
 

 

 

 
 

 

LATVIJAS REPUBLIKA 

TĒRVETES NOVADA DOME 
Reģ.Nr.90001465562 

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

e-pasts:tervetesnd@zemgale.lv 

 

SĒDES PROTOKOLS  

 

29.10.2015                                                                                                     Nr.15 

Tērvetes novads, Zelmeņi 

Sēde sasaukta plkst. 10.00  

Sēde atklāta plkst. 10.00
 

 

DARBA KĀRTĪBĀ 

* Dabas izklaides parka koncepcijas prezentācija (prezentē projektu izstrādātājs SIA 

"Nams")- ~20 min. 

* Izpilddirektora ziņojums 

 

1. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu, nekustamā īpašuma „Skujas” atdalīšanu 

un nosaukuma piešķiršanu 

2.  Par nekustamā īpašuma „Griezes” sadalīšanu un  nosaukuma piešķiršanu 

3.  Par nekustamā īpašuma „Jāzepi” sadalīšanu un  nosaukuma piešķiršanu 

4.  Par nekustamā īpašuma „Jauntišas” sadalīšanu un  nosaukuma piešķiršanu 

5.  Par zemes nomas tiesību pārtraukšanu 

6.  Par pašvaldībai piekritīgas zemes piešķiršanu nomā 

7.  Par pašvaldībai piekritīgas zemes piešķiršanu nomā 

8.  Par zemes ierīcības projekta "Geizeri" apstiprināšanu 

9.  Par automašīnas VW PASSAT VARIANT atsavināšanu 

10. Par automašīnas VW GOLF VARIANT atsavināšanu 

11. Par automašīnas VW TOYOTA COROLLA atsavināšanu 

12. Par deklarētās dzīvesvietas anulēšanu  

13. Par maksas pakalpojuma sniegšanas pārtraukšanu 

14. Par Tērvetes novada domes saistošo noteikumu Nr.12  “Grozījumi  Tērvetes novada 

domes 2013.gada 21.novembra saistošajos noteikumos Nr. 28   ”Par kapsētu uzturēšanu 

un izmantošanu””  apstiprināšanu 

15. Par Tērvetes novada pašvaldības kapsētu maksas pakalpojumu apstiprināšanu 

16. Par Tērvetes novada izglītojamo izmaksu apstiprināšanu uz 2015. gada 1.septembri 

17. Par Tērvetes novada domes saistošo noteikumu Nr.13  “Grozījumi  Tērvetes novada 

domes  2014.gada 19. jūnija  saistošajos noteikumos Nr. 8   „Par pabalstiem ārkārtas 

situācijā, autonomo funkciju un brīvprātīgo iniciatīvu izpildei””  apstiprināšanu 

18. Par Atzinības rakstu un Goda diplomu piešķiršanu 

 

Sēdi vada domes priekšsēdētāja Dace Reinika 

Sēdi protokolē sekretāre Inese Meija 

 

Piedalās: Dace Reinika, Edvīns Upītis, Arvīds Bruss, Dzintra Sirsone, Inese 

Deņisova, Linda Karloviča, Ieva Krūmiņa, Sandris Laizāns 

 



 

Sēdē nepiedalās:  Normunds Namnieks 

Pašvaldības administrācijas darbinieki: domes izpilddirektors M.Berlands, 

Augstkalnes pagasta pārvaldes vadītāja J.Belova, Bukaišu pagasta pārvaldes vadītāja 

S.Latiša, Tērvetes pagasta pārvaldes vadītāja D.Vācere, izglītības darba koordinātore 

I.Roze, nekustamā īpašuma speciāliste A.Šafare 

 

Piedalās:  Laikraksta "Zemgale" korespondente E. Bēvalde 

 

Domes priekšsēdētāja lūdz deputātus sēdes darba kārtību papildināt ar vienu 

papildjautājumu: 

19. Par zemes gabala „Brīvzemnieki” atsavināšanu 

 

Atklāti balsojot: PAR - 8  (D.Reinika, A.Bruss, S.Laizāns, L.Karloviča, Dz.Sirsone, 

I.Deņisova, E.Upītis, I.Krūmiņa), PRET - nav, ATTURAS- nav, nolemj: 

Iekļaut dienas kārtībā vienu  papildjautājumu:   "Par zemes gabala „Brīvzemnieki” 

atsavināšanu" 

 

Domes priekšsēdētāja lūdz deputātus apstiprināt izsludināto Domes sēdes darba 

kārtību ar 19. jautājumiem 

 

Atklāti balsojot: PAR - 8  (D.Reinika, A.Bruss, S.Laizāns, L.Karloviča, Dz.Sirsone, 

I.Deņisova, E.Upītis, I.Krūmiņa), PRET - nav, ATTURAS- nav, nolemj: 

Apstiprināt domes sēdes darba kārtību ar 19 jautājumiem 

 

DARBA KĀRTĪBĀ 

* Dabas izklaides parka koncepcijas prezentācija (prezentē projektu izstrādātājs SIA 

"Nams")- ~20 min. 

* Izpilddirektora ziņojums 

1. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu, nekustamā īpašuma „Skujas” atdalīšanu 

un nosaukuma piešķiršanu 

2.  Par nekustamā īpašuma „Griezes” sadalīšanu un  nosaukuma piešķiršanu 

3. Par nekustamā īpašuma „Jāzepi” sadalīšanu un  nosaukuma piešķiršanu 

4.  Par nekustamā īpašuma „Jauntišas” sadalīšanu un  nosaukuma piešķiršanu 

5.  Par zemes nomas tiesību pārtraukšanu 

6.  Par pašvaldībai piekritīgas zemes piešķiršanu nomā 

7.  Par pašvaldībai piekritīgas zemes piešķiršanu nomā 

8.  Par zemes ierīcības projekta "Geizeri" apstiprināšanu 

9.  Par automašīnas VW PASSAT VARIANT atsavināšanu 

10. Par automašīnas VW GOLF VARIANT atsavināšanu 

11. Par automašīnas VW TOYOTA COROLLA atsavināšanu 

12. Par deklarētās dzīvesvietas anulēšanu  

13. Par maksas pakalpojuma sniegšanas pārtraukšanu 

14. Par Tērvetes novada domes saistošo noteikumu Nr.12  “Grozījumi  Tērvetes novada    

domes 2013.gada 21.novembra saistošajos noteikumos Nr. 28   ”Par kapsētu uzturēšanu un 

izmantošanu””  apstiprināšanu 

15. Par Tērvetes novada pašvaldības kapsētu maksas pakalpojumu apstiprināšanu 

16. Par Tērvetes novada izglītojamo izmaksu apstiprināšanu uz 2015. gada 1.septembri 

17. Par Tērvetes novada domes saistošo noteikumu Nr.13  “Grozījumi  Tērvetes novada 

domes  2014.gada 19. jūnija  saistošajos noteikumos Nr. 8   „Par pabalstiem ārkārtas 

situācijā, autonomo funkciju un brīvprātīgo iniciatīvu izpildei””  apstiprināšanu 

18. Par Atzinības rakstu un Goda diplomu piešķiršanu 

19. Par zemes gabala „Brīvzemnieki” atsavināšanu 

 



 

   

      SIA "Nams" arhitektu biroja pārstāve Gunita Čepanone prezentē  Tērvetes Dabas 

un izklaides parka  koncepciju.  

Koncepcijas mērķis-  

~vairot izpratni un pozitīvu vērtējumu par LVM un meža apsaimniekošanas 

jautājumiem; 

~ uzlabot mežu nozares un LVM reputāciju. 

Ambīcijas: izcils un unikāls tūrisma objekts 

- Latvijā: aizraujošs izklaides parks, ko ir interese apmeklēt ikvienam Latvijas 

iedzīvotājam; 

- Starptautiski: viens no centrālajiem Latvijas tūrisma objektiem un iemesls 

apmeklēt Latviju. 

Mērķauditorija: 10+ 

Tērvetes dabas un izklaides parka vadlīnijas:  

meža izziņa (mežsaimniecības paraugdemonstrējumi, kokskola, workshopi mežā, 

saknes: pastaiga pazemē, stumbrs: Eko pastaigu taka, vainags: pastaigu taka koku 

galotnēs); 

 meža rotaļas (dabas koncertzāle, skaņu mežs, miglas spēles, kafe kokos, kukaiņu 

tīkli); 

 meža sports (šķēršļu trase, slidkalniņi, gaisa rodeļu trase, batuti, meža kaķis,  

kristalturm, ZIP line trase, koka kalniņi). 

G.Čepanone iepazīstina ar Tērvetes dabas un izklaides parka esošo un plānoto 

infrastruktūru. 

 

Tērvetes novada pašvaldības izpilddirektora 

2015. gada 29. oktobra  ziņojums par pašvaldības darbu 

*    Par budžeta izpildi uz 30. septembri 

Pašvaldības pamatbudžeta ieņēmumu  precizētā plāna  4 089 964 EUR  izpilde 

uz 2015.gada 30.septembri  sastāda  3 149 712 EUR, jeb  77.01% no gada plāna. 

 Tai skaitā  nodokļu ieņēmumi   sastāda 1 508 005 EUR, kas  ir 77.43 % no 

gadā plānotiem nodokļu ieņēmumiem.  

Nenodokļu ieņēmumu plāns   izpildīts par 39.89 %, jeb ieņemti  14 744 EUR. 

Maksas pakalpojumu un citu pašu ieņēmumu plāna  izpilde 728 768 EUR, kas sastāda  

81.7 %,  

 valsts un pašvaldību budžeta transfertu plāna  izpilde  898 195 EUR, jeb 74.03 %. 

Pamatbudžeta izdevumu plāns  izpildīts par 67.50 %, jeb izlietoti 3 279 036 EUR 

no plānotiem 4 857 659 EUR  . Tai skaitā uzturēšanas izdevumiem   izlietoti 2 865 908 

EUR, bet kapitāliem izdevumiem 413 128 EUR. 

     Pamatbudžeta  naudas līdzekļu atlikums kasēs un pamatbudžeta banku kontos 933 

963 EUR . 

Pašvaldības  speciālā  budžeta  ieņēmumu  plāns 2015.gadā 149 955 EUR uz 

30.septembri    izpildīts par 76.08 % , jeb saņemti  114 080 EUR.  

   Speciālā budžeta izdevumu plāns 176 649 EUR, izpilde  122 592 EUR, kas ir 69.4 

%.   

Naudas līdzekļu atlikums speciālā budžeta banku kontos sastāda 34 835 EUR, t.sk. 

dabas resursu līdzekļi  25 375 EUR ,  autoceļu  fonda  līdzekļi   9 460 EUR. 

Dāvinājumu un ziedojumu budžetā 2015.  gadā ieskaitīti 9 176 EUR, naudas līdzekļu 

atlikums  uz 2015.gada 30.septembri 11 324 EUR. 

Pašvaldībai nav nodokļu parādu. 

Pašvaldības kredītsaistības valsts kasei uz 2015. gada 30. septembri sastāda   2 019 

373  EUR. Uz 2015.  gada 30. septembri   veikta pamatsummas atmaksa  59 962   
EUR apmērā, procentos un par aizņēmumu apkalpošanu izlietoti 5 564 EUR. Līdz 

gada beigām vēl jāveic pamatsummas atmaksa 20 234 EUR apmērā 



 

 

Autoceļu fonda līdzekļu izlietojums 2015. gadā   

 
 

Finansējums 2015. gadā                   138 955,00 EUR 

Atlikums no 2014. gada                    27 693,60 EUR 

Kopējais  finansējums 2015. gadā    166 648,60 EUR 

 

 

 
*     12. oktobrī parakstīts akts par Annas Brigaderes pamatskolas ēkas nodošanu 

ekspluatācijā pēc objekta daļējas pārbūves un siltināšanas darbu veikšanas. 

 

*    12. oktobrī noslēdzās iepirkums „Tērvetes novada pašvaldības ielu un ceļu 

periodiskās uzturēšanas darbi 2015/2016. gada ziemas sezonā”. Iepirkums tika sadalīts 

trīs iepirkuma priekšmetu daļās – Nr.1 Augstkalnes pagasta, Nr.2 Tērvetes pagasta ( 

Darba nodoš. pieņ. akta Nr. 

(forma 2)  

Cet

. 

Augstkal

-nes 

pagasts 

Bukaišu 

pagasts 

Tērvetes 

pagasts 
Piezīmes Kopā 

Akts Nr.1           sniega šķūrēš. 

                           smilts kaisīš. 
I 

  47.46  
369.36 

  321.90  

Akts Nr.1           krūmu pļauš. I  1462.74   1462.74 

Akts Nr.1           greiderēšana I 1045,75 792.75 843.55  2682.05 

Kopā I cet. I 1045,75 2255.49 1212.91  4514.15 

Akts Nr.2      iesēd. vietas aizp.            II 571.75    571.75 

                      ceļa zīmes II 600.26 250.10 1633.42  2483.78 

Akts Nr.3      iesēd. vietas aizp.            II   179.41  179.41 

Akts Nr.2      ceļmalu appļauš.            II   989.96  989.96 

Akts Nr.3      ceļmalu appļauš.            II   1002.99  1002.99 

Akts Nr.4      ceļmalu appļauš.            II  317.96   317.96 

Akts Nr.5      augsnes noņemš.            II   692.12  692.12 

Avansa maksājums pēc līguma 

par caurtekas rem. 
II 

  1638.22 
 1638.22 

Akts Nr.4      greiderēšana 

                      grants līdzināš. 
II 

  2330.37 

      16.26 

    936.24     2276.07 

       16.26 
 

   5542. 68 

        32.52 

Kopā II cet. II 3518.62 1504.35 8428.42  13451.39 

Kopā pusgadā: X 4234.37 3855.84 9875.33  17965.54 

Akts Nr. 1-15013 asfalta bedr. III 2210,62 1584.07 32559.87  36354.56 

Akts Nr. TED 1/2015 caurteka III   3822,51  3822,51 

Akts Nr. TED 2/2015 caurteka III   3597.17  3597.17 

Akts Nr.6     augsnes noņemš.            III   613.47  613.47 

Akts Nr.7      ceļmalu appļauš.            III  450.04   450.04 

Akts Nr.8     ceļmalu appļauš.            III   1116.33  1116.33 

Akts Nr. 2-15013 seg. atjaun. III 18076,07 13927,46   32003,53 

Akts Nr. 3-15013 seg. atjaun. III   20002.21  20002.21 

Akts Nr.5      greiderēšana 

                     nomaļu greiderēš. 
 

2089,37 1272.20 2913,03 

390,04 
 

6274,60 

390.04 

Kopā III cet III 22376,06 17233,77 65014,63  104624.46 

Kopā I – III cet  X 26610,43 21089,61 74889,96  122590,00 



 

līdz šosejai Dobele - Bauska) un Nr.3 Kroņauces ciema ceļu attīrīšana no sniega. 

Saskaņā ar iepirkuma noteikumiem  pretendenti varēja pieteikties uz katru daļu 

atsevišķi.   Tika saņemti pieci piedāvājumi.  SIA „Silāres” piedāvā attīrīt ceļus no 

sniega Augstkalnes pagasta teritorijā   6,40 EUR par kilometra gājienu (neieskaitot 

PVN) , LKS „Dāmnieki” arī  par 6,40 EUR Tērvetes pagastā, bet A/S „Agrofirma 

Tērvete” par 6,40 EUR Kroņauces ciema teritorijā. SIA „DREAMWAY” iesniedza 

piedāvājumu attīrīt sniegu Tērvetes pagastā un Kroņauces ciema teritorijā par EUR 

9,66, savukārt SIA „Ceļu būvniecības sabiedrība „IGATE”” piedāvāja šos darbus veikt 

Augstkalnes pagasta teritorijā par  7,36 EUR, Tērvetes pagastā par 7,82 EUR un 

Kroņauces ciemā 8,28 EUR par vienu attīrītā sniega kilometra gājienu.  

    15. oktobrī iepirkumu komisija, izvērtējot iesniegtos piedāvājumus, pieņēma 

lēmumu slēgt  iepirkuma līgumu ar SIA „Silāres” par  sniega tīrīšanu Augstkalnes 

pagastā, ar LKS „Dāmnieki” par darbu izpildi Tērvetes pagastā, bet ar A/S „Agrofirma 

Tērvete” par sniega tīrīšanu Kroņauces ciemā par augstāk minētajām cenām. 

 

*    Bukaišu pagastā saskaņā ar būvdarbu līgumu ir nojaukta pussabrukusī klēts ēka un 

sakārtota teritorija pie „Lidoņiem”. Būvvalde šo ēku bija atzinusi par bīstamu un vidi 

degradējošu. Darbus veica SIA „Varpet” par kopējo līguma summu 16 726,94 EUR, 

tajā skaitā PVN. 

 

*     9. oktobrī tika izsludināts un 23.oktobrī noslēdzās iepirkums „Akmeņogļu 

piegāde”. Ogļu piegāde paredzēta 120 tonnu apjomā Augstkalnes vidusskolas un 

Bukaišu skolas apkures sezonas  nodrošināšanai . 23.oktobrī iepirkumu komisija 

atvēra četrus piedāvājumus. SIA „Ogles un kokss” piedāvātā cena bija 7 920,00 EUR, 

SIA „AKVARIUS”- 12 840,00 EUR, SIA „BLĀZMA – BALT”- 9 540,00 EUR, bet 

SIA „Baltijas Ogles” bija gatavi piegādāt 120 tonnas akmeņogles par  EUR    

9 954,00, neieskaitot PVN. 

    Tā kā nevienam no pretendentiem netika konstatēti nodokļu parādi,  26.oktobrī 

iepirkumu komisija pieņēma lēmumu slēgt piegādes līgumu par piedāvāto zemāko 

cenu ar SIA „Ogles un kokss”. 

 

*  Sakarā ar to, ka sākot ar jauno gadu pašvaldības grāmatvedība uzsāk darbu ar jaunu 

grāmatvedības programmu GVEDIS, bija nepieciešams nomainīt vecos datorus pret 

jaudīgākiem. Šajā sakarā, izmantojot EIS , noslēgts līgums ar SIA „ATEA” par četru 

datoru un programmatūru iegādi pašvaldības grāmatvedības  

darbiniekiem. Līguma summa sastāda  3294,64 EUR, piegādes termiņš paredzēts līdz 

30.novembrim. 

 

*  27. oktobrī nosūtīta vēstule akciju sabiedrībai „Agrofirma Tērvete” ar aicinājumu 

izpildīt 2014. gada 9. septembrī noslēgto nodomu protokolu par siltumenerģijas 

piegādi līdz katlumājai „Lāči”, lai sekojoši nodrošinātu siltumenerģijas piegādi 

dzīvojamajām mājām „Lāči”, „Lāčplēši” un „Strazdi” 2016/2017 gada apkures sezonā. 

Atteikuma gadījumā lūgums akciju sabiedrībai „Agrofirma Tērvete” sniegt  

informāciju par juridiskiem vai tehniskiem šķēršļiem , kuri liedz  to veikt, kā arī 

aicinājums abpusēji meklēt sadarbības iespējas siltumenerģijas piegādes uzsākšanai.   

 

*    Par projektiem  

 

1. Valsts Kultūrkapitāla fonds ir apstiprinājis Tērvetes novada domes 

iesniegto projektu „Pālēnu kapličas izpēte un restaurācijas projekta izstrāde”. Projekta 

kopējās precizētās izmaksas sastāda EUR 3146. Valsts Kultūrkapitāla fonda piešķirtais 

finansējums projekta īstenošanai ir EUR 2200,00. Projekts ir apstiprināts ar  daļēju 



 

fonda finansējumu, līdz ar to būs nepieciešams pašvaldības līdzfinansējums 946,00 

EUR apmērā. 

Galvenās aktivitātes: 

 veikt grāfu Pālēnu kapličas izpēti; 

 izstrādāt ēkas restaurācijas projektu. 

 

2. Jaunatnes starptautisko programmu aģentūras īstenotajā Eiropas 

Savienības fondu 2014.-2020.gada plānošanas perioda darbības programmas 

„Izaugsme un nodarbinātība” 8.3.3.specifiskā atbalsta mērķa „Attīstīt NVA 

nereģistrēto NEET jauniešu prasmes un veicināt to iesaisti izglītībā, NVA īstenotajos 

pasākumos Jauniešu garantijas ietvaros un nevalstisko organizāciju vai jauniešu centru 

darbībā” projektā “PROTI un DARI!” programmas vadītājam un mentoram novembra 

mēnesī plānotas apmācības, par ko tiks slēgti mācību līgumi. Mērķa grupas jauniešu 

iesaiste projektā plānota 2016.gada sākumā. 

 

 

1.paragrāfs 

Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu, nekustamā īpašuma „Skujas” 

sadalīšanu un nosaukuma piešķiršanu 

D.Reinika 

 

Atklāti balsojot: PAR - 8 (D. Reinika, L.Karloviča,  S.Laizāns,  I. Deņisova, Dz. 

Sirsone, A. Bruss, E.Upītis, I.Krūmiņa), PRET - nav, ATTURAS - nav, NOLEMJ: 

Pieņemt lēmumu Nr.98  "Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu, nekustamā 

īpašuma "Skujas" sadalīšanu un nosaukuma piešķiršanu". 

 

 

2.paragrāfs 

Par nekustamā īpašuma „Griezes” sadalīšanu un 

nosaukuma piešķiršanu 

D.Reinika 

 

Atklāti balsojot: PAR - 8 (D. Reinika, L.Karloviča,  S.Laizāns,  I. Deņisova, Dz. 

Sirsone, A. Bruss, E.Upītis, I.Krūmiņa), PRET - nav, ATTURAS - nav, NOLEMJ: 

Pieņemt lēmumu Nr.99  "Par nekustamā īpašuma "Griezes" sadalīšanu un 

nosaukuma piešķiršanu". 

 

3.paragrāfs 

Par nekustamā īpašuma „Jāzepi” sadalīšanu un 

nosaukuma piešķiršanu 

D.Reinika 

 

Atklāti balsojot: PAR - 8 (D. Reinika, L.Karloviča,  S.Laizāns,  I. Deņisova, Dz. 

Sirsone, A. Bruss, E.Upītis, I.Krūmiņa), PRET - nav, ATTURAS - nav, NOLEMJ: 

Pieņemt lēmumu Nr.100  "Par nekustamā īpašuma "Jāzepi" sadalīšanu un 

nosaukuma piešķiršanu". 

 

 

 

 

 

 

 



 

4.paragrāfs 

Par nekustamā īpašuma „Jauntišas” sadalīšanu un 

nosaukuma piešķiršanu 

D.Reinika 

 

Atklāti balsojot: PAR - 7 (D. Reinika, L.Karloviča,  S.Laizāns,  I. Deņisova, Dz. 

Sirsone, A. Bruss, I.Krūmiņa), PRET - nav, ATTURAS - nav, Edvīnam  UPĪTIM  

saskaņā ar likumu „Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā” 

balsošanā nepiedaloties,  NOLEMJ: 

Pieņemt lēmumu Nr.101  "Par nekustamā īpašuma "Jauntišas" sadalīšanu un 

nosaukuma piešķiršanu". 

 

 

5.paragrāfs 

Par zemes nomas tiesību pārtraukšanu 

D.Reinika 

 

Atklāti balsojot: PAR - 8 (D. Reinika, L.Karloviča,  S.Laizāns,  I. Deņisova, Dz. 

Sirsone, A. Bruss, I.Krūmiņa, E.Upītis), PRET - nav, ATTURAS - nav, NOLEMJ: 

Pieņemt lēmumu Nr.102  "Par zemes nomas tiesību pārtraukšanu". 

 

 

 

6.paragrāfs 

Par pašvaldībai piekritīgas zemes piešķiršanu nomā 

D.Reinika 

 

Atklāti balsojot: PAR - 8 (D. Reinika, L.Karloviča,  S.Laizāns,  I. Deņisova, Dz. 

Sirsone, A. Bruss, I.Krūmiņa, E.Upītis), PRET - nav, ATTURAS - nav, NOLEMJ: 

Pieņemt lēmumu Nr.103  "Par pašvaldībai piekritīgas zemes piešķiršanu nomā". 

 

 

7.paragrāfs 

Par pašvaldībai piekritīgas zemes piešķiršanu nomā 

D.Reinika 

 

Atklāti balsojot: PAR - 8 (D. Reinika, L.Karloviča,  S.Laizāns,  I. Deņisova, Dz. 

Sirsone, A. Bruss, I.Krūmiņa, E.Upītis), PRET - nav, ATTURAS - nav, NOLEMJ: 

Pieņemt lēmumu Nr.104  "Par pašvaldībai piekritīgas zemes piešķiršanu nomā". 

 

 

8.paragrāfs 

Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamam īpašumam  

„Lieljūgaiņi” ,  „Geizeri” 

D.Reinika 

 

Atklāti balsojot: PAR - 8 (D. Reinika, L.Karloviča,  S.Laizāns,  I. Deņisova, Dz. 

Sirsone, A. Bruss, I.Krūmiņa, E.Upītis), PRET - nav, ATTURAS - nav, NOLEMJ: 

Pieņemt lēmumu Nr.105  "Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamam 

īpašumam "Lieljūgaiņi" , "Geizeri"". 

 

 

 



 

9.paragrāfs 

Par automašīnas VW PASSAT VARIANT atsavināšanu 

D.Reinika 

 

    Tērvetes novada dome ir izskatījusi Finanšu komitejas iesniegto lēmuma projektu ar 

ierosinājumu atsavināt Tērvetes novada pašvaldībai piederošo kustamo mantu – automašīnu 

VW PASSAT VARIANT, valsts reģistrācijas numurs GK 8569.  

Ņemot vērā tādus faktiskos apstākļus, ka Tērvetes novada pašvaldībai savu pastāvīgo 

funkciju veikšanai nav nepieciešama šī automašīna, ka augstāk minētās automašīnas 

atlikusī bilances vērtība pēc grāmatvedības uzskaites datiem ir mazāka par 700 EUR (bez 

vērtības),  un tās faktiskā tirgus vērtība  atbilstoši 2015.gada 02.oktobrī sastādītajam 

Automašīnas faktiskās vērtības aktam Nr. 3645/02, ko sastādījis sauszemes 

transportlīdzekļu tehniskais eksperts Jānis Vanhanens, sertifikāts Nr. AA 304, ir noteikta 

200 EUR apmērā, tai skaitā PVN, pamatojoties uz Publiskas personas mantas atsavināšanas 

likuma 4., 5., 8., 9., 10. un 11. pantiem, likuma „Par pašvaldībām” 21.pantu un LR Ministru 

kabineta 01.02.2011. noteikumiem Nr.109 „Kārtība, kādā atsavināma publiskas personas 

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

S.Laizāns, I.Krūmiņa, L.Karloviča, I.Deņisova, Dz.Sirsone, E.Upītis) , PRET - nav , 

ATTURAS - nav, nolemj: 

1. Pārdot atklātā mutiskā izsolē ar augšupejošu soli Tērvetes novada pašvaldībai 

piederošo kustamo mantu – automašīnu VW PASSAT VARIANT, valsts reģistrācijas 

numurs GK 8569; 

2. Apstiprināt automašīnas VW PASSAT VARIANT, valsts reģistrācijas numurs GK 

8569, izsoles noteikumus (lēmuma pielikums), nosakot izsoles nosacīto sākumcenu 200 

EUR, tai skaitā PVN, apmērā. 

3. Apstiprināt izsoles komisiju sekojošā sastāvā: 

3.1. izsoles komisijas priekšsēdētājs –  

  Tērvetes novada pašvaldības izpilddirektors Māris Berlands, 

       3.2. izsoles komisijas locekļi –  

  domes jurists Ivars Gorskis 

  domes ekonomiste Sandra Latiša. 

4. Publicēt sludinājumu par izsoli Tērvetes novada pašvaldības tīmekļa vietnē 

www.tervetesnov.lv un laikrakstā “Zemgale”. 

 

 

10.paragrāfs 

Par automašīnas VW GOLF VARIANT atsavināšanu 

D.Reinika 

 

        Tērvetes novada dome ir izskatījusi  Finanšu komitejas iesniegto lēmuma projektu ar 

ierosinājumu atsavināt Tērvetes novada pašvaldībai piederošo kustamo mantu – automašīnu 

VW GOLF VARIANT, valsts reģistrācijas numurs FN1143. 

Ņemot vērā tādus faktiskos apstākļus, ka Tērvetes novada pašvaldībai savu pastāvīgo 

funkciju veikšanai nav nepieciešama šī automašīna, ka augstāk minētās automašīnas 

atlikusī bilances vērtība pēc grāmatvedības uzskaites datiem ir mazāka par 700 EUR (bez 

vērtības) un tās faktiskā tirgus vērtība, atbilstoši 2015.gada 02.oktobrī sastādītajam 

Automašīnas faktiskās vērtības aktam Nr. 3644/02, ko sastādījis sauszemes 

transportlīdzekļu tehniskais eksperts Jānis Vanhanens, sertifikāts Nr. AA 304, ir noteikta 

200 EUR apmērā, tai skaitā PVN, pamatojoties uz Publiskas personas mantas atsavināšanas 

likuma 4., 5., 8., 9., 10. un 11. pantiem, likuma „Par pašvaldībām” 21.pantu un LR Ministru 

kabineta 01.02.2011. noteikumiem Nr.109 „Kārtība, kādā atsavināma publiskas personas 

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

http://www.tervetesnov.lv/


 

S.Laizāns, I.Krūmiņa, L.Karloviča, Dz.Sirsone, I.Deņisova, E.Upītis)  , PRET - nav , 

ATTURAS - nav,  nolemj: 

1. Pārdot atklātā mutiskā izsolē ar augšupejošu soli Tērvetes novada pašvaldībai 

piederošo kustamo mantu – automašīnu VW GOLF VARIANT, valsts reģistrācijas 

numurs FN1143; 

2. Apstiprināt automašīnas VW GOLF VARIANT, valsts reģistrācijas numurs 

FN1143, izsoles noteikumus (lēmuma pielikums), nosakot izsoles nosacīto 

sākumcenu 200 EUR, tai skaitā PVN, apmērā. 

3. Apstiprināt izsoles komisiju sekojošā sastāvā: 

3.1. izsoles komisijas priekšsēdētājs –  

  Tērvetes novada pašvaldības izpilddirektors Māris Berlands, 

       3.2. izsoles komisijas locekļi –  

  domes jurists Ivars Gorskis 

  domes ekonomiste Sandra Latiša. 

4. Publicēt sludinājumu par izsoli Tērvetes novada pašvaldības tīmekļa vietnē 

www.tervetesnov.lv un laikrakstā “Zemgale”. 

 

11.paragrāfs 

Par automašīnas TOYOTA COROLLA atsavināšanu 

D.Reinika 

 

        Tērvetes novada dome ir izskatījusi Finanšu komitejas iesniegto lēmuma projektu ar 

ierosinājumu atsavināt Tērvetes novada pašvaldībai piederošo kustamo mantu – automašīnu 

TOYOTA COROLLA, valsts reģistrācijas numurs DH 2858.   

Ņemot vērā tādus faktiskos apstākļus, ka Tērvetes novada pašvaldībai savu pastāvīgo 

funkciju veikšanai nav nepieciešama šī automašīna, ka augstāk minētās automašīnas 

atlikusī bilances vērtība pēc grāmatvedības uzskaites datiem ir mazāka par 700 EUR (bez 

vērtības) un tās faktiskā tirgus vērtība, atbilstoši 2015.gada 02.oktobrī sastādītajam 

Automašīnas faktiskās vērtības aktam Nr. 3646/02, ko sastādījis sauszemes 

transportlīdzekļu tehniskais eksperts Jānis Vanhanens, sertifikāts Nr. AA 304, ir noteikta 

200 EUR apmērā, tai skaitā PVN, pamatojoties uz Publiskas personas mantas atsavināšanas 

likuma 4., 5., 8., 9., 10. un 11. pantiem, likuma „Par pašvaldībām” 21.pantu un LR Ministru 

kabineta 01.02.2011. noteikumiem Nr.109 „Kārtība, kādā atsavināma publiskas personas 

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

S.Laizāns, I.Krūmiņa, L.Karloviča, Dz.Sirsone, I.Deņisova, E.Upītis) , PRET - nav , 

ATTURAS -  nav, nolemj: 

1. Pārdot atklātā mutiskā izsolē ar augšupejošu soli Tērvetes novada pašvaldībai 

piederošo kustamo mantu – automašīnu TOYOTA COROLLA, valsts reģistrācijas 

numurs DH 2858; 

2. Apstiprināt automašīnas TOYOTA COROLLA, valsts reģistrācijas numurs DH 

2858, izsoles noteikumus (lēmuma pielikums), nosakot izsoles nosacīto sākumcenu 

200 EUR, tai skaitā PVN, apmērā. 

3. Apstiprināt izsoles komisiju sekojošā sastāvā: 

3.1. izsoles komisijas priekšsēdētājs –  

  Tērvetes novada pašvaldības izpilddirektors Māris Berlands, 

       3.2. izsoles komisijas locekļi –  

  domes jurists Ivars Gorskis 

  domes ekonomiste Sandra Latiša. 

4. Publicēt sludinājumu par izsoli Tērvetes novada pašvaldības tīmekļa vietnē 

www.tervetesnov.lv un laikrakstā “Zemgale”. 

 

 

 

http://www.tervetesnov.lv/
http://www.tervetesnov.lv/


 

12.paragrāfs 

Par deklarētās dzīvesvietas anulēšanu  

D.Reinika 

 

Atklāti balsojot: PAR - 8 (D. Reinika, L.Karloviča,  S.Laizāns,  I. Deņisova, Dz. 

Sirsone, A. Bruss, I.Krūmiņa, E.Upītis), PRET - nav, ATTURAS - nav, NOLEMJ: 

Pieņemt lēmumu Nr.106  "Par deklarētās dzīvesvietas anulēšanu". 

 

 

13.paragrāfs 

Par maksas pakalpojuma sniegšanas pārtraukšanu 

D.Reinika 

 

Tērvetes novada dome, izskatot Finanšu komitejas  iesniegto lēmuma projektu pārtraukt 

Augstkalnes pagasta vieglās automašīnas (ar automašīnas vadītāju) transporta maksas 

pakalpojumu sniegšanu, un konstatējot, ka minētā pakalpojuma sniegšana neietilpst 

pašvaldības autonomo funkciju un publisko pakalpojumu lokā, šāda pakalpojuma sniegšanu 

un sabiedrības interešu īstenošanu šajā jomā var nodrošināt arī citas personas, pamatojoties uz  

likuma „Par pašvaldībām” 21.pantu un Valsts pārvaldes iekārtas likuma 87.pantu, Tērvetes 

novada dome, atklāti, vārdiski balsojot: PAR - 8 (D.Reinika, A.Brusss, S.Laizāns, I.Krūmiņa, 

L.Karloviča, Dz.Sirsone, I.Deņisova, E.Upītis),  PRET -  nav, ATTURAS - nav, nolemj: 

 

1. Pārtraukt Augstkalnes pagasta vieglās automašīnas (ar automašīnas vadītāju) 

transporta maksas pakalpojumu sniegšanu; 

2. Atzīt par spēku zaudējušu Tērvetes novada domes 2014.gada 24.aprīļa sēdes Nr. 4, 8.§ 

lēmuma 4.punktu un tā apakšpunktus. 

 

14.paragrāfs 

Par Tērvetes novada domes saistošo noteikumu Nr.12  “Grozījumi  Tērvetes novada 

domes  2013.gada 21.novembra saistošajos noteikumos Nr. 28   ”Par kapsētu uzturēšanu 

un izmantošanu””  apstiprināšanu 

D.Reinika 

 

Tērvetes novada dome ir izskatījusi Finanšu komitejas iesniegto lēmuma projektu par  

saistošo noteikumu  Nr. 12 “Grozījumi  Tērvetes novada domes  2013.gada 21.novembra 

saistošajos noteikumos Nr. 28   ”Par kapsētu uzturēšanu un izmantošanu”” projektu.  

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

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

Dz.Sirsone, I.Deņisova, E.Upītis), PRET -  nav, ATTURAS - nav, NOLEMJ:  
     

1. Apstiprināt Tērvetes novada domes saistošos noteikumus Nr.12 “Grozījumi  Tērvetes 

novada domes 2013.gada 21. novembra saistošajos noteikumos Nr. 28 ”Par kapsētu 

uzturēšanu un izmantošanu”” (pielikumā); 

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

aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai atzinuma sniegšanai; 

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

iebildumi par pieņemto saistošo noteikumu tiesiskumu, publicēt saistošos noteikumus 

informatīvajā izdevumā „Laikam līdzi” un izlikt  redzamā vietā Tērvetes novada domes ēkā; 

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

 

 

 

 



 

15. paragrāfs 

Par Tērvetes novada pašvaldības kapsētu maksas pakalpojumu apstiprināšanu 

D.Reinika 

 

Tērvetes novada dome ir izskatījusi Finanšu komitejas  iesniegto lēmuma projektu par 

ekonomistes Sandras Latišas iesniegumu par  Tērvetes novada pašvaldības kapsētu maksas 

pakalpojumu apstiprināšanu. 

Pamatojoties uz  likuma „Par pašvaldībām”  21.panta 14.punkta g) apakšpunktu , Tērvetes 

novada domes  Finanšu komiteja , atklāti balsojot: PAR- 8 (D.Reinika, A.Bruss, S.Laizāns, 

I.Krūmiņa, L.Karloviča, Dz.Sirsone, I.Deņisova, E.Upītis) , PRET- nav,  ATTURAS- nav,  

NOLEMJ: 

 

    Ar Tērvetes novada domes saistošo noteikumu Nr.12 "Grozījumi Tērvetes novada 

domes 2013.gada 21.novembra saistošajos noteikumos Nr. 28 "Par kapsētu uzturēšanu 

un izmantošanu"" spēkā stāšanās dienu noteikt šādus Tērvetes novada pašvaldības 

kapsētu maksas pakalpojumus: 

1) Kapavietas maksa: 

a) Vienreizēja maksa par vienu jaunu kapavietu, ja mirušās personas pēdējā deklarētā 

dzīvesvieta bijusi Tērvetes novads  16.50 EUR + PVN; 

b) Vienreizēja maksa par vienu jaunu kapavietu, ja mirusī persona ir Tērvetes novadā 

deklarētā iedzīvotāja laulātais, vecāks vai bērns   16.50 EUR + PVN; 

c) Vienreizēja maksa par vienas vietas ierādīšanu iepriekš izveidotā ģimenes kapavietā   

16.50 EUR + PVN; 

d) Vienreizēja maksa par vienu jaunu kapavietu, ja mirušās personas pēdējā deklarētā 

dzīvesvieta nav bijusi Tērvetes novads 82.65 EUR + PVN; 

2) Maksa par kapavietas rezervēšanu 

a) Vienreizēja maksa par pirmās kapavietas rezervēšanu blakus esošajā apbedījumā 

apbedītās personas pārdzīvojušam laulātam, vecākam vai bērnam, ja apbedītās 

personas pēdējā deklarētā dzīves vieta ir bijusi  Tērvetes novadā,   24.80 EUR + PVN; 

 b) Vienreizēja maksa par otrās un turpmāko kapavietu rezervēšanu personai, kuras 

deklarētā dzīvesvieta ir Tērvetes novadā,  82.65 EUR + PVN; 

c) Vienreizēja maksa par vienas jaunas kapavietas rezervēšanu personai, kuras deklarētā 

dzīvesvieta nav Tērvetes novadā 165.30 EUR + PVN; 

3) Pakalpojumi 

a) Kapličas noma bēru ceremonijai 4.15 EUR + PVN; 

b) Kapličas iznomāšana, diennakts 8.30 EUR + PVN; 

c) Zvanīšana ceremoniju laikā (Priežu kapsētā, Trušu kapsētā) 3.30 EUR + PVN. 

 

 

 

 



 

16.paragrāfs 

Par Tērvetes novada izglītojamo izmaksu apstiprināšanu  

uz 2015. gada 1.septembri 

D.Reinika 

 

      

    Tērvetes novada dome ir izskatījusi Finanšu komitejas  iesniegto lēmuma projektu par  

galvenās grāmatvedes A. Anužas iesniegto izdevumu tāmi par viena skolēna izmaksām 

Tērvetes novada izglītības iestādēs uz 2015.gada 1.septembri.  

     Pamatojoties uz likuma "Par pašvaldībām" 15.panta 4.punktu, Ministru kabineta 1999.gada 

13.jūlija noteikumiem Nr. 250 „Kārtība, kādā veicami pašvaldību savstarpējie norēķini par 

izglītības iestāžu vai sociālās aprūpes iestāžu sniegtajiem pakalpojumiem”, Tērvetes novada 

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

L.Karloviča, Dz.Sirsone, I.Deņisova, E.Upītis), PRET -  nav, ATTURAS - nav, NOLEMJ: 

 

Apstiprināt viena skolēna izmaksas Tērvetes novada  izglītības iestādēs  uz  2015. gada 

1.septembri:  

1) Augstkalnes vidusskolā ar struktūrvienību Bukaišu skola – 118,31 EUR; 

2) Annas Brigaderes pamatskolā ar pirmsskolas grupu „Sprīdītis”- 99,95 EUR. 

 

 

 

 

 

 

 

17.paragrāfs 

Par Tērvetes novada domes saistošo noteikumu Nr.13  “Grozījumi  Tērvetes novada 

domes  2014.gada 19. jūnija  saistošajos noteikumos Nr. 8   „Par pabalstiem ārkārtas 

situācijā, autonomo funkciju un brīvprātīgo iniciatīvu izpildei””  apstiprināšanu 

D.Reinika 

 

Tērvetes novada dome ir izskatījusi Finanšu komitejas iesniegto lēmuma projektu par  

sociālā dienesta vadītājas D.Freidenfeldes un  bāriņtiesas priekšsēdētājas B.Opmanes  

iesniegto saistošo noteikumu Nr.13  “Grozījumi  Tērvetes novada domes  2014.gada 19. 

Jūnija  saistošajos noteikumos Nr. 8 „Par pabalstiem ārkārtas situācijā, autonomo funkciju un 

brīvprātīgo iniciatīvu izpildei”” projektu.  

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

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

Dz.Sirsone, I.Deņisova, E.Upītis), PRET -  nav, ATTURAS - nav, NOLEMJ:  
     

1.  Apstiprināt Tērvetes novada domes saistošos noteikumus Nr.13 “Grozījumi  Tērvetes 

novada domes 2014.gada 19. jūnija saistošajos noteikumos Nr. 8 „Par pabalstiem ārkārtas 

situācijā, autonomo funkciju un brīvprātīgo iniciatīvu izpildei””   (pielikumā); 

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

aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai atzinuma sniegšanai; 

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

par pieņemto saistošo noteikumu tiesiskumu, publicēt saistošos noteikumus informatīvajā 

izdevumā „Laikam līdzi” un izlikt  redzamā vietā Tērvetes novada domes ēkā; 

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

 

 

 



 

18.paragrāfs 

Par Atzinības rakstu un Goda diplomu piešķiršanu 

D.Reinika 

 

    Pamatojoties uz likuma "Par pašvaldībām" 21.pantu, Tērvetes novada nolikumu 

"Par Tērvetes novada domes apbalvojumiem", Tērvetes novada pašvaldības 

apbalvošanas komisijas 2015.gada 15.oktobra sēdes lēmumu un Tērvetes novada 

domes Finanšu komitejas lēmuma projektu , Tērvetes novada dome, atklāti, vārdiski 

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

Dz.Sirsone, I.Deņisova, E.Upītis), PRET - nav,  ATTURAS - nav, NOLEMJ: 

 

1.  Piešķirt Tērvetes novada domes ATZINĪBAS RAKSTU 

 

1. Visvaldim BANZIŅAM            nominācijā "Mūža ieguldījums" 

2. Guntai ČIGĀNEI                       nominācijā "Mūža ieguldījums" 

 

3. Normundam JĒRUMAM           nominācijā "Kultūra" un "Sabiedriskā darbība" 

4. Marijai PELNIKAI                     nominācijā "Izglītība" 

5. Laumai ŠTĀLEI                         nominācijā "Sabiedriskā darbība" 

6. Janīnai TOKAREVAI                nominācijā "Sabiedriskā darbība" 

7. Madaram SONDORAM            nominācijā "Tautsaimniecība" 

8. Valteram BRUSAM                   nominācijā "Tautsaimniecība" 

 

2. Piešķirt Tērvetes novada domes GODA DIPLOMU 

 

1. Guntrai ENGELSONEI            nominācijā "Izglītība" 

2. Ievai ALKSNEI                        nominācijā "Sabiedriskā darbība" 

3. Inai LUKAŽEI                          nominācijā  "Sports" 

4. Inesei PČOLKAI                       nominācijā "Veselības aizsardzība un sociālā aprūpe 

 

3. Pamatojoties uz nolikumu "Par Tērvetes novada domes apbalvojumiem" 2.8. punktu 

nominācijā "Par mūža ieguldījumu" reizē ar Atzinības raksta pasniegšanu piešķirt 

dāvinājumu Euro 150,- (viens simts piecdesmit eiro). 

 

4. Pamatojoties uz nolikumu "Par Tērvetes novada domes apbalvojumiem" 2.1. punktu 

reizē ar Atzinības raksta pasniegšanu piešķirt dāvinājumu Euro 75,- (septiņdesmit 

pieci eiro). 

 

 

19. paragrāfs 

Par zemes gabala „Brīvzemnieki” atsavināšanu 

D.Reinika 

 

Atklāti balsojot: PAR - 8 (D. Reinika, L.Karloviča,  S.Laizāns,  I. Deņisova, Dz. 

Sirsone, A. Bruss, I.Krūmiņa, E.Upītis), PRET - nav, ATTURAS - nav, NOLEMJ: 

Pieņemt lēmumu Nr.107   "Par zemes gabala "Brīvzemnieki'" atsavināšanu". 

 

Sēdi slēdz plkst.12:00 

Nākošā domes sēde  2015.gada   26. novembrī 

 

Sēdes vadītāja                                                                             D.Reinika 

 

Protokoliste                                                                                 I.Meija 



 

 

 

 

 

 

 

 

LATVIJAS REPUBLIKA 

TĒRVETES NOVADA DOME 

Reģ.Nr.90001465562 

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

e-pasts:tervetesnd@zemgale.lv 

 

 

TĒRVETES NOVADA TĒRVETES PAGASTĀ 

 

  LĒMUMS 

 

2015.gada 29. oktobrī                                                                                     Nr.98 

                                                                                                                   (prot.Nr.15, 1.§) 

 

 

Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu, nekustamā īpašuma „Skujas” 

sadalīšanu un nosaukuma piešķiršanu 

 

 

Tērvetes novada dome, izskatot Tautsaimniecības un attīstības komitejas iesniegto 

lēmuma projektu par  A. H. iesniegumu par izstrādātā zemes ierīcības projekta 

apstiprināšanu nekustamā īpašuma „Skujas”, Tērvetes pagasts, Tērvetes novads, 

kadastra numurs /kadastra numurs/, sadalīšanai un nosaukuma piešķiršanu sadalītajam 

zemes gabalam, konstatēja: 

A. H. vēlas sadalīt nekustamo īpašumu „Skujas”, Augstkalnes pagasts, Tērvetes 

novads, kadastra numurs /kadastra numurs/, divās daļās atbilstoši izstrādātajam zemes 

ierīcības projektam. 

   Nekustamais īpašums „Skujas” pieder A. H. un sastāv no divām  zemes vienībām ar 

kopējo platību 17,2 ha - 16,0 ha ar /kadastra apzīmējumu / un 1,2 ha ar kadastra 

apzīmējumu /kadastra apzīmējums/. A. H. īpašuma tiesības uz nekustamo īpašumu 

„Skujas”, Augstkalnes pagasts, Tērvetes novads, reģistrētas Dobeles zemesgrāmatu 

nodaļā Augstkalnes pagasta /zemesgrāmatas nodalījuma Nr. /.  

  Tērvetes novada dome ar 2015.gada 20.augusta sēdes lēmumu Nr. 75 (prot.Nr.13, 

3.paragrāfs) ir pieņēmusi lēmumu izstrādāt zemes ierīcības projektu nekustamā īpašuma 

„Skujas”, Augstkalnes pagasts, Tērvetes novads, sadalīšanai. 

   Zemes ierīcības projektu ir izstrādājusi firma SIA „Rūķis AG”, zemes ierīkotāja 

sertifikāta Nr. BA 106 atbilstoši normatīvo aktu un Tērvetes novada domes lēmuma 

nosacījumiem. 

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

pagasts, Tērvetes novads, zemes vienību ar kadastra apzīmējumu / kadastra apzīmējums/ 

divās atsevišķās zemes vienībās, 1,0 ha un 15,0 ha platībā un konkretizē nekustamā 

īpašuma apgrūtinājumus. Zemes ierīcības projektā paredzētie pasākumi atbilst Tērvetes 

novada teritorijas plānojumam.   

   A. H. vēlas atdalāmajai zemes vienībai piešķirt jaunu nosaukumu – „Čiekuri”. 

Saskaņā ar LR MK 2011.gada 12.aprīļa noteikumu Nr. 288 „Zemes ierīcības projekta 

izstrādes noteikumi” 31.punktu, ja pašvaldība zemes ierīcības projektu apstiprina, 

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



 

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

un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanu vai maiņu. 

    Ņemot vērā augstāk minētos lietas faktiskos apstākļus un šim protokolam pievienoto 

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

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

12.04.2011. noteikumu Nr. 288 „Zemes ierīcības projekta izstrādes noteikumi” 30. un 

31. punktu un LR MK 20.06.2006. noteikumiem Nr. 496 „Nekustamā īpašuma 

lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un 

maiņas kārtība”, Tērvetes novada dome, NOLEMJ : 

 

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

nekustamā īpašuma „Skujas”, Augstkalnes pagasts, Tērvetes novads, zemes vienību ar 

kadastra apzīmējumu /kadastra apzīmējums/  divās atsevišķās zemes vienībās, 15,0 ha 

un 1,0 ha platībā un piešķirot sadalītajam nekustamajam īpašumam sekojošus 

nosaukumus un lietošanas mērķus: 

1.1. zemes vienībai ar kopējo platību 1,0 ha atstāt iepriekšējo nosaukumu – „Skujas”, 

Augstkalnes pagasts, Tērvetes novads, un visā tā platībā noteikt nekustamā īpašuma 

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

(NĪLM kods – 0101). 

1.2. atdalītajai zemes vienībai ar kopējo platību 15,0 ha piešķirt nosaukumu – 

„Čiekuri”, Augstkalnes pagasts, Tērvetes novads, un visā tā platībā noteikt 

nekustamā īpašuma lietošanas mērķi - zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība 

ir lauksaimniecība (NĪLM kods – 0101). 

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

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

tiesu namā Atmodas ielā 19, Jelgava, LV - 3007 . 

 

Domes priekšsēdētāja                                                         D.Reinika 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

 

 

LATVIJAS REPUBLIKA 

TĒRVETES NOVADA DOME 

Reģ.Nr.90001465562 

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

e-pasts:tervetesnd@zemgale.lv 

 

 

TĒRVETES NOVADA TĒRVETES PAGASTĀ 

 

  LĒMUMS 

 

2015.gada 29.oktobrī                                                                                   Nr.99 

                                                                                                                   (prot.Nr.15, 2.§) 

 

Par nekustamā īpašuma „Griezes” sadalīšanu un 

nosaukuma piešķiršanu 

 
 

Tērvetes novada dome, izskatot Tautsaimniecības un attīstības komitejas iesniegto 

lēmuma projektu par M. zemnieku saimniecības „KVIETES” pārvaldnieka ar paraksta 

tiesībām G. M., /personas kods/, iesniegumu nekustamā īpašuma „Griezes”, Bukaišu 

pagasts, Tērvetes novads, sadalīšanu un nosaukuma piešķiršanu, konstatēja: 

Nekustamais īpašums „Griezes”, Bukaišu pagasts, Tērvetes novads, pieder M. 

zemnieku saimniecībai „KVIETES”, /reģistrācijas Nr./, un sastāv no divām zemes 

vienībām ar to kopējo platību 13,7 ha – zemes vienība ar  kadastra apzīmējumu 

/kadastra apzīmējums / 13,0 ha platībā un zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 

/kadastra apzīmējums /   0,7 ha platībā. M. zemnieku saimniecības „KVIETES” īpašuma 

tiesības uz nekustamo īpašumu „Griezes”, Bukaišu pagasts, Tērvetes novads, reģistrētas 

Dobeles zemesgrāmatu nodaļas Bukaišu pagasta zemesgrāmatas nodalījumā Nr. 21. 

Iesniegumā zemnieku saimniecība norāda, ka vēlas no tai piederošā zemes īpašuma 

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

apzīmējumu /kadastra apzīmējums/, platība 0,7 ha,  un atdalāmajam zemes nogabalam 

piešķirt jaunu nosaukumu „Graviņas”, Bukaišu pagasts, Tērvetes novads. 

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

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

vienības ar kadastra apzīmējumu /kadastra apzīmējums/ atdalīšanai no nekustamā 

īpašuma „Griezes” nav nepieciešama. 

Ievērojot minēto un pamatojoties uz Nekustamā īpašuma valsts kadastra likumu, 

Zemes ierīcības likumu, likuma „Par pašvaldībām” 21.pantu, Administratīvo teritoriju 

un apdzīvoto vietu likumu un LR MK  2006.gada 20.jūnija noteikumiem Nr. 496 

“Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas 

mērķu noteikšanas un maiņas kārtība”, Tērvetes novada dome, NOLEMJ: 

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

/kadastra numurs/, visu zemes vienību ar kadastra apzīmējumu /kadastra apzīmējums/, 

0,7 ha platībā; 

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

numurs /, atdalāmajai zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu /kadastra apzīmējums/, 



 

0,7 ha platībā, piešķirt jaunu nosaukumu – „Graviņas”, Bukaišu pagasts, Tērvetes 

novads, un noteikt nekustamā īpašuma lietošanas mērķi – zeme, uz kuras galvenā 

saimnieciskā darbība ir mežsaimniecība  (NĪLM kods – 0201); 

3. Paliekošajai zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu /kadastra apzīmējums/ atstāt 

nosaukumu „Griezes”, Bukaišu pagasts, Tērvetes novads, nosakot zemes lietošanas 

mērķi - 0101, zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība; 

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

Administratīvajā rajona tiesā Antonijas ielā 6, Rīga, LV-1010 vai Administratīvās rajona 

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

 

 

Domes priekšsēdētāja                                                                D.Reinika 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

 

 

 

 

 

LATVIJAS REPUBLIKA 

TĒRVETES NOVADA DOME 

Reģ.Nr.90001465562 

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

e-pasts:tervetesnd@zemgale.lv 

 

 

TĒRVETES NOVADA TĒRVETES PAGASTĀ 

 

  LĒMUMS 

 

2015.gada 29.oktobrī                                                                                   Nr.100 

                                                                                                                   (prot.Nr.15, 3.§) 

 

 

Par nekustamā īpašuma „Jāzepi” sadalīšanu un 

nosaukuma piešķiršanu 

 
 

Tērvetes novada dome, izskatot Tautsaimniecības un attīstības komitejas iesniegto 

lēmuma projektu par A. Z., /personas kods/, iesniegumu par nekustamā īpašuma 

„Jāzepi”, Augstkalnes pagasts, Tērvetes novads, sadalīšanu un nosaukuma piešķiršanu, 

konstatēja: 

Nekustamais īpašums „Jāzepi”, Augstkalnes pagasts, Tērvetes novads, pieder A. Z., 

un sastāv no piecām zemes vienībām ar to kopējo platību 5,24 ha - zemes vienības ar 

kadastra apzīmējumiem /kadastra apzīmējumi /-  platība 1,14 ha, /kadastra apzīmējums/ 

- platība 0,45 ha, /kadastra apzīmējums/- platība 1,19 ha, /kadastra apzīmējums/-  platība 

0,58 ha un /kadastra apzīmējums/- platība 1,88 ha. Nekustamā īpašuma tiesības uz 

nekustamo īpašumu „Jāzepi”, Augstkalnes pagasts, Tērvetes novads, reģistrētas Dobeles 

zemesgrāmatu nodaļas Augstkalnes pagasta /zemesgrāmatas nodalījumā Nr./ . 

Iesniegumā  A. Z. norāda, ka vēlas no tam piederošā zemes īpašuma „Jāzepi”, 

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

apzīmējumu /kadastra apzīmējums/- platība 1,19 ha,/ kadastra apzīmējums/- platība 1,19 

ha un atdalāmajām zemes vienībām piešķirt jaunu nosaukumu „Draudziņi”, Augstkalnes 

pagasts, Tērvetes novads. 

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

ierīcības likuma 8.panta nosacījumiem, zemes ierīcības projekta izstrāde zemes vienību 

visā to platībā ar kadastra apzīmējumu /kadastra apzīmējums/ - platība 1,19 ha un 

/kadastra apzīmējums/ - platība 1,88 ha, atdalīšanai no nekustamā īpašuma „Jāzepi” nav 

nepieciešama. 

Ievērojot minēto un pamatojoties uz Nekustamā īpašuma valsts kadastra likumu, 

Zemes ierīcības likumu, likuma „Par pašvaldībām” 21.pantu, Administratīvo teritoriju 

un apdzīvoto vietu likumu un LR MK 2006.gada 20.jūnija noteikumiem Nr. 496 

“Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas 

mērķu noteikšanas un maiņas kārtība”, Tērvetes novada dome, NOLEMJ: 

1. Atdalīt no nekustamā īpašuma „Jāzepi”, Augstkalnes  pagasts, Tērvetes novads, 

/kadastra numurs /, zemes vienības ar kadastra apzīmējumu /kadastra apzīmējums/, visā 



 

tās plātībā 1,19 ha, un ar kadastra apzīmējumu /kadastra apzīmējums /  visā tās platībā 

1,88 ha; 

2. No nekustamā īpašuma „Jāzepi”, Augstkalnes pagasts, Tērvetes novads, /kadastra 

numurs/, atdalāmajām zemes vienībām ar kadastra apzīmējumu / kadastra apzīmējums/ - 

1,19 ha platībā, un ar kadastra apzīmējumu /kadastra apzīmējums/ - 1,88 ha platībā, 

piešķirt jaunu nosaukumu – „Draudziņi”, Augstkalnes pagasts, Tērvetes novads, un 

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

darbība ir lauksaimniecība  (NĪLM kods – 0101); 

3. Paliekošajām zemes vienībām ar kadastra apzīmējumu /kadastra apzīmējums/-  

1,14 ha platībā,  /kadastra apzīmējums / -  0,45 ha platībā un ar /kadastra apzīmējums /- 

0,58 ha platībā, atstāt nosaukumu „Jāzepi”, Augstkalnes pagasts, Tērvetes novads, 

nosakot zemes lietošanas mērķi - 0101, zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir 

lauksaimniecība; 

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

Administratīvajā rajona tiesā Antonijas ielā 6, Rīga, LV-1010 vai Administratīvās rajona 

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

 

 

Domes priekšsēdētāja                                                     D.Reinika 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

 

 

 

 

 

LATVIJAS REPUBLIKA 

TĒRVETES NOVADA DOME 

Reģ.Nr.90001465562 

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

e-pasts:tervetesnd@zemgale.lv 

 

 

TĒRVETES NOVADA TĒRVETES PAGASTĀ 

 

  LĒMUMS 

 

2015.gada 29.oktobrī                                                                                   Nr.101 

                                                                                                                   (prot.Nr.15, 4.§) 

 

Par nekustamā īpašuma „Jauntišas” sadalīšanu un 

nosaukuma piešķiršanu 

 

 

Tērvetes novada dome, izskatot Tautsaimniecības un attīstības komitejas iesniegto 

lēmuma projektu par E. U., /personas kods/ iesniegumu nekustamā īpašuma „Jauntišas”, 

Tērvetes pagasts, Tērvetes novads, sadalīšanu un nosaukuma piešķiršanu, konstatēja: 

Nekustamais īpašums „Jauntišas”, Tērvetes pagasts, Tērvetes novads, pieder E. U., un 

sastāv no divām zemes vienībām ar to kopējo platību 1,72 ha – zemes vienība ar 

kadastra apzīmējumu /kadastra apzīmējums/, 0,88 ha platībā, un zemes vienība ar 

kadastra apzīmējumu /kadastra apzīmējums/, 0,84 ha platībā. Nekustamā īpašuma 

tiesības uz nekustamo īpašumu „Jauntišas”, Tērvetes pagasts, Tērvetes novads, 

reģistrētas Dobeles zemesgrāmatu nodaļas Tērvetes pagasta /zemesgrāmatas nodalījumā 

Nr. / 

Iesniegumā E. U. norāda, ka vēlas no tam piederošā zemes īpašuma „Jauntišas”, 

Tērvetes pagasts, Tērvetes novads, atdalīt visu zemes vienību ar  kadastra apzīmējumu 

/kadastra apzīmējums/, platība 0,84 ha,  un atdalāmajai zemes vienībai piešķirt jaunu 

nosaukumu „Priedulāji”, Tērvetes pagasts, Tērvetes novads. 

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

ierīcības likuma 8.panta nosacījumiem, zemes ierīcības projekta izstrāde visai zemes 

vienības ar kadastra apzīmējumu /kadastra apzīmējums/ atdalīšanai no nekustamā 

īpašuma „Jauntišas” nav nepieciešama. 

Ievērojot minēto un pamatojoties uz Nekustamā īpašuma valsts kadastra likumu, 

Zemes ierīcības likumu, likuma „Par pašvaldībām” 21.pantu, Administratīvo teritoriju 

un apdzīvoto vietu likumu un LR MK 2006.gada 20.jūnija noteikumiem Nr. 496 

“Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas 

mērķu noteikšanas un maiņas kārtība”, Tērvetes novada dome, NOLEMJ: 

1. Atdalīt no nekustamā īpašuma „Jauntišas”, Tērvetes  pagasts, Tērvetes novads, 

/kadastra numurs / visu zemes vienību ar kadastra apzīmējumu /kadastra apzīmējums /, 

0,84 ha platībā; 

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

numurs /, atdalāmajai zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu /kadastra apzīmējums/, 

0,84 ha platībā, piešķirt jaunu nosaukumu – „Priedulāji”, Tērvetes pagasts, Tērvetes 



 

novads, un noteikt nekustamā īpašuma lietošanas mērķi – zeme, uz kuras galvenā 

saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība  (NĪLM kods – 0101); 

3. Paliekošajai zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu /kadastra apzīmējums/ atstāt 

nosaukumu „Jauntišas”, Tērvetes pagasts, Tērvetes novads, nosakot zemes lietošanas 

mērķi - 0101, zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība; 

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

Administratīvajā rajona tiesā Antonijas ielā 6, Rīga, LV-1010 vai Administratīvās rajona 

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

 

Domes priekšsēdētāja                                                                        D.Reinika 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 
 

 

 

 

LATVIJAS REPUBLIKA 

TĒRVETES NOVADA DOME 

Reģ.Nr.90001465562 

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

e-pasts:tervetesnd@zemgale.lv 

 

 

TĒRVETES NOVADA TĒRVETES PAGASTĀ 

 

  LĒMUMS 

 

2015. gada 29. oktobrī                                                                                       Nr.102 

                                                                                                                   (prot.Nr.15, 5.§) 

 

Par zemes nomas tiesību pārtraukšanu 

 

 

Tērvetes novada dome, izskatot Tautsaimniecības un attīstības komitejas iesniegto 

lēmuma projektu par zemes nomas tiesības pārtraukšanu R. L., /personas kods /, uz 

Tērvetes novada pašvaldības zemes gabala daļu 0,05 ha kopplatībā zemes īpašumā 

„Kroņauces ciemats”, Tērvetes pagasts, Tērvetes novads, konstatēja:  

R. L. ir piešķirtas zemes nomas tiesības uz Tērvetes novada pašvaldības zemes 

gabala daļu 0,05 ha kopplatībā personiskās palīgsaimniecības vajadzībām zemes 

īpašumā „Kroņauces ciemats”, Tērvetes pagasts, Tērvetes novads, /kadastra numurs/. 

2015.gada 24.septembrī Tērvetes novada dome ir saņēmusi R. L. iesniegumu par 

atteikšanos no minētā zemes gabala nomas tiesībām ar 2016.gada 01.janvāri.  

Ņemot vērā iepriekš minēto un pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.pantu, 

LR MK 2007.gada 30.oktobra noteikumiem Nr. 735 „Noteikumi par publiskas personas 

zemes nomu” un noslēgtā nomas līguma nosacījumiem, Tērvetes novada dome, 

NOLEMJ: 

Ar 2016.gada 01.janvāri pārtraukt R. L., /personas kods/, nomas tiesības uz zemes 

gabala daļu 0,05 ha kopplatībā zemes īpašumā „Kroņauces ciemats”, Tērvetes pagasts, 

Tērvetes novads, /kadastra numurs /. 

Lēmumu var pārsūdzēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās brīža 

Administratīvajā rajona tiesā Antonijas ielā 6, Rīga, LV-1010 vai Administratīvās rajona 

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

 

 

Domes priekšsēdētāja                                                          D.Reinika 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 

 

 

 

LATVIJAS REPUBLIKA 

TĒRVETES NOVADA DOME 

Reģ.Nr.90001465562 

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

e-pasts:tervetesnd@zemgale.lv 

 

 

TĒRVETES NOVADA TĒRVETES PAGASTĀ 

 

  LĒMUMS 

 

2015.gada 29.oktobrī                                                                                   Nr.103 

                                                                                                                   (prot.Nr.15, 6.§) 

 

 

Par pašvaldībai piekritīgas zemes piešķiršanu nomā 

 

 

Tērvetes novada dome, izskatot Tautsaimniecības un attīstības komitejas iesniegto 

lēmuma projektu par L. V., /personas kods /, iesniegumu ar lūgumu Tērvetes novada 

pašvaldībai iznomāt lauksaimniecībā izmantojamo zemi 0,05 ha platībā 

palīgsaimniecības vajadzībām pašvaldības zemes īpašumu ”Centra mazdārziņi”, 

Augstkalnes pagasts, Tērvetes novads, /kadastra Nr. /, konstatēja:  

Tērvetes novada pašvaldības zemes īpašumā ”Centra  mazdārziņi” ar kadastra 

numuru /kadastra Nr/. ir neiznomāta, Tērvetes novada pašvaldībai piekritīga 

lauksaimniecībā izmantojamās zemes vienības daļa 0,05 ha platībā, kas atbilstoši likuma 

"Par zemes reformu Latvijas Republikas lauku apvidos" 7.pantam, paredzēta personisko 

palīgsaimniecību vajadzībām.  

Citas personas uz minētās zemes vienības daļas nomu nav pieteikušās. 

Saskaņā ar LR MK 2007.gada 30.oktobra noteikumu Nr. 735 „Noteikumi par 

publiskas personas zemes nomu” 16.2.punktu, informācija par iespējām nomāt konkrēto 

zemesgabalu nav obligāti iepriekš publiskojama, ja tiek iznomāti  neapbūvēti 

zemesgabali, kuri tiek izmantoti personisko palīgsaimniecību vajadzībām atbilstoši 

likuma "Par zemes reformu Latvijas Republikas lauku apvidos" 7.pantam. 

Saskaņā ar Tērvetes novada domes 2015.gada 22.janvāra saistošo noteikumu Nr. 1 

„Tērvetes novada pašvaldībai piekrītošo un piederošo neapbūvētu zemesgabalu nomas 

maksas noteikšanas kārtība” 3.1.1.punktu, zemes nomas maksas apmērs zemesgabaliem 

platībā līdz 0,5 hektāriem  (ieskaitot), tiek noteikts 1,5 % apmērā no zemesgabala 

kadastrālās vērtības gadā. 

Saskaņā ar Tērvetes novada domes 2015.gada 22.janvāra noteikumiem „Tērvetes novada 

pašvaldības piekrītošo un piederošo neapbūvētu zemesgabalu iznomāšanas kārtība”   

11.punktu, zemes nomas līgumi bez apbūves tiesībām tiek slēgti uz laiku līdz 5 (pieciem) 

gadiem. 
Ņemot vērā iepriekš minēto un papildus pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 

14.panta otrās daļas 3.punktu, Tērvetes novada dome, NOLEMJ: 

1. Sākot ar 2016.gada 01.janvāri iznomāt L. V., /personas kods /, Tērvetes novada 

pašvaldības lauksaimniecībā izmantojamo zemes vienības daļu 0,05 ha kopplatībā 



 

personiskās palīgsaimniecības vajadzībām pašvaldības zemes īpašumā ”Centra 

mazdārziņi”, Augstkalnes pagasts, Tērvetes novads,  /kadastra Nr. /,  nosakot: 

1.1. nomas termiņu uz 5 (pieciem) gadiem; 

       1.2. zemes nomas maksu 1,5 % apmērā no zemesgabala kadastrālās vērtības 

gadā (neieskaitot PVN), paredzot, ka Tērvetes novada domei ir tiesības vienpusēji 

mainīt zemes nomas maksu saskaņā ar spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem, tai skaitā 

saistošajiem noteikumiem; 

1.3. zemes nomas līgums ar Tērvetes novada pašvaldību ir jānoslēdz līdz 2015.gada 

31.decembrim.  

2. Pilnvarot Tērvetes novada pašvaldības izpilddirektoru Māri Berlandu noslēgt 

lēmumam atbilstošu zemes nomas līgumu un veikt lēmuma izpildes kontroli. 

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

Administratīvajā rajona tiesā Antonijas ielā 6, Rīga, LV-1010 vai Administratīvās rajona 

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

 

Domes priekšsēdētāja                                                         D.Reinika 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 

 

 

 

LATVIJAS REPUBLIKA 

TĒRVETES NOVADA DOME 

Reģ.Nr.90001465562 

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

e-pasts:tervetesnd@zemgale.lv 

 

 

TĒRVETES NOVADA TĒRVETES PAGASTĀ 

 

  LĒMUMS 

 

2015.gada 29.oktobrī                                                                                   Nr.104 

                                                                                                                   (prot.Nr.15, 7.§) 

 

 

Par pašvaldībai piekritīgas zemes piešķiršanu nomā 

 

 

Tērvetes novada dome, izskatot Tautsaimniecības un attīstības komitejas iesniegto 

lēmuma projektu par M. E., /personas kods/, iesniegumu ar lūgumu Tērvetes novada 

pašvaldībai iznomāt lauksaimniecībā izmantojamo zemes vienības daļu 0,65 ha platībā 

palīgsaimniecības vajadzībām pašvaldības zemes īpašumu ”Rijas”, Bukaišu pagasts, 

Tērvetes novads, /kadastra Nr. /,  konstatēja:  

Tērvetes novada pašvaldības zemes īpašumā ”Rijas”, Bukaišu pagasts, Tērvetes 

novads, /kadastra Nr./, ir neiznomāta, Tērvetes novada pašvaldībai piekritīga 

lauksaimniecībā izmantojamās zemes vienības daļa 0,65 ha platībā, kas atbilstoši likuma 

"Par zemes reformu Latvijas Republikas lauku apvidos" 7.pantam, paredzēta personisko 

palīgsaimniecību vajadzībām.  

Pēc M. E. iesnieguma saņemšanas un informācijas publiskošanas 2015.gada 

28.septembrī par augstāk norādīto, iznomājamo zemes vienības daļu Tērvetes novada 

domes ēkā un tīmekļa vietnē www.tervetesnov.lv, citas personas uz minētās zemes 

vienības daļas nomu nav pieteikušās. 

Saskaņā ar Tērvetes novada domes 2015.gada 22.janvāra saistošo noteikumu Nr. 1 

„Tērvetes novada pašvaldībai piekrītošo un piederošo neapbūvētu zemesgabalu nomas 

maksas noteikšanas kārtība” 3.1.2. punktu, zemes gabaliem platībā no 0,5 hektāriem līdz 

2 hektāriem (ieskaitot) nomas maksa tiek noteikta 2 % no zemesgabala kadastrālās 

vērtības gadā. 

Saskaņā ar Tērvetes novada domes 2015.gada 22.janvāra noteikumiem „Tērvetes 

novada pašvaldības piekrītošo un piederošo neapbūvētu zemesgabalu iznomāšanas 

kārtība”   11.punktu, zemes nomas līgumi bez apbūves tiesībām tiek slēgti uz laiku līdz 5 

(pieciem) gadiem. 

Ņemot vērā iepriekš minēto un papildus pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 

14.panta otrās daļas 3.punktu, Tērvetes novada dome, NOLEMJ: 

1. Sākot ar 2016.gada 01. janvāri iznomāt M. E., /personas kods /, Tērvetes novada 

pašvaldības lauksaimniecībā izmantojamo zemes vienības daļu 0,65 ha platībā 

palīgsaimniecības vajadzībām pašvaldības zemes īpašumā ”Rijas”, Bukaišu pagasts, 

Tērvetes novads, /kadastra Nr. /, nosakot: 

 1.1. nomas termiņu uz 5 (pieciem) gadiem; 

http://www.tervetesnov.lv/


 

       1.2. zemes nomas maksu 2,0 % apmērā no zemesgabala kadastrālās vērtības 

gadā (neieskaitot PVN), paredzot, ka Tērvetes novada domei ir tiesības vienpusēji 

mainīt zemes nomas maksu saskaņā ar spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem, tai skaitā 

saistošajiem noteikumiem; 

1.3. zemes nomas līgums ar Tērvetes novada pašvaldību ir jānoslēdz līdz 2015.gada 

31.decembrim.  

2. Pilnvarot Tērvetes novada pašvaldības izpilddirektoru Māri Berlandu noslēgt 

lēmumam atbilstošu zemes nomas līgumu un veikt lēmuma izpildes kontroli. 

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

Administratīvajā rajona tiesā Antonijas ielā 6, Rīga, LV-1010 vai Administratīvās rajona 

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

 

Domes priekšsēdētāja                                                                     D.Reinika 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 

 

 

 

LATVIJAS REPUBLIKA 

TĒRVETES NOVADA DOME 

Reģ.Nr.90001465562 

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

e-pasts:tervetesnd@zemgale.lv 

 

 

TĒRVETES NOVADA TĒRVETES PAGASTĀ 

 

  LĒMUMS 

 

2015.gada 29.oktobrī                                                                                   Nr.105 

                                                                                                                   (prot.Nr.15, 8.§) 

 

Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamam īpašumam  

„Lieljūgaiņi” ,  „Geizeri” 

 

 

Tērvetes novada dome, izskatot Tautsaimniecības un attīstības komitejas iesniegto 

lēmuma projektu par J. Z. un K. L. iesniegumu ar lūgumu pārkārtot zemes īpašumu 

„Lieljūgaiņi” un „Geizeri” robežas, lai sekmētu daļas no zemes gabala „Lieljūgaiņi” 

atsavināšanu un abu īpašumu sakārtošanu, konstatēja: 

Nekustamais īpašums „Lieljūgaiņi”, Tērvetes pagasts, Tērvetes novads, pieder J. Z., 

/personas kods/,  un sastāv no četriem  zemes gabaliem 81,13 ha platībā, kadastra 

apzīmējumiem - /kadastra apzīmējums/- 10,9  ha, /kadastra apzīmējums/ - 26,2 ha, 

/kadastra apzīmējums/- 5,43 ha, /kadastra apzīmējums/ - 38,6 ha. J. Z. īpašuma 

tiesības uz minēto īpašumu reģistrētas Dobeles zemesgrāmatu nodaļā Tērvetes pagasta 

/zemesgrāmatas nodalījumā Nr. /. 

Nekustamais īpašums „Geizeri”, Tērvetes pagasts, Tērvetes novads, pieder K. L., 

/personas kods /, un sastāv no viena zemes gabala 0,45 ha platībā, /kadastra 

apzīmējums/. K. L. īpašuma / zemesgrāmatas nodalījuma Nr./. 

J. Z. un K. L. vēlas atdalīt no nekustamā īpašuma „Lieljūgaiņi”, Tērvetes pagasts, 

Tērvetes novads, zemes gabalu 0,1 ha platībā no zemes gabala ar kadastra apzīmējumu 

/kadastra apzīmējums/ un pievienot to nekustamajam īpašumam „Geizeri”, Tērvetes 

pagasts, Tērvetes novads. 

Zemes ierīcības projektu ir izstrādājusi firma SIA „Rūķis AG”, zemes ierīkotāja 

sertifikāta sērija BA Nr.561, atbilstoši normatīvo aktu un Tērvetes novada domes 

lēmuma nosacījumiem. 

 Zemes ierīcības projekts paredz pārkārtot zemes vienību „Lieljūgaiņi” un „Geizeri” 

robežas. Pēc robežu pārkārtošanas īpašumam „Geizeri” izveidojas platība 0,57 ha ar 

kadastra apzīmējumu /kadastra apzīmējums/ un īpašumam „Lieljūgaiņi”, /kadastra 

apzīmējums/,  izveidojas 5,31 ha.  Zemes ierīcības projektā paredzētie pasākumi atbilst 

Tērvetes novada teritorijas plānojumam. 

Saskaņā ar LR MK 2011.gada 12.aprīļa noteikumu Nr. 288 „Zemes ierīcības projekta 

izstrādes noteikumi” 31.punktu, ja pašvaldība zemes ierīcības projektu apstiprina, 

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

piešķiršanu, ja pēc zemes ierīcības darbiem paredzēts izveidot jaunu adresācijas 

objektu un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanu vai maiņu. 



 

    Ņemot vērā augstāk minētos lietas faktiskos apstākļus un šim protokolam 

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

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

12.04.2011. noteikumu Nr. 288 „Zemes ierīcības projekta izstrādes noteikumi” 30. un 

31. punktu un LR MK 20.06.2006. noteikumiem Nr. 496 „Nekustamā īpašuma 

lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un 

maiņas kārtība”, Tērvetes novada dome, NOLEMJ: 

 

1.Apstiprināt izstrādāto zemes ierīcības projektu, pārkārtojot zemes vienību 

„Lieljūgaiņi” un „Geizeri” robežas, piešķirot sadalītajam nekustamajam īpašumam 

sekojošus nosaukumus un lietošanas mērķus: 

1.1. zemes vienībai „Lieljūgaiņi”, /kadastra apzīmējums /, ar kopējo platību 5,31 ha 

atstāt iepriekšējo nosaukumu – „Lieljūgaiņi”, Tērvetes pagasts, Tērvetes novads, un 

visā tās platībā noteikt nekustamā īpašuma lietošanas mērķi – lauksaimniecība, kods 

0101; 

1.2. atdalītajai un pievienojamai   zemes vienībai ar platību 0,57 ha piešķirt 

nosaukumu – „Geizeri”, Tērvetes pagasts, Tērvetes novads, /kadastra apzīmējums/, un 

visā tās platībā noteikt nekustamā īpašuma lietošanas mērķi – lauksaimniecība, kods 

0101. 

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

Administratīvajā rajona tiesā Antonijas ielā 6, Rīga, LV-1010 vai Administratīvās 

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

 

 

Domes priekšsēdētāja                                                                    D.Reinika 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

 

 

LATVIJAS REPUBLIKA 

TĒRVETES NOVADA DOME 

Reģ.Nr.90001465562 

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

e-pasts:tervetesnd@zemgale.lv 

 

 

TĒRVETES NOVADA TĒRVETES PAGASTĀ 

 

  LĒMUMS 

 

2015.gada 29.oktobrī                                                                                   Nr.106 

                                                                                                                   (prot.Nr.15, 12.§) 

 

 

Par deklarētās dzīvesvietas anulēšanu  

 

 

 Tērvetes novada dome ir izskatījusi Finanšu komitejas iesniegto lēmuma projektu par J. L. 

deklarētas dzīvesvietas anulēšanu nekustamajā īpašumā /adrese/, Zelmeņi, Tērvetes pagasts, 

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

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

apstākļus, tika konstatēts: 

2015.gada 03.septembrī Tērvetes novada dome ir saņēmusi nekustamā īpašuma  /adrese/, 

Zelmeņi, Tērvetes pagasts, Tērvetes novads, īpašnieces S. R. iesniegumu ar lūgumu anulēt 

ziņas par J.L. deklarēto dzīvesvietu adresē /adrese/, Zelmeņi, Tērvetes pagasts, Tērvetes 

novads, jo minētajai personai nav tiesiska pamata atrasties šajā adresē. 

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

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

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

ir tiesisks pamats deklarēt dzīvesvietu pēc attiecīgās adreses. 

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

kurā ietverts motivēts lūgums pārbaudīt ziņas par deklarēto dzīvesvietu, var iesniegt attiecīgā 

nekustamā īpašuma īpašnieks vai cita ieinteresēta persona. Par iesniegumu iestāde paziņo 

dzīvesvietas deklarētājam un uzaicina viņu sniegt paskaidrojumu. 

Vadoties no minētā, S. R., kā nekustamā īpašuma /adrese/, Zelmeņi, Tērvetes pagasts, 

Tērvetes novads, īpašniece ietilpst to personu lokā, kam ir tiesības lūgt pārbaudīt ziņas par 

personu deklarēto dzīvesvietu adresē, un secīgi lūgt anulēt ziņas par personu deklarēto 

dzīvesvietu adresē /adrese/, Zelmeņi, Tērvetes pagasts, Tērvetes novads, bet Tērvetes novada 

domei pienākums pārbaudīt personu deklarēto ziņu patiesumu šajā adresē. 

Ievērojot minēto J. L., saskaņā ar Dzīvesvietas deklarēšanas likuma 11.panta 3.punktu, 

tika informēts par iesniegto iesniegumu un uzaicināts iesniegt Tērvetes novada domē 

paskaidrojumu un dokumentus, kas apliecina tiesisko pamatu dzīvot deklarētajā dzīvesvietā, 

nosūtot ierakstītu vēstuli uz J. L. atrašanās vietu /adrese /  

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

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

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

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



 

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

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

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

ziņu pārbaudes normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā un motivēta lēmuma pieņemšanas par 

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

dokumentus, kas apliecina citu tiesisko pamatu dzīvot deklarētajā dzīvesvietā. 

2015.gada 23.septembrī Tērvetes novada dome ir saņēmusi  J. L. iesniegumu, kurā viņš 

norāda, ka deklarējis savu dzīves vietu adresē /adrese/, Zelmeņi, Tērvetes pagasts, Tērvetes 

novads, kā šī nekustamā īpašuma īpašnieces S. R. meitas  M.L. vīrs. Lai arī šobrīd viņa 

laulība ar M. L. ir šķirta un M. L. ir pārcēlusies uz dzīvi citā vietā, ieskata, ka ir saglabājis 

savas tiesības dzīvot šajā nekustamajā īpašumā. 

Ievērojot minēto, veicot faktisko apstākļu juridisko novērtējumu, Tērvetes novada dome 

konstatē, ka : 

S. R. savā iesniegumā ir apliecinājusi, ka vēlas anulēt viņai piederošajā nekustamajā 

īpašumā /adrese/, Zelmeņi, Tērvetes pagasts, Tērvetes novads, J. L. deklarēto dzīvesvietu. 

J.L. faktiski nedzīvo nekustamajā īpašumā /adrese/, Zelmeņi, Tērvetes pagasts, Tērvetes 

novads, un atrodas soda izciešanas vietā / adrese /. 

Saskaņā ar  Civillikuma 1036.pantu, īpašums dod īpašniekam vienam pašam pilnīgas 

varas tiesības pār lietu. 

Saskaņā ar  Civillikuma 1039.pantu, īpašnieks var aizliegt visiem citiem ietekmēt viņa 

lietu, kā arī to lietot vai izmantot, kaut arī pašam no tam nerastos nekāds zaudējums. 

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

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

dzīvesvietā  

Kā atzinis savos spriedumos Augstākās tiesas Senāta Administratīvo lietu departaments 

(piem. 2009.gada 11.decembra lietā Nr. SKA – 395/2009), piemērojot Dzīvesvietas 

deklarēšanas likuma 12.panta pirmās daļas 2.punktu, iestādei ir pienākums pārliecināties, kas 

veido personas tiesisko pamatu dzīvot deklarētajā dzīvesvietā un, vai personas tiesiskais 

pamats dzīvot deklarētajā dzīvesvietā ir zudis. 

Dzīvesvietas deklarēšanas likuma 3.panta otrā daļa noteic, ka personai ir tiesisks pamats 

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

attiecībā uz to ir noslēgts īres vai nomas līgums vai šā īpašuma lietošanas tiesības tā ieguvusi 

uz laulības, radniecības, svainības vai cita likumiska vai līgumiska pamata. Līdz ar to iestādei 

ir jāpārbauda:  

1) vai personai pieder nekustamais īpašums, kurā deklarēta dzīvesvieta;  

2) vai persona atrodas īres vai nomas vai cita veida līguma, piemēram, uztura līguma, 

tiesiskajās attiecībās ar izīrētāju vai iznomātāju;  

3) vai persona lieto nekustamo īpašumu uz laulības, radniecības, svainības pamata;  

4) vai persona lieto nekustamo īpašumu uz likuma pamata.  

Atbilstoši Dzīvesvietas deklarēšanas likuma 11.pantam, iestādei ir tiesības pēc savas 

iniciatīvas, bet pienākums pēc citu personu iesnieguma pārbaudīt, vai deklarētājam ir tiesisks 

pamats deklarēt dzīvesvietu pēc attiecīgās adreses. Arī atbilstoši Ministru kabineta 2003.gada 

11.februāra noteikumu Nr.72 „Kārtība, kādā anulējamas ziņas par deklarēto dzīvesvietu” 

2.punktam, iestāde personas deklarācijā sniegtās ziņas par deklarēto dzīvesvietu anulē, 

pamatojoties uz iestādes rīcībā esošajiem dokumentiem, pēc šo ziņu pārbaudes normatīvajos 

aktos noteiktajā kārtībā un motivēta lēmuma pieņemšanas par deklarētās dzīvesvietas ziņu 

anulēšanu.  

Kā redzams no minētajām tiesību normām, likumdevējs ir piešķīris pilnvaras iestādei 

pašai pārbaudīt to, vai personai ir tiesisks pamats deklarēt dzīvesvietu attiecīgajā adresē. Šī 

pārbaude ietver gan faktisko apstākļu pārbaudi, gan faktisko apstākļu juridisko novērtējumu. 

Minētā atziņa nostiprināta arī Augstākās tiesas Senāta Administratīvo lietu departamenta 

2011.gada 16.marta spriedumā lietā Nr. SKA-0034/2011. 



 

Veicot faktisko apstākļu pārbaudi, Tērvetes novada dome ir konstatējusi, ka J. L. savu 

dzīves vietu  adresē /adrese/, Zelmeņi, Tērvetes pagasts, Tērvetes novads, ir deklarējis kā 

bijušais šī nekustamā īpašuma īpašnieces S. R. meitas M. L. vīrs. Šobrīd ir šķirta M. L. un J. 

L. laulība un attiecīgi zudusi radniecība, uz kuras pamata  J. L. deklarējis savu dzīves vietu 

adresē /adrese/, Zelmeņi, Tērvetes pagasts, Tērvetes novads. 

Veicot faktisko apstākļu juridisko novērtējumu, Tērvetes novada dome konstatē, ka J. L. 

nepieder nekustamais īpašums /adrese/, Zelmeņi, Tērvetes pagasts, Tērvetes novads, un 

attiecībā uz to nav noslēgts īres vai nomas līgums, kā arī šī īpašuma lietošanas tiesības šī 

persona nav ieguvusi uz laulības, radniecības, svainības vai cita likumiska vai līgumiska 

pamata.  

Tādējādi Tērvetes novada dome atzīst, ka J. L. ir zudis tiesiskais pamats dzīvot deklarētajā 

dzīvesvietā nekustamajā īpašumā /adrese/, Zelmeņi, Tērvetes pagasts, Tērvetes novads, un 

ziņas par J. L.deklarēto dzīvesvietu  adresē /adrese/, Zelmeņi, Tērvetes pagasts, Tērvetes 

novads, ir anulējamas.  

Pēc Iedzīvotāju reģistra datiem J. L. citu dzīvesvietu nav deklarējis.  

Ievērojot augstāk minēto un papildus pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.pantu, 

atklāti balsojot, Tērvetes novada dome, NOLEMJ: 

 

Anulēt ziņas par J. L., /personas kods /, deklarēto dzīvesvietu adresē /adrese/, Zelmeņi, 

Tērvetes pagasts, Tērvetes novads. 

Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas brīdi. Lēmumu var pārsūdzēt viena mēneša laikā 

no tā spēkā stāšanās brīža Administratīvajā rajona tiesā Antonijas ielā 6, Rīga, LV-1010 vai 

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

 

Domes priekšsēdētāja                                                                         D.Reinika 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 



 

 

 

 

 

LATVIJAS REPUBLIKA 

TĒRVETES NOVADA DOME 

Reģ.Nr.90001465562 

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

e-pasts:tervetesnd@zemgale.lv 
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Saistošie noteikumi Nr.12  
 

APSTIPRINĀTI 

ar Tērvetes novada domes 

2015. gada 29.oktobra 

sēdes lēmumu (prot. Nr.15, 14.§) 

  

 

Grozījumi  Tērvetes novada domes  2013. gada 21. novembra saistošajos noteikumos 

 Nr. 28   ”Par kapsētu uzturēšanu un izmantošanu”  

 

     Izdarīt Tērvetes novada domes  2013. gada 21. novembra saistošajos noteikumos Nr.  28  

”Par kapsētu uzturēšanu un izmantošanu”  (turpmāk - noteikumi) šādus grozījumus: 

 

1. Izteikt noteikumu 5.punktu šādā redakcijā:  

“5. Kapsētās sniedzamo maksas pakalpojumu apmēru, veidu un apmaksas kārtību nosaka 

Tērvetes novada dome.”  

 

2. Papildināt noteikumus ar  14
1 

. punktu šādā redakcijā: 

“14
1 

. Jaunas kapa vietas var rezervēt blakus jau esošam ģimenes locekļa vai tuvinieka 

apbedījumam. Par jaunas kapa vietas rezervēšanu noslēdzams attiecīgs līgums. ” 

 

 

Domes priekšsēdētāja                                                        D.Reinika 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

 

 

 

LATVIJAS REPUBLIKA 

TĒRVETES NOVADA DOME 

Reģ.Nr.90001465562 

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

e-pasts:tervetesnd@zemgale.lv 

 

 

TĒRVETES NOVADA TĒRVETES PAGASTĀ 

 

APSTIPRINĀTS 

ar Tērvetes novada domes 

2015.gada   29 .oktobra 

sēdes lēmumu (protokols Nr.15, 16.§) 

 

 

Izdevumu tāme Tērvetes novada vispārizglītojošajās skolās  

uz  2015.gada 1. septembri /EUR/  

Izmaksu veids A.Brigaderes 

pamatskola ar 

pirmsskolas grupu 

Augstkalnes 

vidusskola ar 

struktūrvienību 

Bukaišu skola 

Atalgojums  

EKK 1100 

123884 162915 

Sociālās apdrošināšanas 

maksājums  

EKK 1200 

28977 37776 

Komandējumi un darba 

braucieni  

EKK 2100 

442 550 

Pakalpojumu apmaksa  

EKK 2200, t.sk  

EKK 2210 

EKK 2220 

EKK 2230 

EKK 2240 

EKK 2250 

EKK 2260 

EKK 2270 

43795 

 

1091 

27431 

1686 

8502 

650 

3677 

758 

33231 

 

1035 

17661 

2432 

8316 

945 

211 

2631 

Materiālu, energoresursu 

iegāde, inventārs līdz  

Euro 213 

EKK 2300, t.sk 

EKK 2310 

EKK 2320 

EKK 2340 

EKK 2350 

EKK 2360 

EKK 2370  

31056 

 

 

16550 

3489 

0 

8654 

0 

2363 

69920 

 

 

17834 

29318 

0 

17050 

0 

5718 

Preses abonēšana 

EKK 2400 

152 533 



 

Mācību grāmatas 

EKK 5233 

790 1745 

Kopā gadā izmaksas 229096 306670 

Vidējais skolēnu skaits 191 216 

1 skolēna izmaksas 

mēnesī EUR 

99.95 118.31 

  

 

Domes priekšsēdētāja                                            D.Reinika 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 



 

 

 

 

 

LATVIJAS REPUBLIKA 

TĒRVETES NOVADA DOME 

Reģ.Nr.90001465562 

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

e-pasts:tervetesnd@zemgale.lv 

 

 

TĒRVETES NOVADA TĒRVETES PAGASTĀ 

 

  LĒMUMS 

 

2015.gada 29.oktobrī                                                                                   Nr.107 

                                                                                                                   (prot.Nr.15, 19.§) 

 

 

Par zemes gabala „Brīvzemnieki” atsavināšanu 

 

 

   Tērvetes novada dome ir izskatījusi Tērvetes novada domes Finanšu komitejas iesniegto 

lēmuma projektu par Tērvetes novada pašvaldībai piederošā zemes gabala „Brīvzemnieki”, 

Augstkalnes pagasts, Tērvetes novads, 4644 006 0034, platība 2,57 ha, atsavināšanu. 

 Izskatot augstāk minēto ierosinājumu, Tērvetes novada dome konstatēja: 

 Saskaņā ar Dobeles zemesgrāmatu nodaļas tiesneša 2015.gada 02.oktobra lēmumu, 

Tērvetes novada pašvaldībai ir nostiprinātas īpašuma tiesības uz nekustamo īpašumu 

„Brīvzemnieki”, Augstkalnes pagasts, Tērvetes novads, sastāvošu no diviem neapbūvētiem 

zemes gabaliem ar  4644 003 0082-  0,55 ha platībā un 4644006 0034 -  2,02 ha platībā, par ko 

Augstkalnes pagasta zemesgrāmatā atvērts nodalījums Nr.100 0054 8732 un izsniegta 

Zemesgrāmatu apliecība.  

2015.gada 22. oktobrī  Tērvetes novada pašvaldība ir saņēmusi A. K. ierosinājumu 

atsavināt Tērvetes novada pašvaldībai piederošo nekustamo īpašumu „Brīvzemnieki”, 

Augstkalnes pagasts, Tērvetes novads, izsakot vēlmi nopirkt šo nekustamo īpašumu. 

A. K. Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas sertifikātu izmantošanas 

pabeigšanas likumā noteiktajā kārtībā ir izbeigtas zemes lietošanas tiesības uz zemes 

īpašumiem „Brīvzemnieki”, Augstkalnes pagasts, Tērvetes novads, un Tērvetes novada 

pašvaldība ar A. K. ir noslēgusi zemes nomas līgumu par zemes gabalu „Brīvzemnieki”, 

Augstkalnes pagasts, Tērvetes novads, izmantošanu. 

Saskaņā ar Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 4.panta ceturtās daļas 8.punkta 

noteikumiem, valsts vai pašvaldības nekustamā īpašuma atsavināšanu var ierosināt persona, 

kurai Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas sertifikātu izmantošanas 

pabeigšanas likumā noteiktajā kārtībā ir izbeigtas zemes lietošanas tiesības un ar kuru 

pašvaldība ir noslēgusi zemes nomas līgumu, ja šī persona vēlas nopirkt zemi, kas bijusi tās 

lietošanā un par ko ir noslēgts zemes nomas līgums. 

Vadoties no augstāk minētajiem apstākļiem,  A.  K. ir tiesības ierosināt zemes gabala 

„Brīvzemnieki”, Augstkalnes pagasts, Tērvetes novads, atsavināšanu. 

Vadoties no minētā, kā arī no tāda faktiskā apstākļa, ka zemes īpašums „Brīvzemnieki”, 

Augstkalnes pagasts, Tērvetes novads, nav nepieciešams pašvaldības pastāvīgo funkciju 

izpildei, lai lietderīgāk apsaimniekotu pašvaldības nekustamo īpašumu, kā visizdevīgākā 

pašvaldības rīcība ir atzīstama augstāk minētā nekustamā īpašuma atsavināšana.  

Saskaņā ar augstāk minētā nekustamā īpašuma 2015.gada 02. oktobrī veikto tirgus 

novērtējumu, ko veicis sertificēts nekustamo īpašumu vērtētājs A. Š., /personas kods/, īpašuma 

http://pro.nais.lv/naiser/text.cfm?Ref=0103012002103132796&Req=0103012002103132796&Key=0103012005061632779&Hash=
http://pro.nais.lv/naiser/text.cfm?Ref=0103012002103132796&Req=0103012002103132796&Key=0103012005061632779&Hash=
http://pro.nais.lv/naiser/text.cfm?Ref=0103012002103132796&Req=0103012002103132796&Key=0103012005061632779&Hash=
http://pro.nais.lv/naiser/text.cfm?Ref=0103012002103132796&Req=0103012002103132796&Key=0103012005061632779&Hash=


 

vērtētāja profesionālās kvalifikācijas sertifikāts Nr. 18, nekustamā īpašuma „Brīvzemnieki”, 

Augstkalnes pagasts, Tērvetes novads, kadastra numurs  4644 006 0034 platība 2,57 ha, tirgus 

vērtība ir noteikta 11 800,- EUR (vienpadsmit tūkstoši astoņi simti euro) apmērā. 

Saskaņā ar Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 44.panta septītās daļas 

noteikumiem, publiskai personai piederošu zemesgabalu, kas iznomāts šā likuma 4.panta 

ceturtās daļas 8.punktā minētajai personai, nevar atsavināt citām personām nomas līguma 

darbības laikā. 

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

4.punktu, pārdot valsts vai pašvaldības mantu par brīvu cenu var, ja nekustamo īpašumu iegūst 

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

nosacīto cenu. 

Saskaņā Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma Pārejas noteikumu 12.punktu, līdz 

brīdim, kad spēku zaudē Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas 

sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likums, atsavināmā neapbūvētā zemesgabala nosacītā 

cena nedrīkst būt zemāka par zemāko no šādām vērtībām: attiecīgā zemesgabala kadastrālo 

vērtību vai attiecīgā zemesgabala kadastrālo vērtību 2007.gada 31.decembrī. 

Saskaņā ar  LR Valsts zemes dienesta Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas 

sistēmā norādītiem datiem, zemesgabala „Brīvzemnieki”, Augstkalnes pagasts, Tērvetes 

novads, kadastrālā vērtība 2015.gadā ir 4808,- EUR (četri tūkstoši astoņi simti astoņi euro ). 

Saskaņā ar  LR Valsts zemes dienesta Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas 

sistēmā norādītiem datiem zemesgabala „Brīvzemnieki”, Augstkalnes pagasts, Tērvetes 

novads, kadastrālā vērtība 2007.gada 31.decembrī bija LVL 527,00 (pieci simti divdesmit 

septiņi lati) jeb 749,85 EUR. 

Ievērojot minēto, zemesgabals „Brīvzemnieki”, Augstkalnes pagasts, Tērvetes novads, 

atsavināms par cenu 11 800,00 EUR (vienpadsmit tūkstoši astoņi simti euro) apmērā. 

Ņemot vērā iepriekš minēto un pamatojoties Publiskas personas mantas atsavināšanas 

likuma 4.panta ceturtās daļas 8.punktu, 5., 8., 37. un 44.pantu, likuma “Par pašvaldībām” 

21.panta pirmās daļas 17.punktu un LR MK 16.02.2011. noteikumiem Nr. 109 „Kārtība, kādā 

atsavināma publiskas personas manta”, Tērvetes novada dome, NOLEMJ: 

 

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

„Brīvzemnieki”, Augstkalnes pagasts, Tērvetes novads, 4644 006 0034, platība 2,57 ha
 
, 

pārdodot to par cenu 11 800,00 EUR (vienpadsmit tūkstoši astoņi simti euro) apmērā A.  K., 

/personas kods/; 

2. Noteikt, ka šis lēmums zaudē spēku, ja A.  K. līdz 2016.gada 02.augusta (vērtējuma 

derīguma termiņš) nav pilnībā veicis pirkuma maksas nomaksu vai noslēdzis pirkuma līgumu 

ar Tērvetes novada domi saskaņā ar šī lēmuma 1.punkta  noteikumiem. 

 

Domes priekšsēdētāja                                                       D.Reinika 
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e-pasts:tervetesnd@zemgale.lv 

 

 

TĒRVETES NOVADA TĒRVETES PAGASTĀ 

 

 

Saistošie noteikumi  Nr. 13  

 

APSTIPRINĀTI 

ar Tērvetes novada domes 

2015.gada  29.oktobra 

sēdes lēmumu (protokols Nr.15,  17.§) 

 

 
Grozījumi Tērvetes novada domes 2014. gada 19.jūnija saistošajos noteikumos Nr.8 

„Par pabalstiem ārkārtas situācijā, autonomo funkciju un brīvprātīgo iniciatīvu 

izpildei” 

                                                                                              
                                                                                             Izdoti saskaņā ar likuma  

                                             „Par pašvaldībām”  15. panta septīto daļu,  

43.panta trešo daļu,  

     „Sociālo pakalpojumu un  

sociālās palīdzības likuma” 35. panta otro daļu;  

LR MK 2006.gada 19.decembra noteikumu Nr. 1036   

 „Audžuģimenes noteikumi” 43. punktu 

 

 

      Izdarīt Tērvetes novada domes 2014.gada 19.jūnija saistošajos noteikumos Nr. 8 „Par 

pabalstiem ārkārtas situācijā, autonomo funkciju un brīvprātīgo iniciatīvu izpildei” (turpmāk – 

saistošie noteikumi) šādus grozījumus: 

 

1. Izteikt saistošo noteikumu 4. punktu šādā redakcijā : 

„ 4. Pabalsts audžuģimenei: 

4.1. Tiek piešķirts audžuģimenei par audžuģimenes pienākumu izpildi 

attiecībā uz bērna aprūpi,  ja lēmumu par ārpusģimenes aprūpi 

pieņēmusi Tērvetes novada  bāriņtiesa; 

4.2.  Pabalsts audžuģimenei tiek piešķirts sekojoši:  

4.2.1. Ikmēneša pabalsts audžuģimenei bērna uzturam 50% 

apmērā no valstī noteiktās minimālās darba algas; 

4.2.2. Ikgadējs pabalsts bērna apģērba un mīkstā inventāra iegādei 

EUR 75.00 apmērā; 

4.3. Bāriņtiesas lēmums par bērna aprūpēšanu un audzināšanu 

audžuģimenē ir par pamatu līguma noslēgšanai ar audžuģimeni un 

pabalstu izmaksai.” 



 

    2. Papildināt saistošos noteikumus ar 4.
1
 punktu šādā redakcijā:  

          „ 4
1
.  Pabalsts aizbildnim:  

4
1 

.1. Ikmēneša pabalsts EUR 15.00 apmērā tiek piešķirts aizbildnim, 

kura deklarētā dzīvesvieta ir Tērvetes novada pašvaldības teritorijā un 

bērns ģimenē ievietots ar Tērvetes novada bāriņtiesas lēmumu;  

4
1
.2. Bāriņtiesas lēmums par aizbildnības nodibināšanu un aizbildņa 

iecelšanu ir par pamatu  sociālā dienesta lēmumam par pabalsta 

piešķiršanu un izmaksu.” 

                  

3. Izteikt saistošo noteikumu 11.punktu šādā redakcijā:  

„11. Pabalsts dzīves jubilejā: 

 11.1. Pabalsts 15.00 EUR apmērā, kuru pasniedz dāvanu kartes veidā senioru 

pasākuma norises laikā, tiek piešķirts personām, kas sasniegušas valstī noteikto 

pensionēšanas vecumu un kuru deklarētā un pastāvīgā dzīvesvieta ir Tērvetes  novada 

pašvaldības teritorijā;  

11.2. Pabalsts 25.00 EUR apmērā tiek piešķirts personām, kuras sasniegušas 85 gadu 

vecumu un kuru deklarētā un pastāvīgā dzīvesvieta ir Tērvetes  novada pašvaldības 

teritorijā; 

 

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

vecumu un kuru deklarētā un pastāvīgā dzīvesvieta ir Tērvetes  novada pašvaldības 

teritorijā; 

 

11.4. Pabalsts 75.00 EUR apmērā tiek piešķirts personām, kuras sasniegušas 95 gadu 

vecumu un kuru deklarētā un pastāvīgā dzīvesvieta ir Tērvetes  novada pašvaldības 

teritorijā; 

 

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

gadu vecumu un kuru deklarētā un pastāvīgā dzīvesvieta ir Tērvetes novada 

pašvaldības teritorijā;   

 

11.6.  Pabalsta saņēmēju sarakstu 11.1.- 11.5. apakšpunktos minētajos gadījumos 

sagatavo sociālais dienests, pamatojoties uz Iedzīvotāju reģistra sniegtajām ziņām. ”  

 

            Domes priekšsēdētāja                                                                D. Reinika 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 



 

 

 

LATVIJAS REPUBLIKA 

TĒRVETES NOVADA DOME 

Reģ.Nr.90001465562 

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

e-pasts:tervetesnd@zemgale.lv 

 

 

TĒRVETES NOVADA TĒRVETES PAGASTĀ 

                                     

                                                                                                            APSTIPRINĀTI 
                                                                                             ar Tērvetes novada domes 

                                                                               2014. gada  19.jūnija sēdes lēmumu 

                                                                                     (protokols Nr. 10, paragrāfs Nr.13.), 

ar grozījumiem 2014.gada 21.augustā 

                                                                                             (protokols Nr.12,  paragrāfs  Nr.12), 

ar grozījumiem 2015. gada 29.oktobra sēdē  

(protokols Nr.15,  paragrāfs  Nr.17 )  

 

Saistošie noteikumi Nr.8 

 

 Par pabalstiem ārkārtas situācijā, autonomo funkciju un brīvprātīgo iniciatīvu 

izpildei                         

                                                                                             Izdoti saskaņā ar likuma  

                                             „Par pašvaldībām”  15. panta septīto daļu,  

43.panta trešo daļu,  

     „Sociālo pakalpojumu un  

sociālās palīdzības likuma” 35. panta otro daļu;  

LR MK 2006.gada 19.decembra noteikumu Nr. 1036   

 „Audžuģimenes noteikumi” 43. punktu 

 

I. Vispārīgie jautājumi 
 

1. Šie noteikumi nosaka pabalstu veidus un apmēru, lai varētu nodrošināt autonomo 

funkciju un brīvprātīgo iniciatīvu izpildi, pabalstu piešķiršanas un izmaksu kārtību 

Tērvetes pašvaldībā, cik tālu to neregulē Latvijas Republikas normatīvie akti. 

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

kādā apmērā pašvaldība sniedz materiālo atbalstu, pamatojoties uz autonomo 

funkciju un brīvprātīgo iniciatīvu.  

II. Pabalstu veidi, apmērs un to piešķiršanas kārtība 

 

3.     Vienreizējs pabalsts ārkārtas situācijā tiek piešķirts Tērvetes novada 

ģimenei/personai, kura ir  deklarēta un pastāvīgi dzīvo pašvaldības teritorijā, ja 

stihiskas nelaimes vai iepriekš neparedzamu apstākļu dēļ tā nespēj apmierināt 

savas pamatvajadzības: 

3.1.  Pabalstu piešķir līdz EUR 430.00 apmērā, neizvērtējot 

ģimenes/personas ienākumus, bet ņemot vērā iepriekš neparedzamo apstākļu radīto 

zaudējumu sekas; 

3.2.  Pabalstu piešķir, ja prasītāja iesniegums saņemts ne vēlāk kā mēneša 

laikā no ārkārtas situācijas rašanās; 



 

3.3.  Motivētu lēmumu par pabalsta piešķiršanu pieņem Tērvetes novada 

domes Sociālais dienests (turpmāk tekstā – sociālais dienests). Sociālā dienesta 

lēmums par pabalsta piešķiršanu ir pamats pabalsta izmaksai. 

 

4. Pabalsts audžuģimenei: 

4.1.  Tiek piešķirts audžuģimenei par audžuģimenes pienākumu izpildi 

attiecībā uz bērna aprūpi,  ja lēmumu par ārpusģimenes aprūpi pieņēmusi 

Tērvetes novada  bāriņtiesa; 

4.2.  Pabalsts audžuģimenei tiek piešķirts sekojoši:  

4.2.1.Ikmēneša pabalsts audžuģimenei bērna uzturam 50% apmērā 

no valstī noteiktās minimālās darba algas; 

4.2.2.Ikgadējs pabalsts bērna apģērba un mīkstā inventāra iegādei 

EUR 75.00 apmērā; 

4.3.  Bāriņtiesas lēmums par bērna aprūpēšanu un audzināšanu 

audžuģimenē ir par pamatu līguma noslēgšanai ar audžuģimeni un pabalstu 

izmaksai. 

 4
1
.  Pabalsts aizbildnim:  

4
1 

.1. Ikmēneša pabalsts EUR 15.00 apmērā tiek piešķirts aizbildnim, 

kura deklarētā dzīvesvieta ir Tērvetes novada pašvaldības teritorijā un 

bērns ģimenē ievietots ar Tērvetes novada bāriņtiesas lēmumu;  

4
1
.2. Bāriņtiesas lēmums par aizbildnības nodibināšanu un aizbildņa 

iecelšanu ir par pamatu  sociālā dienesta lēmumam par pabalsta 

piešķiršanu un izmaksu. 

 

5. Apbedīšanas pabalsts: 
5.1. Personas nāves gadījumā apbedīšanas pabalsts tiek piešķirts mirušā, kura 

pēdējā deklarētā dzīvesvieta bija Tērvetes novada teritorijā, ģimenes 

loceklim (apgādniekam) vai personai, kura uzņēmusies apbedīšanu; 

5.2. Apbedīšanas pabalsts tiek piešķirts: 

5.2.1. Gadījumos, kad personai nav tiesību uz valsts apbedīšanas pabalstu -

EUR 285.00 apmērā; 

5.2.2. Gadījumos, kad personai ir tiesības uz valsts apbedīšanas pabalstu un 

tas ir mazāks   par EUR 285,00 – starpības apmērā starp summu EUR 

         285.00 un valsts apbedīšanas pabalsta faktiski izmaksāto summu;  

5.3. Lai saņemtu apbedīšanas pabalstu, personai ir jāiesniedz: 

5.3.1. Iesniegums ar apliecinājumu apbedīt mirušo; 

5.3.2. Mirušās personas miršanas apliecības kopija;   

5.3.3. Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras lēmums par apbedīšanas         

pabalsta piešķiršanu vai  lēmums par atteikumu piešķirt apbedīšanas 

pabalstu; 

5.4. Motivētu lēmumu par pabalsta piešķiršanu pieņem sociālais dienests. 

    Sociālā dienesta lēmums par pabalsta piešķiršanu ir pamats pabalsta 

    izmaksai. 

 

6. Pabalsts Ziemassvētku paciņām: 
6.1. Tiek piešķirts Tērvetes pašvaldības teritorijā deklarētiem un pastāvīgi 

dzīvojošiem pirmskolas vecuma bērniem un 1.- 4. klašu skolēniem, pamatojoties uz 

skolu piestādītajiem skolēnu sarakstiem un iedzīvotāju reģistra datiem; 

6.2. Pabalsts tiek noteikts līdz EUR 3.00  par paciņu; 



 

6.3. Motivētu lēmumu par pabalsta piešķiršanu pieņem sociālais dienests. 

Sociālā dienesta lēmums par pabalsta piešķiršanu ir pamats Ziemassvētku paciņu 

iegādei. 

 

7. Pabalsts politiski represētām personām: 
7.1. Tiek piešķirts Tērvetes pašvaldības teritorijā deklarētām un pastāvīgi    

dzīvojošām personām, kurām ir piešķirts politiski represētās personas 

statuss; 

7.2.   Pabalsts tiek piešķirts EUR 21.00 apmērā; 

7.3. Pabalsts tiek piešķirts  vienu reizi gadā, Latvijas Republikas   

proklamēšanas dienā; 

7.4.  Motivētu lēmumu par pabalsta piešķiršanu pieņem sociālais dienests. 

Sociālā dienesta lēmums par pabalsta piešķiršanu ir pamats pabalsta izmaksai. 

 

8. Pabalsts atgriežoties no ieslodzījuma: 
8.1.  Tiek piešķirts Tērvetes pašvaldības iedzīvotājiem, atgriežoties no   

ieslodzījuma, kuru pastāvīgi reģistrētā un deklarētā dzīvesvieta ir 

pašvaldības teritorijā; 

8.2. Pabalsts tiek piešķirts EUR 43.00 apmērā; 

8.3.   Lai saņemtu pabalstu personai: 

8.3.1. Jāiesniedz iesniegums un izziņa no ieslodzījuma vietas par 

atbrīvošanu; 

8.3.2. Jāuzrāda personu apliecinošs dokuments; 

8.4. Iesniegumu par pabalsta piešķiršanu izskata un lēmumu pieņem sociālā 

dienesta vadītājs, kura lēmums ir par  pamatu pabalsta izmaksai. 

 

9. Pabalsts par īpašiem nopelniem un ieguldījumu Tērvetes  novada attīstībā: 
9.1.  Tiek piešķirts pamatojoties uz  fiziskas personas vai juridiskas 

personas iesniegumu par konkrētas personas nopelniem Tērvetes novada attīstībā; 

9.2. Motivētu lēmumu par pabalsta piešķiršanu vai iesnieguma noraidīšanu 

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

izmaksai. 

 

10.   Pabalsts  svētkos „Mazais Tērvetnieks”:  

10.1 Tiek piešķirts bērniem, kuri dzimuši iepriekšējā kalendāra gada laikā un 

kuru deklarētā dzīvesvieta  ir reģistrēta Tērvetes  novadā;  

10.2 Pabalsta apmērs nepārsniedz EUR 25.00, to pasniedz mantiskā veidā 

(suvenīrs) pasākuma „Mazais Tērvetnieks” norises laikā; 

10.3 Pabalsta  saņēmēju sarakstu  sagatavo sociālais dienests, pamatojoties 

uz Iedzīvotāju reģistra sniegtajām ziņām. 

 

11. Pabalsts dzīves jubilejā:  

11.1. Pabalsts 15.00 EUR apmērā, kuru pasniedz dāvanu kartes veidā senioru 

pasākuma norises laikā, tiek piešķirts personām, kas sasniegušas valstī noteikto 

pensionēšanas vecumu un kuru deklarētā un pastāvīgā dzīvesvieta ir Tērvetes  novada 

pašvaldības teritorijā;  

11.2. Pabalsts 25.00 EUR apmērā tiek piešķirts personām, kuras sasniegušas 85 gadu 

vecumu un kuru deklarētā un pastāvīgā dzīvesvieta ir Tērvetes  novada pašvaldības 

teritorijā; 

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

vecumu un kuru deklarētā un pastāvīgā dzīvesvieta ir Tērvetes  novada pašvaldības 

teritorijā; 



 

 

11.4. Pabalsts 75.00 EUR apmērā tiek piešķirts personām, kuras sasniegušas 95 gadu 

vecumu un kuru deklarētā un pastāvīgā dzīvesvieta ir Tērvetes  novada pašvaldības 

teritorijā; 

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

gadu vecumu un kuru deklarētā un pastāvīgā dzīvesvieta ir Tērvetes novada 

pašvaldības teritorijā;   

11.6.  Pabalsta saņēmēju sarakstu 11.1.- 11.5. apakšpunktos minētajos 

gadījumos sagatavo sociālais dienests, pamatojoties uz Iedzīvotāju reģistra 

sniegtajām ziņām. 

 

III. Lēmumu pārsūdzēšanas kārtība 

 

12.  Sociālā dienesta lēmumu par pabalsta piešķiršanu vai iesnieguma noraidīšanu 

personai ir tiesības apstrīdēt Tērvetes novada domē viena mēneša laikā no lēmuma 

pieņemšanas dienas, pēc adreses “Zelmeņi”, Tērvetes pagasts, Tērvetes novads.  

13. Tērvetes novada domes pieņemto lēmumu persona var pārsūdzēt tiesā 

Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā. 

 

IV. Noslēguma jautājumi 

14. Saistošie noteikumi stājas spēkā nākamajā dienā pēc to publicēšanas Tērvetes 

novada domes informatīvajā izdevumā „Laikam līdzi”.  

 

 

 

Domes priekšsēdētāja                                           D.Reinika 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Tērvetes novada domes saistošo noteikumu Nr. 13 

 Grozījumi Tērvetes novada domes 2014.gada 19.jūnija saistošajos noteikumos Nr.8 „Par 

pabalstiem ārkārtas situācijā, autonomo funkciju un brīvprātīgo iniciatīvu izpildei” 

paskaidrojuma raksts 

 

Paskaidrojuma raksta 

sadaļas 

Norādāmā informācija 

1. Projekta 

nepieciešamības 

pamatojums 

Likuma „Par pašvaldībām” 43.panta trešā daļa nosaka 

pašvaldības domes kompetenci pieņemt saistošos noteikumus lai 

nodrošinātu pašvaldības autonomo funkciju un brīvprātīgo 

iniciatīvu izpildi. Atbilstoši likuma „Par pašvaldībām” 

12.pantam, pašvaldības attiecīgās administratīvās teritorijas 

iedzīvotāju interesēs var brīvprātīgi realizēt savas iniciatīvas 

ikvienā jautājumā, ja tas nav Saeimas, Ministru kabineta, 

ministriju, citu valsts pārvaldes iestāžu, tiesas vai citu 

pašvaldību kompetencē vai arī ja šāda darbība nav aizliegta ar 

likumu. 

Šobrīd ir spēkā esoši Tērvetes novada domes 2014.gada 

19.jūnija saistošie noteikumi Nr. 8 „Par pabalstiem ārkārtas 

situācijā, autonomo funkciju un brīvprātīgo iniciatīvu izpildei”. 

Ņemot vērā vispārējo iedzīvotāju ekonomisko stāvokli un 

pašvaldības finansiālās iespējas, ir nepieciešams un iespējams 

palielināt pašvaldības sniedzamās palīdzības apjomu 

audžuģimenēm, aizbildņiem un personām nozīmīgās dzīves 

jubilejās. 

2. Īss projekta satura 

izklāsts 

 Ar saistošajiem noteikumiem tiek grozīti Tērvetes novada 

domes 2014.gada 19.jūnija saistošie noteikumi Nr. 8 „Par 

pabalstiem ārkārtas situācijā, autonomo funkciju un brīvprātīgo 

iniciatīvu izpildei”, palielinot pašvaldības sniedzamās palīdzības 

apjomu audžuģimenēm, aizbildņiem un personām nozīmīgās 

dzīves jubilejās.  

3. Informācija par 

plānoto projekta ietekmi 

uz pašvaldības budžetu 

   

Nav būtiskas ietekmes.   

 

4. Informācija par 

plānoto projekta ietekmi 

uz sabiedrību 

(mērķgrupām) un 

uzņēmējdarbības vidi 

pašvaldības teritorijā 

 Nav būtiskas ietekmes 

 

5. Informācija par 

administratīvajām 

procedūrām 

Noteikumu izpildi nodrošinās Tērvetes novada domes Sociālais 

dienests. 

 

6. Informācija par 

konsultācijām ar 

privātpersonām 

 Plānotais sabiedrības līdzdalības veids – priekšlikumu un 

iebildumu izvērtēšana pēc projekta publicēšanas pašvaldības 

tīmekļa vietnē www.tervetesnov.lv. 

Sabiedrības pārstāvju izteiktie priekšlikumi vai iebildumi - 

paredzēts izvērtēt pēc to saņemšanas. 

 

Domes priekšsēdētāja                                                                            D.Reinika 

http://www.tervetesnov.lv/


 

 

 

 

 

 

LATVIJAS REPUBLIKA 

TĒRVETES NOVADA DOME 

Reģ.Nr.90001465562 

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

e-pasts:tervetesnd@zemgale.lv 

 

 

TĒRVETES NOVADA TĒRVETES PAGASTĀ 

 

APSTIPRINĀTI 

ar Tērvetes novada domes 

                                                                                         2013. gada 21.novembra sēdes  

                                                                                 lēmumu ( prot.Nr.15,  paragrāfs 3 ); 

ar precizējumiem, kas apstiprināti ar Tērvetes novada domes 

                                                                                         2014.gada 23.janvāra sēdes  

                                                                              lēmumu ( prot.Nr.1 paragrāfs Nr.32); 

                                            ar grozījumiem, kas apstiprināti ar Tērvetes novada domes 

                                                                                                2014.gada 20.marta sēdes 

                                                                                  lēmumu (prot.Nr.5 paragrāfs Nr.3), 

ar grozījumiem, kas apstiprināti ar Tērvetes novada domes 

                                                                                            2015.gada 29.oktobra  sēdes 

                                                                             lēmumu (prot.Nr.15 , paragrāfs Nr.14) 

 

 

Saistošie noteikumi Nr. 28 

“Par kapsētu uzturēšanu un izmantošanu”  

                                         

Izdoti saskaņā ar Latvijas Republikas likuma 

                                                                           “Par pašvaldībām” 43.panta 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 nomnieks- 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; 

      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 godbijīgi un klusi, jāievēro šie 

noteikumi, kā arī citi apsaimniekotāja  un pārziņa norādījumi. 

 

10. Bērni līdz 10 gadu vecumam drīkst apmeklēt kapsētas tikai pieaugušo pavadībā, 

kuri uzņemas par viņiem atbildību. 

 

11. Apmeklētājiem kapsētās aizliegts: 

11.1.ievest dzīvniekus un pieļaut to uzturēšanos kapsētā; 

11.2.pārvietoties ar slēpēm, velosipēdiem, mopēdiem, skrituļslidām, 

motocikliem u.tml.; 

11.3.braukt ar automašīnām, izņemot gadījumus, kad ir saņemta kapsētas 

apsaimniekotāja vai kapu pārziņa atļauja; 

11.4.tirgoties; 

11.5.kurināt ugunskurus; 

11.6.stādīt kokus apbedīšanai ierādītajās vietās bez apsaimniekotāja   

saskaņojuma; 



 

11.7.ņemt smiltis un zemi neatļautās vietās;  

11.8.sēdēt un kāpt uz kapu vietām; 

11.9.postīt kapsētu stādījumus; 

11.10. patvaļīgi mainīt kapu pārziņa  ierādītās kapavietas teritorijas, robežas; 

11.11.veidojot ģimenes kapavietu, aizņemt kapavietai piegulošo celiņu; 

12.  Šīs nodaļas noteikumu neievērošana ir administratīvi sodāms pārkāpums, par ko 

personām var piemērot naudas sodu līdz EUR 75. 

IV.  Apsaimniekotāja, kapu pārziņa pienākumi un tiesības 

13. Kapsētu apsaimniekotāja un kapu pārziņu   pienākums ir nodrošināt:  

13.1. kapsētu saimniecības telpu, kapliču, iekšējo ceļu un celiņu, koplietošanas 

laukumu, sētu, solu uzturēšanu un remontu, ūdens ņemšanas vietas, ārpus 

kapavietām esošo apstādījumu un koku kopšanu, teritoriju 

labiekārtošanu, atkritumu izvešanu; 

13.2. kapavietās esošo apstādījumu un koku likvidāciju gadījumos, kad tie ir 

bojāti vai arī zaudējuši savu dekoratīvo nozīmi un bojā kapsētas 

ainavisko vidi; 

13.3. kapsētu paplašināšanu un jaunu kapsētu ierīkošanu saskaņā ar noteiktā 

kārtībā apstiprinātajiem projektiem;  

13.4. kapsētu arhitektūras un ainavas veidošanu atbilstoši vietējām 

kultūrvēsturiskajām tradīcijām un apstiprinātajiem projektiem; 

13.5. kapsētu sektoru, rindu un kapavietu nospraušanu dabā; 

13.6. kapsētu topogrāfisko un kapavietu vēsturisko inventarizāciju; 

13.7. apbedīšanas un apbedījumu vietu precīzu uzskaiti, kā arī šīs informācijas 

pieejamību. Apbedīšanas un apbedījumu vietu uzskaites pamatdokumenti 

ir mirušo reģistrācijas grāmata un apbedījumu vietu kartotēka, kur  

jāizdara ieraksts par katru kapsētā notikušu apbedīšanu; 

13.8. sanitāro normu un noteikumu ievērošanu; 

13.9. kapsētās esošo vērtību un īpašumu saglabāšanu; 

13.10. pieņemt un reģistrēt iesniegumus par jaunas kapavietas aizņemšanu 

(tūlītēji neapglabājot) un reģistrējot pie attiecīgā kapu pārziņa.  

V. Kapavietas piešķiršanas un  kopšanas noteikumi 

14. Kapavieta tiek piešķirta,  pamatojoties uz:    

14.1. rakstveida iesniegumu no personas, kura uzņēmusies apbedīšanas 

organizēšanu, un miršanas apliecības kopiju, uzrādot oriģinālu. 

14.2. sociālā dienesta  amatpersonas rakstveida iesniegumu par kapavietas 

piešķiršanu un ierādīšanu. 

14.3. kapavietas piešķiršanu apliecinošu ierakstu mirušo reģistrācijas grāmatā  un 

kapu pārziņa izdoto izziņu par kapavietas piešķiršanu.  

14
1 

.  Jaunas kapa vietas var rezervēt blakus jau esošam ģimenes locekļa vai tuvinieka 

apbedījumam. Par jaunas kapa vietas rezervēšanu noslēdzams attiecīgs līgums. 

15. Kapavietas nomniekam ir tiesības tikt apglabātam viņa nomātajā kapavietā, 

ģimenes vai dzimtas kapavietā, kā arī apbedīt savus piederīgos Tērvetes 

pašvaldības kapsētās, ja ir saņemta kapsētas apsaimniekotāja piekrišana. 

 



 

16. Kapsētas apsaimniekotājam ir tiesības izlemt jautājumu par jaunas kapavietas 

nomas 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. 

 

17. Kapavietas nomas tiesības izbeidzas, ja: 

17.1. kapavietas nomnieks atsakās no rezervētās kapavietas nomas; 

17.2. kapsēta vai tās daļa tiek slēgta; 

17.3. kapavieta tiek atbrīvota sakarā ar pārapbedīšanu; 

17.4. piecu gadu periodā nepiesakās neviens kapavietas nomnieka pienākumu 

pārņēmējs; 

17.5. kapavieta uzskatāma par neuzraudzītu saskaņā ar šo noteikumu  25. 

punktu. 

 

18. Kapavietas nomniekam ir pienākums kopt ierādīto  kapavietu un piegulošo celiņa 

daļu, veicot šo darbu pašam  vai algojot  kapa vietas kopēju. 

 

19. Krūmi, kuri norobežo kapavietu, nedrīkst būt augstāki par 1 m, izņemot 

gadījumus, kas saskaņoti ar kapsētas pārzini. Tos nedrīkst stādīt aiz kapavietas 

robežām. 

 

 

20. Kapavietas apmales, kas norobežo ierādīto kapavietu, nedrīkst pārsniegt 20cm 

augstumu. 

 

21. Aizliegts bez kapsētas apsaimniekotāja atļaujas izcirst kokus, kuru diametrs 

lielāks par 20 cm. 

 

22. Atkritumi pēc kapu kopšanas pabeigšanas jānogādā atkritumu savākšanas vietās 

uzstādītajos konteineros vai kaudzēs. 

 

23. Kapavietas nomnieka pienākums ir divu mēnešu laikā  pēc apbedīšanas 

labiekārtot kapavietu un to regulāri kopt. 

 

24.  Restaurēt vai izvest no kapsētas pieminekļus vai to elementus drīkst tikai ar kapu 

pārziņa  atļauju. 

 

25. 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 nomnieks tiek rakstiski brīdināts par 

iespējamo kapavietas nolīdzināšanu. Kapsētas apsaimniekotājs pēc pieciem 

gadiem kapa kopiņu nolīdzina, 60 dienas iepriekš par to rakstiski informējot 

kapavietas kopēju. 

 

26. Ja kopējs 1 (viena) gada laikā nav labiekārtojis un kopis nodotās kapavietas brīvo 

platību, kapu pārzinis kopējam nosūta rakstveida brīdinājumu par kapavietas 

brīvās platības piešķiršanu citai personai. Rakstveida brīdinājums kopējam ir 

izsūtāms ne vēlāk kā 6 (sešus) mēnešus pirms brīvās platības ierādīšanas citai 

personai. Rakstveida brīdinājums ir nosūtāms ierakstītā vēstulē pa pastu, un ir 

uzskatāms, ka kopējs to ir saņēmis septītajā dienā pēc tā nodošanas pastā (pasta 

zīmogs). Kopējs var sniegt paskaidrojumus par rakstveida brīdinājuma saturu 

viena mēneša laikā no brīdinājuma saņemšanas brīža.  

 



 

 

27. Virsapbedījumus kapavietās, tai skaitā arī  noteikumu 25.punktā minētajā 

gadījumā var izdarīt 20 gadus pēc pēdējā apbedījuma. Neidentificēta 

(bezpiederīgo) mirušā kapavieta tiek saglabāta 5 gadus. 

 

 

28. Šīs nodaļas 19., 20., 23.  24. punkta noteikumu neievērošana ir administratīvi 

sodāms pārkāpums, par ko personām vai amatpersonām var piemērot naudas 

sodu līdz EUR 75. 

 

VI. Apbedīšanas kārtība 

29. Kapu pārzinis ierāda kapavietu un saskaņo apbedīšanas laiku. 

 

 

30. Apbedīšanas (izvadīšanas) pakalpojumus kapsētās organizē mirušo piederīgie vai 

citas pilnvarotas personas. 

 

 

31. Kapsētā tiek veidots speciāls sektors bezpiederīgo apbedīšanai.  Gadījumā, ja ir 

zināma bezpiederīgā ģimenes kapavieta, bezpiederīgais pēc iespējamības tiek 

apbedīts viņa ģimenes kapavietā. 

 

 

32. 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. 

 

 

33. Izdarot virsapbedījumus, kapa dziļumam jābūt ne mazākam par 1,2 m līdz zārka 

vākam. 

 

34. Urna ar mirušā pelniem jāierok 1m dziļumā līdz urnas augšai. 

 

 

35. Kaps nedrīkst būt tuvāk par 1m līdz kokam un 0,3 m līdz uzstādītam 

piemineklim. 

 

 

36. Urna ar mirušā pelniem var tikt apglabāta kapsētā esošajā vai jaunā kapavietā. Ir 

pieļaujama vienlaicīga vairāku urnu apglabāšana vienā kapavietā, uzstādot 

kopēju piemiņas zīmi. 

 

37. 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 

 

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 

 

38. Mirstīgas atliekas var pārapbedīt ne agrāk kā gadu pēc apbedīšanas brīža, 

saņemot kapu apsaimniekotāja un attiecīgo valsts institūciju atļauju. 

 

39. Mirstīgo atlieku ekshumāciju var veikt normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā, 

saskaņojot to ar kapu apsaimniekotāju. 

 

40. Bezpiederīgo personu apbedīšanu organizē  Tērvetes  novada domes Sociālais 

dienests, ja mirušā pēdējā deklarētā dzīves vieta ir bijusi Tērvetes novada 

administratīvā teritorijā. 

 



 

41. 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. 

 

 

VII. Kapliču izmantošana 

42. 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. 

 

43. Atvadu ceremoniju ilgums kapličā nedrīkst pārsniegt laiku, ko noteicis kapu  

pārzinis. 

 

VIII. Atbildība un administratīvā soda piemērošana 

44. Personas par šo noteikumu neievērošanu var saukt pie atbildības normatīvajos 

aktos noteiktajā kārtībā, ņemot vērā izdarītā pārkāpuma raksturu un vainas 

pakāpi. 

 

45. Ja personas, kuras kapsētās sniedz pakalpojumus, nepilda šo noteikumu un citu 

kapsētu apsaimniekošanas jautājumus reglamentējošu Tērvetes  novada domes 

lēmumu prasības, kapsētas apsaimniekotājam ir tiesības aizliegt šīm personām 

sniegt pakalpojumus kapsētās. 

 

46. Kontrolēt šo noteikumu izpildi un sastādīt administratīvos protokolus ir tiesīgi: 

46.1. Tērvetes pašvaldības policija  atbilstoši savai kompetencei vai pēc kapsētu 

apsaimniekotāja vai pārziņa  iniciatīvas. 

46.2. citas amatpersonas savas kompetences ietvaros, ja tiesības sastādīt 

administratīvo protokolu viņiem noteiktas ar Tērvetes novada domes lēmumu vai 

normatīvajiem aktiem. 

 

47. Policijas tiesības kontrolēt šo noteikumu izpildi reglamentē Latvijas Republikas 

likums  "Par policiju". 

IX. Noslēguma jautājumi 

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

2008.gada 24. novembra Saistošie noteikumi Nr. 12   „Tērvetes novada kapsētu 

uzturēšanas noteikumi”. 

 

Domes priekšsēdētāja                                                                   D.Reinika 

 

 

 

 

 



 

 

Tērvetes novada domes saistošo noteikumu Nr. 12  

 “Grozījumi  Tērvetes novada domes  2013.gada 21.novembra saistošajos noteikumos 

Nr. 28   ”Par kapsētu uzturēšanu un izmantošanu”” 

paskaidrojuma raksts 

 

Paskaidrojuma raksta 

sadaļas 

Norādāmā informācija 

1. Projekta 

nepieciešamības 

pamatojums 

Saskaņā ar likuma „ Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 

2.punktu, viena no pašvaldības autonomajām funkcijām ir gādāt 

par kapsētu izveidošanu un uzturēšanu.  

Tērvetes novada pašvaldībā kapsētu uzturēšanas un 

izmantošanas noteikumus regulē Tērvetes novada domes 

2013.gada 21.novembra saistošie noteikumi Nr.28 „Par kapsētu 

uzturēšanu un izmantošanu”. 

Lai sekmīgi īstenotu minēto autonomo funkciju konstatēts, ka 

nepieciešams ieviest maksas pakalpojumus, spēkā esošajos 

saistošajos noteikumos veicot attiecīgus, nepieciešamos  

grozījumus.   

2. Īss projekta satura 

izklāsts 

 Ar saistošajiem noteikumiem tiek grozīti Tērvetes novada 

domes 2013.gada 21.novembra saistošie noteikumi Nr.28 „Par 

kapsētu uzturēšanu un izmantošanu” ieviešot kapsētās maksas 

pakalpojumus.  

3. Informācija par 

plānoto projekta ietekmi 

uz pašvaldības budžetu 

   

Plānots, ka pašvaldības budžetā ik kalendāro gadu varētu tikt 

papildus gūti ienākumi 1000 EUR apmērā.   

 

4. Informācija par 

plānoto projekta ietekmi 

uz sabiedrību 

(mērķgrupām) un 

uzņēmējdarbības vidi 

pašvaldības teritorijā 

 Nav būtiskas ietekmes 

 

5. Informācija par 

administratīvajām 

procedūrām 

Noteikumu izpildi nodrošinās Tērvetes novada domes kapsētu 

pārziņi 

 

 

6. Informācija par 

konsultācijām ar 

privātpersonām 

 Plānotais sabiedrības līdzdalības veids – priekšlikumu un 

iebildumu izvērtēšana pēc projekta publicēšanas pašvaldības 

tīmekļa vietnē www.tervetesnov.lv. 

Sabiedrības pārstāvju izteiktie priekšlikumi vai iebildumi - 

paredzēts izvērtēt pēc to saņemšanas. 

 

 

Domes priekšsēdētāja                                                                            D.Reinika 

 

 

 

 

 

 

http://www.tervetesnov.lv/


 

 

 

 

 

LATVIJAS REPUBLIKA 

TĒRVETES NOVADA DOME 

Reģ.Nr.90001465562 

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

e-pasts:tervetesnd@zemgale.lv 

 

 

TĒRVETES NOVADA TĒRVETES PAGASTĀ 

 
APSTIPRINĀTI 

Ar Tērvetes novada domes  

2015.gada 29.oktobra sēdes 

lēmumu  (prot. Nr. 15, 9.§) 

 

Tērvetes novada pašvaldības  

automašīnas VW PASSAT VARIANT 

 IZSOLES NOTEIKUMI 

 

1.Vispārīgie noteikumi 

1.1. Izsoles noteikumi (turpmāk tekstā - Noteikumi) sastādīti atbilstoši Publiskas 

personas mantas atsavināšanas likuma prasībām, kā arī atbilstoši citu normatīvo 

aktu, kuri reglamentē publiskas personas mantas atsavināšanas veikšanu, 

prasībām. 

1.2. Noteikumi nosaka Tērvetes novada pašvaldības kustamās mantas - automašīnas 

VW PASSAT VARIANT, valsts reģistrācijas numurs GK 8569, izsoles kārtību, to 

dalībnieku tiesības, pienākumus un atbildību, ciktāl to neregulē spēkā esošie 

normatīvie akti. 

1.3. Automašīnas atsavināšanas veids – atklāta mutiska izsole ar augšupejošu soli. 

1.4. Izsoles norises vieta un laiks – atbilstoši sludinājumā par izsoli norādītajai 

informācijai. 

1.5. Izsolē var piedalīties jebkura rīcībspējīga fiziska vai juridiska persona, kas 

Noteikumu noteiktajā kārtībā ir reģistrējusies kā izsoles dalībnieks. 

 

2. Informācija par izsoles priekšmetu 

2.1. Izsoles priekšmets – automašīna VW PASSAT VARIANT, valsts reģistrācijas 

numurs GK 8569, izlaiduma gads 1996, krāsa – melna, degviela  - benzīns, 

nobraukums 305308 km  

2.2. Maksāšanas līdzekļi un to proporcijas – euro 100 %. 

2.3. Nosacītā sākumcena – 200 EUR (divi simti euro 00 centi), tai skaitā PVN. 

2.4. Samaksas termiņi un kārtība – pilnā apmērā divu nedēļu laikā no izsoles dienas. 

 

3. Izsoles dalībnieku reģistrācijas kārtība 

3.1. Izsoles dalībnieku reģistrācija, izdarot attiecīgu ierakstu izsoles dalībnieku 

sarakstā, notiek Tērvetes novada domē, Tērvetes novada domes sekretāres 

kabinetā darba laikā sludinājumā par izsoli noteiktajā termiņā. 

3.2. Reģistrējoties izsoles dalībnieku sarakstā, izsoles dalībnieka pretendentam ir: 

       3.2.1. jāiesniedz : 

3.2.1.1. juridiskai personai, arī personālsabiedrībai: 

1) pieteikums; 

2) pilnvarojums, ja attiecīgās personas vārdā rīkojas pilnvarots pārstāvis;  



 

3.2.1.2. Fiziskai personai:  

1) pieteikums; 

2) pilnvarojums, ja attiecīgās personas vārdā rīkojas pilnvarots pārstāvis. 

3.2.2. jāuzrāda : 

3.2.2.1. juridiskai personai : kvīts par iemaksāto drošības naudu 10 % 

(desmit procentu) apmērā no automašīnas nosacītās sākumcenas. 

3.2.2.2.  Fiziskai personai : 

1) personību apliecinošs dokuments; 

2) kvīts par iemaksāto drošības naudu 10 % (desmit procentu) apmērā no 

automašīnas nosacītās sākumcenas. 

3.3. Izsoles drošības nauda ir iemaksājama Tērvetes novada domes, reģistrācijas Nr. 

90001465562, norēķinu kontos: 

AS SEB banka, UNLAL2X, konta Nr. LV98UNLA0006011130654, 

ar norādi "izsoles nodrošinājums par automašīnu VW PASSAT VARIANT ". 

 

4. Izsoles norises procedūra 

4.1. Telpā, kurā notiek izsole, tiek pielaisti tikai izsoles dalībnieki. Par citu personu 

pielaišanu izsoles vietā izlemj izsoles komisijas priekšsēdētājs. 

4.2. Izsoles darbu vada un kārtību tajā , ciktāl to neregulē spēkā esošie normatīvie akti 

un Noteikumi, nosaka izsoles komisijas priekšsēdētājs. Nepakļaušanās izsoles 

komisijas priekšsēdētāja rīkojumiem var būt par iemeslu izsoles pārtraukšanai. 

4.3. Pirms izsoles sākšanās izsoles dalībnieki paraksta Noteikumus. 

4.4. Izsoles dalībnieku vairāksolīšana notiek izsoles dalībnieku reģistrācijas 

saraksta kārtībā. 

4.5. Izsoles soli nosaka izsoles vadītājs 10 % (desmit procentu) robežās no 

automašīnas nosacītās sākumcenas, nosakot to noteiktas summas veidā. 

4.6. Izsoles vadītājs, izsoles dalībnieku reģistrācijas saraksta kārtībā, izsauc katru 

izsoles dalībnieku un izsoles dalībnieku reģistrācijas sarakstā atzīmē tā piedāvāto 

cenu. Cenas atzīmēšana ir jāturpina kamēr izsoles dalībnieks to paaugstina. 

       Atsakoties no tālākās solīšanas, katram izsoles dalībniekam, ar savu parakstu 

izsoles dalībnieku reģistrācijas sarakstā, jāapstiprina sava pēdējā solītā cena. 

4.7. Par izsoles uzvarētāju (nosolītāju) tiek noteikta persona, kura ir nosolījusi 

visaugstāko cenu. 

4.8. Izsoles uzvarētājam divu nedēļu laikā no izsoles dienas jāveic piedāvātās summas, 

atrēķinot naudā iemaksāto drošības naudu, nomaksu. 

4.9. Izsoles uzvarētājam 7 (septiņu) dienu laikā no piedāvātās summas nomaksas 

dienas ir jāparaksta pirkuma līgums.  

4.10. Nokavējot Noteikumos noteikto samaksas termiņu vai atsakoties no nosolītās 

automašīnas izpirkšanas, vai līguma parakstīšanas, izsoles uzvarētājs zaudē 

iemaksāto drošības naudu un tiesības uz nosolītās automašīnas izpirkšanu. 

4.11. Izsoles dalībniekiem, kuri automašīnas izpirkšanas tiesības nav nosolījuši, 

iemaksātā drošības nauda tiek atmaksāta 7 (septiņu) dienu laikā no izsoles norises 

dienas. 

 

5. Izsoles dalībnieku tiesības un pienākumi 

5.1. Izsoles dalībniekam rūpīgi jāiepazīstas ar Noteikumos ietvertajiem norādījumiem 

un jāievēro Noteikumos ietvertās prasības. 

5.2. Katrs izsoles dalībnieks, parakstot Noteikumus, apņemas ievērot visus 

Noteikumos minētos nosacījumus un akceptē tā noteikumus. 

5.3. Izsolē, starp tā dalībniekiem aizliegta vienošanās, kas varētu iespaidot izsoles 

rezultātus un gaitu 
 

Domes priekšsēdētāja                                                           Dace Reinika 



 

 

 

 

 

LATVIJAS REPUBLIKA 

TĒRVETES NOVADA DOME 

Reģ.Nr.90001465562 

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

e-pasts:tervetesnd@zemgale.lv 

 

TĒRVETES NOVADA TĒRVETES PAGASTĀ 

 

APSTIPRINĀTI 

Ar Tērvetes novada domes  

2015.gada 29.oktobra sēdes  

lēmumu  (prot. Nr. 15, 10.§) 

 
Tērvetes novada pašvaldības  

automašīnas VW GOLF VARIANT 

 IZSOLES NOTEIKUMI 

 

1.Vispārīgie noteikumi 

1.6. Izsoles noteikumi (turpmāk tekstā - Noteikumi) sastādīti atbilstoši Publiskas 

personas mantas atsavināšanas likuma prasībām, kā arī atbilstoši citu normatīvo 

aktu, kuri reglamentē publiskas personas mantas atsavināšanas veikšanu, 

prasībām. 

1.7. Noteikumi nosaka Tērvetes novada pašvaldības kustamās mantas - automašīnas 

VW GOLF VARIANT, valsts reģistrācijas numurs FN1143, izsoles kārtību, to 

dalībnieku tiesības, pienākumus un atbildību, ciktāl to neregulē spēkā esošie 

normatīvie akti. 

1.8. Automašīnas atsavināšanas veids – atklāta mutiska izsole ar augšupejošu soli. 

1.9. Izsoles norises vieta un laiks – atbilstoši sludinājumā par izsoli norādītajai 

informācijai. 

1.10. Izsolē var piedalīties jebkura rīcībspējīga fiziska vai juridiska persona, kas 

Noteikumu noteiktajā kārtībā ir reģistrējusies kā izsoles dalībnieks. 

 

2. Informācija par izsoles priekšmetu 

2.1. Izsoles priekšmets – automašīna VW GOLF VARIANT, valsts reģistrācijas 

numurs FN1143, izlaiduma gads 1995, krāsa – sarkana, degviela  - benzīns, 

nobraukums 131908 km (mainīts spidometrs).  

2.2. Maksāšanas līdzekļi un to proporcijas – euro 100 %. 

2.3. Nosacītā sākumcena – 200 EUR (divi simti euro 00 centi), tai skaitā PVN. 

2.4. Samaksas termiņi un kārtība – pilnā apmērā divu nedēļu laikā no izsoles dienas. 

 

3. Izsoles dalībnieku reģistrācijas kārtība 

3.1. Izsoles dalībnieku reģistrācija, izdarot attiecīgu ierakstu izsoles dalībnieku 

sarakstā, notiek Tērvetes novada domē, Tērvetes novada domes sekretāres 

kabinetā darba laikā sludinājumā par izsoli noteiktajā termiņā. 

3.2. Reģistrējoties izsoles dalībnieku sarakstā, izsoles dalībnieka pretendentam ir: 

       3.2.1. jāiesniedz : 

3.2.1.3. juridiskai personai, arī personālsabiedrībai: 

3) pieteikums; 

4) pilnvarojums, ja attiecīgās personas vārdā rīkojas pilnvarots pārstāvis;  



 

3.2.1.4. Fiziskai personai:  

3) pieteikums; 

4) pilnvarojums, ja attiecīgās personas vārdā rīkojas pilnvarots pārstāvis. 

3.2.3. jāuzrāda : 

3.2.3.1. juridiskai personai : kvīts par iemaksāto drošības naudu 10 % 

(desmit procentu) apmērā no automašīnas nosacītās sākumcenas. 

3.2.3.2.  Fiziskai personai : 

3) personību apliecinošs dokuments; 

4) kvīts par iemaksāto drošības naudu 10 % (desmit procentu) apmērā no 

automašīnas nosacītās sākumcenas. 

3.3. Izsoles drošības nauda ir iemaksājama Tērvetes novada domes, reģistrācijas Nr. 

90001465562, norēķinu kontos: 

AS SEB banka, UNLAL2X, konta Nr. LV98UNLA0006011130654, 

ar norādi "izsoles nodrošinājums par automašīnu VW GOLF VARIANT ". 

 

4. Izsoles norises procedūra 

4.1. Telpā, kurā notiek izsole, tiek pielaisti tikai izsoles dalībnieki. Par citu personu 

pielaišanu izsoles vietā izlemj izsoles komisijas priekšsēdētājs. 

4.2. Izsoles darbu vada un kārtību tajā , ciktāl to neregulē spēkā esošie normatīvie akti 

un Noteikumi, nosaka izsoles komisijas priekšsēdētājs. Nepakļaušanās izsoles 

komisijas priekšsēdētāja rīkojumiem var būt par iemeslu izsoles pārtraukšanai. 

4.3. Pirms izsoles sākšanās izsoles dalībnieki paraksta Noteikumus. 

4.4. Izsoles dalībnieku vairāksolīšana notiek izsoles dalībnieku reģistrācijas 

saraksta kārtībā. 

4.5. Izsoles soli nosaka izsoles vadītājs 10 % (desmit procentu) robežās no 

automašīnas nosacītās sākumcenas, nosakot to noteiktas summas veidā. 

4.6. Izsoles vadītājs, izsoles dalībnieku reģistrācijas saraksta kārtībā, izsauc katru 

izsoles dalībnieku un izsoles dalībnieku reģistrācijas sarakstā atzīmē tā piedāvāto 

cenu. Cenas atzīmēšana ir jāturpina kamēr izsoles dalībnieks to paaugstina. 

       Atsakoties no tālākās solīšanas, katram izsoles dalībniekam, ar savu parakstu 

izsoles dalībnieku reģistrācijas sarakstā, jāapstiprina sava pēdējā solītā cena. 

4.7. Par izsoles uzvarētāju (nosolītāju) tiek noteikta persona, kura ir nosolījusi 

visaugstāko cenu. 

4.8. Izsoles uzvarētājam divu nedēļu laikā no izsoles dienas jāveic piedāvātās summas, 

atrēķinot naudā iemaksāto drošības naudu, nomaksu. 

4.9. Izsoles uzvarētājam 7 (septiņu) dienu laikā no piedāvātās summas nomaksas 

dienas ir jāparaksta pirkuma līgums.  

4.10. Nokavējot Noteikumos noteikto samaksas termiņu vai atsakoties no nosolītās 

automašīnas izpirkšanas, vai līguma parakstīšanas, izsoles uzvarētājs zaudē 

iemaksāto drošības naudu un tiesības uz nosolītās automašīnas izpirkšanu. 

4.11. Izsoles dalībniekiem, kuri automašīnas izpirkšanas tiesības nav nosolījuši, 

iemaksātā drošības nauda tiek atmaksāta 7 (septiņu) dienu laikā no izsoles norises 

dienas. 

5. Izsoles dalībnieku tiesības un pienākumi 

5.1. Izsoles dalībniekam rūpīgi jāiepazīstas ar Noteikumos ietvertajiem norādījumiem 

un jāievēro Noteikumos ietvertās prasības. 

5.2. Katrs izsoles dalībnieks, parakstot Noteikumus, apņemas ievērot visus 

Noteikumos minētos nosacījumus un akceptē tā noteikumus. 

5.3. Izsolē, starp tā dalībniekiem aizliegta vienošanās, kas varētu iespaidot izsoles 

rezultātus un gaitu. 

 

Domes priekšsēdētāja               D.Reinika 



 

 

 

 

 

LATVIJAS REPUBLIKA 

TĒRVETES NOVADA DOME 

Reģ.Nr.90001465562 

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

e-pasts:tervetesnd@zemgale.lv 

 

TĒRVETES NOVADA TĒRVETES PAGASTĀ 

 

APSTIPRINĀTI 

Ar Tērvetes novada domes  

2015.gada 29.oktobra sēdes  

lēmumu  (prot.Nr. 15, 11.§) 

Tērvetes novada pašvaldības  

automašīnas TOYOTA COROLLA 

 IZSOLES NOTEIKUMI 

 

1.Vispārīgie noteikumi 

1.11. Izsoles noteikumi (turpmāk tekstā - Noteikumi) sastādīti atbilstoši Publiskas 

personas mantas atsavināšanas likuma prasībām, kā arī atbilstoši citu normatīvo 

aktu, kuri reglamentē publiskas personas mantas atsavināšanas veikšanu, 

prasībām. 

1.12. Noteikumi nosaka Tērvetes novada pašvaldības kustamās mantas - 

automašīnas TOYOTA COROLLA, valsts reģistrācijas numurs DH 2858, izsoles 

kārtību, to dalībnieku tiesības, pienākumus un atbildību, ciktāl to neregulē spēkā 

esošie normatīvie akti. 

1.13. Automašīnas atsavināšanas veids – atklāta mutiska izsole ar augšupejošu soli. 

1.14. Izsoles norises vieta un laiks – atbilstoši sludinājumā par izsoli norādītajai 

informācijai. 

1.15. Izsolē var piedalīties jebkura rīcībspējīga fiziska vai juridiska persona, kas 

Noteikumu noteiktajā kārtībā ir reģistrējusies kā izsoles dalībnieks. 

 

2. Informācija par izsoles priekšmetu 

2.1. Izsoles priekšmets – automašīna TOYOTA COROLLA, valsts reģistrācijas 

numurs DH 2858, izlaiduma gads 1998, krāsa – gaiši pelēka, degviela  - benzīns, 

nobraukums 448115 km  

2.2. Maksāšanas līdzekļi un to proporcijas – euro 100 %. 

2.3. Nosacītā sākumcena – 200 EUR (divi simti euro 00 centi), tai skaitā PVN. 

2.4. Samaksas termiņi un kārtība – pilnā apmērā divu nedēļu laikā no izsoles dienas. 

 

3. Izsoles dalībnieku reģistrācijas kārtība 

3.1. Izsoles dalībnieku reģistrācija, izdarot attiecīgu ierakstu izsoles dalībnieku 

sarakstā, notiek Tērvetes novada domē, Tērvetes novada domes sekretāres 

kabinetā darba laikā sludinājumā par izsoli noteiktajā termiņā. 

3.2. Reģistrējoties izsoles dalībnieku sarakstā, izsoles dalībnieka pretendentam ir: 

       3.2.1. jāiesniedz : 

3.2.1.5. juridiskai personai, arī personālsabiedrībai: 

0) pieteikums; 

1) pilnvarojums, ja attiecīgās personas vārdā rīkojas pilnvarots pārstāvis;  

3.2.1.6. Fiziskai personai:  

5) pieteikums; 



 

6) pilnvarojums, ja attiecīgās personas vārdā rīkojas pilnvarots pārstāvis. 

3.2.4. jāuzrāda : 

3.2.4.1. juridiskai personai : kvīts par iemaksāto drošības naudu 10 % 

(desmit procentu) apmērā no automašīnas nosacītās sākumcenas. 

3.2.4.2.  Fiziskai personai : 

5) personību apliecinošs dokuments; 

6) kvīts par iemaksāto drošības naudu 10 % (desmit procentu) apmērā no 

automašīnas nosacītās sākumcenas. 

3.3. Izsoles drošības nauda ir iemaksājama Tērvetes novada domes, reģistrācijas Nr. 

90001465562, norēķinu kontos: 

AS SEB banka, UNLALV2X, konta Nr. LV98UNLA0006011130654; 

ar norādi "izsoles nodrošinājums par automašīnu TOYOTA COROLLA ". 

 

4. Izsoles norises procedūra 

4.1. Telpā, kurā notiek izsole, tiek pielaisti tikai izsoles dalībnieki. Par citu personu 

pielaišanu izsoles vietā izlemj izsoles komisijas priekšsēdētājs. 

4.2. Izsoles darbu vada un kārtību tajā , ciktāl to neregulē spēkā esošie normatīvie akti 

un Noteikumi, nosaka izsoles komisijas priekšsēdētājs. Nepakļaušanās izsoles 

komisijas priekšsēdētāja rīkojumiem var būt par iemeslu izsoles pārtraukšanai. 

4.3. Pirms izsoles sākšanās izsoles dalībnieki paraksta Noteikumus. 

4.4. Izsoles dalībnieku vairāksolīšana notiek izsoles dalībnieku reģistrācijas 

saraksta kārtībā. 

4.5. Izsoles soli nosaka izsoles vadītājs 10 % (desmit procentu) robežās no 

automašīnas nosacītās sākumcenas, nosakot to noteiktas summas veidā. 

4.6. Izsoles vadītājs, izsoles dalībnieku reģistrācijas saraksta kārtībā, izsauc katru 

izsoles dalībnieku un izsoles dalībnieku reģistrācijas sarakstā atzīmē tā piedāvāto 

cenu. Cenas atzīmēšana ir jāturpina kamēr izsoles dalībnieks to paaugstina. 

       Atsakoties no tālākās solīšanas, katram izsoles dalībniekam, ar savu parakstu 

izsoles dalībnieku reģistrācijas sarakstā, jāapstiprina sava pēdējā solītā cena. 

4.7. Par izsoles uzvarētāju (nosolītāju) tiek noteikta persona, kura ir nosolījusi 

visaugstāko cenu. 

4.8. Izsoles uzvarētājam divu nedēļu laikā no izsoles dienas jāveic piedāvātās summas, 

atrēķinot naudā iemaksāto drošības naudu, nomaksu. 

4.9. Izsoles uzvarētājam 7 (septiņu) dienu laikā no piedāvātās summas nomaksas 

dienas ir jāparaksta pirkuma līgums.  

4.10. Nokavējot Noteikumos noteikto samaksas termiņu vai atsakoties no nosolītās 

automašīnas izpirkšanas, vai līguma parakstīšanas, izsoles uzvarētājs zaudē 

iemaksāto drošības naudu un tiesības uz nosolītās automašīnas izpirkšanu. 

4.11. Izsoles dalībniekiem, kuri automašīnas izpirkšanas tiesības nav nosolījuši, 

iemaksātā drošības nauda tiek atmaksāta 7 (septiņu) dienu laikā no izsoles norises 

dienas. 

5. Izsoles dalībnieku tiesības un pienākumi 

5.1. Izsoles dalībniekam rūpīgi jāiepazīstas ar Noteikumos ietvertajiem norādījumiem 

un jāievēro Noteikumos ietvertās prasības. 

5.2. Katrs izsoles dalībnieks, parakstot Noteikumus, apņemas ievērot visus 

Noteikumos minētos nosacījumus un akceptē tā noteikumus. 

5.3. Izsolē, starp tā dalībniekiem aizliegta vienošanās, kas varētu iespaidot izsoles 

rezultātus un gaitu. 

 

 

Domes priekšsēdētāja               D.Reinika 


