
 

 
 

 

 

 
LATVIJAS REPUBLIKA 

TĒRVETES NOVADA DOME 
Reģ.Nr.90001465562 

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

e-pasts: tervetesnd@tervetesnd.lv 
 

 

TĒRVETES NOVADA TĒRVETES PAGASTĀ 

 

 

ĀRKĀRTAS SĒDES  PROTOKOLS 

 

 

 

 

09.08.2018.                                                                                                       Nr. 13 

Tērvetes novads, Zelmeľi 

Sēde sasaukta  plkst. 9.00 

Sēde atklāta plkst. 9.00  
 

 

 

DARBA KĀRTĪBĀ 

 

1. Par cirsmu pārdošanu izsolē 

2. Par nedzīvojamo telpu nomas tiesību izsoli ēkā “Bukaišu skola” 
3. Par līgumprojektu apstiprināšanu 

4. Par adrešu  maiņu telpu grupām īpašumā “Sanatorija 5”, Tērvete, Tērvetes pagasts, 

Tērvetes novads 

 

 

Sēdi vada domes priekšsēdētājas vietniece Ieva Krūmiľa  

Sēdi protokolē  lietvede Santa Hibšmane  

 

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

Darguža, Ainārs Miķelsons, Indriķis Vēveris 

 

Sēdē nepiedalās: Dace Reinika – atrodas atvaļinājumā, Linda Karloviča – attaisnojošu 

iemeslu dēļ 

 

 

Sēdē piedalās administrācijas darbinieki: Domes izpilddirektors Māris Berlands, jurists 

Ivars Gorskis, datortīklu administrators Aivars Narvaišs 

 

 

Domes priekšsēdētājas vietniece aicina apstiprināt darba kārtību ar 4 jautājumiem 

 



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

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

NOLEMJ: 
 

Apstiprināt darba kārtību ar 4 jautājumiem 

 

 

 

 

1. paragrāfs 

Par cirsmu pārdošanu izsolē 

I. Krūmiņa 

 

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

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

NOLEMJ: 

 

     Pieņemt lēmumu Nr. 62 “Par cirsmu pārdošanu izsolē” 

 

 

 

 

 

2. paragrāfs 

Par nedzīvojamo telpu nomas tiesību izsoli ēkā “Bukaišu skola” 

I. Krūmiņa 

 
Izskatot Sandras Latišas iesniegto iesniegumu ar ierosinājumu nodot iznomāšanai telpas 

ēkā “Bukaišu skola”, Bukaišu pagasts, Tērvetes novads, Tērvetes novada dome konstatēja:  

Tērvetes novada pašvaldībai piederošajā ēkā “Bukaišu skola”, Bukaišu pagasts, Tērvetes 

novads, kadastra apzīmējums 4656 0065 0087 003, atrodošās telpas, kas telpu eksplikācijā 

atzīmētas ar Nr. 2 ,3, 5, kopējā platība 45,0 m
2
, netiek izmantotas pašvaldības funkciju 

veikšanai, kamdēļ tās ir nododamas iznomāšanai 

1. Ministru kabineta 20.02.2018. noteikumu Nr. 97 „Publiskas personas mantas 

iznomāšanas noteikumi” (turpmāk tekstā – Noteikumi) 12.punkts nosaka, ka lēmumu par 

nomas objekta nodošanu iznomāšanai pieņem iznomātājs. 

2. Šo Noteikumu 23.punkts nosaka, ka nomnieku noskaidro rakstiskā vai mutiskā izsolē, 

bet Noteikumu 24.punkts nosaka, ka nomas objekta iznomātājs pieņem lēmumu par 

piemērojamo izsoles veidu, kā arī apstiprina publicējamo informāciju par nomas objektu. 

3. Ievērojot minēto, telpu nomnieks ir noskaidrojams izsolē, Tērvetes novada domei 

pieņemot lēmumu par piemērojamo izsoles veidu, kā arī apstiprinot publicējamo informāciju 

par nomas objektu.  

4. Noteikumu 34.punkts nosaka, ka izsoli organizē iznomātāja izveidota komisija, kurā ir 

ne mazāk kā trīs locekļi. Komisiju izveido uz noteiktu laikposmu vai kā pastāvīgi 

funkcionējošu institūciju. Iznomātājs komisijas sastāvā iekļauj iznomātāja vai tā padotībā 

esošu iestāžu pārstāvjus. Komisijas darbu vada iznomātāja iecelts komisijas priekšsēdētājs. 

5. Ievērojot minēto, izsoles organizēšanai ir izveidojama izsoles komisija ne mazāk kā 

trīs locekļu sastāvā un ieceļams komisijas priekšsēdētājs. 

Saskaņā ar Noteikumu 79. un 80.punktu Tērvetes novada domes grāmatvedības nodaļa ir 

aprēķinājusi nosacītās nomas maksas apmēru 6,30 EUR mēnesī.  

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

daļas 27.punktu un Ministru kabineta 20.02.2018. noteikumu Nr. 97 „Publiskas personas 

https://www.kadastrs.lv/premisegroups/1900001666?options%5Borigin%5D=premisegroup


mantas iznomāšanas noteikumi”, atklāti vārdiski balsojot: PAR - 7 (I. Krūmiņa, A. Bruss, S. 

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

Tērvetes novada dome NOLEMJ: 

  

1. Nodot nomā, rīkojot mutisku izsoli, Tērvetes novada pašvaldībai piederošās 

nedzīvojamās telpas, kas telpu eksplikācijā atzīmētas ar Nr. 2, 3, 5, kopējā platība 45,0 m
2
, 

kas atrodas ēkā “Bukaišu skola”, Bukaišu pagasts, Tērvetes novads, kadastra apzīmējums 

4656 005 0086 003;  

2. Apstiprināt 1.punktā minētā izsoles objekta izsoles sākumcenu 6,30 EUR (seši euro 30 

centi) mēnesī, neieskaitot PVN.  

3. Apstiprināt objekta izsoles komisiju šādā sastāvā: 

    3.1. Komisijas priekšsēdētājs – Tērvetes novada pašvaldības izpilddirektors Māris 

Berlands; 

    3.2. Komisijas locekļi - Ivars Gorskis, Andra Šafare. 

4. Uzdot izsoles komisijai organizēt objekta nomas tiesību izsoli.  

5. Apstiprināt publicējamo informāciju Tērvetes novada domes tīmekļa vietnē 

(1.pielikums). 

6. Apstiprināt objekta izsoles noteikumus (2.pielikums).  

7. Apstiprināt objekta Nomas līguma projektu (3.pielikums).  

 

 

 

 

3. paragrāfs 

Par līgumprojektu apstiprināšanu 

I. Krūmiņa 

 

    Tērvetes novada dome, izvērtējot iesniegtos līgumu projektus – Siltumenerģijas piegādes 

līgumu un Līgumu par siltumtīklu uzturēšanas un apsaimniekošanas pakalpojumu sniegšanu, ar 

kuriem tiktu pārjaunots Tērvetes novada domes un akciju sabiedrības “AGROFIRMA 

TĒRVETE” starpā 2016.gada 29. septembrī noslēgtais Siltumenerģijas piegādes līgums Nr. 

TND119.S/2016 pamatojoties uz likuma ”Par pašvaldībām” 21.pantu, atklāti vārdiski balsojot: 

PAR – 7 (I. Krūmiņa, A. Bruss, S. Laizāns, Dz. Sirsone, M. Darguža, A. Miķelsons, I. 

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

  

Pilnvarot Tērvetes novada pašvaldības izpilddirektoru Māri Berlandu pārjaunot Tērvetes 

novada domes un akciju sabiedrības “AGROFIRMA TĒRVETE” starpā 2016. gada 29. 

septembrī noslēgto Siltumenerģijas piegādes līgumu Nr. TND119.S/2016,   noslēdzot 

Siltumenerģijas piegādes līgumu un Līgumu par siltumtīklu uzturēšanas un apsaimniekošanas 

pakalpojumu sniegšanu saskaņā ar lēmumam pievienotajiem līgumu projektiem (lēmuma 

pielikumā). 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.kadastrs.lv/premisegroups/1900001666?options%5Borigin%5D=premisegroup


 

4. paragrāfs 

Par adrešu  maiľu telpu grupām īpašumā “Sanatorija 5”, 

 Tērvete, Tērvetes pagasts, Tērvetes novads 

I. Krūmiņa 

 

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

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

NOLEMJ: 

 

     Pieņemt lēmumu Nr. 63 “Par adrešu maiņu telpu grupām īpašumā “Sanatorija 5”, Tērvete, 

Tērvetes pagasts, Tērvetes novads” 

 

 

 

Sēdi slēdz plkst. 9.10 

 

Sēdes vadītāja                                                                                   I. Krūmiņa 

 

 

Protokola parakstīšanas datums    10.08.2018.  

 

 

Protokoliste                                                                                      S. Hibšmane 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

                     

 

 

 
LATVIJAS REPUBLIKA 

TĒRVETES NOVADA DOME 
Reģ.Nr.90001465562 

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

e-pasts: tervetesnd@tervetesnd.lv 
 

 

TĒRVETES NOVADA TĒRVETES PAGASTĀ 

 

LĒMUMS 
 

 

2018. gada 9. augustā                                                                                        Nr. 62 

                                                                                                                (protokols Nr.13, 1. §) 

 

 

Par cirsmu pārdošanu izsolē 

 

 

        2018. gada 17. jūlijā ir veikti cirsmu dastojumi Tērvetes novada pašvaldībai 

piederošajā nekustamajā īpašumā „Mežmaliešu kapi”, Tērvetes pagasts, Tērvetes novads, 

kadastra numurs 4688 002 0026, un uzskaitīti 74 koki sanitārai izciršanai sakarā ar priežu 

galotņu mizgrauzi.  

2018. gada 19. jūlijā Valsts meža dienests ir izsniedzis Apliecinājumu Nr. 1153845 koku 

ciršanai šādām cirsmām: 

Cirsma Nr. Kvartāls Izcērtamā 

platība, ha 

Nogabals Cirtes veids 

 

Cirtes 

izpildes veids 

 

1. 1 0.6 1 Sanitārā cirte Sanitārā cirte 

 

2. 

 

1 

 

0,1 

 

1 

 

Sanitārā cirte 

 

Sanitārā cirte 

 

3. 

 

1 

 

0,59 

 

2 

 

Sanitārā cirte 

 

Sanitārā cirte 

 

Saskaņā ar cirsmu novērtējumu, ko veicis SIA “Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības 

centra” filiāles “Meža konsultāciju pakalpojumu centrs” meža apsaimniekošanas vecākais 

speciālists Kārlis Folkmanis, kuram Latvijas koksnes kvalitātes ekspertu savienībā ir 

izsniegts sertifikāts Nr. 571 M, cirsmu nosacītā cena ir noteikta 1641,91 EUR apmērā. 

Ievērojot minēto un pamatojoties uz likuma "Par pašvaldībām" 14.panta pirmās daļas otro 

punktu, Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 3. panta pirmās daļas 1.punktu un 

otro daļu, 4.panta pirmo daļu, 5.panta piekto daļu, 6.panta otro un trešo daļu, 8.panta ceturto, 

piekto sesto un septīto daļu, 9.panta trešo daļu, 10.pantu, 11.panta otro daļu, 13.pantu, 

15.pantu,  Tērvetes novada dome, atklāti vārdiski balsojot: PAR - 7 (I. Krūmiņa, A. Bruss, S. 

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

NOLEMJ: 

 

1. Atsavināt Tērvetes novada pašvaldībai piederošo kustamu mantu – cirsmas 

nekustamajā īpašumā „Mežmaliešu kapi”, Tērvetes pagasts, Tērvetes novads, kadastra 



numurs 4688 002 0026,  

Cirsma Nr. Kvartāls Izcērtamā 

platība, ha 

Nogabals Cirtes veids 

 

Cirtes 

izpildes veids 

 

1. 1 0.6 1 Sanitārā cirte Sanitārā cirte 

 

2. 

 

1 

 

0,1 

 

1 

 

Sanitārā cirte 

 

Sanitārā cirte 

 

3. 

 

1 

 

0,59 

 

2 

 

Sanitārā cirte 

 

Sanitārā cirte 

pārdodot tās mutiskā izsolē ar augšupejošu soli. 

2. Apstiprināt cirsmu nosacīto cenu (izsoles sākumcenu) – 1650,00 EUR (viens tūkstotis 

seši simti piecdesmit euro 00 centi). 

3. Izveidot kustamas mantas izsoles komisiju šādā sastāvā: 

        3.1. Komisijas priekšsēdētājs: Tērvetes novada pašvaldības izpilddirektors Māris 

Berlands    

        3.2. Komisijas locekļi:  

               3.2.1. Tērvetes novada domes jurists Ivars Gorskis; 

               3.2.2. Tērvetes novada domes ekonomiste Sandra Latiša; 

               3.2.3. Tērvetes novada domes nekustamo īpašumu speciāliste Andra Šafare. 

4. Apstiprināt izsoles noteikumus saskaņā ar pielikumu (lēmuma pielikumā). 

5. Izsoles komisijai nodrošināt paziņojuma par izsoli publicēšanu oficiālajā izdevumā 

„Latvijas Vēstnesis” un Tērvetes novada pašvaldības informatīvajā izdevumā  “Laikam 

Līdzi”. 

6. Lēmumu var pārsūdzēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas 

Administratīvajā rajona tiesā attiecīgajā tiesu namā pēc pieteicēja adreses (fiziskā persona - 

pēc deklarētās dzīvesvietas, papildu adreses vai nekustamā īpašuma atrašanās vietas, juridiskā 

persona - pēc juridiskās adreses) 

7. Kontroli par lēmuma izpildi veikt Tērvetes novada domes priekšsēdētājai. 

 

 

 

Domes priekšsēdētājas vietniece                                                               I. Krūmiņa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

                     

 

 

 
LATVIJAS REPUBLIKA 

TĒRVETES NOVADA DOME 
Reģ.Nr.90001465562 

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

e-pasts: tervetesnd@tervetesnd.lv 
 

 

TĒRVETES NOVADA TĒRVETES PAGASTĀ 

 

LĒMUMS 
 

 

2018. gada 9. augustā                                                                                        Nr. 63 

                                                                                                                (protokols Nr.13, 4. §) 

 

 

Par adrešu  maiľu telpu grupām īpašumā “Sanatorija 5”, 

 Tērvete, Tērvetes pagasts, Tērvetes novads 

 

 

Tērvetes novada dome, izskatot iesniegto lēmuma projektu par Valsts zemes dienesta 

Zemgales reģionālās nodaļas sniegto informāciju par Valsts adrešu reģistra informācijas 

sistēmā reģistrētām adresēm Tērvetes novadā, konstatēja, ka: 

Valsts zemes dienesta vēstulē norādītās adreses neatbilst Ministru Kabineta 08.12.2015. 

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

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

ka administratīvajā teritorijā adreses nedrīkst atkārtoties un Noteikumu  9.punkta 

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

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

neatbilst šajos noteikumos minētajām prasībām, Tērvetes novada domei ir jāpieņem lēmums 

par Valsts adrešu reģistra informācijas sistēmā reģistrēto adrešu precizēšanu adresēm, kuras 

neatbilst Noteikumu prasībām . 

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

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

„Adresācijas noteikumi”, Tautsaimniecības un attīstības komitejas lēmuma projektu, Tērvetes 

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

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

 

1. Mainīt adreses nekustamā īpašuma “Sanatorija 5”, Tērvete, Tērvetes pagasts, Tērvetes 

novads, sastāvā esošās dzīvojamās mājas sekojošām telpu grupām:  

a. Telpu grupai ar /kadastra apzīmējums/, /telpu grupas adreses kods/, adresi no 

“Sanatorija 5” - 5, Tērvete, Tērvetes pagasts, Tērvetes novads uz adresi “Sanatorija 

5” - 7, Tērvete, Tērvetes pagasts, Tērvetes novads; 

b. Telpu grupai ar /kadastra apzīmējums/, /telpu grupas adreses kods/, adresi no 

“Sanatorija 5”- 9, Tērvete, Tērvetes pagasts, Tērvetes novads uz adresi “Sanatorija 5” 

- 8, Tērvete, Tērvetes pagasts, Tērvetes novads. 

 



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

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

 

 

Domes priekšsēdētājas vietniece                                                              I. Krūmiņa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



APSTIPRINĀTS 

ar Tērvetes novada domes  
2018. gada 9. augusta sēdes lēmumu  

Nr. 62 

(protokols Nr.13, 1. §) 

 

PAZIĽOJUMS PAR IZSOLI 

Tērvetes novada dome pārdod mutiskā izsolē ar augšupejošu soli kustamo mantu –

nekustamā īpašuma  “Mežmaliešu kapi”, Tērvetes pagasts, Tērvetes novads, kadastra 

numuru 4688 002 0026 cirsmas: 

Cirsma Nr. Kvartāls Izcērtamā 

platība, ha 

Nogabals Cirtes veids 

 

Cirtes 

izpildes 

veids 

 

1. 1 0.6 1 Sanitārā 

cirte 

Sanitārā 

cirte 

 

2. 

 

1 

 

0,1 

 

1 

 

Sanitārā 

cirte 

 

Sanitārā 

cirte 

 

3. 

 

1 

 

0,59 

 

2 

 

Sanitārā 

cirte 

 

Sanitārā 

cirte 

Ar izsoles noteikumiem var iepazīties un saņemt Tērvetes novada domes lietvedes 

kabinetā, “Zelmeņi”, Tērvetes pagasts, Tērvetes novads, darba dienās no plkst. 8.00 līdz 

plkst.12.00 un no plkst.12.30 līdz 16.30, vai elektroniski Tērvetes novada pašvaldības tīmekļa 

vietnē www.tervetesnovads.lv. 

Objekta apskate saskaņojama pa tālruni 26552303 (Tērvetes novada pašvaldības 

izpilddirektors Māris Berlands). 

Pieteikumu reģistrācija pie Tērvetes novada domes lietvedes, “Zelmeņi”, Tērvetes pagasts, 

Tērvetes novads, līdz 2018.gada 29.augusta  plkst. 16
00

. 

Izsole notiks 2018. gada 30. augusta  plkst. 14
00

 Tērvetes novada domes sēžu zālē, 

“Zelmeņi”, Tērvetes pagasts, Tērvetes novads. 

Cirsmu izsoles nosacītā sākuma cena ir 1650,00 EUR, nodrošinājuma summa ir 10 % no 

cirsmas izsoles sākuma cenas – 165,00 EUR, izsoles solis – 100 EUR. 

Nodrošinājuma summa jāieskaita: Tērvetes novada domes, reģistrācijas numurs 

90001465562, norēķina kontos: 

AS SEB Banka, kods UNLALV2X konts LV98UNLA0006011130654; 

AS Swedbank, kods HABALV22, konts LV55HABA0551020477861 

Maksājuma mērķī jānorāda: „Nodrošinājuma summa nekustamā īpašuma „Mežmaliešu 

kapi” cirsmu izsolei”. 

Nosolītā summa pircējam jāsamaksā nedēļas laikā no izsoles dienas, tas ir, līdz 2018. 

gada  13. septembrim. 
Informācija pa tālruņiem 63726012, 28389997 vai e-pastu: tervetesnd@tervetesnd.lv  

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.tervetesnovads.lv/
mailto:tervetesnd@tervetesnd.lv


 

 

APSTIPRINĀTI 

ar Tērvetes novada domes  
2018. gada 9. augusta sēdes lēmumu  

Nr. 62 

(protokols Nr.13, 1. §) 

 

Tērvetes novada pašvaldības nekustamā īpašuma 

“Mežmaliešu kapi”, Tērvetes pagastā, Tērvetes novadā, 

 cirsmu izsoles noteikumi 

 

 

I. Vispārīgie jautājumi 

1. Izsoles noteikumi nosaka kārtību, kādā tiek organizēta Tērvetes novada pašvaldības 

(turpmāk – Pašvaldība) cirsmu izsole nekustamajā īpašumā „Mežmaliešu kapi”, Tērvetes 

pagasts, Tērvetes novads, kadastra numurs 4688 002 0026. 

2. Izsoles organizētājs: Pašvaldības izveidota komisija (turpmāk tekstā – Komisija). 

3. Izsoles vieta un laiks: 2018. gada 30. augustā plkst. 14.00 Tērvetes novada domes 

sēžu zālē „Zelmeņi”, Tērvetes pagasts, Tērvetes novads. 

4. Izsoles veids: atklāta mutiska izsole ar augšupejošu soli. 

5. Izsoles objekts: Pašvaldības cirsmas nekustamajā īpašumā „Mežmaliešu kapi”, Tērvetes 

pagasts, Tērvetes novads, kadastra numurs 4688 002 0026: 

Cirsma Nr. Kvartāls Izcērtamā 

platība, ha 

Nogabals Cirtes veids 

 

Cirtes 

izpildes veids 

 

1. 1 0.6 1 Sanitārā cirte Sanitārā cirte 

 

2. 

 

1 

 

0,1 

 

1 

 

Sanitārā cirte 

 

Sanitārā cirte 

 

3. 

 

1 

 

0,59 

 

2 

 

Sanitārā cirte 

 

Sanitārā cirte 

 

      5.1. Cirsmu vērtējums un sortimenti ir šo izsoles noteikumu pielikumā. 

      5.2. Izsoles objekta apskate saskaņojama pa tālruni 26552303 (Tērvetes novada 

pašvaldības izpilddirektors Māris Berlands). 

6. Nosacītā sākumcena, nodrošinājuma nauda un izsoles solis: cirsmu izsoles nosacītā 

sākuma cena ir  1650,00  EUR, nodrošinājuma summa ir 10 % no cirsmas izsoles sākuma 

cenas – 165 EUR, izsoles solis – 100 EUR. 

7. Nodrošinājuma summa jāieskaita Tērvetes novada domes, reģistrācijas numurs 

90001465562, norēķina kontos: 

     7.1. AS SEB Banka, kods UNLALV2X konts LV98UNLA0006011130654; 

     7.2. AS Swedbank, kods HABALV22, konts LV55HABA0551020477861 

Maksājuma mērķī jānorāda: „Nodrošinājuma summa nekustamā īpašuma „Mežmaliešu 

kapi” cirsmu izsolei”. 

 

II. Izsoles dalībnieki 

8. Par izsoles dalībnieku var būt jebkura maksātspējīga fiziska vai juridiska persona, arī 

personālsabiedrība, kura saskaņā ar Latvijas Republikā spēkā esošiem normatīviem aktiem 

var iegūt kustamo mantu. 

9. Persona nedrīkst būt parādā Pašvaldībai (t.sk. nodokļu maksājumi, kā arī citas saistības). 

10. Izsolei var pieteikties no sludinājuma publicēšanas Latvijas Republikas oficiālajā 

izdevumā „Latvijas Vēstnesis”. 



11. Izsolē var piedalīties persona, kura līdz 2018. gada 29. augusta plkst. 16.00 iesniegusi 

dokumentus dalībai izsolē un samaksājusi nodrošinājuma summu. 

12. Lai piedalītos izsolē, juridiskām personām ir jāiesniedz šādi dokumenti: 

     12.1. pašvaldībai adresēts pieteikums (pielikums nr. 1) par piedalīšanos izsolē, kas 

apliecina cirsmas pirkšanu saskaņā ar šiem izsoles noteikumiem; 

     12.2. juridiskās personas pārvaldes institūcijas lēmums par kustamās mantas iegādi, ja 

tāds nepieciešams; 

     12.3. nodrošinājuma summas samaksas apliecinošs dokuments; 

     12.4. pilnvara pārstāvēt juridisko personu izsolē (uzrādot pasi vai identifikācijas karti), 

ja izsolē nepiedalās persona, kurai ir paraksta tiesības. 

13. Lai piedalītos izsolē, fiziskām personām ir jāiesniedz šādi dokumenti: 

     13.1. pašvaldībai adresēts pieteikums (pielikums nr. 1) par piedalīšanos izsolē, kas 

apliecina cirsmas pirkšanu saskaņā ar izsoles noteikumiem; 

     13.2. nodrošinājuma summas samaksas apliecinošs dokuments; 

     13.3. notariāli apliecināta pilnvara pārstāvēt citu fizisku personu izsolē (uzrādot pasi vai 

identifikācijas karti), ja pārstāv citu fizisku personu. 

14. Ārvalstīs izsniegti dokumenti tiek pieņemti, ja tie noformēti atbilstoši Latvijai saistošu 

starptautisku līgumu noteikumiem. 

15. Pretendentu atbilstību izsoles noteikumiem izvērtē komisija. 

 

III. Izsoles dalībnieku reģistrācija 

16. Izsoles dalībniekus, kuri izpildījuši izsoles priekšnoteikumus, reģistrē izsoles 

dalībnieku reģistrācijas lapā (pielikums nr. 2). 

17. Izsoles dalībniekus reģistrē līdz sludinājumā norādītajam termiņam. 

19. Izsoles dalībnieku nereģistrē, ja: 

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

      19.2. sludinājumā norādītajā dalībnieku reģistrācijas vietā nav iesniegti visi šajos 

noteikumos minētie dokumenti. 

20. Gadījumā, ja uz izsoli reģistrējies tikai viens izsoles dalībnieks, cirsmu pārdod 

vienīgajam reģistrētajam izsoles dalībniekam par izsoles sākuma cenu, kas ir paaugstināta 

vismaz par vienu izsoles soli. 

21. Izsoles rīkotājs nav tiesīgs līdz izsoles sākumam iepazīstināt fiziskās un juridiskās 

personas ar informāciju par izsoles dalībniekiem. 

22. Starp izsoles dalībniekiem aizliegta vienošanās, kas varētu ietekmēt izsoles rezultātus 

un gaitu. Minētās aizliegtās vienošanās dalībnieks apņemas segt visus izdevumus, kas 

Pašvaldībai jebkad rastos saistībā ar šādu aizliegtu vienošanos. 

23. Komisijai ir tiesības atstādināt pretendentu vai pārtraukt un atcelt izsoli, ja konstatēti 

vienošanās fakti. 

 

IV. Izsoles norise 

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

pielaišanu izsoles vietā izlemj Komisijas priekšsēdētājs. 

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

šie noteikumi, nosaka Komisijas priekšsēdētājs. Nepakļaušanās Komisijas priekšsēdētāja 

rīkojumiem var būt par iemeslu izsoles pārtraukšanai. 

26. Pirms izsoles sākšanās izsoles dalībnieki parakstās par iepazīšanos ar noteikumiem un 

tiek sastādīts Izsoles dalībnieku saraksts (pielikumā Nr. 3). 

27. Izsoles dalībnieku vairāksolīšana notiek izsoles dalībnieku reģistrācijas saraksta 

kārtībā. 

28. Pēc tam, kad izsoles vadītājs ir sastādījis Izsoles dalībnieku sarakstu un uzsācis izsoli, 

izsoles dalībnieks, kurš nav ieradies noteiktajā laikā, skaitās izsolē nepiedalījies. 



29. Izsoles vadītājs atklāj izsoli, raksturo cirsmu un paziņo tās sākuma cenu, kā arī 

summu, par kādu sākuma cena pieaug ar katru nākamo solījumu. 

30. 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. 

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

dalībnieku reģistrācijas sarakstā jāapstiprina sava pēdējā solītā cena. 

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

cenu. 

33. Par izsoles norisi sastāda protokolu, kurā norādīta solīšanas gaitu un katra izsoles 

dalībnieka pēdējo nosolīto cenu. 

34. Ja izsoles dalībnieks, kurš nosolījis cirsmu, neparakstās izsoles dalībnieku sarakstā, 

tiek uzskatīts, ka viņš atteicies no nosolītās cirsmas. Pēc Komisijas lēmuma to svītro no 

izsoles dalībnieku saraksta un viņam neatmaksā nodrošinājuma naudu. Šajā gadījumā par 

cirsmas nosolītāju uzskata izsoles dalībnieku, kurš nosolījis nākamo visaugstāko cenu, un 

viņam piedāvā izsoles dalībnieku sarakstā apliecināt ar savu parakstu piekrišanu slēgt pirkuma 

līgumu. 

 

V. Izsoles protokola un rezultātu apstiprināšana 

35. Komisija apstiprina izsoles protokolu 7 dienu laikā pēc izsoles. 

36. Izsoles rezultātus apstiprina Pašvaldības dome ne vēlāk kā 30 dienu laikā pēc visas 

cirsmas pirkuma summas samaksāšanas. 

37. Izsoles dalībniekiem, kas nav nosolījuši cirsmu, septiņu dienu laikā pēc izsoles 

rezultātu apstiprināšanas atmaksā nodrošinājuma summu ar pārskaitījumu izsoles dalībnieka 

norēķinu kontā. 

 

VI. Nenotikušas izsoles 

38. Ja izsolei nav pieteicies neviens dalībnieks, neviens pircējs nav pārsolījis izsoles 

sākumcenu vai arī vienīgais nosolītājs nav samaksājis nosolīto cenu, izsole atzīstama par 

nenotikušu. 

39. Ja izsole atzīta par nenotikušu, izsoles komisija lemj par atkārtotas izsoles rīkošanu 

likumā un šo noteikumu noteiktajā kārtībā. 

 

VII. Norēķini par cirsmu, maksāšanas līdzekļi un kārtība 

40. Izsoles dalībnieks, kas atzīts par cirsmas nosolītāju, personīgi vai ar pilnvarotās 

personas starpniecību pēc protokola apstiprināšanas saņem izziņu (pielikumā Nr. 4) un rēķinu 

par izsolē iegūto cirsmu. 

41. Par nosolīto cirsmu pircējs maksā tikai ar euro. 

42. Piedāvātā augstākā cena jāsamaksā nedēļas laikā (7 dienu laikā) no izsoles dienas 

Pašvaldības norēķinu kontā, kas norādīto šo noteikumu 7.punktā.  Maksājuma mērķī jānorāda 

„Pirkuma maksa par nekustamā īpašuma „Mežmaliešu kapi” cirsmām”. 

43. Iemaksātā nodrošinājuma summa tiek ieskaitīta pirkuma summā. 

44. Pašvaldība ar izsoles dalībnieku, kurš nosolījis cirsmu, pēc izsoles rezultātu 

apstiprināšanas domē, 30 dienu laikā paraksta cirsmas pirkuma līgumu (pielikumā Nr. 5). 

45. Ja cirsmu nosolījušais izsoles dalībnieks noteikumos noteiktajā termiņā nav 

norēķinājies par cirsmu šajos noteikumos minētajā kārtībā, viņš zaudē tiesības uz to. 

Nodrošinājuma summu attiecīgajam dalībniekam neatmaksā. 

46. Ja cirsmas nosolītājs atsakās parakstīt pirkuma līgumu, viņš zaudē tiesības uz nosolīto 

cirsmu. Nodrošinājuma summu šādam dalībniekam neatmaksā. 

47. Ja nosolījušais izsoles dalībnieks ir zaudējis tiesības uz nosolīto cirsmu, par to informē 

izsoles dalībnieku, kurš nosolījis nākamo augstāko cenu, un šim izsoles dalībniekam ir 

tiesības divu nedēļu laikā no izsoles komisijas paziņojuma saņemšanas dienas rakstiski 



apliecināt izsoles rīkotājam cirsmas pirkšanu par paša nosolīto augstāko cenu. Pēc rakstiska 

apliecinājuma saņemšanas šim izsoles dalībniekam izsniedz šo noteikumu 40. punktā minēto 

izziņu un  rēķinu. Pircējs par cirsmu norēķinās un pirkuma līgumu slēdz likuma un šo 

noteikumu paredzētajā kārtībā. 

48. Ja persona, kura uzaicināta slēgt pirkuma līgumu, rakstveidā atsakās to noslēgt vai 7 

(septiņu) dienu laikā nedod atbildi uz uzaicinājumu, tas tiek uzskatīts par atteikumu slēgt 

līgumu. Tādā gadījumā tiek rīkota atkārtota izsole likumā paredzētajā kārtībā. 

 

 

 

VIII. Nobeiguma noteikumi 

49. Izsoles dalībniekiem ir tiesības iesniegt sūdzību Pašvaldības domei par komisijas 

darbībām līdz izsoles rezultātu apstiprināšanas dienai. Ja komisijas lēmums tiek pārsūdzēts, 

attiecīgi pagarinās izsoles noteikumos noteiktie termiņi. 

50. Par šajos noteikumos nereglamentētiem jautājumiem lēmumus pieņem Komisija, par 

tiem izdarot attiecīgu ierakstu izsoles protokolā. 

 

Pielikumā: 

1. Pieteikums dalībai izsolē; 

2. Reģistrācijas lapa; 

3. Izsoles dalībnieku reģistrācijas saraksts; 

4. Izziņa; 

5. Cirsmas pirkuma līgums; 

6. Cirsmu vērtējums un sortimenti. 

 

 

Domes priekšsēdētājas vietniece                                              Ieva  Krūmiņa 

 

 

 

Dalībnieku paraksti: 

 

Ar noteikumiem iepazinos: 

 

 _______________________________________________________ 

 

________________________________________________________ 

 

________________________________________________________ 

 

________________________________________________________ 

 

________________________________________________________ 

 

________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Izsoles noteikumu pielikums Nr.1 

 
________________________________________________ 
(fiziskas personas vārds, uzvārds; juridiskas personas nosaukums) 

________________________________________________ 
(personas kods; reģistrācijas nr.) 

________________________________________________ 
(adrese, tālrunis) 

Tērvetes novada domei 

 

 

PIETEIKUMS 

Tērvetes novada pašvaldības īpašuma „Mežmaliešu kapi”, Tērvetes pagasts, Tērvetes novads, 

kadastra numurs 4688 002 0026, cirsmu izsolei 

 

Vēlos pieteikties kustamās mantas nekustamajā īpašumā „Mežmaliešu kapi”, Tērvetes 

pagasts, Tērvetes novads, kadastra numurs 4688 002 0026, atklātai mutiskai cirsmu izsolei ar 

augšupejošu soli. 

 

Apliecinu, ka: 

1. Esmu iepazinies(-usies) ar izsoles noteikumiem, man pret tiem nav iebildumu, tie ir 

saprotami un apņemos tos ievērot; 

2. Man nav pretenziju pret izsolāmās cirsmas faktisko stāvokli; 

3. Visa sniegtā informācija ir patiesa; 

4. Piekrītu pildīt pielikumā pievienotajā cirsmas pirkuma līguma projektā noteiktos 

pienākumus; 

5. Pēc pirkuma līguma noslēgšanas neizvirzīšu pretenzijas attiecībā uz izsolāmo cirsmu. 

 

Pievienotie dokumenti: 

kuments; 

 izsoles dalībnieka lēmējinstitūcijas lēmumu par kustamās mantas iegādi, ja tāds 

nepieciešams; 

 

________________________________________________ 

________________________________________________ 

_________________________________________________ 

 

 

2018. gada __. _____________. 

 

____________________________________ 

(paraksts; paraksta atšifrējums  

 

 

 



Izsoles noteikumu pielikums Nr.2 

IZSOLES DALĪBNIEKU REĢISTRĀCIJAS LAPA 

kustamās mantas  nekustamajā īpašumā „Mežmaliešu kapi”, Tērvetes pagasts, Tērvetes novads, 

kadastra numurs 4688 002 0026, cirsmu izsolei  

 

Izsoles 

dalībnieka 

kārtas 

numurs 

Izsoles dalībnieka vārds, 

uzvārds vai nosaukums 

Izsoles dalībnieka personas 

kods vai reģistrācijas 

numurs 

Izsoles dalībnieka 

dzīvesvieta vai juridiskā 

adrese 

    

 

   

 

 

   

 

 

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

   



 

 

Izsoles noteikumu pielikums Nr.3 

 

IZSOLES DALĪBNIEKU SARAKSTS 

 

 Izsoles laiks un vieta - 2018. gada 30. augusts plkst. 14
00

, Tērvetes novada domes sēžu zālē 

„Zelmeņi”, Tērvetes pagasts, Tērvetes novads. 

 Izsolāmās kustamās mantas nosaukums un atrašanās vieta – cirsmas nekustamajā īpašumā 

“Mežmaliešu kapi”, Tērvetes pagasts, Tērvetes novads 

 Izsolāmās kustamās mantas izsoles sākumcena – 1650,00 EUR (viens tūkstotis seši simti 

piecdesmit  euro 00 centi)   

Reģistrācijas 

nr. 

Vārds, uzvārds/ 

nosaukums 

Pārstāvja vārds, 

uzvārds 

Dalībnieka 

piedāvātā cena 

Paraksts par 

pēdējo solīto 

cenu 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 



 

Izsoles noteikumu pielikums Nr.4 

I Z Z I Ľ A 

norēķinam par izsolē iegūto objektu  

Izsoles dalībnieka, izsolāmā objekta nosolītāja, vārds, uzvārds, juridiskās personas pilns nosaukums  

_______________________________________________________________________________  

_______________________________________________________________________ adrese un  

tālruņa numurs ___________________________________________________________________  

izsolē, kas notika 2018. gada 30. augustā, plkst.14
00

, ieguva īpašumā cirsmas nekustamajā 

īpašumā „Mežmaliešu kapi”, Tērvetes pagastā, Tērvetes novadā : 

Cirsma Nr. Kvartāls Izcērtamā 

platība, ha 

Nogabals Cirtes veids 

 

Cirtes izpildes 

veids 

 

1. 1 0,6 1 Sanitārā cirte Sanitārā cirte 

 

2. 

 

1 

 

0,1 

 

1 

 

Sanitārā cirte 

 

Sanitārā cirte 

 

3. 

 

1 

 

0,59 

 

2 

 

Sanitārā cirte 

 

Sanitārā cirte 

par summu EUR ________ _____________(summa cipariem un vārdiem)  

________________________________________________________________________  

Iemaksāts nodrošinājums 165 EUR (viens simts sešdesmit pieci euro)  apmērā.  

Līdz 2018. gada 13. septembrim izsolāmās kustamās mantas nosolītājam  jāpārskaita  

(summa ar cipariem un vārdiem) _____________________________________________  

_______________________________________________________________________  

Tērvetes novada pašvaldības kontā 

Rekvizīti: 
Tērvetes novada dome, reģistrācijas numurs 90001465562,  

norēķina konti: 

AS SEB Banka, kods UNLALV2X konts LV98UNLA0006011130654; 

AS Swedbank, kods HABALV22, konts LV55HABA0551020477861 

 

 

Izsoles komisijas priekšsēdētājs                                                                                    

 

 

 



 

 

Izsoles noteikumu pielikums Nr.5 

 

CIRSMAS PIRKUMA LĪGUMS 

 

Tērvetes pagastā, 2018. gada ___. _______. 

 

Tērvetes novada dome, reģistrācijas Nr. 90001465562, juridiskā adrese: “Zelmeņi”,  

Tērvetes pagasts, Tērvetes novads, turpmāk tekstā saukta arī – PĀRDEVĒJS, kuras vārdā amata 

pilnvaru robežās rīkojas Tērvetes novada domes priekšsēdētāja Dace Reinika, no vienas puses,  

 un  

………………… , turpmāk tekstā saukts – PIRCĒJS, no otras puses, PIRCĒJS un PĀRDEVĒJS 

turpmāk tekstā kopā un katrs atsevišķi saukti arī saukti – PUSES un PUSE, pamatojoties uz 2018. 

gada __. __________ apstiprinātajiem izsoles rezultātiem bez maldības, viltus vai spaidiem, ievērojot 

savstarpējos solījumus un saistības, apzinoties izsolītā objekta vērtību vienojās par sekojošo: 

 

1. Līguma priekšmets 

1.1. PĀRDEVĒJS pārdod un nodod PIRCĒJAM izstrādei, bet PIRCĒJS pērk un pieņem izstrādei ar 

visām tiesībām un pienākumiem 2018. gada …augusta izsolē nosolītās koku ciršanas tiesības 

izstrādei pieņemtajā platībā īpašumā „Mežmaliešu kapi”, Tērvetes pagasts, Tērvetes novads, kadastra 

numuru 4688 002 0026, turpmāk tekstā - CIRSMA: 

1.1.1 apliecinājums koku ciršanai nr. 1153845 (pielikumā pie līguma) 

1.1.2. CIRSMA : 

Cirsma Nr. Kvartāls Izcērtamā 

platība, ha 

Nogabals Cirtes veids 

 

Cirtes izpildes 

veids 

 

1. 1 0,6 1 Sanitārā cirte Sanitārā cirte 

 

2. 

 

1 

 

0,1 

 

1 

 

Sanitārā cirte 

 

Sanitārā cirte 

 

3. 

 

1 

 

0,59 

 

2 

 

Sanitārā cirte 

 

Sanitārā cirte 

 

1.2. PĀRDEVĒJS apliecina, ka līdz šī līguma noslēgšanai CIRSMA nav nevienam citam 

atsavināta, nav ieķīlāta, par to nav strīdu, tai nav uzlikts aizliegums, kā arī nav nekādu citu šķēršļu, lai 

to pārdotu. 

1.3. PIRCĒJAM ir zināms CIRSMAS faktiskais stāvoklis un tas apliecina, ka CIRSMAS robežas 

un kokmateriālu krautuvju vietas, kokmateriālu pievešanas ceļi no cirsmas līdz kokmateriālu 

krautuvēm un izvešanas ceļi dabā ir ierādīti, to stāvoklis viņam ir zināms, un par to PIRCĒJAM pret 

PĀRDEVĒJU nav pretenziju. 

2. Pirkuma maksa un apmaksas kārtība 

2.1. CIRSMA tiek pārdota par izsolē PIRCĒJA nosolīto pirkuma maksu …………..EUR. Pirkuma 

maksa ir samaksāta pirms šī līguma noslēgšanas. 

2.2. PIRCĒJS un PĀRDEVĒJS apliecina, ka slēdzot šo pirkuma līgumu viņi apzinās līguma 

priekšmeta vērtību un atsakās celt viens pret otru prasības par šī līguma atcelšanu nesamērīgu 

zaudējumu dēļ. 

3. Tiesību pāreja un riski 

3.1. Ar šī līguma noslēgšanas brīdi, PIRCĒJS iegūst CIRSMAS koku izstrādes (koku ciršana, 

kokmateriālu pievešana un izvešana no krautuves, cirsmas satīrīšana) tiesības līdz 2018. gada 30. 

decembrim. Pēc šī termiņa beigām PIRCĒJS zaudē koku CIRSMAS izstrādes tiesības, ja viens 

CIRSMAS izstrādes termiņš nav pagarināts. 



3.2. Pēc CIRSMAS izstrādes tiesību zaudēšanas koki un kokmateriāli, kas atrodas CIRSMĀ, 

krautuvē vai posmā starp ceļu un krautuvi, atsavināmi PIRCĒJAM bezstrīdus kārtībā un kļūst par 

PĀRDEVĒJA īpašumu. 

3.3. Pēc pirkuma līguma noslēgšanas PIRCĒJS uzņemas risku par CIRSMAS nejaušu bojāeju. 

3.4. Līgums stājas spēkā ar tā parakstīšanas brīdi un ir spēkā līdz Pušu uzņemto saistību pilnīgai 

izpildei. 

 

 

4. Soda sankcijas 

4.1. Ja līdz CIRSMAS izstrādes termiņa beigām cirsmas koku izstrāde nav pabeigta un nav 

noslēgta vienošanās par CIRSMAS izstrādes termiņa pagarināšanu, PIRCĒJS maksā PĀRDEVĒJAM 

līgumsodu 0,5 % no kopējās pirkuma maksas par katru kavēto dienu. 

4.2. Gadījumā ja PIRCĒJS pārkāpj šī Līguma 6.2.punktā atrunātos pienākumus, PIRCĒJS pēc 

pirmā PĀRDEVĒJA pieprasījuma maksā PĀRDEVĒJAM līgumsodu līdz 10 % apmērā no kopējās 

pirkuma maksas, kā arī sedz tādejādi PĀRDEVĒJAM nodarītos zaudējumus. Līgumsoda apmēru 

nosaka PĀRDEVĒJS ņemot vērā pārkāpuma smagumu un/vai radītās sekas. 

 

5. Pārdevēja tiesības un pienākumi 

5.1. PĀRDEVĒJA tiesības: 

5.1.1. apsekot CIRSMAS koku izstrādes gaitu tās izstrādes laikā tādā apjomā, lai pārliecinātos par 

CIRSMAS izstrādi saskaņā ar spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem un atbilstoši šī līguma 

nosacījumiem; 

5.1.2. konstatējot nelikumīgas darbības vai šā līguma nosacījumu neizpildi, apturēt CIRSMAS 

tālāku izstrādi līdz pretenzijas novēršanai vai zaudējumu segšanai; 

5.1.3. ja izstrādes laikā cirsmā un pievešanas ceļos veidojas risas, dziļākas par 25 cm, 

PĀRDEVĒJAM ir tiesības pārtraukt izstrādes darbus līdz atjaunojās augsnes nestspēja; 

5.2. PĀRDEVĒJA pienākumi: 

5.2.1. pēc PIRCEJA rakstiska pieprasījuma saņemšanas pagarināt CIRSMAS izstrādes termiņu, bet 

ne ilgāk kā līdz ciršanas apliecinājuma derīguma termiņa beigām; 

5.2.2. pēc PIRCĒJA paziņojuma par izstrādes pabeigšanu pieņemt cirsmu ar nodošanas – 

pieņemšanas aktu. 

6. Pircēja tiesības un pienākumi 

6.1. PIRCĒJAM ir tiesības rakstiski pieprasīt šī līguma cirsmas izstrādes termiņa pagarinājumu, bet 

ne ilgāk kā līdz ciršanas apliecinājuma derīguma termiņa beigām; 

6.2. PIRCĒJA pienākumi: 

6.2.1. izstrādāt CIRSMU ievērojot Ministru kabineta noteikumus „Darba aizsardzības prasības 

mežsaimniecībā” un citus Latvijas republikā spēkā esošos normatīvos aktus; 

6.2.2. ugunsgrēka gadījumā ar saviem līdzekļiem nodrošināt meža ugunsgrēku dzēšanu CIRSMĀ; 

6.2.3. izstrādes laikā nodrošināt CIRSMĀ saglabājamo koku aizsardzību; 

6.2.4. paziņot PĀRDEVĒJAM par CIRSMAS izstrādes pabeigšanu; 

6.2.5. līdz CIRSMAS izstrādes pabeigšanai nodrošināt izmantoto krautuvju vietu satīrīšanu; 

6.2.6. līdz CIRSMAS izstrādes pabeigšanai novērst pievešanas ceļiem un meliorācijas sistēmām 

radītos bojājumus; 

6.2.7. CIRSMAS izstrādes laikā PIRCĒJS ir atbildīgs par trešajām personām nodarītajiem 

zaudējumiem. 

6.2.8. vienoties ar citu zemju īpašniekiem par kokmateriālu krautuvju izveidi un pievešanas ceļiem 

uz to zemēm; 

6.2.9. veicot CIRSMAS izstrādi ievērot Valsts meža dienesta prasības attiecībā uz kokmateriālu 

izvešanu un cirsmas satīrīšanu; 

6.2.10. Izcirst tikai dastotos kokus. 

 

7. Vienošanās apjoms 

Šis līgums ir sastādīts un parakstīts latviešu valodā uz 3 (trīs) lapām 2 (divos) eksemplāros. Abiem 

eksemplāriem ir vienāds juridiskais spēks, un no kuriem 1 (viens) eksemplārs glabājas pie 

PĀRDEVĒJA un 1 (viens) pie PIRCĒJA. 

 

 



8. Nobeiguma noteikumi 

8.1 Visi no šī līguma izrietošie paziņojumi, lūgumi, pieprasījumi un cita informācija ir 

noformējama rakstveidā latviešu valodā un nododama adresātam vai tā pilnvarotai personai pret 

parakstu vai saņemot rakstisku atbildi par saņemšanu. Visi paziņojumi būs spēkā no saņemšanas brīža. 

8.2. PUSES neatbild par zaudējumiem, kas saistīti ar neparedzētiem apstākļiem (force majour). 

8.3. PUSES vienojas, ka jebkuru strīdu, kas izriet no noslēgtā līguma, un skar tā pārkāpšanu, 

izbeigšanu vai spēkā neesamību, izšķirs puses savstarpēji vienojoties, saskaņā ar šo līgumu un 

normatīvajiem aktiem vai LR likumdošanā noteiktajā kārtībā. 

 

PĀRDEVĒJA vārdā                                                                    PIRCĒJS 

 

 

_________________________                                        _________________________                                                                                       

       (I. Krūmiņa)                                                             (…………………..) 

                                                                                               

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

1. pielikums 

 Tērvetes novada domes  

2018. gada 9. augusta sēdes lēmumam  

(protokols Nr. 13, 1. §) 

 

 

Publicējamā informācija par nomas objektu 

 

Nomas tiesību izsoles 

organizētājs 

Tērvetes novada dome,  

reģistrācijas Nr. 90009116327,  

juridiskā adrese “Zelmeņi”, Tērvetes pagasts, Tērvetes novads 

e-pasts: tervetesnd@tervetesnd.lv, tālr. 63726012 

Nomas tiesību izsoles 

veids 
Pirmreizējā atklātā mutiskā izsole ar augšupejošu soli 

Nomas objekts 

Ēkas „Bukaišu skola”, Augstkalnes pagasts, Tērvetes novads, 

kadastra apzīmējums 4456 005 0086 003,  telpas ar Nr. 2, 3 un 

5,  45,0 m² platībā.  

Nomas objektu 

raksturojošā informācija, 

citi iznomāšanas 

nosacījumi 

Nomas tiesību ieguvējam nav tiesību nomas objektu vai tā daļu 

nodot apakšnomā. 

Telpu lietošanas mērķis – ražošanas vai noliktavas telpas. 

Iznomāšanas termiņš 10 gadi  

Iznomājamā objekta 

nosacītās nomas maksas 

apmērs un izsoles solis 

 6,30  EUR (neskaitot 21 % PVN)  mēnesī  

izsoles solis – 1,00 EUR  (neskaitot 21 % PVN) 

Izsoles norises vieta un 

laiks 

2018. gada 23. augustā plkst. 11.30  

Tērvetes novada domes sēžu zālē, „Zelmeņi”, Tērvetes pagasts, 

Tērvetes novads. Izsoles kārtība saskaņā ar izoles 

noteikumiem. 

Iznomājamā objekta 

apskates vieta un laiks 

Iepriekš saskaņojot pa tālruni 26552303 darba dienās no plkst. 

9.00 līdz 16.00, sākot ar informācijas publicēšanas dienu 



Tērvetes novada domes tīmekļa vietnē www.tervetesnovads.lv 

līdz 2018. gada 22. augustam. 

Pieteikumu iesniegšanas 

vieta un laiks 

Pieteikumi iesniedzami Tērvetes novada domē, „Zelmeņi”, 

Tērvetes pagasts, Tērvetes novads, sekretārei, sākot ar 

informācijas publicēšanas dienu Tērvetes novada domes 

tīmekļa vietnē www.tervetesnovads.lv līdz 2018. gada  22. 

augusta plkst. 13.00. 

 

 

 

 

 

2. pielikums  

Tērvetes novada domes  

2018. gada 09. augusta sēdes lēmumam  

(protokols Nr. 13, 2. §) 

 

Tērvetes novada domes nekustamā īpašuma - 

nedzīvojamo telpu ēkā „Bukaišu skola”, Bukaišu pagasts, Tērvetes novads, 

NOMAS TIESĪBU IZSOLES NOTEIKUMI 

 

1. Šie noteikumi nosaka kārtību, kādā tiks rīkota pirmreizējā mutiskā atklātā nomas tiesību 

izsole nedzīvojamo telpu grupai 45,00 kv.m. platībā Tērvetes novada domei piederošā ēkā 

„Bukaišu skola”, Bukaišu pagasts, Tērvetes novads, kadastra apzīmējums 4656 005 0086 003, 

turpmāk tekstā – OBJEKTS, nomnieka noteikšanai saskaņā ar likumu "Par pašvaldībām" un 

Ministru kabineta 2018. gada 20. februāra noteikumiem Nr. 97 „Publiskas personas mantas 

iznomāšanas noteikumi". 

2. OBJEKTA nomas tiesību izsoli veic Tērvetes novada domes izveidotā komisija. 

3. Nomas tiesību izsoles komisijas locekļi nedrīkst būt nomas tiesību pretendenti, kā arī tieši 

vai netieši ieinteresēti attiecīgā procesa iznākumā. 

4. Ziņas par izsolē iznomājamo OBJEKTU: 

4.1. OBJEKTS – nedzīvojamās telpas 45,00 kv.m. platībā Tērvetes novada domei piederošā 

ēkā „Bukaišu skola”, Bukaišu pagasts, Tērvetes novads, kadastra apzīmējums 4656 005 0086 

003. Nomas objekta atrašanās vieta un izvietojums atspoguļoti nomas tiesību izsoles 

noteikumiem pievienotajā izkopējumā no ēkas inventarizācijas lietas. 

http://www.tervetesnovads.lv/
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4.2. Iznomājamā OBJEKTA nosacītās nomas maksas apmērs 6,30 EUR (neskaitot 21 % 

PVN) mēnesī.   

5. Izsoles veids - atklāta mutiska nomas tiesību izsole ar augšupejošu soli.  

6. Informācija par OBJEKTU, nomas tiesību izsoles noteikumi un nomas līguma projekts tiek 

publicēts Tērrvetes novada domes tīmekļa vietnē www.tervetesnovads.lv.   

7. Nomas tiesību izsole notiks 2018. gada 23. augustā plkst. 11.30 Tērvetes novada domes 

telpās „Zelmeņi”, Tērvetes pagasts, Tērvetes novads. 

8. Par Nomas tiesību izsoles dalībnieku var kļūt maksātspējīgas juridiskas personas, kā arī 

fiziskas personas, kuras noteiktajā termiņā iesniegušas pieteikumu uz šo izsoli un izpildījušas 

visus izsoles priekšnoteikumus.  

9. Lai reģistrētos par izsoles dalībnieku, jāiesniedz pieteikums, kurā jānorāda: 

9.1. fiziskai personai – vārds, uzvārds, personas kods, deklarētās dzīvesvietas adrese; 

9.2. juridiskai personai, personālsabiedrībai – firmas nosaukums, reģistrācijas numurs, 

juridiskā adrese; 

9.3. nomas tiesību pretendenta pārstāvja vārds, uzvārds, personas kods (ja ir); 

9.4. oficiālo elektronisko adresi, ja ir aktivizēts tās konts, vai elektroniskā pasta adresi (ja ir); 

9.5. nomas objektu, nekustamajam īpašumam arī adrese, kadastra numurs un platība;   

9.6. nomas laikā plānotās darbības nomas objektā, tai skaitā norāda, vai un kāda veida 

saimniecisko darbību ir plānots veikt; 

9.7. nomas tiesību pretendenta piekrišanu, ka iznomātājs kā kredītinformācijas lietotājs ir 

tiesīgs pieprasīt un saņemt kredītinformāciju, tai skaitā ziņas par nomas tiesību pretendenta 

kavētajiem maksājumiem un tā kredītreitingu, no iznomātājam pieejamām datubāzēm. 

Ja kāds no pretendentiem pieteikumā nav iekļāvis visu minēto informāciju vai norādījis 

nepatiesas ziņas, komisija pieņem lēmumu par nomas tiesību pretendenta izslēgšanu no 

dalības mutiskā izsolē un pieteikumu neizskata. 

10. Pieteikums par piedalīšanos izsolē iesniedzams Tērvetes novada domē, „Zelmeņi”, 

Tērvetes pagasts, Tērvetes novads, no sludinājuma publicēšanas dienas Tērvetes novada 

domes tīmekļa vietnē www.tervetesnovads.lv līdz 2018. gada 22. augusta plkst. 13.00. 

11. Saņemot pieteikumus par piedalīšanos nomas tiesību izsolē, tiek sastādīts izsoles 

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

nosaukums, saņemšanas datums un laiks, pieteikumu iesniegšanas secībā. 

12. Starp nomas tiesību izsoles dalībniekiem aizliegta vienošanās, kas varētu ietekmēt nomas 

tiesību izsoles rezultātu un gaitu. 
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13. Izsoles dalībniekiem ir tiesības apskatīt izsoles OBJEKTU sākot no sludinājuma 

publicēšanas dienas Tērvetes novada domes mājas lapā www.tervetesnovads.lv, saskaņojot to 

pa tālruni 63726012. 

14. Pirms nomas tiesību izsoles sākšanas izsoles dalībnieki paraksta izsoles noteikumus, 

tādējādi apliecinot, ka pilnībā ar tiem ir iepazinušies un piekrīt tiem. 

15. Nomas tiesību izsole tiek uzsākta izsoles noteikumos norādītajā laikā un vietā. 

16. Izsole sākas ar izsoles komisijas priekšsēdētāja nosaukto nosacītās nomas maksas apmēru, 

kas sastāda 6,30 EUR (neskaitot 21 % PVN) mēnesī. 

17. Izsoles dalībnieki savu piekrišanu nomāt izsoles OBJEKTU par nosaukto maksu apliecina 

mutvārdos un rakstiski, parakstoties izsoles dalībnieku sarakstā. Tas tiek fiksēts izsoles gaitas 

protokolā. 

18. Ja izsoles dalībnieku sarakstā tiek reģistrēts viens izsoles dalībnieks, izsole atzīstama par 

notikušu. Iznomātājs ar nomas tiesību pretendentu slēdz nomas līgumu par nomas maksu, kas 

nav zemāka par izsoles sākumcenu. 

19. Ja divi vai vairāki izsoles dalībnieki izsaka gatavību nomāt izsoles priekšmetu par 

nosacīto nomas maksu, izsoles nomas maksa palielinās par vienu soli, kas noteikts 1,00 EUR 

(neskaitot 21 % PVN). 

20. Ja kāds izsoles dalībnieks atsakās no turpmākās solīšanas, viņa pēdējā solītā nomas maksa 

tiek apstiprināta ar izsoles dalībnieka parakstu izsoles dalībnieku sarakstā.  

21. Nomas tiesību izsole ar augšupejošu soli turpinās līdz kāds no tās dalībniekiem nosola 

visaugstāko nomas maksu, izsole tiek izsludināta par pabeigtu un Iznomātājs desmit darba 

dienu laikā izsoles rezultātus publicē Tērvetes novada domes tīmekļa vietnē 

www.tervetesnovads.lv.  

22. Ja izsolē piedalās divi vai vairāki dalībnieki un neviens no viņiem nav pārsolījis izsoles 

sākumcenu, izsole atzīstama par nenotikušu. Šādā gadījumā rīkojama atkārtota nomas tiesību 

izsole. 

23. Atkārtotas izsoles gadījumā Tērvetes novada dome ar atsevišķu lēmumu nosaka atkārtotās 

izsoles priekšmeta sākumcenu, to atstājot negrozītu vai samazinot.  

24. Iznomātājs nomas līgumu slēdz ar pretendentu, kas nosolījis visaugstāko nomas maksu. 

25. Nomas tiesību pretendents piecpadsmit darba dienu laikā pēc nomas līguma projekta 

nosūtīšanas dienas paraksta nomas līgumu vai rakstiski paziņo par atteikumu slēgt nomas 

līgumu. Ja iepriekš minētajā termiņā nomas tiesību pretendents līgumu neparaksta un 

neiesniedz attiecīgu atteikumu, ir uzskatāms, ka nomas tiesību pretendents no nomas līguma 

slēgšanas ir atteicies. 
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 26. Ja nomas tiesību pretendents, kurš nosolījis augstāko nomas maksu, atsakās slēgt nomas 

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

nosolīja nākamo augstāko nomas maksu, un desmit darba dienu laikā pēc minētā piedāvājuma 

nosūtīšanas publicē informāciju Tērvetes novada domes tīmekļa vietnē 

www.tervetesnovads.lv.  

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

piedāvājumu slēgt nomas līgumu sniedz desmit darba dienu laikā pēc tā saņemšanas dienas. 

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

maksu, piecpadsmit darba dienu laikā pēc minētā paziņojuma nosūtīšanas viņš paraksta 

nomas līgumu. Iznomātājs ne vēlāk kā desmit darba dienu laikā pēc nomas līguma 

parakstīšanas publicē minēto informāciju Tērvetes novada domes tīmekļa vietnē  

www.tervetesnovads.lv. 

 

Domes priekšsēdētājas vietniece                            I. Krūmiņa 

 

 

 

3. pielikums  

Tērvetes novada domes  

2018. gada 9. augusta sēdes lēmumam  

(protokols Nr. 13, 2. §) 

 

 

NEDZĪVOJAMO TELPU NOMAS LĪGUMA PROJEKTS  

 
Tērvetes pagastā, 2018. gada ____. __________  

  

Tērvetes novada dome, reģ. Nr. 90001465562, juridiskā adrese: “Zelmeņi”,  Tērvetes 

pagasts, Tērvetes novads, LV-3730, turpmāk tekstā saukta arī - Iznomātājs, kuras vārdā amata 

pilnvaru robežās rīkojas tās ..............................., no vienas puses, un  
_____________________________, reģ. Nr. vai personas kods _____________________, adrese: 

__________________________________________, turpmāk saukts Nomnieks, no otras puses, abi 

kopā turpmāk tekstā saukti Puses, noslēdz šo Līgumu ar sekojošiem nosacījumiem: 

 

1.  LĪGUMA PRIEKŠMETS 

 

1.1. Iznomātājs nodod, bet Nomnieks pieņem atlīdzības lietošanā telpas ar kopējo platību 

45,00 m2, turpmāk tekstā Telpas, kas izvietotas ēkā „Bukaišu skola”, Bukaišu pagasts, Tērvetes 

novads, turpmāk saukta -  Ēka 

1.2. Iznomātājs nodod Telpas Nomniekam ar to izmatošanas mērķi – ražošanas vai noliktavas 

telpas. 

1.3. Nomnieks apņemas patstāvīgi iegūt visus nepieciešamos saskaņojumus, atļaujas un citus 

nepieciešamos dokumentus, lai varētu izmantot Telpas šā Līguma 1.2. punktā norādītajiem mērķiem. 
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Visas grūtības un izdevumus, kas saistīti ar nepieciešamo saskaņošanu un atļauju iegūšanu, kā arī citu 

dokumentu iegūšanu, Nomnieks uzņemas patstāvīgi un uz sava rēķina. 

1.4. Telpas Nomniekam tiek nodotas ar nodošanas–pieņemšanas aktu, kuru paraksta abas 

līgumslēdzējas puses 1 (vienas) nedēļas laikā no šī līguma spēkā stāšanās brīža. 

1.5. Telpas tiek nodotas Nomniekam tādā stāvoklī, kādā tās ir nodošanas dienā. Telpu 

tehniskais stāvoklis un kvalitāte Pusēm ir zināma un par to nav nekādu pretenziju. 

 

2. NOMNIEKA TIESĪBAS UN PIENĀKUMI 

 

2.1. Nomnieks apņemas Telpas izmantot tikai tiem mērķiem, kādi ir norādīti šā Līguma 1.2. 

punktā. Telpu izmantošanai citiem mērķiem ir nepieciešama Iznomātāja rakstveida piekrišana, 

attiecīgo valsts iestāžu vai pašvaldības atļauja un citu iestāžu piekrišana. 

2.2. Nomniekam savlaicīgi ir jāapmaksā nomas maksa par Telpu izmantošanu, kā arī visi 

pārējie maksājumi saskaņā ar šā Līguma noteikumiem. 

2.3. Nomnieka pienākums ir saudzīgi izturēties pret Ēku, kurā atrodas Telpas, un tai piegulošo 

teritoriju, izmantot Telpas tikai saskaņā ar šā Līguma noteikumiem un darboties, ievērojot Ēkā 

atrodošos trešo personu intereses. 

2.4. Nepieciešamības gadījumā, lai sagatavotu Telpu izmantošanu šī Līguma 1.2. punktā 

minētajam mērķim, Nomniekam ar iepriekšēju Iznomātāja un attiecīgo iestāžu rakstisku piekrišanu ir 

tiesības par saviem līdzekļiem veikt Telpu uzlabošanu, to rekonstrukciju, pārplānošanu, kā arī uzstādīt 

Telpās iekārtas. 

2.5. Lietojot Telpas, Nomniekam ir jāievēro normatīvie akti, valsts iestāžu un pašvaldības 

noteikumi un lēmumi, kā arī ugunsdzēsības drošības pārvaldes un citu kompetentu iestāžu prasības, un 

Telpu un tām pieguļošo teritoriju izmantošanas sanitārie noteikumi. 

2.6. Nomniekam avārijas situācijas (ugunsgrēka, plūdu u.c. nelaimju) gadījumā nekavējoties 

jāveic nepieciešamos pasākumus avārijas likvidēšanai, kā arī par saviem līdzekļiem jānovērš Telpās 

radušos bojājumus. Remonts un atjaunošanas darbi ir jāveic Telpās arī visām tajās esošajām 

Iznomātāja iekārtām. 

2.7. Nomniekam ir pienākums uzturēt Telpas un tajās esošās iekārtas labā tehniskā stāvoklī un 

lietošanas kārtībā, kā arī segt visus izdevumus, saistītus ar Telpu izmantošanu un uzturēšanu visu šī 

Līguma darbības laiku. 

2.8. Nomnieks nedrīkst Telpas nodot lietošanā citām personām, ieķīlāt, vai kā citādi apgrūtināt. 

2.9. Beidzoties šā Līguma darbības termiņam vai arī to laužot, Nomniekam Telpas ir jānodod 

Iznomātājam labā stāvoklī (kārtībā) ar visiem tām veiktajiem neatņemamajiem uzlabojumiem. 

2.10. Nododot Telpas Iznomātājam, Nomniekam uz sava rēķina ir jāapmaksā visi izdevumi, 

kas ir saistīti ar Telpu atbrīvošanu, kā arī citi izdevumi, kas Pusēm šajā sakarā varētu rasties.  

2.11. Nomniekam Telpas ir jāatbrīvo 7 (septiņu) dienu laikā pēc šā Līguma darbības termiņa 

beigām vai arī no tā laušanas brīža.  

 Gadījumā, ja 7 (septiņu) dienu laikā no šā Līguma darbības termiņa izbeigšanās Nomnieks 

nav atbrīvojis Telpas, tajās atstātās mantas Puses uzskatīs par pamestām, un Iznomātājam ir tiesības 

rīkoties ar tām pēc saviem ieskatiem. 

2.12. Pārtraucot šo Līgumu, Telpu nodošana notiek saskaņā ar Telpu  nodošanas – pieņemšanas 

aktu, kas ir neatņemama šā Līguma sastāvdaļa. 

2.13. Atstājot Telpas, sakarā ar Līguma termiņa izbeigšanos vai Līguma laušanu, Nomniekam  

ir tiesības paņemt līdzi tikai tās viņam piederošās mantas un tikai tos Telpu uzlabojumus, kurus var 

atdalīt bez Telpu ārējā izskata un tehniskā stāvokļa bojāšanas.  

2.14. Visā šā Līguma darbības laikā Nomnieks ir atbildīgs par visu to personu rīcību, kuras 

atrodas Telpās. 

2.15. Saskaņojot ar Iznomātāju, Nomniekam ir tiesības samaksāt nomas maksu priekšlaicīgi. 

 

3. IZNOMĀTĀJA TIESĪBAS UN PIENĀKUMI 

 

3.1. Iznomātajam ir pienākums nodot Nomniekam lietošanā Telpas, saskaņā ar šā Līguma 

nosacījumiem. 

3.2. Šī līguma darbības laikā Iznomātājs apņemas netraucēt Nomniekam izmantot Telpas šī 

līguma 1.2. punktā minētajam mērķim. 

3.3. Beidzoties šī Līguma darbības termiņam vai to laužot, Iznomātājam ir jāpieņem Telpas 



no Nomnieka, saskaņā ar nodošanas – pieņemšanas aktu, ar noteikumu, nodošanas brīdī Telpu 

stāvoklis pilnībā atbilst Iznomātāja prasībām. 

3.4. Iznomātājam ir tiesības jebkurā laikā, brīdinot par to Nomnieku, veikt vispārēju Telpu 

apskati, lai pārbaudītu šī Līguma nosacījumu izpildi, kā arī lai veiktu Telpu un remonta nepieciešamo 

tehnisko inspekciju, un citos gadījumos, ja tas ir nepieciešams Iznomātājam. 

3.5. Iznomātājam ir tiesības pārtraukt šo Līgumu saskaņā ar šā Līguma noteikumiem un LR 

normatīvajiem aktiem. 

3.6. Iznomātājam ir pienākums pieņemt nomas maksu, kā arī citus maksājumus saskaņā ar šo 

Līgumu. 

3.7. Nepieciešamības gadījumā Iznomātājam ir tiesības patstāvīgi veikt Telpu remontu. Šajā 

gadījumā Nomnieks apmaksā veiktos izdevumus Iznomātājam saskaņā ar iesniegtajiem rēķiniem. 

 

4. NORĒĶINU KĀRTĪBA 

 

4.1. Nomnieks par Telpu izmantošanu maksā nomas maksu EUR _____ (summa vārdiem) 

mēnesī  un papildus PVN 21% EUR _____ (summa vārdiem), kopā EUR _____ (summa vārdiem) 

mēnesi.  

4.2. Nomas maksu Nomnieks maksā ar pārskaitījumu uz Iznomātāja bankas kontu 

__________________katru mēnesi līdz norēķina mēneša 20. (divdesmitajam) datumam.  

4.3. Nomnieks atsevišķi maksā Iznomātājam par komunālajiem pakalpojumiem 

(siltumenerģija, ūdensapgāde, kanalizācija, elektroenerģija u.c.) saskaņā ar Tērvetes novada 

domes apstiprinātajiem tarifiem un Iznomātāja izrakstītiem rēķiniem. Nomnieks papildus 

maksā nekustamā īpašuma nodokli par Telpām normatīvajos aktos noteiktajos nekustamā 

īpašuma nodokļa nomaksas termiņos un apmēros. 
4.4. Visi Līgumā paredzētie maksājumi tiek uzskatīti par samaksātiem tikai tajā brīdī, kad uz 

Iznomātāja rēķina ir saņemta maksājuma samaksa pilnā apmērā, un Iznomātājam ir savlaicīgi 

iesniegts dokuments, kas apstiprina veikto maksājumu. 

4.5. Nomas maksas apmērs var tikt mainīts sakarā ar ēkas uzturēšanas izdevumu pieaugumu un 

citiem apstākļiem, par ko Iznomātājam jābrīdina Nomnieks 30 (trīsdesmit) kalendārās dienas pirms 

tās palielināšanas, izņemot Līguma 4.6.punktā noteiktos gadījumus. 

4.6. Iznomātājam ir tiesības, rakstiski nosūtot Nomniekam attiecīgu paziņojumu, vienpusēji 

mainīt nomas maksas apmēru bez grozījumu izdarīšanas līgumā: 

4.6.1. ja Centrālās statistikas pārvaldes sniegtais patēriņa cenu indekss attiecībā pret pēdējo 

nomas maksas izmaiņas dienu pārsniedz 10 %. Nomas maksas paaugstinājumu 

nosaka, sākot ar trešo nomas gadu atbilstoši Centrālās statistikas pārvaldes 

sniegtajiem patēriņa cenu indeksiem;  

4.6.2. ja saskaņā ar normatīvajiem aktiem tiek no jauna ieviesti vai palielināti nodokļi, 

nodevas, ar nodokli apliekamais objekts vai tā vērtība. Minētajos gadījumos nomas 

maksas apmērs tiek mainīts, sākot ar dienu, kāda noteikta attiecīgajos normatīvajos 

aktos, vai ar datumu, kad mainījusies nekustamā īpašuma nodokļa likme vai apmērs, 

vai nekustamā īpašuma kadastrālā vērtība. 

4.7. Nomnieks patstāvīgi apmaksā visus nodokļus, nodevas un iespējamus līgumsodus un soda 

naudas, kas saistītas ar viņa darbību Telpās.  

 

5. LĪGUMA DARBĪBAS TERMIĽŠ, TĀ GROZĪŠANAS, PAPILDINĀŠANAS  

UN LAUŠANAS KĀRTĪBA 

 

5.1. Šis Līgums stājas spēkā ar tā parakstīšanas brīdi un ir spēkā līdz 20__.gada 

____.____________.   

5.2. Līgumu var grozīt, papildināt un pirms termiņa lauzt pēc abu Pušu rakstiskas vienošanās, 

kas tiek pievienotas šim Līgumam un ir šī Līguma neatņemama sastāvdaļa. 

5.3. Katra no Pusēm var vienpusēji lauzt Līgumu pirms termiņa, par to rakstiski brīdinot otru 

Pusi 30 (trīsdesmit) dienas iepriekš pirms paredzamās Līguma laušanas. 

5.4. Iznomātājs vienpusēji var lauzt šo Līgumu pirms laika, ja: 

5.4.1. Nomnieka darbības dēļ tiek bojāta nomā nodotā Telpa vai Ēka; 

5.4.2. Nomnieks izmanto Telpas mērķiem, kādi nav paredzēti šajā Līgumā vai arī pārkāpj 



to izmantošanas noteikumus; 

5.4.3. Nomnieks patvaļīgi, bez saskaņošanas ar Iznomātāju vai arī pārkāpjot attiecīgos 

normatīvos aktus, veic Telpu rekonstrukciju vai pārveidošanu; 

5.4.4. Nomnieks bez Iznomātāja rakstveida atļaujas nodod Telpas apakšnomā vai arī  

izmanto šīs Telpas kopdarbībai ar trešajām personām; 

5.4.5. Nomnieks ir pieļāvis kāda šajā Līguma paredzēto maksājumu kavējumu ilgāk par 30 

(trīsdesmit) kalendārām dienām; 

5.4.6. citos gadījumos, kad ļaunprātīgi netiek izpildīti Līguma noteikumi un šis aptāklis 

dod Izmantotājam pamatu uzskatīt, ka Iznomātājs nevar paļauties uz saistību 

izpildīšanu nākotnē. 

5.5. Iznomātājam ir tiesības, rakstiski informējot Nomnieku 3 (trīs) mēnešus iepriekš, 

vienpusēji atkāpties no Līguma, neatlīdzinot Nomnieka zaudējumus, kas saistīti ar Līguma 

pirmstermiņa izbeigšanu, ja Telpas Iznomātājam nepieciešams sabiedrisko vajadzību nodrošināšanai 

vai normatīvajos aktos noteikto publisko funkciju veikšanai. 

5.6. Ja Iznomātājs vienpusēji atkāpjas no Līguma šī Līguma 5.5.punktā minētajā gadījumā, 

Iznomātājs, ievērojot Civillikumu un Līgumu, atlīdzina Nomnieka nepieciešamos un derīgos 

izdevumus, ko Nomnieks taisījis Telpām, samazinot izdevumu summu proporcionāli nomas 

periodam, kurā Nomnieks ir izmantojis Telpas. 

5.7. Gadījumos, kuri nav paredzēti šajā Līgumā, tas var tikt lauzts tikai kārtībā, ko īpaši paredz 

LR spēkā esošie normatīvie akti. 

5.8. Izbeidzot Līgumu 5.4. un 5.5. punktā noteiktajā kārtībā, Līgums tiek uzskatīts par izbeigtu 

8.(astotajā) dienā pēc rakstiska paziņojuma nosūtīšanas Nomniekam. 

5.9. Beidzoties šī Līguma termiņam, Nomniekam, ja viņš nav pārkāpis šī Līguma noteikumus, 

ir tiesības prasīt Līguma pagarināšanu uz jaunu termiņu. 

 

6. STRĪDU ATRISINĀŠANA UN PUŠU ATBILDĪBA 

 

6.1. Strīdi, kas rodas starp Pusēm, tiek risināti savstarpēju pārrunu ceļā. Ja Puses 2 

(divu) mēnešu laikā strīdīgos jautājumos nespēj vienoties pārrunu ceļā, tad strīdu izskata 

Latvijas Republikas tiesu instancēs. 

6.2. Puses saskaņā ar spēkā esošajiem LR normatīvajiem aktiem savstarpēji ir materiāli 

atbildīgas par Līguma saistību pārkāpšanu, kā arī par otrai Pusei radītajiem zaudējumiem.  

6.3. Ja Nomnieks nepilda šā Līguma noteikumus, t.sk. nepareizas kanalizācijas, 

apkures, citu komunikāciju, ugunsdrošības sistēmu lietošanas gadījumā, Nomnieks ir pilnībā 

atbildīgs par visiem radītajiem zaudējumiem Iznomātājam vai trešajām personām. 

6.4. Nenomaksājot nomas maksu šī Līguma noteiktajā termiņā, Nomnieks maksā 

līgumsodu 3% (trīs procentu) apmērā no termiņā nesamaksātās summas par katru nokavēto 

kalendāro dienu. 

6.5. Ja Nomniekam ir nomas maksas parāds, tā kārtējā maskājuma summa tiek 

ieskaitīta kā pamatparāda (arī līgumsoda par kavēto maksājumu) atmaksa.  
6.6. Soda sankciju nomaksāšana neatbrīvo Puses no saistību pildīšanas. 

6.7. Ja šā Līguma termiņa izbeigšanās gadījumā Nomnieks savlaicīgi neatbrīvo Telpas, tad 

turpmāk par katru nokavēto dienu nomas maksa tiek aprēķināta trīskārtīgā apmērā. 

6.8. Ja kādu Nomnieka darbību rezultātā Iznomātājam tiek aprēķinātas soda sankcijas, t. sk. 

saistītas ar neatbilstošu Telpu izmantošanu, atbildība par šādām sankcijām pilnībā tiek uzlikta 

Nomniekam. 

6.9. Nomniekam nav tiesību uzlikta atbildību Iznomātajam par nesaņemtajām atļaujām 

kompetentās iestādēs, kuras atļauj izmantot Telpas mērķiem, kādi ir norādīt šajā Līgumā. 

6.10. Ja Telpās un tajās esošo iekārtu bojājumi ir radušies trešo personu vainas dēļ, Nomniekam 

patstāvīgi, neizvirzot pretenzijas Iznomātājam, ir jārisina visi jautājumi, kas saistīti ar radīto 

bojājumu novēršanu un zaudējumu kompensāciju.  

6.11. Iznomātājs neatbild par bojājumiem un ievainojumiem, kas radušies cilvēkiem vai mantai 

ūdens noplūdes gadījumos un citos negadījumos Nomnieka vainas dēļ, šajā gadījumā visus 

zaudējumus trešajām personām atlīdzina Nomnieks. 

6.12. Nomnieka pretlikumīgu darbību gadījumā par šādām darbībām atbild tikai Nomnieks. 

 



7. NEPĀRVARAMAS VARAS APSTĀKĻI 

 

7.1. Puses neizvirzīs viena otrai pretenzijas gadījumā, ja iestāsies tādi nepārvaramas 

varas apstākļi kā ugunsgrēks, dabas katastrofas, streiki, jebkuras kara un teroristiskas 

darbības, normatīvie akti, kā arī jebkuri ārkārtēja rakstura apstākļi, tiešā veidā ietekmējoši šī 

Līguma izpildi, un kuru iestāšanos nebija iespējams paredzēt, nevērst. 

7.2. Nepārvaramas varas apstākļu iestāšanās ir jāapstiprina ar attiecīgu kompetentu 

iestāžu izziņu, Pusēm nekavējoties ir jāinformē vienai otru par šādu apstākļu iestāšanos un 

jāveic visi nepieciešamie pasākumi, lai nepieļautu zaudējumu rašanos, Pusēm izpildot šo 

Līgumu. 
 

8. NOBEIGUMA NOTEIKUMI 

 

8.1. Šis Līgums satur Pušu pilnīgu vienošanos. Puses ir iepazinušās ar Līguma saturu un piekrīt 

visiem tā punktiem, ko apstiprina, parakstot to.  

8.2. Puses paraksta katru Līguma lapu. 

8.3. Šis Līgums ir sastādīts uz 4 (četrām) lapām, 4 (četros) eksemplāros, no kuriem trīs atrodas 

pie Iznomātāja, bet ceturtais –  pie Nomnieka. 

8.4. Ja kāds no šī Līguma noteikumiem zaudē juridisku spēku, tas neietekmē citus Līguma 

noteikumus. 

8.5. Visi šī Līguma pielikumi tiek sastādīti rakstiski 4 (četros) eksemplāros un ir tā neatņemama 

sastāvdaļa. 

8.6. Visos citos jautājumos, ko neparedz šī Līguma noteikumi, Puses vadās pēc spēkā esošās 

Latvijas Republikas likumdošanas. 

 

9. PUŠU REKVIZĪTI UN PARAKSTI 

     

IZNOMĀTĀJS NOMNIEKS  

Tērvetes novada dome  ________________________________________  

“Zelmeņi”, Tērvetes pagasts, Tērvetes novads,                   adrese: 

 LV-3730  ________________________________________  

Reģ. Nr. 90001465562 Reģ. Nr. vai personas kods  _______________    
AS „SEB banka”,  ________________________________________  

kods UNLALV2X   ____________________________________  

konts  
  

Tērvetes novada domes  

.......................  

 

 ______________________________   _________________________________  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Pielikums  

Tērvetes novada domes  

2018. gada 09. augusta sēdes lēmumam  

(protokols Nr. 13, 3. §) 

 

Siltumenerģijas piegādes līgums  
 

Tērvetes pagastā, 2018.gada ….augustā 

 

Akciju sabiedrība „AGROFIRMA TĒRVETE”, reģ.Nr. 45103001086, juridiskā adrese „Tišas”, Tērvetes 

pagasts, Tērvetes novads, turpmāk līgumā saukta arī – Piegādātājs, kuru amata pilnvaru robežās pārstāv tās 

valdes priekšsēdētājs Dainis Dominieks, no vienas puses,  

un 

Tērvetes novada dome, reģ.Nr. 90001465562, juridiskā adrese „Zelmeņi”, Tērvetes pagasts, Tērvetes 

novads, turpmāk līgumā saukta arī – Lietotājs, kuru amata pilnvaru robežās pārstāv Tērvetes novada 

pašvaldības izpilddirektors Māris Berlands, no otras puses, turpmāk abas līguma slēdzējas puses kopā un katra 

atsevišķi līgumā sauktas arī – Puses un Puse,  

bez viltus, maldiem vai spaidiem Puses pārjauno Pušu starpā 2016.gada 29.septembrī noslēgto 

Siltumenerģijas piegādes līgumu Nr. TND 119.S/2016, noslēdzot sekojošu līgumu: 

 

1. Apzīmējumi 

      1.1. Līgums – Pušu parakstītais šis līgums, ieskaitot visus tā pielikumus, kā arī jebkuru dokumentu, kas 

papildina vai groza šo līgumu vai tā pielikumus. 

1.2.  Siltumapgādes sistēmas piederības robeža – siltumtīklu un siltumapgādes sistēmu piederības un 

atbildības dalījuma vieta starp Piegādātāju un Lietotāju, kas tiek noteikta līdz siltuma skaitītājiem pirms 

siltuma maiņa katlu mājās “Līdumi” un “Lāči”. 

1.3. Siltumnesējs – Piegādātāja uzsildīts karstais ūdens, kas tiek pievadīts līdz siltumapgādes sistēmu 

piederības robežai. 

 

2. Līguma priekšmets 
2.1. Piegādātājs apņemas šajā līgumā noteiktajā kārtībā piegādāt Lietotājam siltumenerģiju no Piegādātāja 

īpašumā esošā siltumenerģijas ražošanas avota – koģenerācijas stacijas vai tās avārijas gadījumā no 

siltumenerģijas ražošanas avota - katlu mājas “Līdumi”, Kroņauce, Tērvetes pagasts, Tērvetes novads, līdz 

siltumapgādes sistēmas piederības robežām, savukārt Lietotājs apņemas nodot bez atlīdzības Piegādātājam 

lietošanā katlu mājas ēku “Līdumi”, Kroņauce, Tērvetes pagasts, Tērvetes novads, ar tajā atrodošajām iekārtām 

siltumenerģijas ražošanai, katlu mājas ēku “Lāči”, ar tajā atrodošajām iekārtām un pieņemt Piegādātāja 

piegādāto siltumenerģiju atbilstoši faktiskajai siltumenerģijas patēriņa slodzei un samaksāt par piegādāto 

siltumenerģiju saskaņā ar šī Līguma nosacījumiem.  

2.2. Lietotājam ir tiesiskās attiecības ar siltumapgādes objektu īpašniekiem un/vai lietotājiem par minēto 

objektu siltumapgādi, līdz ar to Lietotājs ir ieinteresēts no Piegādātāja iegādāties siltumenerģiju. Ņemot vērā 

šajā līguma punktā noteikto, Lietotājs pēc nepieciešamības pērk Piegādātāja piegādāto siltumenerģiju 

Patērētāju nodrošināšanai ar siltumenerģiju apkures vajadzībām. 

2.3. Puses vienojas, ka Lietotājam katru gadu tiks piegādāta siltumenerģija atbilstoši siltumtīkliem pieslēgto 

siltumenerģijas patērētāju faktiskajam siltumenerģijas pieprasījumam attiecīgajā apkures sezonā. 

2.4. Pusēm ar šo Līgumu uzņemto saistību izpildē ir saistoši Ministru kabineta 2008.gada 21. oktobra 

noteikumi Nr. 876 „Siltumenerģijas piegādes un lietošanas noteikumi”. 

 

3. Piegādātāja pienākumi un atbildība 
3.1. Piegādātājs siltumenerģijas piegādi uzsāk ar 2018/2019.gada apkures sezonas sākumu.  

3.2. Piegādātājam ir saistoši Lietotāja tehniskie noteikumi Piegādātājam un Lietotājam piederošo siltumtīklu 

savienošanai. Šie noteikumi jāievēro, izstrādājot darbu izpildes tehnisko projektu. 

3.3. Siltuma ražošanas avotu un siltumtrašu līdz pieslēgšanās siltummaiņiem bojājumu gadījumā 

Piegādātājs nekavējoties par to informē Lietotāju, kā arī nekavējoties ierodas objekta atrašanās vietā un 

kopā ar Lietotāja personālu veic siltumražošanas avota un siltumtrašu apsekošanu un vienojas par defekta 

novēršanas laiku. 



3.4.  Piegādātājs siltumenerģijas ražošanas avota plānveida apkopes plāno ārpus apkures sezonas perioda, bet 

gadījumā, ka siltumenerģijas ražošanas avota apkope ir jāveic apkures sezonas periodā, tas jāsaskaņo ar 

Lietotāju, ne vēlāk kā 14 (četrpadsmit) dienas iepriekš. 

3.5.  Ja Piegādātājs saskaņā ar Līguma noteikumiem ir pārtraucis siltumenerģijas piegādi Lietotājam un ja 

Lietotājs bez Piegādātāja atļaujas patvaļīgi pieslēdzis siltumapgādes sistēmas, noņēmis plombas, izmainījis 

siltumenerģijas pieslēgšanas shēmu, patvaļīgi lieto siltumenerģiju, vai veicis citus bojājumus un nav novērsis 

šos bojājumus, tad Piegādātājam ir tiesības atslēgt pieslēgtās sistēmas, noteikt patērētās siltumenerģijas 

daudzumu aprēķina ceļā, ņemot vērā atļauto maksimālo si1tumslodzi laikposmā no pēdējās pārbaudes un 

Lietotājam ir pienākums apmaksāt Piegādātāja piestādīto rēķinu siltumenerģijas apmaksai. 

3.6.  Piegādātājs pēc Lietotāja vai trešās personas rakstiska pieprasījuma sniedz informāciju par pēdējām 

divām apkures sezonām saistībā ar Līguma nosacījumu izpildi un norēķinu stāvokli.  

3.7. Piegādātājs nodrošina centralizētās siltumapgādes sistēmas ūdens zudumu kompensēšanu t.i. sistēmas 

papildināšanu. 

3.8. Piegādātājs centralizētās siltumapgādes sistēmās veic siltumnesēja cirkulācijas plūsmas nodrošināšanu. 

3.9. Piegādātājs apņemas par saviem līdzekļiem uzturēt siltumtīklu un siltumapgādes sistēmu līdz noteiktajai 

siltumapgādes sistēmas piederības robežai. 

3.10. Piegādātājam jānodrošina Lietotāja pārstāvju piekļūšanu tā īpašumā atrodošajiem skaitītājiem, lai 

kontrolētu siltumenerģijas patēriņa režīmu un uzskaiti. 

 

4. Lietotāja pienākumi un atbildība 
4.1. Ievērojot šī līguma 2.3.punkta noteikumus, Lietotāja pienākums ir iespēju robežās nodrošināt Lietotāja 

siltumtīklu sagatavošanu saslēgšanai ar Piegādātāja siltumtīkliem. 

4.2. Lietotājs apņemas šī Līguma darbības laikā pieņemt un pirkt tādu siltumenerģijas daudzumu, kāds tam 

nepieciešams šī Līguma 2.2. punktā noteiktā siltumenerģijas iepirkuma mērķa īstenošanai. 

4.3. Lietotājam jānodrošina Piegādātāja pārstāvju piekļūšanu skaitītājiem, lai kontrolētu siltumenerģijas 

patēriņa režīmu un uzskaiti, tehnisko stāvokli, kā arī lai pārtrauktu siltumenerģijas piegādi Līgumā 

noteiktajos gadījumos. 

4.4.  Neatliekamu remontu vai avāriju gadījumos Lietotājam nekavējoties jāatslēdz tam vai patērētājiem 

piederošie bojātie siltumtīkli, siltummezgli un siltumapgādes sistēmas, jāziņo par to Piegādātājam. 

4.5. Lietotājam nekavējoties jāziņo Piegādātājam par konstatētiem skaitītāju bojājumiem. 

4.6.  Lietotāja siltumtrašu bojājumu gadījumā, ja šie bojājumi var ietekmēt siltumenerģijas saņemšanu no 

Piegādātāja, Lietotājs nekavējoties par to informē Piegādātāju, kā arī nekavējoties uzsāk bojājumu novēršanu. 

4.7.  Lietotāja pienākums ir piedalīties un sniegt atbalstu Piegādātājam visu nepieciešamo saskaņojumu 

iegūšanai no atbildīgajām institūcijām un/vai jebkurām citām trešajām personām, kuras vai kuru īpašumus var 

skart siltumtrašu izbūves darbi. 

4.8. Lietotājam ir tiesības, informējot par to Piegādātāju, sev vēlamā laikā pieslēgt apkures sistēmas 

objektiem, par kuriem ir izpildītas finansiālās saistības un saņemts Piegādātāja ikgadējais atzinums par 

Lietotājam piederošo siltumtīklu, siltummezglu un siltumapgādes sistēmu gatavību apkures sezonai. 

4.9. Lietotājam ir pienākums nodot Piegādātājam bezmaksas lietošanā katlu mājas ēku “Līdumi”, Kroņauce, 

Tērvetes pagasts, Tērvetes novads, ar tajā atrodošajām iekārtām siltumenerģijas ražošanai un katlu mājas ēku 

“Lāči”, Kroņauce, Tērvetes pagasts, Tērvetes novads, ar tajā atrodošajām iekārtām, Pusēm par to noslēdzot 

attiecīgus patapinājuma līgumus.  

4.10. Piegādātājs apņemas par saviem līdzekļiem uzturēt siltumtīklu un siltumapgādes sistēmu līdz noteiktajai 

siltumapgādes sistēmas piederības robežai. 

4.11. Lietotājs apņemas apmaksāt Piegādātājam pēc tā piestādītajiem rēķiniem izmaksas par patērēto 

elektroenerģiju sūkņa darbināšanai siltuma nesēja pārvadei no siltumenerģijas ražošanas avota līdz 

siltumapgādes sistēmas piederības robežām. 

Piestādot Lietotājam rēķinu par patērēto elektroenerģiju sūkņa darbināšanai siltuma nesēja pārvadei no 

siltumenerģijas ražošanas avota līdz siltumapgādes sistēmas piederības robežām, Piegādātājs vienlaikus 

apņemas attiecīgajā kalendārajā mēnesi par vienādu summu samazināt Lietotājam samaksu par 

siltumenerģijas piegādi, piešķirot atlaidi. 

 

  5.  Maksa par piegādāto siltumenerģiju un norēķinu kārtība 
5.1. Piegādātājs un Lietotājs vienojas, ka siltumenerģija tiks pārdota un iepirkta par cenu 35,00 EUR 

(trīsdesmit pieci euro 00 centi) un papildus pievienotās vērtības nodoklis atbilstoši Latvijas Republikas 

normatīvajos aktos noteiktajam apmēram par 1 MWh (vienu megavatstundu). Siltumenerģijas cenā ir ietvertas 



siltumenerģijas saražošanas un siltumenerģijas piegādes izmaksas līdz siltumapgādes sistēmas piederības 

roebežām, kā arī visas citas Piegādātāja izmaksas, kas saistītas ar Līgumā noteikto pienākumu izpildi.  

5.2. Puses vienojas, ka Līguma 5.1.punktā atrunātā siltumenerģijas pārdošanas cena ir nemainīga un no 

Piegādātāja puses nav vienpusēji maināma līdz 2021.gada 01.oktobrim.  

5.3.  Puses vienojas, ka Lietotājs norēķinus par Piegādātāja piegādāto siltumenerģiju par iepriekšējā mēnesī 

piegādāto siltumenerģiju veic saskaņā ar Piegādātāja izrakstīto rēķinu 45 (četrdesmit piecu) dienu laikā no 

rēķina saņemšanas dienas.  

5.4.Norēķini starp Piegādātāju un Lietotāju par piegādāto siltumenerģiju tiek veikti, tikai pamatojoties uz 

Siltumapgādes sistēmas piederības robežām uzstādīta(u) verificēta(u) un noplombēta(u) siltuma skaitītāja(u) 

rādījumiem. 

5.5. Skaitītāja rādījumus reģistrē Piegādātājs sekojošā kārtībā: 

     5.5.1 Piegādātājs pēc kārtējā mēneša pēdējās dienas nolasa skaitītāja rādījumus un fiksē tos rakstiski; 

    5.5.2.Skaitītāja rādījumi, ne vēlāk kā līdz nākamā mēneša 5. (piektajam) datumam tiek iesniegti Lietotājam. 

5.6. Rēķinu par iepriekšējā mēnesī piegādāto siltumenerģiju Piegādātājs līdz nākamā mēneša 5. datumam pa 

pastu ar ierakstītas vēstules starpniecību nosūta Lietotājam uz šajā Līgumā norādīto Lietotāja juridisko adresi 

vai iesniedz Lietotājam pēc tā juridiskās adreses. 

5.7. Rēķins tiek uzskatīts par apmaksātu no brīža, kad Lietotājs ir veicis naudas pārskaitījumu uz rēķinā 

norādīto Piegādātāja norēķinu kontu. 

5.8. Ja  siltumenerģijas skaitītājs ir bijis bojāts vai bijis atslēgts un nav pilnu norēķina periodu uzskaitījis 

patērētās siltumenerģijas daudzumu, papildus siltumenerģijas patēriņš tiek aprēķināts, ņemot vērā vidējo 

stundas patēriņu norēķina periodā vai iepriekšējos norēķinu periodos, kad siltumenerģijas skaitītājs darbojās.  

5.9. Ja siltumenerģijas skaitītājs uzskaita divu un vairāku objektu siltumenerģijas patēriņu vai par objektā 

patērēto siltumenerģiju jāpielieto dažādi siltumenerģijas tarifi vai PVN likmes, Piegādātājs rēķinus izraksta 

vadoties no kopējā siltumenerģijas skaitītāja rādījumu procentuālā sadalījuma.  

 

6. Atbildība par saistību neizpildi 
6.1. Piegādātājam ir tiesības aprēķināt līgumsodu par rēķinu samaksas kavējumu 0,1 % (viena desmitā daļa no 

procenta) apmērā no nesamaksātās summas par katru nokavēto dienu, bet kopā nevairāk kā 10 % no savlaicīgi 

nesamaksātās summas. Līgumsoda samaksa neatbrīvo no saistību izpildes. 

6.2. Ja Lietotājs nepamatoti, bez objektīva iemesla atsakās pirkt no Piegādātāja siltumenerģiju, tad Lietotājs ir 

atbildīgs par tādejādi Piegādātājam radīto zaudējumu segšanu saskaņā ar Civillikumu, proti, ja Lietotājs atsakās 

pirkt no Piegādātāja siltumenerģiju un/vai bez objektīva iemesla izmanto citus dārgākus siltumenerģijas 

piegādes avotus, Lietotājs pēc Piegādātāja pieprasījuma apmaksā Piegādātāja izdevumus, kas saistās ar 

siltumtrašu izbūves tehniskā projekta izstrādi, siltumtrašu izbūves darbiem, neatkarīgi no izpildīto būvdarbu 

apjoma, Piegādātāja iepirkto siltumenerģijas uzskaites mēraparātu vērtību. 

 

                                    

7. Līguma darbības nosacījumi 
7.1.Līgums stājas spēkā ar tā abpusējas parakstīšanas brīdi un ir noslēgts līdz 2026.gada 1.oktobrim, ar Pušu 

saistību izpildīt visus Līguma darbības laikā starp Pusēm radušos pienākumus. 

7.2. Pusēm vienojoties, Līgumu var grozīt, papildināt vai lauzt. Visi Līguma pielikumi, papildinājumi un 

grozījumi ir noformējami rakstveidā, un tie ir Līguma neatņemama sastāvdaļa. 

7.3. Piegādātājs var lauzt Līgumu pirms termiņa, brīdinot par to Lietotāju vismaz 3 (trīs) mēnešus pirms 

Līguma laušanas, ja Lietotājam 3 (trīs) mēnešus pēc kārtas ir neizpildītas maksājuma saistības pret Piegādātāju 

par patērēto siltumenerģiju. 

7.4. Lietotājs var lauzt Līgumu pirms termiņa, ja Piegādātājs savas vainas dēļ nepiegādā Lietotājam 

siltumenerģiju ilgāk par 30 (trīsdesmit) dienām pēc kārtas vai pārkāpj kādu no Līguma noteikumiem un nav 

novērsis Līguma noteikumu pārkāpumu Lietotāja noteiktajā termiņā. 

7.5. Ja zudusi nepieciešamība vienā, vairākos vai visos Lietotāja objektos saņemt Piegādātāja siltumenerģiju, 

tad šādā gadījumā Lietotājs rakstiski brīdina Piegādātāju vismaz vienu mēnesi iepriekš. 

7.6. Nepārvaramas varas gadījumā, kas neļauj jebkurai Pusei izpildīt jebkādu vienu no tās pienākumiem, Puse, 

kura šādā veidā tiek traucēta, tiek atbrīvota no atbildības pret otru Pusi. Tomēr, ja aizkavēšanā, kurus rada šāda 

nepārvarama vara sakarā ar jebkādu Pušu līguma saistību izpildi pārsniedz 3 (trīs) mēnešus no to iestāšanās 

brīža, Pusēm ir jāsatiekas, lai pārrunātu savas sadarbības turpināšanas iespējas. 

7.7. Pusei, kas vēlas atsaukties uz nepārvaramas varas apstākļiem, jāziņo otrai Pusei 3 (trīs) dienu laikā no to 

iestāšanās datuma par šādu apstākļu iestāšanos ar ierakstītu vēstuli ar apstiprinātu saņemšanu, vai pa faksu, un 

jāuzrāda saprātīgi pierādījumi attiecībā uz to raksturu un ilgumu. 



7.8. Tiek precizēts, ka termins „nepārvarama vara” nozīmē jebkādu notikumu, kas ir iepriekš neparedzams, 

ārpus Pušu kontroles un varētu notikt pēc šī līguma spēkā stāšanās datuma un traucētu kopīgai vai daļējai 

jebkuras no Pusēm uzņemto līgumsaistību izpildei. 

 

8. Citi noteikumi 
8.1. Jebkuras izmaiņas šā Līguma noteikumos stāsies spēkā tikai tad, kad tās tiks noformētas rakstiski un tās 

parakstīs Puses, izņemot gadījumus, kad šis Līgums pieļauj kādas Puses vienpusējus Līguma nosacījumu 

grozījumus. 

8.2. Visi paziņojumi, pārrunu pieteikumi un pretenzijas, kas saistītas ar šī līguma izpildi, ir iesniedzamas 

rakstiski, latviešu valodā otrai Pusei līgumā norādītajā adresē, un tie ir uzskatāmi par saņemtiem: 

8.2.1.ja tie izsūtīti ar apdrošinātu ierakstītu pasta sūtījumu ar satura sarakstu un ar paziņojumu par saņemšanu, 

tad pēc atbilstoša apliecinājuma saņemšanas; 

8.2.2. ja tie nodoti personīgi rokās pret parakstu, tad dienā, kad tie nogādāti pēc saņēmēja adreses.  

8.3. Ja kāds no Līguma noteikumiem kļūst spēkā neesošs, tas neietekmē Līguma pārējo noteikumu spēkā 

esamību. Puses apņemas labā ticībā grozīt Līgumu, lai spēku zaudējušo noteikumu aizstātu ar citu spēkā esošu 

noteikumu, kurš nodrošina Līguma mērķa sasniegšanu un kurš pēc jēgas ir iespējami vistuvāk aizstātajam 

spēku zaudējušajam noteikumam. 

8.4. Gadījumā, ja spēku zaudē šā Līguma 2.5. punktā minētie Ministru kabineta noteikumi, tad: 

8.4.1. ja tie tiek aizstāti ar citām tiesību normām, kas nosaka siltumenerģijas piegādes un lietošanas kārtību, tad 

Pusēm ir saistošas jaunās tiesību normas; 

8.4.2. ja likumdevējs atsakās no Siltumenerģijas piegādes un lietošanas kārtības noteikšanas tiesību normās, tad 

Puses labā ticībā apņemas grozīt šā Līguma noteikumus, iekļaujot līgumā kā nosacījumus spēku zaudējušās 

tiesību normas pēdējā redakcijā.  

8.5. Šis līgums ir sastādīts un parakstīts 2 (divos) eksemplāros latviešu valodā, katrs uz 5 (piecām) lapām, no 

kuriem pa vienam eksemplāram tiek izsniegts katrai no Pusēm. 

8.6. Līgumam ir vai tiks pievienoti un tā neatņemamu sastāvdaļu veido šādi pielikumi: 

   8.6.1. siltumenerģijas skaitītāju sākuma rādījumu akts. 

 

Pušu rekvizīti un paraksti                                                               

 

Piegādātājs Lietotājs 

Akciju sabiedrība “AGROFIRMA TĒRVETE” Tērvetes novada dome 

“Tišas”, Tērvetes pagasts,  

Tērvetes novads, LV-3730 

“Zelmeņi”, Tērvetes pagasts, Tērvetes novads, 

LV-3730 

Reģ.nr. 45103001086 Reģ.nr.  90001465562 

PVN reģ. Nr. LV 45103001086 PVN reģ. Nr. 

AS SEB Banka, kods UNLALV2X AS SEB Banka, kods UNLALV2X 

LV29UNLA0006000400010  

 

 

 

Valdes priekšsēdētājs Dainis Dominieks 

 

 

 

Pašvaldības izpilddirektors Māris Berlands 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Pielikums  

Tērvetes novada domes  

2018. gada 09. augusta sēdes lēmumam  

(protokols Nr. 13, 3. §) 

 

Līgums par siltumtīklu uzturēšanas un apsaimniekošanas 

pakalpojuma sniegšanu 
 
Tērvetes pagastā, 2018. gada “____”augustā 

 

Tērvetes novada dome, reģ.Nr. 90001465562, juridiskā adrese „Zelmeņi”, Tērvetes pagasts, Tērvetes 

novads, turpmāk tekstā saukta arī – Pasūtītājs, kuras vārdā amata pilnvaru robežās rīkojas Tērvetes 

novada pašvaldības izpilddirektors Māris Berlands, no vienas puses, un 

Akciju sabiedrība „AGROFIRMA TĒRVETE”, reģ.Nr. 45103001086, juridiskā adrese „Tišas”, 

Tērvetes pagasts, Tērvetes novads, turpmāk tekstā saukta arī – Izpildītājs, kuras vārdā amata pilnvaru 

robežās rīkojas tās valdes priekšsēdētājs Dainis Dominieks, no otras puses,  

abas līguma slēdzējas puses kopā un katra atsevišķi turpmāk tekstā sauktas arī – Puses un Puse, 

noslēdz šādu līgumu (turpmāk – Līgums): 

  

1. LĪGUMA PRIEKŠMETS  
1.1. Pasūtītājs uzdod un Izpildītājs apņemas ar saviem resursiem un darbaspēku pienācīgos termiņos 

un kvalitātē veikt Pasūtītāja siltumtīklu no siltuma skaitītājiem pirms siltuma maiņa katlu mājās “Līdumi” 

un “Lāči” līdz katras ēkas siltummmezglā esošā siltuma skaitītāja aizejošajam ventīlim (turpmāk – 

sistēmas) uzturēšanas un apsaimniekošanas pakalpojumus, turpmāk – Apsaimniekošanas pakalpojumi, 

nodrošinot sistēmu nepārtrauktu darbību un uzturēšanu darba kārtībā. 

1.2. Apsaimniekošanas pakalpojumi sniedzami labākajā kvalitātē, Pasūtītāja noteikto prasību un 

termiņu ietvaros saskaņā ar Līgumu un atbilstoši Latvijas Republikā spēkā esošajiem normatīvajiem 

aktiem, kā arī darba drošības, darba aizsardzības un ugunsdrošības prasībām.  

1.3. Apsaimniekošanas pakalpojumu sniegšanas laiks ir uz visu Pušu starpā 2018.gada ...augustā 

noslēgtā Siltumenerģijas piegādes līguma darbības laiku.  

 

2. PAKALPOJUMA CENA UN NORĒĶINU KĀRTĪBA  
2.1. Apsaimniekošanas pakalpojuma sniegšanas cena attiecīgajā kalendārajā mēnesī tiek noteikta pēc 

sekojošas formulas: 

48,00 EUR reizināts ar kopējo siltumenerģijas MWh skaitu, kas uzskaitītas visu ēku siltumenerģijas 

piegādes siltuma skaitītājos mīnus (-) summa, kuru Pasūtītājam jāmaksā Izpildītājam par siltumenerģijas 

piegādi saskaņā ar Pušu starpā 2018.gada ...augustā noslēgtā Siltumenerģijas piegādes līguma 

nosacījumiem. 

Gadījumā, ja Apsaimniekošanas pakalpojuma sniegšanas cena pēc norādītās cenas formulas aprēkina 

ir ar negatīvu iznākumu, par attiecīgo, negatīvā iznākuma summu tiek samazināta summa, kuru 

Pasūtītājam par attiecīgo norēķina mēnesi jāmaksā Izpildītājam par siltumenerģijas piegādi saskaņā ar 

Pušu starpā 2018.gada ...augustā noslēgtā Siltumenerģijas piegādes līguma nosacījumiem. 

2.2. Puses vienojas, ka Pasūtītājs norēķinus par Apsaimniekošanas pakalpojuma sniegšanu 

par iepriekšējā mēnesi veic saskaņā ar Izpildītāja izrakstīto rēķinu 45 (četrdesmit piecu) dienu 

laikā no rēķina saņemšanas dienas.  

2.3. Siltuma skaitītāju rādījumus reģistrē Izpildītājs sekojošā kārtībā: 

2.3.1. Izpildītājs pēc kārtējā mēneša pēdējās dienas nolasa skaitītāja rādījumus un fiksē tos 

rakstiski; 

2.3.2. Skaitītāja rādījumi, ne vēlāk kā līdz nākamā mēneša 5. (piektajam) datumam tiek 

iesniegti Pasūtītājam; 

2.4. Rēķinu par iepriekšējā mēnesī sniegtajiem Apsaimniekošanas pakalpojumiem 

Izpildītājs līdz nākamā mēneša 5. datumam pa pastu ar ierakstītas vēstules starpniecību nosūta 

Pasūtītājam uz šajā Līgumā norādīto Lietotāja juridisko adresi vai iesniedz Pasūtītājam pēc tā 

juridiskās adreses. 



2.5. Rēķins tiek uzskatīts par apmaksātu no brīža, kad Pasūtītājs ir veicis naudas 

pārskaitījumu uz rēķinā norādīto Izpildītāja norēķinu kontu. 

2.6. Ja  siltumenerģijas skaitītājs ir bijis bojāts vai bijis atslēgts un nav pilnu norēķina 

periodu uzskaitījis patērētās siltumenerģijas daudzumu, tiek apsrēķināts papildus siltumenerģijas 

patēriņš, kas tiek aprēķināts, ņemot vērā vidējo stundas patēriņu norēķina periodā vai 

iepriekšējos norēķinu periodos, kad siltumenerģijas skaitītājs darbojās.  

 

3. PUŠU TIESĪBAS UN PIENĀKUMI  
3.1. Izpildītāja pienākumi:  

3.1.1. pienācīgā kvalitātē sniegt Apsaimniekošanas pakalpojumus; 

3.1.2. sniedzot Apsaimniekošanas pakalpojumus, ievērot spēkā esošos normatīvo aktu 

noteikumus, darba drošības un ugunsdrošības noteikumus, kā arī uzņemties pilnu atbildību par 

jebkādām sekām, kuras iestājas minēto noteikumu neievērošanas un/vai nepienācīgas 

ievērošanas rezultātā;  

3.1.3. sniegt Apsaimniekošanas pakalpojumus, nodrošinot netraucētu siltumenerģijas apgādes 

objektu lietotāju darbību;  

3.1.4. pēc Pasūtītāja pieprasījuma ierasties attiecīgajā objektā, lai apsekotu sistēmas;  

3.1.5. pēc Pasūtītāja pieprasījuma ziņot Pasūtītājam par pieteikto defektu un avāriju 

novēršanu;  

3.1.6. apzināt sistēmu defektus, noteikt iemeslu rašanos un veikt to novēršanu, lai pastāvīgi 

nodrošinātu ekspluatācijai atbilstošu tehnisko stāvokli sistēmām;  

3.1.7. nodrošināt, ka informācija, kas Izpildītājam ir kļuvusi zināma saistībā ar šī Līguma 

izpildi, netiek izpausta trešajām personām; 

3.2. Pasūtītāja pienākumi:  

3.2.1. savlaicīgi sniegt Izpildītājam visas nepieciešamās ziņas par sistēmām, kas ir Pasūtītāja 

rīcībā un nepieciešamas kvalitatīvai Apsaimniekošanas pakalpojumu sniegšanai;  

3.2.2. veikt apmaksu par pilnīgi un pienācīgā kvalitātē veiktajiem Apsaimniekošanas 

pakalpojumiem;  

3.2.3. informēt Izpildītāju par konstatētajiem defektiem sistēmās.  

3.3. Pasūtītājam ir tiesības:  

3.3.1. sastādīt rakstveida pretenziju, ja Pasūtītājam ir radušās pamatotas pretenzijas pret 

Apsaimniekošanas pakalpojumiem, norādot neveiktos jeb nekvalitatīvi veiktos darbus, kā arī 

termiņus, kuru laikā ir jānovērš pretenzijā minētie trūkumi;  

3.3.2. gadījumā, ja Izpildītājs nenovērš Pasūtītāja rakstveida pretenzijā minētos trūkumus vai 

citas nepilnības, veikt to uz Izpildītāja rēķina, pieaicinot trešās personas. 

 

4. PUŠU ATBILDĪBA  
4.1. Izpildītājs apņemas atlīdzina Pasūtītājam un/vai trešajām personām jebkurus izdevumus 

un/vai zaudējumus, kas radušies Pasūtītājam, Izpildītāja, tā darbinieku, pieaicināto trešo personu 

vai iekārtu dēļ, veicot Apsaimniekošanas pakalpojumus.  

4.2. Par Līguma 2.2. punktā noteiktā samaksas termiņa kavējumu, Izpildītājam ir tiesības 

pieprasīt no Pasūtītāja līgumsodu 0,1 % apmērā no laikā neapmaksātās summas par katru 

nokavējuma dienu, bet ne vairāk kā 10 % no kavētā maksājuma summas.  

 

5. LĪGUMA SPĒKĀ ESAMĪBA UN LĪGUMA IZBEIGŠANĀS  
5.1. Līgums stājas spēkā ar brīdi, kad stājas spēkā Pušu starpā 2018.gada ...augustā noslēgtais 

Siltumenerģijas piegādes līgums un ir spēkā līdz brīdim, kamēr ir spēkā norādītais 

Siltumenerģijas piegādes līgums. 

5.2. Pusēm vienojoties, Līgumu var izbeigt pirms termiņa jebkurā laikā.  

 

 

 



6. CITI NOTEIKUMI  
6.1. Jebkuri Līguma grozījumi vai papildinājumi ir spēkā tikai tad, ja tie ir izteikti rakstveidā 

un abu Pušu parakstīti, izņemot Līgumā atrunātos gadījumus, kad Pusēm ir tiesības Līgumu 

izbeigt vienpusēji.  

6.2. Visi strīdi, kas rodas saistībā ar šo Līgumu un tā izpildi, vispirms tiek risināti savstarpēju 

sarunu ceļā, bet, ja vienošanos neizdodas panākt, tad tie tiek nodoti izšķiršanai tiesā saskaņā ar 

Latvijas Republikas normatīvo aktu noteikumiem.  
6.3. Šis Līgums ir sastādīts 2 (divos) eksemplāros un izsniegts pa vienam eksemplāram katrai Pusei.  

 

Pasūtītājs vārdā:                                                              Izpildītājs vārdā: 

 

_____________________                                              _________________________ 

       (M. Berlands)                                                                        (D. Dominieks) 

 


