir zuduši apstākļi, kas ir par pamatu atvieglojuma saņemšanai, tam ir pienākums 3 darba 

dienu laikā par to paziņot pašvaldībai. 

11. Personas, kuru īpašumam piegulošās teritorijas platība ir lielāka par pusi no zemesgabala 

platības, var saņemt pašvaldības palīdzību piegulošās teritorijas kopšanā, slēdzot ar 

pašvaldību vienošanos par sadarbību piegulošās teritorijas kopšanā. 

 

 

IV. Ēku/būvju uzturēšana 

 

12. Par ēku (būvju), izņemot daudzdzīvokļu dzīvojamo māju, uzturēšanu atbild tās īpašnieks 

(valdītājs). 

 

13. Šo noteikumu 12. 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. 

 

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

14.1. īpašumu uzturēt tehniskā un vizuālā kārtībā; 

14.2. 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; 

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

īpašumā, ievērojot šādus nosacījumus:  

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

14.3.2. uzrakstu šrifts Balt helvetica bold CE baltā krāsā; 

14.3.3. 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. 

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

plāksnes augšējai malai), to izvietojot redzamā vietā.  

14.3.5. nodrošināt   atbilstošas norādes izvietošanu  pie sētas, ja sētā ir suns. 

 

V. Atbildība par saistošo noteikumu neievērošanu 

 

15. Par noteikumu 5., 7. un 14. punktā noteikto prasību neievērošanu piemēro 

brīdinājumu vai naudas sodu fiziskajām personām līdz 30 naudas soda vienībām, 

juridiskajām personām līdz 60 naudas soda vienībām. 

 

16. Administratīvā pārkāpuma procesu par 5., 7. un 14. punktā noteikto prasību 

neievērošanu līdz administratīvā pārkāpuma lietas izskatīšanai veic Tērvetes novada 

pašvaldības policija. Administratīvā pārkāpuma lietu izskata Tērvetes novada domes 

administratīvā komisija. 

 

17. (Svītrots ar 2019. gada 28. novembra  domes lēmumu (protokols Nr. 19, 15.§)). 

  

https://likumi.lv/doc.php?id=265462#p17
https://likumi.lv/doc.php?id=265462#p17
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18. Administratīvā pārkāpuma lietā pieņemto lēmumu par administratīvā soda uzlikšanu var 

pārsūdzēt rajona (pilsētas) tiesā normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā. 

 

 

 

 

Domes  priekšsēdētāja                                                                                  D. Reinika 
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Apstiprināti  

ar Tērvetes novada domes 

2019. gada 28. novembra  sēdes lēmumu 

(protokols Nr. 19, 16. §) 

 

Saistošie noteikumi Nr. 25 

 

Grozījumi Tērvetes novada domes 2019. gada 25. aprīļa 

saistošajos noteikumos Nr. 7 “Par Tērvetes novada pašvaldības kapsētu uzturēšanu 

un izmantošanu” 

 

Izdoti saskaņā ar Latvijas Republikas  

likuma “Par pašvaldībām”  

 43. panta pirmās daļas 6. punktu un trešo daļu 

  

 

1. Izdarīt Tērvetes novada domes 2019. gada 25. aprīļa saistošajos noteikumos Nr. 7 

“Par Tērvetes novada pašvaldības kapsētu uzturēšanu un izmantošanu” (turpmāk – saistošie 

noteikumi) šādus grozījumus: 

 

1.1. Izteikt saistošo noteikumu 39. punktu šādā redakcijā: 

“39. Par noteikumu 9., 10., 16., 17., 18., 19. un 20. punktā noteikto prasību 

neievērošanu piemēro brīdinājumu vai naudas sodu fiziskajām personām līdz 15 naudas soda 

vienībām, juridiskajām personām līdz 30 naudas soda vienībām.”.  

 

1.2. Izteikt saistošo noteikumu 40.punktu šādā redakcijā: 

“40. Administratīvā pārkāpuma procesu par noteikumu 9., 10., 16., 17., 18., 19. un 20. 

punktā noteikto prasību neievērošanu līdz administratīvā pārkāpuma lietas izskatīšanai veic 

Tērvetes novada pašvaldības policija. Administratīvā pārkāpuma lietu izskata Tērvetes 

novada domes administratīvā komisija.”.  

 

1.3. Svītrot saistošo noteikumu 41. punktu. 

 

2. Saistošie noteikumi stājas spēkā vienlaikus ar Administratīvās atbildības likumu.  

  

 

 

Domes priekšsēdētāja                                                                                            D. Reinika 
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Tērvetes novada domes saistošo noteikumu Nr. 25 

“Grozījumi Tērvetes novada domes 2019. gada 25. aprīļa 

saistošajos noteikumos Nr. 7 “Par Tērvetes novada pašvaldības kapsētu 

uzturēšanu un izmantošanu”” paskaidrojuma raksts 

 

 

Paskaidrojuma raksta sadaļas Norādāmā informācija 

1. Projekta nepieciešamības 

pamatojums 

 

  Ņemot vērā, ka 2020. gada 1. janvārī stājas 

spēkā Administratīvās atbildības likums, kas 

paredz izmaiņas administratīvo sodu sistēmā 

un administratīvo sodu piemērošanas procesā, 

ir atbilstoši jānodrošina arī Tērvetes novada 

domes 2019. gada 25. aprīļa saistošo 

noteikumu Nr. 7 “Par Tērvetes novada 

pašvaldības kapsētu uzturēšanu un 

izmantošanu” regulējums ar Administratīvās 

atbildības likumā ietvertajām normām.   

2. Īss projekta satura izklāsts Ar saistošajiem noteikumiem tiek grozīti 

Tērvetes novada domes 2019. gada 25. aprīļa 

saistošie noteikumi Nr. 7 “Par Tērvetes 

novada pašvaldības kapsētu uzturēšanu un 

izmantošanu”, nodrošinot to atbilstību 

Administratīvās atbildības likuma 

regulējumam, tai skaitā mainot naudas soda 

izteiksmi, kā arī veicot citus nepieciešamos 

grozījumus. 

3. Informācija par plānoto 

projekta ietekmi uz pašvaldības 

budžetu 

Nav ietekmes. 

4. Informācija par plānoto 

projekta ietekmi uz 

uzņēmējdarbības vidi pašvaldības 

teritorijā 

Nav ietekmes. 

5. Informācija par 

administratīvajām procedūrām 
Atbilstoši saistošajiem noteikumiem.  

6. Informācija par konsultācijām 

ar privātpersonām 
Nav notikušas. 

 

 

 

Domes priekšsēdētāja  D. Reinika 
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APSTIPRINĀTI 

ar Tērvetes novada domes 

  2019. gada  25. aprīļa sēdes lēmumu 

(prot. Nr. 6, 12.§), 

ar precizējumiem  

2019. gada  27. jūnija  sēdē 

(prot. Nr. 9, 18. §), 

ar grozījumiem 2019. gada 28. novembra sēdē 

(protokols Nr. 19, 16.§) 

 

 

 

 

Saistošie noteikumi Nr. 7 

“Par Tērvetes novada pašvaldības kapsētu uzturēšanu un izmantošanu”  

                                         

Izdoti saskaņā ar Latvijas Republikas  

likuma  “Par pašvaldībām” 43. panta  

pirmās daļas 6. punktu un  trešo daļu 

I. Vispārīgie jautājumi 

1. Saistošie noteikumi ”Par kapsētu uzturēšanu un izmantošanu"  (turpmāk tekstā- 

Noteikumi) nosaka Tērvetes novada kapsētu uzturēšanas, izveidošanas kārtību un 

kapsētu iekšējās kārtības noteikumus. 

2.  Noteikumos lietotie termini: 

2.1. kapsēta- īpaša teritorija, kas ierādīta mirušo apbedīšanai, un tās teritorijā esošās 

 būves; 

2.2. atvērta kapsēta- kapsēta, kurā mirušo apbedīšanai tiek ierādītas jaunas kapavietas; 

2.3. daļēji slēgta kapsēta- kapsēta, kurā mirušo apbedī tikai ģimenes kapavietās; 

2.4. slēgta kapsēta- kapsēta, kurā mirušo apbedīšana nenotiek; 

2.5. kapavieta (ģimenes kapavieta)- noteikta izmēra zemes iecirknis kapsētā, kas 

ierādīts (paredzēts) viena vai vairāku mirušo apbedīšanai un šīs teritorijas 

labiekārtošanai; 

2.6. bezpiederīgais mirušais cilvēks – mirušais cilvēks, kuram nav laulātā, radinieku 

vai citu personu, kuras organizē mirušā apbedīšanu; 

2.7. kapavietas lietotājs- fiziska persona, kurai ierādīts zemes iecirknis kapsētā 

kapavietas (ģimenes kapavietas) izveidošanai un kopšanai; 

2.8. kapliča- ēka kapsētas teritorijā, kas paredzēta mirušo novietošanai pirms 

apbedīšanas un bēru ceremonijai; 

2.9. kapsētas apsaimniekotājs- pašvaldība; 

2.10. kapu pārzinis—amatpersona, kuru nozīmējis kapsētas apsaimniekotājs, kurš 

pilda kapsētu uzturēšanas noteikumos paredzētos pienākumus un nodrošina šo 

noteikumu ievērošanu. 

 

3. Tērvetes  novada administratīvajā teritorijā ir atvērtās, daļēji slēgtā un slēgtās kapsētas:  

3.1. atvērtās kapsētas: 

3.1.1.Tērvetes pagastā- Tērvetes kapi, 

3.1.2.Bukaišu pagastā- Mednes kapi, Priežu kapi un Trušu kapi, 

3.1.3. Augstkalnes pagastā- Gaiļu kapi; 
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      3.2.  daļēji slēgtā kapsēta: 

           3.2.1. Tērvetes pagastā- Velēnu kapi; 

      3.3. slēgtās kapsētas: 

            3.3.1 Tērvetes pagastā- pansionāta kapi, 

            3.3.2 Augstkalnes pagastā-  Čabu kapi un Pietiņu kapi. 

 

4.    Kapsētu statusu nosaka Tērvetes  novada dome. Kapsētu vai tās daļu var slēgt saskaņā 

ar Tērvetes  novada domes lēmumu, ja šādam lēmumam ir pamatojums. 

 

5.    Kapsētās sniedzamo maksas pakalpojumu apmēru, veidu un apmaksas kārtību nosaka 

Tērvetes novada dome. 

6.    Zemes īpašnieks atbild par kapsētas reģistrēšanu zemesgrāmatā. 

II. Kapsētu darba režīms 

7.    Apmeklētājiem kapsētu teritorijas atvērtas katru dienu bez laika ierobežojumiem 

8.  Kapu pārziņu apmeklētāju pieņemšanas laiku un vietu nosaka kapsētas 

         apsaimniekotājs, un šī informācija izliekama redzamā vietā pie kapsētas, kā arī  

        Tērvetes novada domes mājas lapā.   

III. Kapsētu iekšējās kārtības noteikumi 

9. Kapsētu apmeklētājiem, strādniekiem, amatniekiem, kopējiem un citām personām, kuras 

atrodas kapsētā, jāizturas  klusi, jāievēro šie noteikumi, kā arī citi apsaimniekotāja  un 

pārziņa norādījumi. 

 

10. Apmeklētājiem kapsētās aizliegts: 

10.1. ievest dzīvniekus un pieļaut to uzturēšanos kapsētā; 

10.2.pārvietoties ar slēpēm, velosipēdiem, mopēdiem, skrituļslidām, motocikliem 

u.tml.; 

10.3.braukt ar automašīnām, izņemot gadījumus, kad ir saņemta kapsētas 

apsaimniekotāja vai kapu pārziņa atļauja; 

10.4.kurināt ugunskurus; 

10.5.stādīt kokus apbedīšanai ierādītajās vietās bez apsaimniekotāja   saskaņojuma; 

10.6. ņemt smiltis un zemi neatļautās vietās;  

10.7. sēdēt un kāpt uz kapu vietām; 

10.8. postīt kapsētu stādījumus; 

10.9. patvaļīgi mainīt kapu pārziņa  ierādītās kapavietas teritorijas, robežas; 

               10.10. veidojot ģimenes kapavietu, aizņemt kapavietai piegulošo celiņu. 

 

IV. Kapavietas piešķiršanas un  kopšanas noteikumi 

11.    Kapavieta tiek piešķirta ar pašvaldības domes priekšsēdētāja vai tā pilnvaroto 

personu izdotu administratīvo aktu - izsniegtu apbedīšanas atļauju, kuru izdod, pamatojoties 

uz rakstveida iesniegumu no personas, kura uzņēmusies apbedīšanas organizēšanu, un 

miršanas apliecības kopiju, uzrādot oriģinālu, vai sociālā dienesta  amatpersonas rakstveida 

iesniegumu par kapavietas piešķiršanu un ierādīšanu . 
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12.  Jaunas kapa vietas var rezervēt blakus jau esošam ģimenes locekļa vai tuvinieka 

apbedījumam.  

13.  Kapavietas lietotājam  ir tiesības tikt apglabātam viņam piešķirtajā kapavietā, ģimenes 

vai dzimtas kapavietā, kā arī apbedīt savus piederīgos Tērvetes pašvaldības kapsētās, ja ir 

saņemta kapsētas apsaimniekotāja piekrišana. 

 

14. Kapsētas apsaimniekotājam ir tiesības izlemt jautājumu par jaunas kapavietas lietošanas 

tiesību piešķiršanu Tērvetes novada pašvaldības daļēji slēgtā kapsētā gadījumos, kad 

mirušajam ir tiesības tikt apbedītam ģimenes kapavietā, bet saskaņā ar šiem noteikumiem 

nav tiesību kapavietā veikt virsapbedījumus. 

 

15. Kapavietas lietošanas  tiesības izbeidzas, ja: 

15.1. kapavietas lietotājs  atsakās no rezervētās kapavietas lietošanas; 

15.2.kapsēta vai tās daļa tiek slēgta; 

15.3. kapavieta tiek atbrīvota sakarā ar pārapbedīšanu; 

15.4. piecu gadu periodā nepiesakās neviens kapavietas lietotāja  pienākumu 

pārņēmējs; 

15.5. kapavieta uzskatāma par neuzraudzītu saskaņā ar šo noteikumu  21. punktu. 

 

16. Kapavietas lietotājam ir pienākums kopt ierādīto  kapavietu un piegulošo celiņa daļu, 

veicot šo darbu pašam  vai algojot  kapa vietas kopēju. 

 

17. Krūmi, kuri norobežo kapavietu, nedrīkst būt augstāki par 1 m, izņemot gadījumus, kas 

saskaņoti ar kapsētas pārzini. Tos nedrīkst stādīt aiz kapavietas robežām. 

 

18. Kapavietas apmales, kas norobežo ierādīto kapavietu, nedrīkst pārsniegt 20cm augstumu. 

 

19. Atkritumi pēc kapu kopšanas pabeigšanas jānogādā atkritumu savākšanas vietās 

uzstādītajos konteineros vai kaudzēs. 

  

20.  Restaurēt vai izvest no kapsētas pieminekļus vai to elementus drīkst tikai ar kapu pārziņa  

atļauju. 

 

21. Kapavieta, kas netiek kopta piecus gadus pēc kārtas, tiek atzīta par neuzraudzītu. Katru 

gadu tiek sastādīts kapsētas apsaimniekotāja izveidotās komisijas akts par neapkoptām 

kapavietām un kapavietas lietotājs tiek rakstiski brīdināts par iespējamo kapavietas 

nolīdzināšanu. Kapsētas apsaimniekotājs pēc pieciem gadiem kapa kopiņu nolīdzina, 60 

dienas iepriekš par to rakstiski informējot kapavietas lietotāju. 

 

22. Ja kapavietas lietotājs 1 (viena) gada laikā nav kopis nodotās kapavietas brīvo platību, 

kapu pārzinis kapavietas lietotājam nosūta rakstveida brīdinājumu par kapavietas brīvās 

platības piešķiršanu citai personai. Rakstveida brīdinājums kapavietas lietotājam ir izsūtāms 

ne vēlāk kā 6 (sešus) mēnešus pirms brīvās platības ierādīšanas citai personai. Kapavietas 

lietotājs var sniegt paskaidrojumus par rakstveida brīdinājuma saturu viena mēneša laikā no 

brīdinājuma saņemšanas brīža. 

 

23. Virsapbedījumus kapavietās, tai skaitā arī  noteikumu 21.punktā minētajā gadījumā var 

izdarīt 20 gadus pēc pēdējā apbedījuma. Neidentificēta (bezpiederīgo) mirušā kapavieta tiek 

saglabāta 5 gadus. 
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V. Apbedīšanas kārtība 

24. Kapu pārzinis ierāda kapavietu un saskaņo apbedīšanas laiku. 

 

25. Apbedīšanas (izvadīšanas) pakalpojumus kapsētās organizē mirušo piederīgie vai citas 

pilnvarotas personas. 

 

26. Kapsētā tiek veidots speciāls sektors bezpiederīgo apbedīšanai.  Gadījumā, ja ir zināma 

bezpiederīgā ģimenes kapavieta, bezpiederīgais pēc iespējamības tiek apbedīts viņa ģimenes 

kapavietā. 

 

27. Katrs mirušais tiek apbedīts atsevišķā kapā. Kapa garumam jābūt ne mazākam par 2 m, 

platumam 1m, dziļumam 1,6 m līdz zārka vākam. Apglabājot bērnus, izmēri var attiecīgi 

mainīties, izņemot kapa dziļumu. 

 

28. Izdarot virsapbedījumus, kapa dziļumam jābūt ne mazākam par 1,2 m līdz zārka vākam. 

 

29. Urna ar mirušā pelniem jāierok 1m dziļumā līdz urnas augšai. 

 

 

30. Kaps nedrīkst būt tuvāk par 1m līdz kokam un 0,3 m līdz uzstādītam piemineklim. 

 

31. Urna ar mirušā pelniem var tikt apglabāta kapsētā esošajā vai jaunā kapavietā. Ir 

pieļaujama vienlaicīga vairāku urnu apglabāšana vienā kapavietā, uzstādot kopēju piemiņas 

zīmi. 

 

32. Ierādāmo kapavietu izmēri zārkiem un urnām: 

                              

Kapavietas zārkam Platums, m Garums, m 

Vienvietīga 

2,0 3,0 

Divvietīga 

3,25-3,5 3,0 

Trīsvietīga 

4,5-5 3,0 

Četrvietīgā 

5,75-6,5 3,0 
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Kapavietas  urnām Platums, m Garums, m 

Vienvietīga 

1,0 1,5 

Divvietīga 

1,5 

1,5 

Trīsvietīga 

2,0 

1,5 

Četrvietīga 

2,5 

1,5 

 

33. Mirstīgās atliekas var pārapbedīt ne agrāk kā gadu pēc apbedīšanas brīža, saņemot kapu 

apsaimniekotāja un attiecīgo valsts institūciju atļauju. 

 

34. Mirstīgo atlieku ekshumāciju var veikt normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā, saskaņojot 

to ar kapu apsaimniekotāju. 

 

35. Bezpiederīgo personu apbedīšanu organizē  Tērvetes  novada domes Sociālais dienests, 

ja mirušā pēdējā deklarētā dzīves vieta ir bijusi Tērvetes novada administratīvā teritorijā. 

 

36. Mirstīgo atlieku pārvietošana kapos atļauta speciāli šādam mērķim paredzētos zārkos vai 

urnā. Mirušā apbedīšana bez zārka ir pieļaujama īpašos gadījumos, respektējot tautas un 

reliģiskās tradīcijas. 

VI. Kapliču izmantošana 

37. Kapličas tiek izmantotas iezārkota mirušā novietošanai līdz apbedīšanas brīdim. Tās 

drīkst apmeklēt tikai ar kapu pārziņa  atļauju kapsētas darba laikā. Pārējā laikā kapličas ir 

slēgtas. 

 

38. Atvadu ceremoniju ilgums kapličā nedrīkst pārsniegt laiku, ko noteicis kapu  pārzinis. 

VII. Atbildība un administratīvā soda piemērošana 

39.  Par noteikumu 9., 10., 16., 17., 18., 19. un 20. punktā noteikto prasību neievērošanu 

piemēro brīdinājumu vai naudas sodu fiziskajām personām līdz 15 naudas soda 

vienībām, juridiskajām personām līdz 30 naudas soda vienībām. 
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40. Administratīvā pārkāpuma procesu par noteikumu 9., 10., 16., 17., 18., 19. un 20. 

punktā noteikto prasību neievērošanu līdz administratīvā pārkāpuma lietas izskatīšanai 

veic Tērvetes novada pašvaldības policija. Administratīvā pārkāpuma lietu izskata 

Tērvetes novada domes administratīvā komisija. 

 

41. (Svītrots ar 2019. gada 28. novembra  domes lēmumu (protokols Nr. 19, 16. §)). 

 

VIII.  Noslēguma jautājums 

42. Ar šo noteikumu spēkā stāšanās  dienu spēku zaudē Tērvetes novada pašvaldības    2013. 

gada 21. novembra saistošie noteikumi Nr. 28   “Par kapsētu uzturēšanu un izmantošanu”  

                                                                                       

Domes priekšsēdētāja                                                                               D. Reinika 
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Apstiprināti 

 ar Tērvetes novada domes 

2019. gada 28. novembra  sēdes lēmumu 

(protokols Nr. 19, 17. §) 

 

Saistošie noteikumi Nr. 26 

 

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 

  

 

1. Izdarīt Tērvetes novada domes  2013. gada 21. novembra saistošajos noteikumos Nr. 

29  

“Par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu Tērvetes novadā”  (turpmāk – saistošie noteikumi) 

šādus grozījumus: 

 

1.1. Papildināt saistošos noteikumus ar 25.10. apakšpunktu šādā redakcijā: 

“25.10. izmest atkritumus tiem nepiemērotās vietās un piegružot vidi ar sīkiem 

sadzīves atkritumiem.”.  

 

1.2. Izteikt saistošo noteikumu 36. punktu šādā redakcijā: 

“36. Par noteikumu 9., 12., 14., 15., 16., 17., 23., 25., 29., 30. un 31. punktā noteikto 

prasību neievērošanu piemēro brīdinājumu vai naudas sodu fiziskajām personām līdz 100 

naudas soda vienībām, juridiskajām personām līdz 300 naudas soda vienībām.”.  

 

1.3. Izteikt saistošo noteikumu 37. punktu šādā redakcijā: 

“37. Administratīvā pārkāpuma procesu par noteikumu 9., 12., 14., 15., 16., 17., 23., 

25., 29., 30. un 31. punktā noteikto prasību neievērošanu līdz administratīvā pārkāpuma 

lietas izskatīšanai veic Tērvetes novada pašvaldības policija. Administratīvā pārkāpuma lietu 

izskata Tērvetes novada domes administratīvā komisija.”.  

 

2. Saistošie noteikumi stājas spēkā vienlaikus ar Administratīvās atbildības likumu.   

 

 

 

Domes priekšsēdētāja                                                                                            D. Reinika 
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Saistošo noteikumu Nr. 26 

“Grozījumi Tērvetes novada domes 2013. gada 21. novembra 

saistošajos noteikumos Nr. 29 “Par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu 

Tērvetes novadā”” paskaidrojuma raksts 
   

 

Paskaidrojuma raksta sadaļas Norādāmā informācija 

1. Projekta nepieciešamības 

pamatojums 

 

Ņemot vērā, ka 2020. gada 1. janvārī stājas 

spēkā Administratīvās atbildības likums, kas 

paredz izmaiņas administratīvo sodu sistēmā un 

administratīvo sodu piemērošanas procesā, ir 

atbilstoši jānodrošina arī Tērvetes novada 

domes 2013. gada 21. novembra saistošo 

noteikumu Nr. 29 “Par sadzīves atkritumu 

apsaimniekošanu Tērvetes novadā” regulējums 

ar Administratīvās atbildības likumā ietvertajām 

normām.   

2. Īss projekta satura izklāsts Ar saistošajiem noteikumiem tiek grozīti 

Tērvetes novada domes 2013. gada 21. 

novembra saistošie noteikumi Nr. 29 “Par 

sadzīves atkritumu apsaimniekošanu Tērvetes 

novadā”, nodrošinot to atbilstību 

Administratīvās atbildības likuma regulējumam, 

tai skaitā mainot naudas soda izteiksmi, kā arī 

veicot citus nepieciešamos grozījumus. 

3. Informācija par plānoto 

projekta ietekmi uz pašvaldības 

budžetu 

Nav ietekmes. 

4. Informācija par plānoto 

projekta ietekmi uz 

uzņēmējdarbības vidi pašvaldības 

teritorijā 

Nav ietekmes. 

5. Informācija par 

administratīvajām procedūrām 
Atbilstoši saistošajiem noteikumiem.  

6. Informācija par konsultācijām 

ar privātpersonām 
Nav notikušas. 

 

 

 

Domes priekšsēdētāja  D. Reinika 
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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 grozījumiem 2019. gada 28. novembra sēdē 

(protokols Nr. 19, 17.§) 

 

 

 

 

 

Saistošie noteikumi Nr. 29 

“ Par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu Tērvetes novadā”  
 

Izdoti saskaņā ar likuma “Par pašvaldībām”  

15. panta pirmās daļas 1. punktu,  

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

 un 16. punktu, 43. panta trešo daļu,  

Atkritumu apsaimniekošanas likuma  

8. panta pirmās daļas 3. punktu 

 

I. Vispārīgie jautājumi 
 

 

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

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

dzīvību un veselību, nodrošinātu atkritumu dalītu savākšanu un reģenerāciju, kā arī veicinātu 

dabas resursu efektīvu izmantošanu un apglabājamo atkritumu apjoma samazināšanu, tajā 

skaitā: 

     1.1. novada administratīvās teritorijas atkritumu apsaimniekošanas zonu, atkritumu 

apsaimniekošanas organizēšanas kārtību; 

     1.2. atkritumu radītāja tiesības un pienākumus; 

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

mājsaimniecību, restorānu, sabiedriskās ēdināšanas iestāžu un mazumtirdzniecības, pārtikas 

un virtuves atkritumi un citi tiem pielīdzināmi pārtikas ražošanas atkritumi; 

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

minimālais tilpums ir 140 litri; 

     3.4. trafarēts maiss – savākto atkritumu novietošanai paredzēts priekšapmaksas speciāls 

trafarēts maiss, kura minimālais tilpums ir 60 litri;  

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

būves vai zemes daļu) savienots priekšmets; 

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

konteineros, tai skaitā mēbeles, būvgruži utml.; 

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

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

īpašumā radītie decentralizētās kanalizācijas sistēmas atkritumi tiek savākti, pārstrādāti un 

uzkrāti decentralizētā kanalizācijas sistēmā; 

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

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

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

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

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

piederības; 

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

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

radītājs pavasara/vasaras sezonā; 

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

apsaimniekošanai Atkritumu apsaimniekošanas likumā noteiktajā  kārtībā un ar kuru 

Tērvetes novada dome ir noslēgusi līgumu, kas paredz atkritumu apsaimniekošanas 

pakalpojumu sniegšanu Tērvetes novada administratīvajā teritorijā. Tērvetes novada dome 

publisko iepirkumu vai publisko un privāto partnerību regulējošos normatīvajos aktos 

noteiktajā kārtībā izvēlas atkritumu apsaimniekotāju, kurš veiks sadzīves atkritumu 

savākšanu, pārvadāšanu, pārkraušanu un uzglabāšanu Tērvetes novada administratīvajā 

teritorijā; 

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

līgumam ar pašvaldību, atkritumu apsaimniekotājs veic līgumā paredzētās darbības; 

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

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

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

atkritumiem pirms to pārvadāšanas. Sadzīves atkritumu dalītās savākšanas punktā nodrošina 

vismaz trīs veidu atkritumu dalītu savākšanu. 

 

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 
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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. 

 

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: 
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     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; 

            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; 



108 

 

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

privātā pagalma pārvieto specializētajam transportlīdzeklim pieejamā vietā, kur tas netraucē 

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

novieto atpakaļ to pastāvīgajā atrašanās vietā; 

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

kārtībā; 

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

noslēgusi attiecīgu līgumu) kā sadzīves atkritumu radītājs: 

            15.2.1. ierāda katras daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas iedzīvotājiem attiecīgu 

atkritumu savākšanas vietu; 

            15.2.2. nosaka sadzīves atkritumu savākšanai nepieciešamo konteineru skaitu un 

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

iztukšošanas biežumu un atkritumu izvešanas laika grafiku līgumā ar sadzīves atkritumu 

apsaimniekotāju, atbilstoši konkrētajiem atkritumu apsaimniekošanas apstākļiem un 

situācijai; 

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

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

daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas dzīvokļu īpašnieku kopība nav izvēlējusies namu 

apsaimniekotāju :  

            15.3.1. sadzīves atkritumu savākšanai izmanto konteineru vai trafarētos maisus, 

novietojot tos ar daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas dzīvokļu īpašnieku kopības lēmumu 

noteiktajā attiecīgā atkritumu savākšanas vietā; 

            15.3.2. līgumā ar sadzīves atkritumu apsaimniekotāju, atbilstoši konkrētajiem 

atkritumu apsaimniekošanas apstākļiem, situācijai un sadzīves atkritumu daudzumam, 

nosaka sadzīves atkritumu savākšanai nepieciešamo konteineru skaitu un tilpumu, 

konteineru iztukšošanas biežumu, to saskaņošanas kārtību. Līgumā ar sadzīves atkritumu 

apsaimniekotāju norādāmais atkritumu izvešanas biežums nedrīkst būt retāks kā vienu reizi 

mēnesī; 

            15.3.3. pieprasa atkritumu apsaimniekotājam atkritumu savākšanai nepieciešamos 

trafaretos maisus vai konteinerus atbilstoši faktiski radīto atkritumu daudzumam; 

            15.3.4. piedalās pašvaldības veidotajā atkritumu dalītās savākšanas sistēmā, dalīti 

savācot norādīto atkritumu veidus un novietojot tos sadzīves atkritumu dalītās savākšanas 

punktos vai šķiroto atkritumu savākšanas laukumos; 

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

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

līdzīga pielietojuma ēku, vairumtirdzniecības un mazumtirdzniecības ēku ieejām vai to 

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

vietās un pie daudzdzīvokļu dzīvojamo māju ieejām vai to tuvumā ierīko atkritumu urnas un 

uztur tās kārtībā. Atkritumu urnas iztukšo pēc nepieciešamības, bet ne retāk kā 2 (divas) 

reizes nedēļā; 

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

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

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

intensīva gājēju un satiksmes kustība, pasākuma organizators nodrošina attiecīgās novada 

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

novada teritorijas sakopšanu nodrošina līdz nākamās dienas plkst. 08.00); 

     15.6. kapu apkopšanas rezultātā radušos neorganiskos atkritumus ievietot attiecīgajā kapu 

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

atkritumu apsaimniekotājam, kurš ir saņēmis atļauju attiecīgo bīstamo atkritumu 

apsaimniekošanai un ar kuru zemes īpašnieks ir noslēdzis līgumu, kā arī sedz bīstamo 

atkritumu apsaimniekošanas izmaksas. 

 

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

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

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

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

 

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

līgumu ar atkritumu apsaimniekotāju par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu, ja nekustamā 

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

pārvietojamu konstrukciju. 

 

 

IV. Atkritumu apsaimniekotājs, tā tiesības un pienākumi 
 

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

veiks sadzīves atkritumu savākšanu, pārvadāšanu, pārkraušanu un uzglabāšanu sadzīves 

atkritumu apsaimniekošanas zonā, organizējot attiecīgo publiskā iepirkuma procedūru tādā 

termiņā, lai nodrošinātu sadzīves atkritumu apsaimniekošanas pakalpojuma sniegšanas 

nepārtrauktību. 

 

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

iepirkumu regulējošos normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā un veiks sadzīves atkritumu 

savākšanu, tajā skaitā atkritumu dalīto savākšanu, pārvadāšanu, pārkraušanu un uzglabāšanu 

sadzīves atkritumu apsaimniekošanas zonā pēc iepriekšējā līguma darbības termiņa beigām. 

 

21. Noteikumu iepriekšējā punktā minēto līgumu pašvaldība un atkritumu apsaimniekotājs 

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

 

22. Pašvaldība informē novada administratīvās teritorijas atkritumu radītājus par teritorijas 

dalījumu vienā sadzīves atkritumu apsaimniekošanas zonā un par atkritumu 

apsaimniekotāju, ar kuru noslēgts līgums par atkritumu savākšanu, pārvadāšanu, 

pārkraušanu un uzglabāšanu atkritumu apsaimniekošanas zonā, 1 (viena) mēneša laikā no 

līguma noslēgšanas dienas ar attiecīgu paziņojumu novada domes informatīvajā izdevumā 

un pašvaldības tīmekļa vietnē. 

 

23. Atkritumu apsaimniekotāja pienākumi ir: 

     23.1. pirms darbības uzsākšanas novada administratīvajā teritorijā noslēgt līgumu ar 

pašvaldību par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā; 

     23.2. saņemt normatīvajos aktos noteikto atļauju atkritumu apsaimniekošanai; 

     23.3. slēgt līgumus ar atkritumu radītājiem pašvaldības atkritumu apsaimniekošanas 

zonā; 

     23.4. sadzīves atkritumu apsaimniekošanā izmantot konteinerus, specializētus 

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

videi; 

     23.5. atbilstoši radītajam sadzīves atkritumu daudzumam, nodrošināt atkritumu radītājus 

ar atbilstoša tilpuma un skaita konteineriem; 
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     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; 

     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. 

25.10. izmest atkritumus tiem nepiemērotās vietās un piegružot vidi ar sīkiem sadzīves 

atkritumiem. 

 

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.  
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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. 

 

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. 
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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 9., 12., 14., 15., 16., 17., 23., 25., 29., 30. un 31. punktā noteikto 

prasību neievērošanu piemēro brīdinājumu vai naudas sodu fiziskajām personām līdz 

100 naudas soda vienībām, juridiskajām personām līdz 300 naudas soda vienībām. 

37.  Administratīvā pārkāpuma procesu par noteikumu 9., 12., 14., 15., 16., 17., 23., 

25., 29., 30. un 31. punktā noteikto prasību neievērošanu līdz administratīvā pārkāpuma 

lietas izskatīšanai veic Tērvetes novada pašvaldības policija. Administratīvā 

pārkāpuma lietu izskata Tērvetes novada domes administratīvā komisija.  

 

38. Administratīvais sods vainīgo personu neatbrīvo no pienākuma atlīdzināt noteikumu 

pārkāpuma rezultātā nodarītos zaudējumus. 

 

Domes priekšsēdētāja                                                                          D. Reinika 
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Apstiprināti  

ar Tērvetes novada domes 

2019. gada 28. novembra  sēdes lēmumu 

(protokols Nr. 19, 18.§) 

 

Saistošie noteikumi Nr. 27 

 

Grozījumi Tērvetes novada domes 2018. gada 31. maija 

saistošajos noteikumos Nr. 15 “Sabiedriskās kārtības  

saistošie noteikumi Tērvetes novadā” 

 

Izdoti saskaņā ar likuma  

“Par pašvaldībām” 43. panta  

pirmās daļas 4. punktu 

  

1. Izdarīt Tērvetes novada domes 2018. gada 31. maija saistošajos noteikumos Nr. 15  

“Sabiedriskās kārtības saistošie noteikumi Tērvetes novadā” (turpmāk – saistošie noteikumi) 

šādus grozījumus: 

 

1.1. Papildināt saistošos noteikumu ar 111. punktu šādā redakcijā: 

“111. Aizliegta alkoholisko dzērienu vai citu apreibinošo vielu lietošana sabiedriskās 

vietās, izņemot vietas, kur alkoholisko dzērienu lietošanu atļāvusi pašvaldība, vai atrašanās 

sabiedriskās vietās tādā reibuma stāvoklī, kas aizskar cilvēka cieņu.” 

 

1.2. Papildināt saistošos noteikumu ar 112. punktu šādā redakcijā: 

“112. Laika posmā no plkst. 23.00 līdz 07.00 aizliegta remontdarbu un būvdarbu 

veikšana daudzdzīvokļu dzīvojamo māju dzīvojamās un koplietošanas telpās, dažādu 

mehānismu, iekārtu un agregātu darbināšana, klaigāšana, dziedāšana, skaļa muzicēšana vai 

mūzikas atskaņošana un tamlīdzīgu darbību veikšana apdzīvotās vietās, ja tās saistītas ar 

paaugstinātu troksni un traucē iedzīvotāju naktsmieru.”. 

 

1.3. Papildināt saistošos noteikumu ar 113. punktu šādā redakcijā: 

“113. Laika posmā no plkst. 23.00 līdz 07.00 aizliegta skaņu pastiprinošas ierakstu 

aparatūras lietošana uz ielām vai citās sabiedriskās vietās no transporta līdzekļiem, ja tās 

saistītas ar paaugstinātu troksni un traucē iedzīvotāju naktsmieru, izņemot pasākumus, kas 

saskaņoti ar Tērvetes novada pašvaldību.”.  

 

1.4. Izteikt saistošo noteikumu 12. punktu šādā redakcijā: 

“12. Par noteikumu 4., 8., 9., 11., 111., 112. un 113. punktā noteikto prasību 

neievērošanu piemēro brīdinājumu vai naudas sodu līdz 20 naudas soda vienībām.”.  

 

1.5. Izteikt saistošo noteikumu 13. punktu šādā redakcijā: 

“13. Par noteikumu 3., 5., 6., 7., un 10. punktā noteikto prasību neievērošanu piemēro 

brīdinājumu vai naudas sodu līdz 30 naudas soda vienībām.”.  

 

1.6. Izteikt saistošo noteikumu 14. punktu šādā redakcijā: 

“14. Administratīvā pārkāpuma procesu par noteikumu  3., 4., 5., 6., 7., 8., 9., 10., 11., 

111., 112. un 113. noteikto prasību neievērošanu līdz administratīvā pārkāpuma lietas 

izskatīšanai veic Tērvetes novada pašvaldības policija. Administratīvā pārkāpuma lietu 

izskata Tērvetes novada domes administratīvā komisija.”.  
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2. Saistošie noteikumi stājas spēkā vienlaikus ar Administratīvās atbildības likumu.  

 

  

Domes priekšsēdētāja                                                                                            D. Reinika 

 

 

 

 

 

Tērvetes novada domes saistošo noteikumu Nr. 27 

“Grozījumi Tērvetes novada domes 2018. gada 31. maija saistošajos noteikumos 

Nr. 15  “Sabiedriskās kārtības saistošie noteikumi Tērvetes novadā”” 

paskaidrojuma raksts 

 

Paskaidrojuma raksta sadaļas Norādāmā informācija 

1. Projekta nepieciešamības 

pamatojums 

 

Ņemot vērā, ka 2020. gada 1. janvārī stājas 

spēkā Administratīvās atbildības likums, kas 

paredz izmaiņas administratīvo sodu sistēmā un 

administratīvo sodu piemērošanas procesā, ir 

atbilstoši jānodrošina arī Tērvetes novada domes 

2018. gada 31. maija saistošo noteikumu Nr.  15  

“Sabiedriskās kārtības saistošie noteikumi 

Tērvetes novadā” regulējums ar Administratīvās 

atbildības likumā ietvertajām normām.   

2. Īss projekta satura izklāsts Ar saistošajiem noteikumiem tiek grozīti 

Tērvetes novada domes 2018. gada 31. maija 

saistošie noteikumi Nr.  15  “Sabiedriskās 

kārtības saistošie noteikumi Tērvetes novadā”, 

nodrošinot to atbilstību Administratīvās 

atbildības likuma regulējumam, tai skaitā mainot 

naudas soda izteiksmi, kā arī veicot citus 

nepieciešamos grozījumus. 

3. Informācija par plānoto 

projekta ietekmi uz pašvaldības 

budžetu 

Nav ietekmes. 

4. Informācija par plānoto 

projekta ietekmi uz 

uzņēmējdarbības vidi pašvaldības 

teritorijā 

Nav ietekmes. 

5. Informācija par 

administratīvajām procedūrām 
Atbilstoši saistošajiem noteikumiem.  

6. Informācija par konsultācijām 

ar privātpersonām 
Nav notikušas. 

 

 

 

Domes priekšsēdētāja  D. Reinika 
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APSTIPRINĀTI 

ar Tērvetes novada domes 

2018. gada 31. maija sēdes lēmumu 

(protokols Nr. 9, 8. §), 

ar precizējumiem 2018. gada 26. jūlija sēdē 

(protokols Nr. 12, 9. §), 

ar grozījumu 2018. gada 27. decembra sēdē 

(protokols Nr. 20, 8. §), 

ar grozījumiem 2019. gada 28. novembra sēdē 

(protokols Nr. 19, 18.§) 

 

Saistošie noteikumi Nr. 15 

„Sabiedriskās kārtības saistošie noteikumi Tērvetes novadā” 

 

Izdoti saskaņā ar likumu 

„Par pašvaldībām” 43. panta 

pirmās daļas 4. punktu 

 

 

I. Vispārīgie jautājumi 

 

1. Saistošie noteikumi (turpmāk tekstā - Noteikumi) nosaka prasības, lai nodrošinātu 

sabiedrisko kārtību, teritorijas sakoptību un sanitārās tīrības uzturēšanu, apstādījumu 

aizsardzību, tīrības un kārtības uzturēšanu sabiedriskajās vietās, dzīvojamās un 

koplietošanas telpās Tērvetes novada administratīvajā teritorijā un atbildību par šo 

prasību neievērošanu. 

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. Sabiedriska vieta – ikviena pašvaldības administratīvajā teritorijā esoša par maksu 

vai bez maksas plašam personu lokam pieejama vieta, kas kalpo sabiedrības kopējo 

vajadzību un interešu nodrošināšanai. Vietas, kuras pieejamas personām tikai saistībā 

ar darba, uzņēmuma vai cita veida līgumu izpildi, attiecīgās vietas īpašniekam, 

valdītājam vai turētājam, šo noteikumu izpratnē nav sabiedriskas vietas.  

2.3. Zaļā zona – visas ar augiem apaudzētas un koptas platības, kas ietver parkus, dārzus, 

košumdārzus, skvērus, bulvārus, alejas, kapsētas, nogāžu nostiprinājumus, kā arī 

daudzdzīvokļu māju pagalmu zālienus u.c., kā arī šim nolūkam paredzētas platības. 

Zaļajā zonā var būt koki, krūmi, vīteņaugi, puķu stādījumi, zālieni, ceļi, ūdenstilpnes, 

takas un laukumi ar dārza mēbelēm un ierīcēm, kā arī celtnes apstādījumu apkopei 

u.c. elementi. 

 

 

II. Sabiedriskās kārtības prasības 

 

3. Aizliegta visa veida lielgabarīta priekšmetu (malkas, būvmateriālu, metālā 

konstrukciju un citu tamlīdzīgu priekšmetu) novietošana un turēšana ilgāk par 10 

kalendārām dienām sabiedriskajās vietās vai zaļajā zonā, ja tas traucē šo teritoriju 

uzkopšanu vai ekspluatāciju. 

4. Aizliegta patvaļīga dažāda veidu atribūtu, aprīkojuma un svētku dekorāciju 

pārvietošana sabiedriskajā vietā.  
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5. Aizliegta apstādījumu bojāšana, ziedu plūkšana vai izraušana no apstādījumiem, 

krūmu vai to zaru laušana.  

6. Aizliegta braukšana ar transporta līdzekli pa zaļo zonu, izņemot speciālā dienesta 

transportu, veicot dienesta pienākumus, kā arī izņemot gadījumus, ja ir saņemta 

speciāla atļauja un izņemot speciāli šim nolūkam izveidotas stāvvietas.  

7. Aizliegta transporta līdzekļa novietošana zaļajā zonā, izņemot speciālā dienesta 

transportu, veicot dienesta pienākumus, kā arī izņemot gadījumus, ja ir saņemta 

speciāla atļauja un izņemot speciāli šim nolūkam izveidotas stāvvietas. 

8. Aizliegta telts, nojumes uzstādīšana vai patvaļīga uguns kurināšana sabiedriskajās 

vietās, zaļajā zonā, izņemot tam speciāli paredzētajās vietās. 

9. Aizliegta nakšņošana vai gulēšana sabiedriskajās vietās vai zaļajā zonā. 

10. Aizliegta transporta līdzekļu mazgāšana sabiedriskajās vietās. 

11. Aizliegta veļas vai dzīvnieku mazgāšana sabiedriskajās vietās ar mazgāšanas 

līdzekļiem. 

111. Aizliegta alkoholisko dzērienu vai citu apreibinošo vielu lietošana sabiedriskās 

vietās, izņemot vietas, kur alkoholisko dzērienu lietošanu atļāvusi pašvaldība, vai 

atrašanās sabiedriskās vietās tādā reibuma stāvoklī, kas aizskar cilvēka cieņu. 

    112. Laika posmā no plkst. 23.00 līdz 07.00 aizliegta remontdarbu un būvdarbu veikšana 

daudzdzīvokļu dzīvojamo māju dzīvojamās un koplietošanas telpās, dažādu mehānismu, 

iekārtu un agregātu darbināšana, klaigāšana, dziedāšana, skaļa muzicēšana vai mūzikas 

atskaņošana un tamlīdzīgu darbību veikšana apdzīvotās vietās, ja tās saistītas ar 

paaugstinātu troksni un traucē iedzīvotāju naktsmieru. 

     113. Laika posmā no plkst. 23.00 līdz 07.00 aizliegta skaņu pastiprinošas ierakstu 

aparatūras lietošana uz ielām vai citās sabiedriskās vietās no transporta līdzekļiem, ja tās 

saistītas ar paaugstinātu troksni un traucē iedzīvotāju naktsmieru, izņemot pasākumus, 

kas saskaņoti ar Tērvetes novada pašvaldību 

 

III. Administratīvā atbildība par 

noteikumu neievērošanu un noteikumu 

izpildes kontrole 

 

12. Par noteikumu 4., 8., 9., 11., 111., 112. un 113. punktā noteikto prasību neievērošanu 

piemēro brīdinājumu vai naudas sodu līdz 20 naudas soda vienībām. 

13. Par noteikumu 3., 5., 6., 7., un 10. punktā noteikto prasību neievērošanu piemēro 

brīdinājumu vai naudas sodu līdz 30 naudas soda vienībām. 

14.  Administratīvā pārkāpuma procesu par noteikumu  3., 4., 5., 6., 7., 8., 9., 10., 11., 

111., 112. un 113. noteikto prasību neievērošanu līdz administratīvā pārkāpuma lietas 

izskatīšanai veic Tērvetes novada pašvaldības policija. Administratīvā pārkāpuma 

lietu izskata Tērvetes novada domes administratīvā komisija. 

 

IV. Noslēguma jautājums 

 

15. Atzīt par spēku zaudējušiem Tērvetes novada pašvaldības 2011. gada 16. jūnija 

saistošos noteikumus Nr.9 “Nekustamo īpašumu uzturēšanas un sabiedriskās 

kārtības noteikumi Tērvetes novadā”. 

 

Domes priekšsēdētāja                                                                                    Dace Reinika 
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  Projekts 

L Ī G U M S  

par finansējuma piešķiršanu, izlietojumu un izlietotā finansējuma atskaites 

iesniegšanu 

 

Tērvetes pagastā, 2019.gada “____”______________    

           

   

Tērvetes novada dome, reģistrācijas Nr. 90001465562, juridiskā adrese 

“Zelmeņi”, Tērvetes pagasts, Tērvetes novads, turpmāk tekstā saukta arī - 

Pašvaldība, kuras vārdā amata pilnvaru robežās rīkojas Tērvetes novada domes 

priekšsēdētāja Dace Reinika, no vienas puses,  

un 

Biedrība "Zemgales reģionālais handbola klubs", reģistrācijas numurs 

40008027588, juridiskā adrese Krišjāņa Barona iela 12 – 21, Dobele, Dobeles 

novads, turpmāk tekstā saukta arī - Biedrība, kuras vārdā amata pilnvaru robežās 

rīkojas tās prezidents Ivars Zariņš, no otras puses, abas līguma slēdzējas puses kopā 

un katra atsevišķi turpmāk tekstā sauktas arī – Puses un Puse, noslēdz šādu līgumu:  

1. Pamatojoties uz Tērvetes novada domes 2019. gada 28. novembra sēdes 

lēmumu (protokols Nr. 19, 22. §) „Par finansējuma piešķiršanu”, Pašvaldība piešķir 

Biedrībai līdzfinansējumu 750,00 EUR (septiņi simti piecdesmit euro 00 centi) 

apmērā ar mērķi jauniešu handbola komandas “Dobele/Tērvete” dalības maksas 

daļējai apmaksai Latvijas Handbola federācijas organizētajā čempionātā. 

2. Pašvaldība finansējumu ieskaita 5 (piecu) darba dienu laikā pēc šī līguma 

spēkā stāšanās un attiecīga rēķina saņemšanas dienas, pārskaitot to uz Biedrības 

norēķinu kontu LV66UNLA0006000700529, AS SEB banka. 

3. Biedrība finansējumu apņemas izlietot tikai un vienīgi saskaņā ar šī līguma 

1.punktā noteikto mērķi.  

4. Biedrība pilnībā atbild par finansējuma izlietojumu saskaņā ar spēkā 

esošajiem normatīvajiem aktiem. Atskaiti par līdzekļu izlietojumu ir jāiesniedz 

Pašvaldībā ne vēlāk kā līdz 2020. gada 30. janvārim. 

5. Līgums stājas spēkā ar brīdi, kad abas Puses to paraksta. 

6. Strīdi starp Pusēm, ja tādi rodas, tiek risināti pārrunu ceļā, ja tas neizdodas, 

strīdi tiek risināti tiesā. 

7. Biedrība līguma parakstīšanas brīdī apliecina, ka ir saņēmusi atskaites par 

Tērvetes novada pašvaldības piešķirtā finansējuma izlietojuma formas paraugu. 

8. Pārkāpjot līguma nosacījumus par finansējuma izlietošanas, atmaksas vai 

atskaišu iesniegšanas kārtību, Biedrība apzinās, ka Pašvaldība šādā gadījumā iegūst 

tiesības atprasīt izmaksāto līdzfinansējumu pilnā apmērā, kā arī nepiešķirt Biedrībai 

finansējumu turpmākajos gados. 

9. Līgums sastādīts uz vienas lapas divos identiskos eksemplāros, kuri pa 

vienam tiek nodoti glabāšanā Pusēm. 

 

Pašvaldības 

vārdā:____________________                                                          

Biedrības vārdā: 

 

 

_______________________        

            D. Reinika                                                             I. Zariņš   
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ATSKAITE 

PAR TĒRVETES NOVADA PAŠVALDĪBAS PIEŠĶIRTĀ FINANSĒJUMA  

IZLIETOJUMU 

 

 

Saskaņā ar  201__.gada ___.  _______________ noslēgto Līgumu   

 

(finansējuma saņēmēja nosaukums, reģistrācijas Nr., adrese) 

no ______. gada ____. ___________ līdz ___. gada __. _______ ir īstenojusi 

pasākumu/projektu atbilstoši iesniegtajam pasākumu plānam. 

 

Pasākumu plānā noteiktie mērķi un uzdevumi : 

 Sasniegti pilnībā                  

 Sasniegti daļēji, ___________________________________________________ 

 Nav sasniegti, jo____________________________________________________      

 

1. Tērvetes novada pašvaldības piešķirtie finanšu līdzekļi ir izlietoti sekojoši:  

 

Nr. 

p. 

k. 

Datums 

Izmaksu apliecinošā dokumenta 

nosaukums (maksājuma 

uzdevuma nr., kases izdevumu 

ordera nr., ja izmaksa veikta 

avansā  -  avansa norēķina nr.) 

Summa (euro) Par ko maksāts 

     

     

     

     

     

 

2. Pavisam kopā izlietoti ______ EUR 

(_____________________________________________) 

   

3. Pievienotas izmaksu apliecinošo dokumentu kopijas uz _______ lapām. 

 

4. Apstiprinām, ka Tērvetes novada pašvaldības pārskaitītie līdzekļi pasākuma/projekta 

realizācijas gaitā izlietoti atbilstoši spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem un 

pasākumā/projektā paredzētajiem mērķiem.  

 

Pievienots realizētā pasākuma/projekta apraksts uz _______ lapām. 

 

 

 

Vieta Datums,  

Amats                                     (Paraksts)                (Paraksta atšifrējums) 
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APSTIPRINĀTI 

ar Tērvetes novada domes 

2019.gada 28. novembra sēdes lēmumu 

(protokols Nr. 19, 23. §) 

 

 

Saistošie noteikumi Nr. 28 
Grozījumi Tērvetes novada domes 2019.gada 21.februāra saistošajos noteikumos 

Nr.3 „Tērvetes novada pašvaldības budžets 2019.gadam” 

 

Izdoti saskaņā ar  

likuma „Par pašvaldībām” 21.panta 2.punktu 

un likumu „Par pašvaldību budžetiem” 

 

Izdarīt Tērvetes novada domes 2019.gada 21.februāra saistošajos noteikumos 

Nr.3 „Tērvetes novada pašvaldības budžets 2019.gadam” šādus grozījumus: 

 

1. Izteikt saistošo noteikumu 1. punktu šādā redakcijā: 

„1.Noteikt Tērvetes novada pašvaldības pamatbudžeta plānotos ieņēmumus 6 440 425 

euro apmērā”. 

2. Izteikt saistošo noteikumu 1. pielikumu jaunā redakcijā (1. pielikums). 

 

3. Izteikt saistošo noteikumu 2. punktu šādā redakcijā: 

„2.Noteikt Tērvetes novada pašvaldības pamatbudžeta plānotos izdevumus 6 754 966  

euro apmērā.” 

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

 

5. Izteikt saistošo noteikumu 3. punktu šādā redakcijā: 

„ 3. Noteikt Tērvetes novada pašvaldības pamatbudžeta līdzekļu atlikumu uz 

2019.gada 1.janvāri 1 272 997,00 euro apmērā, aizņēmumu no Valsts kases  

pamatsummas atmaksai 140 850,00 euro un līdzekļu atlikumu uz 2019.gada 

31.decembri 817 606,00 euro apmērā. (3.pielikums)” 

6. Izteikt saistošo noteikumu 3. pielikumu jaunā redakcijā (3. pielikums) 

 

Domes priekšsēdētāja      D.Reinika 
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1.pielikums 
Saistošajiem noteikumiem Nr. 28 

“Grozījumi Tērvetes novada domes  

2019. gada 21. februāra saistošajos noteikumos  

Nr. 3 „Tērvetes novada pašvaldības budžets 2019. gadam” 

 

 

PAMATBUDŽETA IEŅĒMUMU TĀMES GROZĪJUMI 2019. GADAM 

 

Rādītāju nosaukumi 

Budžeta 

kategoriju 

kodi 

Apstiprināts 

2019. 

gadam uz 

31.10.2019 

Grozījumi 

(+/-) 

Precizēts 

2019. 

gadam 

EUR EUR EUR 

I IEŅĒMUMI - kopā   6082190,00 358235,00 6440425,00 

1 2 3 4 5 

IENĀKUMA NODOKĻI 1.0.0.0. 1851946,00 0,00 1851946,00 

  Ieņēmumi no iedzīvotāju ienākuma nodokļa   1.1.0.0. 1851946,00 0,00 1851946,00 

    Iedzīvotāju ienākuma nodoklis     1.1.1.0. 1851946,00 0,00 1851946,00 

ĪPAŠUMA NODOKĻI 4.0.0.0. 508193,00 28600,00 536793,00 

  Nekustamā īpašuma nodoklis   4.1.0.0. 508193,00 28600,00 536793,00 

    Nekustamā īpašuma nodoklis par zemi     4.1.1.0. 489462,00 28600,00 518062,00 

    Nekustamā īpašuma nodoklis par ēkām     4.1.2.0. 10633,00 0,00 10633,00 

    Nekustamā īpašuma nodoklis par mājokļiem     4.1.3.0. 8098,00 0,00 8098,00 

IEŅĒMUMI NO UZŅĒMĒJDARBĪBAS UN 

ĪPAŠUMA 8.0.0.0. 1000,00 0,00 1000,00 

  Procentu ieņēmumi par depozītiem, kontu 

atlikumiem, valsts parāda vērtspapīriem un 

atlikto maksājumu   8.6.0.0. 1000,00 0,00 1000,00 

    Procentu ieņēmumi par atlikto maksājumu no 

vēl nesamaksātās pirkuma maksas daļas     8.6.4.0. 1000,00 0,00 1000,00 

VALSTS (PAŠVALDĪBU) NODEVAS UN 

KANCELEJAS NODEVAS 9.0.0.0. 3840,00 0,00 3840,00 

  Valsts nodevas, kuras ieskaita pašvaldību 

budžetā   9.4.0.0. 1500,00 0,00 1500,00 

    Valsts nodeva par apliecinājumiem un citu 

funkciju pildīšanu bāriņtiesās     9.4.2.0. 1100,00 0,00 1100,00 

    Valsts nodevas par laulības reģistrāciju, 

civilstāvokļa akta reģistra ieraksta aktualizēšanu 

vai atjaunošanu un atkārtotas civilstāvokļa aktu 

reģistrācijas apliecības izsniegšanu     9.4.5.0. 100,00 0,00 100,00 

    Pārējās valsts nodevas, kuras ieskaita 

pašvaldību budžetā     9.4.9.0. 300,00 0,00 300,00 

  Pašvaldību nodevas   9.5.0.0. 2340,00 0,00 2340,00 

    Pašvaldības nodeva par domes izstrādāto 

oficiālo dokumentu un apliecinātu to kopiju 

saņemšanu     9.5.1.1. 140,00 0,00 140,00 

    Pašvaldības nodeva par tirdzniecību publiskās 

vietās     9.5.1.4. 1400,00 0,00 1400,00 
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    Pašvaldības nodeva par būvatļaujas 

saņemšanu     9.5.2.1. 700,00 0,00 700,00 

    Pārējās nodevas, ko uzliek pašvaldības     9.5.2.9. 100,00 0,00 100,00 

NAUDAS SODI UN SANKCIJAS 10.0.0.0. 7500,00 0,00 7500,00 

  Naudas sodi   10.1.0.0. 7500,00 0,00 7500,00 

    Naudas sodi, ko uzliek pašvaldības 

    

10.1.4.0. 7500,00 0,00 7500,00 

PĀRĒJIE NENODOKĻU IEŅĒMUMI 12.0.0.0. 1500,00 0,00 1500,00 

  Dažādi nenodokļu ieņēmumi   12.3.0.0. 1500,00 0,00 1500,00 

    Citi dažādi nenodokļu ieņēmumi 

    

12.3.9.0. 1500,00 0,00 1500,00 

Ieņēmumi no valsts (pašvaldību) īpašuma 

iznomāšanas, pārdošanas un no nodokļu 

pamatparāda kapitalizācijas 13.0.0.0. 41200,00 314685,00 355885,00 

  Ieņēmumi no ēku un būvju īpašuma 

pārdošanas   13.1.0.0. 15000,00 7685,00 22685,00 

  Ieņēmumi no zemes, meža īpašuma 

pārdošanas   13.2.0.0. 26000,00 307000,00 333000,00 

    Ieņēmumi no zemes īpašuma pārdošanas 

    

13.2.1.0. 26000,00 307000,00 333000,00 

  Ieņēmumi no valsts un pašvaldību kustamā 

īpašuma un mantas realizācijas   13.4.0.0. 200,00 0,00 200,00 

Valsts budžeta transferti 18.0.0.0. 1708570,00 13600,00 1722170,00 

  Pašvaldību saņemtie transferti no valsts 

budžeta   18.6.0.0. 1708570,00 13600,00 1722170,00 

    Pašvaldību saņemtie valsts budžeta transferti 

    

18.6.2.0. 591971,00 4600,00 596571,00 

    Pašvaldību no valsts budžeta iestādēm 

saņemtie transferti Eiropas Savienības politiku 

instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu 

palīdzības līdzfinansētajiem projektiem 

(pasākumiem) 

    

18.6.3.0. 749560,00 9000,00 758560,00 

    Pašvaldību budžetā saņemtā dotācija no 

pašvaldību finanšu izlīdzināšanas fonda 

    

18.6.4.0. 321289,00 0,00 321289,00 

    Pašvaldību budžetā saņemtā speciālā dotācija 

FM rīk.488 

    

18.6.4.0.1 45750,00 0,00 45750,00 

Pašvaldību budžetu transferti 19.0.0.0. 645945,00 0,00 645945,00 

  Pašvaldību saņemtie transferti no citām 

pašvaldībām   19.2.0.0. 645945,00 0,00 645945,00 

Iestādes ieņēmumi 21.0.0.0. 1312496,00 1350,00 1313846,00 

  Ieņēmumi no iestāžu sniegtajiem maksas 

pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi   21.3.0.0. 1312496,00 1350,00 1313846,00 

    Ieņēmumi par dokumentu izsniegšanu un 

kancelejas pakalpojumiem 

    

21.3.7.0. 100,00 0,00 100,00 

    Ieņēmumi par nomu un īri 

    

21.3.8.0. 68390,00 0,00 68390,00 

    Ieņēmumi par pārējiem sniegtajiem maksas 

pakalpojumiem 

    

21.3.9.0. 1244006,00 1350,00 1245356,00 
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2.pielikums 
Saistošajiem noteikumiem Nr. 28 

“Grozījumi Tērvetes novada domes  

2019. gada 21. februāra saistošajos noteikumos  

Nr. 3 „Tērvetes novada pašvaldības budžets 2019. gadam” 

 

PAMATBUDŽETA IZDEVUMU TĀMES GROZĪJUMI 2019. GADAM 

 

Rādītāju nosaukumi 

Budžeta 

kategoriju 

kodi 

Apstiprināts 

2019. 

gadam uz 

31.10.2019 

Grozījumi 

(+/-) 

Precizēts 

2019. 

gadam 

EUR EUR EUR 

II IZDEVUMI - kopā   6720366,00 34600,00 6754966,00 

1 2 3 4 5 

Atlīdzība 1000 2982973,00 4201,00 2987174,00 

  Atalgojums   1100 2305192,00 2300,00 2307492,00 

    Mēnešalga     1110 2178782,00 2300,00 2181082,00 

    Piemaksas, prēmijas un naudas balvas     1140 124610,00 0,00 124610,00 

    Atalgojums fiziskajām personām uz tiesiskās 

attiecības regulējošu dokumentu pamata     1150 1800,00 0,00 1800,00 

  Darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas 

obligātās iemaksas, pabalsti un 

kompensācijas   1200 677781,00 1901,00 679682,00 

    Darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas 

obligātās iemaksas     1210 590130,00 310,00 590440,00 

    Darba devēja pabalsti, kompensācijas un citi 

maksājumi     1220 87651,00 1591,00 89242,00 

Preces un pakalpojumi 2000 2296064,00 -2485,00 2293579,00 

  Mācību, darba un dienesta komandējumi, 

darba braucieni   2100 8333,00 -200,00 8133,00 

    Iekšzemes mācību, darba un dienesta 

komandējumi, darba braucieni     2110 2348,00 -287,00 2061,00 

    Ārvalstu mācību, darba un dienesta 

komandējumi, darba braucieni     2120 5985,00 87,00 6072,00 

  Pakalpojumi   2200 1079524,00 -34975,00 1044549,00 

    Izdevumi par sakaru pakalpojumiem     2210 11544,00 0,00 11544,00 

    Izdevumi par komunālajiem pakalpojumiem     2220 254962,00 18570,00 273532,00 

    Iestādes administratīvie izdevumi un ar 

iestādes darbības nodrošināšanu     2230 107008,00 -882,00 106126,00 

    Remontdarbi un iestāžu uzturēšanas 

pakalpojumi (izņemot kapitālo remontu)     2240 550929,00 -48790,00 502139,00 

    Informācijas tehnoloģiju pakalpojumi     2250 15737,00 -1500,00 14237,00 

    Īre un noma     2260 5600,00 1300,00 6900,00 

    Citi pakalpojumi     2270 127744,00 -3673,00 124071,00 

    Maksājumi par parāda apkalpošanu un 

komisijas maksas par izmantotajiem 

atvasinātajiem finanšu instrumentiem     2280 6000,00 0,00 6000,00 

  Krājumi, materiāli, energoresursi, preces, 

biroja preces un inventārs, kurus neuzskaita 

kodā 5000   2300 989827,00 11550,00 1001377,00 
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    Izdevumi par precēm iestādes darbības 

nodrošināšanai     2310 134682,00 2466,00 137148,00 

    Kurināmais un enerģētiskie materiāli     2320 159318,00 2040,00 161358,00 

    Zāles, ķimikālijas, laboratorijas preces, 

medicīniskās ierīces, medicīniskie instrumenti, 

laboratorijas dzīvnieki un to uzturēšana     2340 27609,00 0,00 27609,00 

    Kārtējā remonta un iestāžu uzturēšanas 

materiāli     2350 66543,00 6702,00 73245,00 

    Valsts un pašvaldību aprūpē un apgādē esošo 

personu uzturēšana     2360 590254,00 342,00 590596,00 

    Mācību līdzekļi un materiāli     2370 9401,00 0,00 9401,00 

    Pārējās preces     2390 2020,00 0,00 2020,00 

  Izdevumi periodikas iegādei   2400 4945,00 -259,00 4686,00 

  Budžeta iestāžu nodokļu, nodevu un 

sankciju maksājumi   2500 213435,00 21399,00 234834,00 

    Budžeta iestāžu nodokļu un nodevu 

maksājumi     2510 213435,00 21399,00 234834,00 

Subsīdijas un dotācijas 3000 10254,00 0,00 10254,00 

  Subsīdijas un dotācijas komersantiem, 

biedrībām un nodibinājumiem   3200 10254,00 0,00 10254,00 

    Valsts un pašvaldību budžeta dotācija 

komersantiem, biedrībām, nodibinājumiem un 

fiziskām personām     3260 10254,00 0,00 10254,00 

Pamatkapitāla veidošana 5000 1175571,00 1102,00 1176673,00 

  Nemateriālie ieguldījumi   5100 43587,00 1525,00 45112,00 

    Attīstības pasākumi un programmas     5110 5250,00 0,00 5250,00 

    Licences, koncesijas un patenti, preču zīmes 

un līdzīgas tiesības     5120 90,00 0,00 90,00 

    Pārējie nemateriālie ieguldījumi     5130 14944,00 1500,00 16444,00 

    Nemateriālo ieguldījumu izveidošana     5140 23303,00 25,00 23328,00 

  Pamatlīdzekļi   5200 1131984,00 -423,00 1131561,00 

    Zeme un būves     5210 8530,00 -5000,00 3530,00 

    Tehnoloģiskās iekārtas un mašīnas     5220 4290,00 -100,00 4190,00 

    Pārējie pamatlīdzekļi     5230 195137,00 4040,00 199177,00 

    Pamatlīdzekļu izveidošana un nepabeigtā 

būvniecība     5240 15743,00 0,00 15743,00 

    Kapitālais remonts un rekonstrukcija     5250 908284,00 637,00 908921,00 

Sociālie pabalsti 6000 129898,00 4097,00 133995,00 

  Pensijas un sociālie pabalsti naudā   6200 106888,00 3400,00 110288,00 

    Valsts un pašvaldību nodarbinātības pabalsti 

naudā     6240 10488,00 800,00 11288,00 

    Pašvaldību sociālā palīdzība iedzīvotājiem 

naudā     6250 23300,00 2600,00 25900,00 

    Pabalsts garantētā minimālā ienākumu līmeņa 

nodrošināšanai naudā     6260 3000,00 0,00 3000,00 

    Dzīvokļa pabalsts naudā     6270 8900,00 0,00 8900,00 

    Valsts un pašvaldību budžeta maksājumi     6290 61200,00 0,00 61200,00 

  Sociālie pabalsti natūrā   6300 480,00 0,00 480,00 

    Pašvaldību sociālā palīdzība iedzīvotājiem 

natūrā     6320 180,00 0,00 180,00 
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    Dzīvokļa pabalsts natūrā     6360 300,00 0,00 300,00 

  Pārējie klasifikācijā neminētie maksājumi 

iedzīvotājiem natūrā un kompensācijas   6400 22530,00 697,00 23227,00 

    Pašvaldības pirktie sociālie pakalpojumi 

iedzīvotājiem     6410 1080,00 0,00 1080,00 

    Naudas balvas, izdevumi pašvaldību 

brīvprātīgo iniciatīvu izpildei natūrā un naudā     6420 21450,00 697,00 22147,00 

Transferti, uzturēšanas izdevumu transferti, 

pašu resursu maksājumi, starptautiskā 

sadarbība 7000 125606,00 27685,00 153291,00 

  Pašvaldību transferti un uzturēšanas 

izdevumu transferti   7200 125606,00 27685,00 153291,00 

    Pašvaldību transferti citām pašvaldībām     7210 123106,00 25000,00 148106,00 

    Pašvaldību uzturēšanas izdevumu transferti uz 

valsts budžetu     7240 0,00 2685,00 2685,00 

    Pašvaldību uzturēšanas izdevumu transferti 

valsts budžeta daļēji finansētām atvasinātajām 

publiskajām personām, budžeta nefinansētām 

iestādēm     7270 2500,00 0,00 2500,00 
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PASKAIDROJUMA RAKSTS 

 

Tērvetes novada pašvaldības 2019.gada 28.novembra saistošajiem noteikumiem 

Nr.28 

„Grozījumi Tērvetes novada domes 2019.gada 21.februāra saistošajos 

noteikumos Nr. 3 „Tērvetes novada pašvaldības budžets 2019.gadam”” 

 

Pamatojoties uz Tērvetes novada pašvaldības (turpmāk - Pašvaldība) budžeta 

izpildes analīzi uz 2019.gada 28.novembri Pašvaldības 2019.gada budžeta grozījumos 

apkopoti sekojoši grozījumu priekšlikumi: 

 precizēti Pašvaldības plānotie valsts budžeta transferti noteiktam mērķim; 

 precizēti izdevumi pamatbudžetā atbilstoši funkcionālajām un ekonomiskajām 

kategorijām. 

 

1. Pamatbudžets 

1.1. Ieņēmumu prognoze kopumā palielināta par 358 235 euro. 

Tabula nr.1.1.1. Pašvaldības ieņēmumu izmaiņas 2019.gada 28.novembra grozījumos 

Rādītāju nosaukumi 

Budžeta 

kategoriju 

kodi 

Apstiprināts 

2019. 

gadam uz 

01.11 

Grozījumi 

(+/-) 

Precizētais 

2019. gada 

budžets 

EUR EUR EUR 

I IEŅĒMUMI - kopā   6082190,00 358235,00 6440425,00 

   Budžeta ieņēmumi   4215048,00 356885,00 4571933,00 

    ĪPAŠUMA NODOKĻI 4.0.0.0. 508193,00 28600,00 536793,00 

      Nekustamā īpašuma nodoklis   4.1.0.0. 508193,00 28600,00 536793,00 

        Nekustamā īpašuma nodoklis par zemi     4.1.1.0. 489462,00 28600,00 518062,00 

          Nekustamā īpašuma nodokļa par zemi 

kārtējā saimnieciskā gada ieņēmumi       4.1.1.1. 489462,00 28600,00 518062,00 

    Ieņēmumi no valsts (pašvaldību) īpašuma 

iznomāšanas, pārdošanas un no nodokļu 

pamatparāda kapitalizācijas 13.0.0.0. 41200,00 314685,00 355885,00 

      Ieņēmumi no ēku un būvju īpašuma 

pārdošanas   13.1.0.0. 15000,00 7685,00 22685,00 

      Ieņēmumi no zemes, meža īpašuma 

pārdošanas   13.2.0.0. 26000,00 307000,00 333000,00 

        Ieņēmumi no zemes īpašuma pārdošanas     13.2.1.0. 26000,00 307000,00 333000,00 

    Valsts budžeta transferti 18.0.0.0. 1705569,00 13600,00 1719169,00 

      Pašvaldību saņemtie transferti no valsts 

budžeta   18.6.0.0. 1705569,00 13600,00 1719169,00 

        Pašvaldību saņemtie valsts budžeta 

transferti     18.6.2.0. 588970,00 4600,00 593570,00 

          Pašvaldību saņemtie valsts budžeta 

transferti noteiktam mērķim - nodarbinātība 

      

18.6.2.0.7 11000,00 2000,00 13000,00 

          Pašvaldību saņemtie valsts budžeta tr. 

noteiktam m. - audžuģimenēm 

      

18.6.2.0.19 0,00 2600,00 2600,00 
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        Pašvaldību no valsts budžeta iestādēm 

saņemtie transferti Eiropas Savienības politiku 

instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu 

palīdzības līdzfinansētajiem projektiem 

(pasākumiem)     18.6.3.0. 749560,00 9000,00 758560,00 

          Pālēnu kapličas projektam 

      

18.6.3.0.18 0,00 9000,00 9000,00 

  15 Kultūras nams   3101,00 1350,00 4451,00 

    Iestādes ieņēmumi 21.0.0.0. 3101,00 1350,00 4451,00 

      Ieņēmumi no iestāžu sniegtajiem maksas 

pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi   21.3.0.0. 3101,00 1350,00 4451,00 

        Ieņēmumi par pārējiem sniegtajiem maksas 

pakalpojumiem     21.3.9.0. 2984,00 1350,00 4334,00 

          Ieņēmumi par biļešu realizāciju 

      

21.3.9.3. 2984,00 1350,00 4334,00 

Ieņēmumi palielināti: 

 Par 307 000 EUR ieņēmumi no zemes īpašumu pārdošanas 

 par 2600 EUR valsts budžeta maksājumi audžuģimenēm 

 par 7685 EUR ieņēmumi no ēku un būvju pārdošanas 

 par 9000 EUR ES finansējums projekta realizācijai, Pālēna kapličas 

atjaunojošā restaurācija 

 par 1350 EUR no biļešu realizācijas Tērvetes kultūras namā 

 par 28 600 EUR NĪN par zemi 

 par 2000 EUR valsts budžeta maksājums nodarbinātības pasākumam 

“Algoti pagaidu sabiedriskie darbi” 

 

1.2.Izdevumi 

Budžeta izdevumu daļā precizēti izdevumi un Pašvaldības finansējums pa 

funkcionālajām kategorijām un ekonomiskās klasifikācijas kodiem, kopumā 

izdevumus palielinot par 34 600 euro. Izdevumu finansēšana paredzēta ar papildus 

saņemtajiem ieņēmumiem.  

Tabula nr.1.2.1. Pašvaldības izdevumu izmaiņas 2019.gada 28.novembra grozījumos 

Rādītāju nosaukumi 

Budžeta 

kategoriju 

kodi 

Apstiprināts 

2019. 

gadam uz 

01.11 

Grozījumi 

(+/-) 

Precizētais 

2019. gada 

budžets 

EUR EUR EUR 

II IZDEVUMI - kopā   6720366,00 34600,00 6754966,00 

  1 Administrācija   308913,00 -636,00 308277,00 

    Preces un pakalpojumi 2000 82102,00 -2136,00 79966,00 

      Pakalpojumi   2200 60724,00 -2520,00 58204,00 

        Remontdarbi un iestāžu uzturēšanas 

pakalpojumi (izņemot kapitālo remontu)     2240 13050,00 -1020,00 12030,00 

          Nekustamā īpašuma uzturēšana       2244 3350,00 -1020,00 2330,00 

        Informācijas tehnoloģiju pakalpojumi     2250 8184,00 -1500,00 6684,00 



127 

 

          Informācijas sistēmas uzturēšana       2251 7684,00 -1500,00 6184,00 

      Krājumi, materiāli, energoresursi, 

preces, biroja preces un inventārs, kurus 

neuzskaita kodā 5000   2300 12000,00 -636,00 11364,00 

        Izdevumi par precēm iestādes darbības 

nodrošināšanai     2310 6600,00 -636,00 5964,00 

          Inventārs       2312 2500,00 -636,00 1864,00 

      Budžeta iestāžu nodokļu, nodevu un 

sankciju maksājumi   2500 9000,00 1020,00 10020,00 

        Budžeta iestāžu nodokļu un nodevu 

maksājumi     2510 9000,00 1020,00 10020,00 

          Budžeta iestāžu pievienotās vērtības 

nodokļa maksājumi       2512 9000,00 1020,00 10020,00 

    Pamatkapitāla veidošana 5000 4000,00 1500,00 5500,00 

      Nemateriālie ieguldījumi   5100 0,00 1500,00 1500,00 

        Pārējie nemateriālie ieguldījumi     5130 0,00 1500,00 1500,00 

    Preces un pakalpojumi 2000 5051,00 -61,00 4990,00 

      Pakalpojumi   2200 2170,00 -61,00 2109,00 

        Iestādes administratīvie izdevumi un ar 

iestādes darbības nodrošināšanu     2230 1300,00 -61,00 1239,00 

          Normatīvajos aktos noteiktie darba 

devēja veselības izdevumi darba ņēmējiem       2234 120,00 -61,00 59,00 

    Sociālie pabalsti 6000 800,00 61,00 861,00 

      Pārējie klasifikācijā neminētie 

maksājumi iedzīvotājiem natūrā un 

kompensācijas   6400 800,00 61,00 861,00 

        Naudas balvas, izdevumi pašvaldību 

brīvprātīgo iniciatīvu izpildei natūrā un 

naudā     6420 800,00 61,00 861,00 

          Naudas balvas       6422 800,00 61,00 861,00 

  15 Kultūras nams   187604,00 1350,00 188954,00 

    Preces un pakalpojumi 2000 113591,00 1350,00 114941,00 

      Pakalpojumi   2200 94577,00 -12000,00 82577,00 

        Remontdarbi un iestāžu uzturēšanas 

pakalpojumi (izņemot kapitālo remontu)     2240 57712,00 -12000,00 45712,00 

          Ēku, būvju un telpu kārtējais remonts       2241 53000,00 -12000,00 41000,00 

      Krājumi, materiāli, energoresursi, 

preces, biroja preces un inventārs, kurus 

neuzskaita kodā 5000   2300 18914,00 4350,00 23264,00 

        Izdevumi par precēm iestādes darbības 

nodrošināšanai     2310 15614,00 4350,00 19964,00 

          Biroja preces       2311 300,00 300,00 600,00 

          Inventārs       2312 13978,00 3650,00 17628,00 

          Izdevumi par precēm iestādes 

administratīvās darbības nodrošināšanai       2314 1336,00 400,00 1736,00 

      Budžeta iestāžu nodokļu, nodevu un 

sankciju maksājumi   2500 0,00 9000,00 9000,00 

        Budžeta iestāžu nodokļu un nodevu 

maksājumi     2510 0,00 9000,00 9000,00 

          Budžeta iestāžu pievienotās vērtības 

nodokļa maksājumi       2512 0,00 9000,00 9000,00 
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  16 Klientu apkalpošanas centrs   7800,00 0,00 7800,00 

    Preces un pakalpojumi 2000 1800,00 -85,00 1715,00 

      Izdevumi periodikas iegādei   2400 112,00 -85,00 27,00 

    Transferti, uzturēšanas izdevumu 

transferti, pašu resursu maksājumi, 

starptautiskā sadarbība 7000 0,00 85,00 85,00 

      Pašvaldību transferti un uzturēšanas 

izdevumu transferti   7200 0,00 85,00 85,00 

        Pašvaldību uzturēšanas izdevumu 

transferti uz valsts budžetu     7240 0,00 85,00 85,00 

          Pašvaldību atmaksa valsts budžetam 

par iepriekšējos gados saņemto, bet 

neizlietoto valsts budžeta transfertu 

uzturēšanas izdevumiem       7245 0,00 85,00 85,00 

  2 Augstkalnes pagasta pārvalde   60185,00 -1650,00 58535,00 

    Preces un pakalpojumi 2000 19286,00 -1650,00 17636,00 

      Pakalpojumi   2200 7971,00 -1650,00 6321,00 

        Citi pakalpojumi     2270 3000,00 -1650,00 1350,00 

          Pārējie iepriekš neklasificētie 

pakalpojumu veidi       2279 3000,00 -1650,00 1350,00 

  21 Bāriņtiesa   55910,00 0,00 55910,00 

    Atlīdzība 1000 51255,00 1041,00 52296,00 

      Darba devēja valsts sociālās 

apdrošināšanas obligātās iemaksas, pabalsti 

un kompensācijas   1200 11416,00 1041,00 12457,00 

        Darba devēja pabalsti, kompensācijas 

un citi maksājumi     1220 1466,00 1041,00 2507,00 

          Darba devēja pabalsti un 

kompensācijas, no kuriem aprēķina 

iedzīvotāju ienākuma nodokli un valsts 

sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas       1221 1466,00 1041,00 2507,00 

    Preces un pakalpojumi 2000 3155,00 -1041,00 2114,00 

      Mācību, darba un dienesta 

komandējumi, darba braucieni   2100 100,00 -100,00 0,00 

        Iekšzemes mācību, darba un dienesta 

komandējumi, darba braucieni     2110 100,00 -100,00 0,00 

          Pārējie komandējumu un darba 

braucienu izdevumi       2112 100,00 -100,00 0,00 

      Pakalpojumi   2200 2255,00 -1050,00 1205,00 

        Iestādes administratīvie izdevumi un ar 

iestādes darbības nodrošināšanu     2230 2015,00 -1050,00 965,00 

          Normatīvajos aktos noteiktie darba 

devēja veselības izdevumi darba ņēmējiem       2234 1065,00 -1050,00 15,00 

      Krājumi, materiāli, energoresursi, 

preces, biroja preces un inventārs, kurus 

neuzskaita kodā 5000   2300 800,00 -270,00 530,00 

        Izdevumi par precēm iestādes darbības 

nodrošināšanai     2310 800,00 -270,00 530,00 

          Inventārs       2312 600,00 -270,00 330,00 
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      Budžeta iestāžu nodokļu, nodevu un 

sankciju maksājumi   2500 0,00 379,00 379,00 

        Budžeta iestāžu nodokļu un nodevu 

maksājumi     2510 0,00 379,00 379,00 

          Budžeta iestāžu pievienotās vērtības 

nodokļa maksājumi       2512 0,00 379,00 379,00 

  22 Sociālais Dienests   104187,00 0,00 104187,00 

      Pakalpojumi   2200 10642,00 -900,00 9742,00 

        Izdevumi par komunālajiem 

pakalpojumiem     2220 400,00 70,00 470,00 

          Izdevumi par elektroenerģiju       2223 400,00 70,00 470,00 

        Iestādes administratīvie izdevumi un ar 

iestādes darbības nodrošināšanu     2230 2395,00 -70,00 2325,00 

          Administratīvie izdevumi un 

sabiedriskās attiecības       2231 80,00 400,00 480,00 

          Pārējie iestādes administratīvie 

izdevumi       2239 500,00 -470,00 30,00 

        Citi pakalpojumi     2270 2346,00 -900,00 1446,00 

          Izdevumi par tiesvedības darbiem       2272 600,00 -600,00 0,00 

          Pārējie iepriekš neklasificētie 

pakalpojumu veidi       2279 1746,00 -300,00 1446,00 

      Budžeta iestāžu nodokļu, nodevu un 

sankciju maksājumi   2500 235,00 900,00 1135,00 

        Budžeta iestāžu nodokļu un nodevu 

maksājumi     2510 235,00 900,00 1135,00 

          Budžeta iestāžu pievienotās vērtības 

nodokļa maksājumi       2512 235,00 900,00 1135,00 

  23 Bezdarbnieku nodarbinātība   11400,00 2000,00 13400,00 

    Atlīdzība 1000 912,00 1200,00 2112,00 

      Atalgojums   1100 700,00 950,00 1650,00 

        Mēnešalga     1110 700,00 950,00 1650,00 

          Pārējo darbinieku mēnešalga (darba 

alga)       1119 700,00 950,00 1650,00 

      Darba devēja valsts sociālās 

apdrošināšanas obligātās iemaksas, pabalsti 

un kompensācijas   1200 212,00 250,00 462,00 

        Darba devēja valsts sociālās 

apdrošināšanas obligātās iemaksas     1210 212,00 250,00 462,00 

    Sociālie pabalsti 6000 10488,00 800,00 11288,00 

      Pensijas un sociālie pabalsti naudā   6200 10488,00 800,00 11288,00 

        Valsts un pašvaldību nodarbinātības 

pabalsti naudā     6240 10488,00 800,00 11288,00 

          Bezdarbnieka stipendija       6242 10488,00 800,00 11288,00 

  25 Sociālie pabalsti   58610,00 2600,00 61210,00 

    Sociālie pabalsti 6000 58610,00 2600,00 61210,00 

      Pensijas un sociālie pabalsti naudā   6200 36400,00 2600,00 39000,00 

        Pašvaldību sociālā palīdzība 

iedzīvotājiem naudā     6250 23300,00 2600,00 25900,00 

          Sociālās garantijas bāreņiem un 

audžuģimenēm naudā       6255 18600,00 2600,00 21200,00 
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  27 Ugunsdzēs.dienests   257987,00 1700,00 259687,00 

    Atlīdzība 1000 8962,00 1700,00 10662,00 

      Atalgojums   1100 6706,00 1150,00 7856,00 

        Mēnešalga     1110 6541,00 1150,00 7691,00 

          Pārējo darbinieku mēnešalga (darba 

alga)       1119 6541,00 1150,00 7691,00 

      Darba devēja valsts sociālās 

apdrošināšanas obligātās iemaksas, pabalsti 

un kompensācijas   1200 2256,00 550,00 2806,00 

        Darba devēja pabalsti, kompensācijas 

un citi maksājumi     1220 548,00 550,00 1098,00 

          Darba devēja izdevumi veselības, 

dzīvības un nelaimes gadījumu 

apdrošināšanai       1227 0,00 550,00 550,00 

  29 Attistības nodaļa.   102361,00 -3232,00 99129,00 

    Preces un pakalpojumi 2000 20920,00 1743,00 22663,00 

      Krājumi, materiāli, energoresursi, 

preces, biroja preces un inventārs, kurus 

neuzskaita kodā 5000   2300 4110,00 1743,00 5853,00 

        Izdevumi par precēm iestādes darbības 

nodrošināšanai     2310 3210,00 1743,00 4953,00 

          Inventārs       2312 60,00 489,00 549,00 

          Izdevumi par precēm iestādes 

administratīvās darbības nodrošināšanai       2314 2630,00 1254,00 3884,00 

    Pamatkapitāla veidošana 5000 17880,00 -4975,00 12905,00 

      Nemateriālie ieguldījumi   5100 5250,00 25,00 5275,00 

        Nemateriālo ieguldījumu izveidošana     5140 0,00 25,00 25,00 

      Pamatlīdzekļi   5200 12630,00 -5000,00 7630,00 

        Zeme un būves     5210 5000,00 -5000,00 0,00 

          Zeme zem būvēm       5214 1000,00 -1000,00 0,00 

          Kultivētā zeme       5215 4000,00 -4000,00 0,00 

  3 Bukaišu pagasta pārvalde   25604,00 0,00 25604,00 

      Pakalpojumi   2200 5045,00 1836,00 6881,00 

        Iestādes administratīvie izdevumi un ar 

iestādes darbības nodrošināšanu     2230 660,00 -150,00 510,00 

          Izdevumi par mācību pakalpojumiem       2235 150,00 -150,00 0,00 

        Remontdarbi un iestāžu uzturēšanas 

pakalpojumi (izņemot kapitālo remontu)     2240 370,00 1986,00 2356,00 

          Ēku, būvju un telpu kārtējais remonts       2241 0,00 2000,00 2000,00 

          Iekārtas, inventāra un aparatūras 

remonts, tehniskā apkalpošana       2243 250,00 -14,00 236,00 

      Krājumi, materiāli, energoresursi, 

preces, biroja preces un inventārs, kurus 

neuzskaita kodā 5000   2300 3684,00 -2120,00 1564,00 

        Izdevumi par precēm iestādes darbības 

nodrošināšanai     2310 2610,00 -1900,00 710,00 

          Biroja preces       2311 400,00 -250,00 150,00 

          Inventārs       2312 1510,00 -1050,00 460,00 

          Izdevumi par precēm iestādes 

administratīvās darbības nodrošināšanai       2314 700,00 -600,00 100,00 
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        Kurināmais un enerģētiskie materiāli     2320 624,00 -100,00 524,00 

          Degviela       2322 624,00 -100,00 524,00 

        Kārtējā remonta un iestāžu uzturēšanas 

materiāli     2350 450,00 -120,00 330,00 

      Budžeta iestāžu nodokļu, nodevu un 

sankciju maksājumi   2500 200,00 284,00 484,00 

        Budžeta iestāžu nodokļu un nodevu 

maksājumi     2510 200,00 284,00 484,00 

          Budžeta iestāžu pievienotās vērtības 

nodokļa maksājumi       2512 200,00 284,00 484,00 

  30 Labiekārtošana   372286,00 800,00 373086,00 

    Preces un pakalpojumi 2000 70653,00 800,00 71453,00 

      Pakalpojumi   2200 37070,00 -3000,00 34070,00 

        Izdevumi par komunālajiem 

pakalpojumiem     2220 15950,00 1300,00 17250,00 

          Izdevumi par elektroenerģiju       2223 12940,00 1300,00 14240,00 

        Iestādes administratīvie izdevumi un ar 

iestādes darbības nodrošināšanu     2230 950,00 250,00 1200,00 

          Izdevumi par transporta 

pakalpojumiem       2233 950,00 60,00 1010,00 

          Pārējie iestādes administratīvie 

izdevumi       2239 0,00 190,00 190,00 

        Remontdarbi un iestāžu uzturēšanas 

pakalpojumi (izņemot kapitālo remontu)     2240 18930,00 -5850,00 13080,00 

          Ēku, būvju un telpu kārtējais remonts       2241 9021,00 -5220,00 3801,00 

          Transportlīdzekļu uzturēšana un 

remonts, apdrošināšana       2242 3440,00 1700,00 5140,00 

          Nekustamā īpašuma uzturēšana       2244 3579,00 -1600,00 1979,00 

          Pārējie remontdarbu un iestāžu 

uzturēšanas pakalpojumi       2249 730,00 -730,00 0,00 

          Informācijas sistēmas uzturēšana       2251 0,00 920,00 920,00 

          Pārējie informācijas tehnoloģiju 

pakalpojumi       2259 920,00 -920,00 0,00 

        Īre un noma     2260 200,00 1300,00 1500,00 

          Ēku, telpu īre un noma       2261 0,00 1300,00 1300,00 

      Krājumi, materiāli, energoresursi, 

preces, biroja preces un inventārs, kurus 

neuzskaita kodā 5000   2300 30490,00 3000,00 33490,00 

          Inventārs       2312 840,00 2700,00 3540,00 

          Izdevumi par precēm iestādes 

administratīvās darbības nodrošināšanai       2314 2700,00 -2700,00 0,00 

        Kārtējā remonta un iestāžu uzturēšanas 

materiāli     2350 1680,00 3000,00 4680,00 

      Budžeta iestāžu nodokļu, nodevu un 

sankciju maksājumi   2500 3093,00 800,00 3893,00 

        Budžeta iestāžu nodokļu un nodevu 

maksājumi     2510 3093,00 800,00 3893,00 

          Budžeta iestāžu pievienotās vērtības 

nodokļa maksājumi       2512 3093,00 800,00 3893,00 

  32 Transports   42784,00 -27899,00 14885,00 

    Preces un pakalpojumi 2000 39602,00 -27899,00 11703,00 
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      Pakalpojumi   2200 27874,00 -21399,00 6475,00 

        Remontdarbi un iestāžu uzturēšanas 

pakalpojumi (izņemot kapitālo remontu)     2240 25484,00 -21399,00 4085,00 

          Ēku, būvju un telpu kārtējais remonts       2241 21884,00 -21399,00 485,00 

      Krājumi, materiāli, energoresursi, 

preces, biroja preces un inventārs, kurus 

neuzskaita kodā 5000   2300 6550,00 -2500,00 4050,00 

        Kurināmais un enerģētiskie materiāli     2320 5500,00 -3000,00 2500,00 

          Degviela       2322 5500,00 -3000,00 2500,00 

        Kārtējā remonta un iestāžu uzturēšanas 

materiāli     2350 500,00 500,00 1000,00 

      Budžeta iestāžu nodokļu, nodevu un 

sankciju maksājumi   2500 5178,00 -4000,00 1178,00 

        Budžeta iestāžu nodokļu un nodevu 

maksājumi     2510 5178,00 -4000,00 1178,00 

          Budžeta iestāžu pievienotās vērtības 

nodokļa maksājumi       2512 5178,00 -4000,00 1178,00 

  34 Attīrīšanas ietaises   15992,00 15384,00 31376,00 

    Preces un pakalpojumi 2000 15992,00 15384,00 31376,00 

      Pakalpojumi   2200 14062,00 15384,00 29446,00 

        Izdevumi par komunālajiem 

pakalpojumiem     2220 9716,00 15100,00 24816,00 

          Izdevumi par elektroenerģiju       2223 9716,00 15100,00 24816,00 

        Iestādes administratīvie izdevumi un ar 

iestādes darbības nodrošināšanu     2230 250,00 500,00 750,00 

          Izdevumi par transporta 

pakalpojumiem       2233 250,00 500,00 750,00 

        Remontdarbi un iestāžu uzturēšanas 

pakalpojumi (izņemot kapitālo remontu)     2240 4026,00 -216,00 3810,00 

          Nekustamā īpašuma uzturēšana       2244 216,00 -216,00 0,00 

  36 Ūdensapgāde novadā   21054,00 7315,00 28369,00 

    Preces un pakalpojumi 2000 19265,00 7315,00 26580,00 

      Pakalpojumi   2200 18095,00 4995,00 23090,00 

        Izdevumi par komunālajiem 

pakalpojumiem     2220 11570,00 3500,00 15070,00 

          Izdevumi par elektroenerģiju       2223 11570,00 3500,00 15070,00 

        Iestādes administratīvie izdevumi un ar 

iestādes darbības nodrošināšanu     2230 0,00 120,00 120,00 

          Izdevumi par transporta 

pakalpojumiem       2233 0,00 120,00 120,00 

        Remontdarbi un iestāžu uzturēšanas 

pakalpojumi (izņemot kapitālo remontu)     2240 5900,00 2000,00 7900,00 

          Pārējie remontdarbu un iestāžu 

uzturēšanas pakalpojumi       2249 600,00 2000,00 2600,00 

        Citi pakalpojumi     2270 625,00 -625,00 0,00 

          Pārējie iepriekš neklasificētie 

pakalpojumu veidi       2279 625,00 -625,00 0,00 

      Krājumi, materiāli, energoresursi, 

preces, biroja preces un inventārs, kurus 

neuzskaita kodā 5000   2300 1170,00 500,00 1670,00 
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        Kārtējā remonta un iestāžu uzturēšanas 

materiāli     2350 1170,00 500,00 1670,00 

      Budžeta iestāžu nodokļu, nodevu un 

sankciju maksājumi   2500 0,00 1820,00 1820,00 

        Budžeta iestāžu nodokļu un nodevu 

maksājumi     2510 0,00 1820,00 1820,00 

          Budžeta iestāžu pievienotās vērtības 

nodokļa maksājumi       2512 0,00 400,00 400,00 

          Budžeta iestāžu dabas resursu nodokļa 

maksājumi       2515 0,00 1420,00 1420,00 

  37 Ielu apgaismojums   15308,00 5200,00 20508,00 

    Preces un pakalpojumi 2000 11778,00 5200,00 16978,00 

      Pakalpojumi   2200 10008,00 5200,00 15208,00 

        Izdevumi par komunālajiem 

pakalpojumiem     2220 7368,00 5200,00 12568,00 

          Izdevumi par elektroenerģiju       2223 7368,00 5200,00 12568,00 

          Ēku, būvju un telpu kārtējais remonts       2241 2640,00 -250,00 2390,00 

          Iekārtas, inventāra un aparatūras 

remonts, tehniskā apkalpošana       2243 0,00 250,00 250,00 

  38 Katlu māja Bukaišu internāts   6199,00 -800,00 5399,00 

    Preces un pakalpojumi 2000 4590,00 -800,00 3790,00 

      Budžeta iestāžu nodokļu, nodevu un 

sankciju maksājumi   2500 800,00 -800,00 0,00 

        Budžeta iestāžu nodokļu un nodevu 

maksājumi     2510 800,00 -800,00 0,00 

          Budžeta iestāžu pievienotās vērtības 

nodokļa maksājumi       2512 800,00 -800,00 0,00 

  39 Pašvaldības policija   43325,00 0,00 43325,00 

    Preces un pakalpojumi 2000 13125,00 -1400,00 11725,00 

      Pakalpojumi   2200 6110,00 -1400,00 4710,00 

        Iestādes administratīvie izdevumi un ar 

iestādes darbības nodrošināšanu     2230 3660,00 -1400,00 2260,00 

          Pārējie iestādes administratīvie 

izdevumi       2239 2500,00 -1400,00 1100,00 

    Pamatkapitāla veidošana 5000 855,00 1400,00 2255,00 

      Pamatlīdzekļi   5200 855,00 1400,00 2255,00 

        Tehnoloģiskās iekārtas un mašīnas     5220 0,00 1400,00 1400,00 

  4 Deputāti, komisijas   60092,00 636,00 60728,00 

    Sociālie pabalsti 6000 0,00 636,00 636,00 

      Pārējie klasifikācijā neminētie 

maksājumi iedzīvotājiem natūrā un 

kompensācijas   6400 0,00 636,00 636,00 

        Naudas balvas, izdevumi pašvaldību 

brīvprātīgo iniciatīvu izpildei natūrā un 

naudā     6420 0,00 636,00 636,00 

          Izdevumi brīvprātīgo iniciatīvu 

izpildei       6423 0,00 636,00 636,00 

  40 Būvvalde   12781,00 3232,00 16013,00 

      Pakalpojumi   2200 520,00 -21,00 499,00 
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        Iestādes administratīvie izdevumi un ar 

iestādes darbības nodrošināšanu     2230 460,00 -21,00 439,00 

          Izdevumi par mācību pakalpojumiem       2235 260,00 -21,00 239,00 

      Budžeta iestāžu nodokļu, nodevu un 

sankciju maksājumi   2500 0,00 21,00 21,00 

        Budžeta iestāžu nodokļu un nodevu 

maksājumi     2510 0,00 21,00 21,00 

          Budžeta iestāžu pievienotās vērtības 

nodokļa maksājumi       2512 0,00 21,00 21,00 

    Pamatkapitāla veidošana 5000 0,00 3232,00 3232,00 

      Pamatlīdzekļi   5200 0,00 3232,00 3232,00 

        Pārējie pamatlīdzekļi     5230 0,00 3232,00 3232,00 

          Datortehnika, sakaru un cita biroja 

tehnika       5238 0,00 3232,00 3232,00 

  41 Savst.norēķini izglītībā   98000,00 25000,00 123000,00 

    Transferti, uzturēšanas izdevumu 

transferti, pašu resursu maksājumi, 

starptautiskā sadarbība 7000 98000,00 25000,00 123000,00 

      Pašvaldību transferti un uzturēšanas 

izdevumu transferti   7200 98000,00 25000,00 123000,00 

        Pašvaldību transferti citām 

pašvaldībām     7210 98000,00 25000,00 123000,00 

  43 Bankas pakalpojumi   500,00 1000,00 1500,00 

    Preces un pakalpojumi 2000 500,00 1000,00 1500,00 

      Pakalpojumi   2200 500,00 1000,00 1500,00 

        Iestādes administratīvie izdevumi un ar 

iestādes darbības nodrošināšanu     2230 500,00 1000,00 1500,00 

          Maksājumu pakalpojumi un komisijas       2236 500,00 1000,00 1500,00 

  46 Tērvetes pagasta pārvalde   36785,00 0,00 36785,00 

    Preces un pakalpojumi 2000 4793,00 356,00 5149,00 

      Pakalpojumi   2200 2036,00 218,00 2254,00 

        Remontdarbi un iestāžu uzturēšanas 

pakalpojumi (izņemot kapitālo remontu)     2240 680,00 218,00 898,00 

          Iekārtas, inventāra un aparatūras 

remonts, tehniskā apkalpošana       2243 680,00 218,00 898,00 

      Budžeta iestāžu nodokļu, nodevu un 

sankciju maksājumi   2500 150,00 138,00 288,00 

        Budžeta iestāžu nodokļu un nodevu 

maksājumi     2510 150,00 138,00 288,00 

          Budžeta iestāžu pievienotās vērtības 

nodokļa maksājumi       2512 150,00 138,00 288,00 

    Pamatkapitāla veidošana 5000 2795,00 -356,00 2439,00 

      Pamatlīdzekļi   5200 2795,00 -356,00 2439,00 

        Pārējie pamatlīdzekļi     5230 2491,00 -356,00 2135,00 

          Saimniecības pamatlīdzekļi       5232 1500,00 -356,00 1144,00 

  48 Nor. par soc.aprūpi   15000,00 2600,00 17600,00 

    Transferti, uzturēšanas izdevumu 

transferti, pašu resursu maksājumi, 

starptautiskā sadarbība 7000 15000,00 2600,00 17600,00 
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      Pašvaldību transferti un uzturēšanas 

izdevumu transferti   7200 15000,00 2600,00 17600,00 

        Pašvaldību uzturēšanas izdevumu 

transferti uz valsts budžetu     7240 0,00 2600,00 2600,00 

          Pašvaldību uzturēšanas izdevumu 

transferti (izņemot atmaksas) uz valsts 

budžetu       7247 0,00 2600,00 2600,00 

  50 A.Brigaderes skolas projekts   6745,00 0,00 6745,00 

    Preces un pakalpojumi 2000 6145,00 -735,00 5410,00 

      Krājumi, materiāli, energoresursi, 

preces, biroja preces un inventārs, kurus 

neuzskaita kodā 5000   2300 2575,00 -903,00 1672,00 

        Izdevumi par precēm iestādes darbības 

nodrošināšanai     2310 2575,00 -903,00 1672,00 

          Inventārs       2312 1375,00 -903,00 472,00 

      Budžeta iestāžu nodokļu, nodevu un 

sankciju maksājumi   2500 0,00 168,00 168,00 

        Budžeta iestāžu nodokļu un nodevu 

maksājumi     2510 0,00 168,00 168,00 

          Budžeta iestāžu pievienotās vērtības 

nodokļa maksājumi       2512 0,00 168,00 168,00 

    Pamatkapitāla veidošana 5000 600,00 735,00 1335,00 

      Pamatlīdzekļi   5200 600,00 735,00 1335,00 

        Pārējie pamatlīdzekļi     5230 600,00 735,00 1335,00 

          Datortehnika, sakaru un cita biroja 

tehnika       5238 600,00 200,00 800,00 

          Pārējie iepriekš neklasificētie 

pamatlīdzekļi       5239 0,00 535,00 535,00 

  54 Katlu māja Labrenči   7860,00 8050,00 15910,00 

    Preces un pakalpojumi 2000 7860,00 8050,00 15910,00 

      Pakalpojumi   2200 2140,00 1000,00 3140,00 

        Izdevumi par komunālajiem 

pakalpojumiem     2220 1620,00 1000,00 2620,00 

          Izdevumi par elektroenerģiju       2223 1620,00 1000,00 2620,00 

      Krājumi, materiāli, energoresursi, 

preces, biroja preces un inventārs, kurus 

neuzskaita kodā 5000   2300 5720,00 6950,00 12670,00 

        Kurināmais un enerģētiskie materiāli     2320 5720,00 6950,00 12670,00 

          Kurināmais       2321 5720,00 6950,00 12670,00 

      Budžeta iestāžu nodokļu, nodevu un 

sankciju maksājumi   2500 0,00 100,00 100,00 

        Budžeta iestāžu nodokļu un nodevu 

maksājumi     2510 0,00 100,00 100,00 

          Budžeta iestāžu dabas resursu nodokļa 

maksājumi       2515 0,00 100,00 100,00 

  55 Katlu māja Lāči /Sanatorija 4/   13067,00 -1450,00 11617,00 

    Preces un pakalpojumi 2000 1450,00 -1450,00 0,00 

      Krājumi, materiāli, energoresursi, 

preces, biroja preces un inventārs, kurus 

neuzskaita kodā 5000   2300 1450,00 -1450,00 0,00 

        Kurināmais un enerģētiskie materiāli     2320 1240,00 -1240,00 0,00 
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          Kurināmais       2321 1240,00 -1240,00 0,00 

        Kārtējā remonta un iestāžu uzturēšanas 

materiāli     2350 210,00 -210,00 0,00 

  56 Katlu māja Līdumi /Kroņauce/   65000,00 -6600,00 58400,00 

    Preces un pakalpojumi 2000 65000,00 -6600,00 58400,00 

      Pakalpojumi   2200 65000,00 -7600,00 57400,00 

        Izdevumi par komunālajiem 

pakalpojumiem     2220 65000,00 -7600,00 57400,00 

          Izdevumi par apkuri       2221 65000,00 -7600,00 57400,00 

      Budžeta iestāžu nodokļu, nodevu un 

sankciju maksājumi   2500 0,00 1000,00 1000,00 

        Budžeta iestāžu nodokļu un nodevu 

maksājumi     2510 0,00 1000,00 1000,00 

          Budžeta iestāžu pievienotās vērtības 

nodokļa maksājumi       2512 0,00 1000,00 1000,00 

  6 A. Brigaderes p-skola   161304,00 0,00 161304,00 

    Preces un pakalpojumi 2000 67706,00 70,00 67776,00 

      Pakalpojumi   2200 38621,00 -2509,00 36112,00 

        Remontdarbi un iestāžu uzturēšanas 

pakalpojumi (izņemot kapitālo remontu)     2240 16285,00 -2509,00 13776,00 

          Ēku, būvju un telpu kārtējais remonts       2241 12100,00 -2509,00 9591,00 

      Krājumi, materiāli, energoresursi, 

preces, biroja preces un inventārs, kurus 

neuzskaita kodā 5000   2300 28470,00 -152,00 28318,00 

        Izdevumi par precēm iestādes darbības 

nodrošināšanai     2310 6260,00 -152,00 6108,00 

          Inventārs       2312 4885,00 -152,00 4733,00 

      Budžeta iestāžu nodokļu, nodevu un 

sankciju maksājumi   2500 0,00 2731,00 2731,00 

        Budžeta iestāžu nodokļu un nodevu 

maksājumi     2510 0,00 2731,00 2731,00 

          Budžeta iestāžu pievienotās vērtības 

nodokļa maksājumi       2512 0,00 2731,00 2731,00 

    Pamatkapitāla veidošana 5000 3470,00 -70,00 3400,00 

      Pamatlīdzekļi   5200 3380,00 -70,00 3310,00 

        Pārējie pamatlīdzekļi     5230 3380,00 -70,00 3310,00 

          Pārējie iepriekš neklasificētie 

pamatlīdzekļi       5239 2500,00 -70,00 2430,00 

  69 Tērvetes biblioteka   13771,00 0,00 13771,00 

    Preces un pakalpojumi 2000 2819,00 -150,00 2669,00 

      Krājumi, materiāli, energoresursi, 

preces, biroja preces un inventārs, kurus 

neuzskaita kodā 5000   2300 480,00 -150,00 330,00 

        Izdevumi par precēm iestādes darbības 

nodrošināšanai     2310 450,00 -150,00 300,00 

          Inventārs       2312 350,00 -150,00 200,00 

    Pamatkapitāla veidošana 5000 1100,00 150,00 1250,00 

      Pamatlīdzekļi   5200 1100,00 150,00 1250,00 

        Pārējie pamatlīdzekļi     5230 1100,00 150,00 1250,00 

          Bibliotēku krājumi       5233 1100,00 150,00 1250,00 
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  7 A. Brigaderes PG Sprīdītis   261950,00 0,00 261950,00 

    Preces un pakalpojumi 2000 56470,00 1475,00 57945,00 

      Budžeta iestāžu nodokļu, nodevu un 

sankciju maksājumi   2500 0,00 1475,00 1475,00 

        Budžeta iestāžu nodokļu un nodevu 

maksājumi     2510 0,00 1475,00 1475,00 

          Budžeta iestāžu pievienotās vērtības 

nodokļa maksājumi       2512 0,00 1475,00 1475,00 

    Pamatkapitāla veidošana 5000 7150,00 -1475,00 5675,00 

      Pamatlīdzekļi   5200 7150,00 -1475,00 5675,00 

        Pārējie pamatlīdzekļi     5230 7150,00 -1475,00 5675,00 

          Saimniecības pamatlīdzekļi       5232 6200,00 -1475,00 4725,00 

  70 Augstkalnes bibliotēka   20001,00 0,00 20001,00 

    Preces un pakalpojumi 2000 4451,00 -157,00 4294,00 

      Mācību, darba un dienesta 

komandējumi, darba braucieni   2100 50,00 -50,00 0,00 

        Iekšzemes mācību, darba un dienesta 

komandējumi, darba braucieni     2110 50,00 -50,00 0,00 

          Pārējie komandējumu un darba 

braucienu izdevumi       2112 50,00 -50,00 0,00 

      Izdevumi periodikas iegādei   2400 800,00 -107,00 693,00 

    Pamatkapitāla veidošana 5000 1100,00 157,00 1257,00 

      Pamatlīdzekļi   5200 1100,00 157,00 1257,00 

        Pārējie pamatlīdzekļi     5230 1100,00 157,00 1257,00 

          Bibliotēku krājumi       5233 1100,00 157,00 1257,00 

  72 Bukaišu bibliotēka   13294,00 0,00 13294,00 

    Preces un pakalpojumi 2000 2341,00 -167,00 2174,00 

      Mācību, darba un dienesta 

komandējumi, darba braucieni   2100 50,00 -50,00 0,00 

        Iekšzemes mācību, darba un dienesta 

komandējumi, darba braucieni     2110 50,00 -50,00 0,00 

          Pārējie komandējumu un darba 

braucienu izdevumi       2112 50,00 -50,00 0,00 

      Krājumi, materiāli, energoresursi, 

preces, biroja preces un inventārs, kurus 

neuzskaita kodā 5000   2300 500,00 -50,00 450,00 

        Izdevumi par precēm iestādes darbības 

nodrošināšanai     2310 500,00 -50,00 450,00 

          Biroja preces       2311 250,00 -50,00 200,00 

      Izdevumi periodikas iegādei   2400 800,00 -67,00 733,00 

    Pamatkapitāla veidošana 5000 1100,00 167,00 1267,00 

      Pamatlīdzekļi   5200 1100,00 167,00 1267,00 

        Pārējie pamatlīdzekļi     5230 1100,00 167,00 1267,00 

          Bibliotēku krājumi       5233 1100,00 167,00 1267,00 

  8 Augstkalnes v-skola   348489,00 0,00 348489,00 

        Iekšzemes mācību, darba un dienesta 

komandējumi, darba braucieni     2110 300,00 -87,00 213,00 

          Dienas nauda       2111 150,00 -87,00 63,00 
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        Ārvalstu mācību, darba un dienesta 

komandējumi, darba braucieni     2120 0,00 87,00 87,00 

          Dienas nauda       2121 0,00 87,00 87,00 

      Pakalpojumi   2200 78536,00 -10000,00 68536,00 

        Remontdarbi un iestāžu uzturēšanas 

pakalpojumi (izņemot kapitālo remontu)     2240 55742,00 -10000,00 45742,00 

          Ēku, būvju un telpu kārtējais remonts       2241 50928,00 -10000,00 40928,00 

      Krājumi, materiāli, energoresursi, 

preces, biroja preces un inventārs, kurus 

neuzskaita kodā 5000   2300 78826,00 3000,00 81826,00 

        Izdevumi par precēm iestādes darbības 

nodrošināšanai     2310 20276,00 600,00 20876,00 

          Biroja preces       2311 1660,00 600,00 2260,00 

        Kurināmais un enerģētiskie materiāli     2320 19800,00 -600,00 19200,00 

          Kurināmais       2321 18000,00 -600,00 17400,00 

        Kārtējā remonta un iestāžu uzturēšanas 

materiāli     2350 7400,00 3000,00 10400,00 

      Budžeta iestāžu nodokļu, nodevu un 

sankciju maksājumi   2500 6187,00 7000,00 13187,00 

        Budžeta iestāžu nodokļu un nodevu 

maksājumi     2510 6187,00 7000,00 13187,00 

          Budžeta iestāžu pievienotās vērtības 

nodokļa maksājumi       2512 6145,00 7000,00 13145,00 

          Budžeta iestāžu dabas resursu nodokļa 

maksājumi       2515 42,00 0,00 42,00 

        Tehnoloģiskās iekārtas un mašīnas     5220 2000,00 -1500,00 500,00 

        Pārējie pamatlīdzekļi     5230 500,00 1500,00 2000,00 

          Pārējie iepriekš neklasificētie 

pamatlīdzekļi       5239 0,00 1500,00 1500,00 

  9 Vēlēšanas   9401,00 0,00 9401,00 

      Pakalpojumi   2200 292,00 -238,00 54,00 

        Citi pakalpojumi     2270 292,00 -238,00 54,00 

          Pārējie iepriekš neklasificētie 

pakalpojumu veidi       2279 292,00 -238,00 54,00 

      Krājumi, materiāli, energoresursi, 

preces, biroja preces un inventārs, kurus 

neuzskaita kodā 5000   2300 505,00 238,00 743,00 

        Izdevumi par precēm iestādes darbības 

nodrošināšanai     2310 356,00 -166,00 190,00 

          Biroja preces       2311 270,00 -80,00 190,00 

          Izdevumi par precēm iestādes 

administratīvās darbības nodrošināšanai       2314 86,00 -86,00 0,00 

        Kurināmais un enerģētiskie materiāli     2320 149,00 30,00 179,00 

          Degviela       2322 149,00 30,00 179,00 

        Kārtējā remonta un iestāžu uzturēšanas 

materiāli     2350 0,00 32,00 32,00 

        Valsts un pašvaldību aprūpē un apgādē 

esošo personu uzturēšana     2360 0,00 342,00 342,00 

          Ēdināšanas izdevumi       2363 0,00 342,00 342,00 

  90 Asistenta pakalpojumi   3000,00 0,00 3000,00 
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    Atlīdzība 1000 76,00 260,00 336,00 

      Atalgojums   1100 60,00 200,00 260,00 

        Mēnešalga     1110 60,00 200,00 260,00 

          Pārējo darbinieku mēnešalga (darba 

alga)       1119 60,00 200,00 260,00 

      Darba devēja valsts sociālās 

apdrošināšanas obligātās iemaksas, pabalsti 

un kompensācijas   1200 16,00 60,00 76,00 

        Darba devēja valsts sociālās 

apdrošināšanas obligātās iemaksas     1210 16,00 60,00 76,00 

    Preces un pakalpojumi 2000 2924,00 -260,00 2664,00 

      Pakalpojumi   2200 2924,00 -260,00 2664,00 

        Citi pakalpojumi     2270 2924,00 -260,00 2664,00 

          Pārējie iepriekš neklasificētie 

pakalpojumu veidi       2279 2924,00 -260,00 2664,00 

  91 Autoceļš Bu-1 Stūrīši -Mednieki   437037,00 0,00 437037,00 

    Preces un pakalpojumi 2000 75448,00 -376,00 75072,00 

      Budžeta iestāžu nodokļu, nodevu un 

sankciju maksājumi   2500 75448,00 -376,00 75072,00 

        Budžeta iestāžu nodokļu un nodevu 

maksājumi     2510 75448,00 -376,00 75072,00 

          Budžeta iestāžu pievienotās vērtības 

nodokļa maksājumi       2512 75448,00 -376,00 75072,00 

    Pamatkapitāla veidošana 5000 361589,00 376,00 361965,00 

      Pamatlīdzekļi   5200 361589,00 376,00 361965,00 

        Kapitālais remonts un rekonstrukcija     5250 361589,00 376,00 361965,00 

  92 Autoceļš Te-67 Dūņu Triņi-

Lakstīgalas   260560,00 0,00 260560,00 

    Preces un pakalpojumi 2000 45221,00 -261,00 44960,00 

      Budžeta iestāžu nodokļu, nodevu un 

sankciju maksājumi   2500 45221,00 -261,00 44960,00 

        Budžeta iestāžu nodokļu un nodevu 

maksājumi     2510 45221,00 -261,00 44960,00 

          Budžeta iestāžu pievienotās vērtības 

nodokļa maksājumi       2512 45221,00 -261,00 44960,00 

    Pamatkapitāla veidošana 5000 215339,00 261,00 215600,00 

      Pamatlīdzekļi   5200 215339,00 261,00 215600,00 

        Kapitālais remonts un rekonstrukcija     5250 215339,00 261,00 215600,00 

 

Izdevumi palielināti par kopējo summu 76 867 EUR no tiem 42 267 EUR ir 

savstarpējie grozījumi struktūrvienību starpā: 

 

 par 1350 EUR inventāra iegādei Tērvetes kultūras namam  

 par 2000 EUR atlīdzības izmaksai bezdarbnieku nodarbinātībā iesaistītām 

personām 

 par 2600 EUR sociālo pabalstu izmaksai audžuģimenēm 
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 par 1700 EUR papildu nepieciešamais finansējums atlīdzības izmaksai 

ugunsdzēsības  dienesta darbiniekiem 

 par 800 EUR papildu nepieciešamais finansējums pievienotās vērtības nodokļa 

maksājumiem struktūrvienībā Labiekārtošana 

 par 15 384 EUR papildu nepieciešamais finansējums izdevumu segšanai par 

komunālajiem pakalpojumiem struktūrvienībā Attīrīšanas ietaises 

 par 7315 EUR papildu nepieciešamais finansējums izdevumu segšanai par 

komunālajiem pakalpojumiem, remontdarbiem un dabas resursu nodokļa nomaksu 

struktūrvienībā Ūdensapgāde novadā 

 par 5200 EUR papildu nepieciešamais finansējums izdevumu segšanai par 

komunālajiem pakalpojumiem struktūrvienībā Ielu apgaismojums 

 par 636 EUR papildu nepieciešamais finansējums pašvaldības apbalvojumu naudas 

balvas izmaksai 

 par 3232 EUR papildu nepieciešamais finansējums datortehnikas un 

programmatūras iegādei Būvvaldei 

 par 25 000 EUR papildu nepieciešamais finansējums savstarpējo norēķinu 

veikšanai izglītībā 

 par 1000 EUR papildu nepieciešamais finansējums banku komisijas maksājumiem 

 par 2600 EUR papildu nepieciešamais finansējums norēķiniem par sociālo aprūpi 

 par 8050 EUR papildu nepieciešamais finansējums kurināmā iegādei katlu mājai 

Labrenči un izdevumu segšanai par komunālajiem pakalpojumiem 

 

Savstarpējie grozījumi par summu 42 267 EUR veikti šādās struktūrvienībās: 

Administrācija, Augstkalnes pagasta pārvalde, Attīstības nodaļa, Transports, Katlu 

māja “Bukaišu Internāts”, Katlu māja “Lāči/Sanatorija4”, Katlu māja 

“Līdumi/Kroņauce”.  

 

Domes priekšsēdētāja      D.Reinika 
 

 

 


