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LATVIJAS REPUBLIKA 

TĒRVETES NOVADA DOME 
Reģ.Nr.90001465562 

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

e-pasts: tervetesnd@tervetesnd.lv 
 

 

TĒRVETES NOVADA TĒRVETES PAGASTĀ 

 

 

ĀRKĀRTAS SĒDES  PROTOKOLS 

 

 

13.09.2019.                                                                                                          Nr. 14 

Tērvetes novads, Zelmeņi 

Sēde sasaukta  plkst. 9.30 

Sēde atklāta plkst.  9.30  

 

 

DARBA KĀRTĪBĀ 

 

1. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu, nekustamā īpašuma „Klinti” sadalīšanu, nosaukuma 

un lietošanas mērķa piešķiršanu” 

2. Par daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas “Blāzmas” pārvaldīšanas tiesību nodošanu 

3. Par daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas “Dzirksteles” pārvaldīšanas tiesību nodošanu 

4. Par daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas “Stari” pārvaldīšanas tiesību nodošanu 

5. Par daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas “Liesmas” pārvaldīšanas tiesību nodošanu 

6. Par daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas “Sarmas” pārvaldīšanas tiesību nodošanu 

7. Par daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas “Ruči” pārvaldīšanas tiesību nodošanu 

8. Par daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas “Upmaļi” pārvaldīšanas tiesību nodošanu 

9. Par daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas “Stallēni” pārvaldīšanas tiesību nodošanu 

10. Par daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas “Ataugas” pārvaldīšanas tiesību nodošanu 

11. Par daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas “Skola” pārvaldīšanas tiesību nodošanu 

12. Par daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas “Silkalni ” pārvaldīšanas tiesību nodošanu 

13. Par daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas “Sanatorija-4” pārvaldīšanas tiesību nodošanu 

14. Par daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas “Atpūtas” pārvaldīšanas tiesību nodošanu 

15. Par daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas “Pilskalni” pārvaldīšanas tiesību nodošanu 

16. Par daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas “Sanatorija-5” pārvaldīšanas tiesību nodošanu 

17. Par daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas “Vīnkalni” pārvaldīšanas tiesību nodošanu 

18. Par daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas “Sanatorija-2 ” pārvaldīšanas tiesību nodošanu 

19. Par izmaiņām Tērvetes novada domes darījumu ar lauksaimniecības zemi tiesiskuma 

uzraudzības komisijas personālsastāvā 

20. Par izmaiņām Tērvetes novada domes Komunālo, dzīvokļu jautājumu un parādu piedziņas 

komisijas personālsastāvā 

 

Sēdi vada domes priekšsēdētāja   Dace Reinika  

Sēdi protokolē    lietvede Santa Hibšmane 
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Sēdē piedalās: Dace Reinika, Arvīds Bruss, Ieva Krūmiņa, Linda Karloviča, Dzintra Sirsone, 

Madara Darguža, Ainārs Miķelsons, Indriķis Vēveris 

 

Sēdē nepiedalās: Sandris Laizāns – atrodas ārpus LV 

 

Piedalās administrācijas darbinieki: Domes izpilddirektors Māris Berlands 

 

     Domes priekšsēdētāja aicina apstiprināt darba kārtību ar 20 jautājumiem 

 

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

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

NOLEMJ: 

 

Apstiprināt darba kārtību ar 20 jautājumiem 

 

 

1. paragrāfs 

Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu, nekustamā īpašuma „Klinti” sadalīšanu, 

nosaukuma un lietošanas mērķa piešķiršanu 

D. Reinika 

 

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

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

NOLEMJ: 

 

     Pieņemt lēmumu Nr. 79 “Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu, nekustamā īpašuma 

“Klinti” sadalīšanu, nosaukuma un lietošanas mērķa piešķiršanu” 

 

 

2. paragrāfs 

Par daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas “Blāzmas” pārvaldīšanas tiesību nodošanu 

D. Reinika 

 

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

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

NOLEMJ: 

 

     Pieņemt lēmumu Nr. 80 “Par daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas “Blāzmas” pārvaldīšanas tiesību 

nodošanu” 

 

 

 

3. paragrāfs 

Par daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas “Dzirksteles” pārvaldīšanas tiesību nodošanu 

D. Reinika 

 

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

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

NOLEMJ: 

 



3 

 

     Pieņemt lēmumu Nr. 81 “Par daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas “Dzirksteles” pārvaldīšanas 

tiesību nodošanu” 

 

 

4. paragrāfs 

Par daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas “Stari” pārvaldīšanas tiesību nodošanu 

D. Reinika 

 

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

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

NOLEMJ: 

 

     Pieņemt lēmumu Nr. 82 “Par daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas “Stari” pārvaldīšanas tiesību 

nodošanu” 

 

 

5. paragrāfs 

Par daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas “Liesmas” pārvaldīšanas tiesību nodošanu 

D. Reinika 

 

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

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

NOLEMJ: 

 

     Pieņemt lēmumu Nr. 83 “Par daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas “Liesmas” pārvaldīšanas tiesību 

nodošanu” 

 

 

6. paragrāfs 

Par daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas “Sarmas” pārvaldīšanas tiesību nodošanu 

D. Reinika 

 

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

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

NOLEMJ: 

 

     Pieņemt lēmumu Nr. 84 “Par daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas “Sarmas” pārvaldīšanas tiesību 

nodošanu” 

 

 

 

 

7. paragrāfs 

Par daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas “Ruči” pārvaldīšanas tiesību nodošanu 

D. Reinika 

 

 

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

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

NOLEMJ: 
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     Pieņemt lēmumu Nr. 85 “Par daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas “Ruči” pārvaldīšanas tiesību 

nodošanu” 

 

8. paragrāfs 

Par daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas “Upmaļi” pārvaldīšanas tiesību nodošanu 

D. Reinika 

 

 

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

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

NOLEMJ: 

 

     Pieņemt lēmumu Nr. 86 “Par daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas “Upmaļi” pārvaldīšanas tiesību 

nodošanu” 

 

9. paragrāfs 

Par daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas “Stallēni” pārvaldīšanas tiesību nodošanu 

D. Reinika 

 

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

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

NOLEMJ: 

 

     Pieņemt lēmumu Nr. 87 “Par daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas “Stallēni” pārvaldīšanas tiesību 

nodošanu” 

 

 

10. paragrāfs 

Par daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas “Ataugas” pārvaldīšanas tiesību nodošanu 

D. Reinika 

 

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

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

NOLEMJ: 

 

     Pieņemt lēmumu Nr. 88 “Par daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas “Ataugas” pārvaldīšanas tiesību 

nodošanu” 

 

 

 

11. paragrāfs 

Par daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas “Skola” pārvaldīšanas tiesību nodošanu 

D. Reinika 

 

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

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

NOLEMJ: 

 

     Pieņemt lēmumu Nr. 89 “Par daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas “Skola” pārvaldīšanas tiesību 

nodošanu” 
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12. paragrāfs 

Par daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas “Silkalni ” pārvaldīšanas tiesību nodošanu 

D. Reinika 

 

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

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

NOLEMJ: 

 

     Pieņemt lēmumu Nr. 90 “Par daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas “Silkalni” pārvaldīšanas tiesību 

nodošanu” 

 

 

13. paragrāfs 

Par daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas “Sanatorija-4” pārvaldīšanas tiesību nodošanu 

D. Reinika 

 

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

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

NOLEMJ: 

 

     Pieņemt lēmumu Nr. 91 “Par daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas “Sanatorija-4” pārvaldīšanas 

tiesību nodošanu” 

 

 

14. paragrāfs 

Par daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas “Atpūtas” pārvaldīšanas tiesību nodošanu 

D. Reinika 

 

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

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

NOLEMJ: 

 

     Pieņemt lēmumu Nr. 92 “Par daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas “Atpūtas” pārvaldīšanas tiesību 

nodošanu” 

 

 

15. paragrāfs 

Par daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas “Pilskalni” pārvaldīšanas tiesību nodošanu 

D. Reinika 

 

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

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

NOLEMJ: 

 

     Pieņemt lēmumu Nr. 93 “Par daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas “Pilskalni” pārvaldīšanas 

tiesību nodošanu” 
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16. paragrāfs 

Par daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas “Sanatorija-5” pārvaldīšanas tiesību nodošanu 

D. Reinika 

 

 

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

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

NOLEMJ: 

 

     Pieņemt lēmumu Nr. 94 “Par daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas “Sanatorija-5” pārvaldīšanas 

tiesību nodošanu” 

 

 

17. paragrāfs 

Par daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas “Vīnkalni” pārvaldīšanas tiesību nodošanu 

D. Reinika 

 

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

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

NOLEMJ: 

 

     Pieņemt lēmumu Nr. 95 “Par daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas “Vīnkalni” pārvaldīšanas 

tiesību nodošanu” 

 

 

18. paragrāfs 

Par daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas “Sanatorija-2 ” pārvaldīšanas tiesību 

nodošanu 

D. Reinika 

 

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

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

NOLEMJ: 

 

     Pieņemt lēmumu Nr. 96 “Par daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas “Sanatorija-2” pārvaldīšanas 

tiesību nodošanu” 

 

 

 

 

19. paragrāfs 

Par izmaiņām Tērvetes novada domes darījumu ar lauksaimniecības zemi tiesiskuma 

uzraudzības komisijas personālsastāvā 

D. Reinika 
 

     Tērvetes novada dome ir izskatījusi Montas Mantrovas 2019. gada 9. septembra iesniegumu ar 

lūgumu atbrīvot viņu no Tērvetes novada domes darījumu ar lauksaimniecības zemi tiesiskuma 

uzraudzības komisijas locekļa amata. 

    Ievērojot norādīto, pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21. panta pirmās daļas 27. 

punktu,  LR MK 2014. gada 02. decembra noteikumu Nr. 748 “Noteikumi par darījumiem ar 

lauksaimniecības zemi” 16. punktu, Tērvetes novada dome, atklāti vārdiski balsojot: PAR - 7 (D. 
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Reinika, A. Bruss, I. Krūmiņa, L. Karloviča, Dz. Sirsone,  A. Miķelsons, I. Vēveris), PRET – nav, 

ATTURAS – nav, Madarai Dargužai balsojumā nepiedaloties, NOLEMJ: 

 

     1. Atbrīvot Montu Mantrovu  no Tērvetes novada domes darījumu ar lauksaimniecības zemi 

tiesiskuma uzraudzības komisijas locekļa amata.  

2.  Apstiprināt Tērvetes novada domes darījumu ar lauksaimniecības zemi tiesiskuma 

uzraudzības komisiju šādā sastāvā: 

Komisijas priekšsēdētājs: Andra Šafare 

Komisijas locekļi:  

Dace Vācere, 

Sandra Latiša, 

Jeļena Belova, 

Madara Darguža.  

 3. Atzīt par spēku zaudējušu Tērvetes novada domes 2018. gada 22. marta sēdes lēmuma 

(protokols Nr. 4, 2. §) ”Par izmaiņām Tērvetes novada domes komisiju personālsastāvos” 3. punktu.  

 

 

20. paragrāfs 

Par izmaiņām Tērvetes novada domes Komunālo, dzīvokļu jautājumu un parādu piedziņas 

komisijas personālsastāvā 
D. Reinika 

 

     Tērvetes novada dome, izvērtējot Tērvetes novada pašvaldības izpilddirektora ierosinātās 

izmaiņas Tērvetes novada domes Komunālo, dzīvokļu jautājumu un parādu piedziņas komisijas 
personālsastāvā, pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu, 

Tērvetes novada dome,  atklāti vārdiski balsojot: PAR - 8 (D. Reinika, A. Bruss, I. Krūmiņa, L. 

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

NOLEMJ: 

    

1. Apstiprināt Tērvetes novada domes Komunālo, dzīvokļu jautājumu un parādu piedziņas 

komisiju šādā sastāvā: 
Komisijas priekšsēdētājs - Māris Berlands  

Komisijas locekļi:  

                               Jānis Melderis,  

                               Jānis Straksis,  

                               Ivars Ručevskis, 

                                         Sekretāre: Sandra Latiša. 

2. Atzīt par spēku zaudējušu Tērvetes novada domes 2018. gada 22. marta sēdes lēmuma 

(protokols Nr. 4, 2. §) ”Par izmaiņām Tērvetes novada domes komisiju personālsastāvos” 1. punktu.  

 

 

Sēdi slēdz plkst. 9.50 

 

Sēdes vadītāja                                                                                                        D. Reinika 

 

 

Protokola parakstīšanas datums  16.09.2019. 

 

Protokoliste                                                                                                           S. Hibšmane 
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LATVIJAS REPUBLIKA 
TĒRVETES NOVADA DOME 

Reģ.Nr.90001465562 

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

e-pasts: tervetesnd@tervetesnd.lv 
 

 

TĒRVETES NOVADA TĒRVETES PAGASTĀ 

 

LĒMUMS 
 

 

2019. gada 13. septembrī                                                                                       Nr. 79 

                                                                                                          (protokols Nr. 14, 1. §) 

 

Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu, nekustamā īpašuma „Klinti” sadalīšanu, 

nosaukuma un lietošanas mērķa piešķiršanu 

 

 

Tērvetes novada dome ir izskatījusi Tērvetes novada domes Attīstības nodaļas sagatavoto 

lēmuma projektu par izstrādātā zemes ierīcības projekta apstiprināšanu, nekustamā īpašuma 

„Klinti”, Augstkalnes pagasts, Tērvetes novads, /kadastra numurs/, sadalīšanu, nosaukuma un 

lietošanas mērķu piešķiršanu sadalītajiem zemes gabaliem.  

Izskatot augstāk minēto iesniegumu un izstrādāto zemes ierīcības projektu, Tērvetes novada 

dome konstatēja: 

Nekustamais īpašums „Klinti”, Augstkalnes pagasts, Tērvetes novads, /kadastra numurs/, 

pieder /Vārds Uzvārds/ un sastāv no vienas  zemes vienības ar kopējo platību 4,08 ha.  

/Vārds Uzvārds/ īpašuma tiesības uz nekustamo īpašumu „Klinti”, Augstkalnes pagasts, 

Tērvetes novads, reģistrētas Augstkalnes  pagasta  /zemesgrāmatas nodalījuma numurs/.    

Nekustamā īpašuma „Klinti” īpašnieks /Vārds Uzvārds/ vēlas sadalīt nekustamā īpašuma 

sastāvā ietilpstošo zemes vienību ar /kadastra apzīmējums/ divās daļās atbilstoši izstrādātajam 

zemes ierīcības projektam. 

    Zemes ierīcības projektu ir izstrādājis SIA „Latvijasmernieks.lv” sertificēts  zemes mērnieks 

Jānis Šembels, sertifikāta sērija Nr. AA000000076, atbilstoši normatīvo aktu nosacījumiem.  

Zemes ierīcības projekts paredz sadalīt nekustamā īpašuma „Klinti”, Augstkalnes pagasts, 

Tērvetes novads, zemes vienību ar /kadastra apzīmējums/ divās atsevišķās zemes vienībās, Nr. 1 

– 1,33 ha platībā un Nr.2 – 2,75 ha  platībā un konkretizē nekustamā īpašuma apgrūtinājumus. 

Zemes ierīcības projektā paredzētie pasākumi atbilst Tērvetes novada teritorijas plānojumam.   

   Zemes ierīcības projekts paredz atdalāmajai zemes vienībai Nr. 2 /kadastra apzīmējums/ piešķirt 

jaunu nosaukumu – „Klintis”, Augstkalnes pagasts, Tērvetes novads, bet zemes vienībai Nr. 1 

/kadastra apzīmējums/ atstāt iepriekšējo nosaukumu un adresi – “Klinti”, Augstkalne, Augstkalnes 

pagasts, Tērvetes novads. 

Saskaņā ar LR MK 2016. gada 05. augusta noteikumu Nr. 505 „Zemes ierīcības projekta izstrādes 

noteikumi” 28. punktu, ja pašvaldība zemes ierīcības projektu apstiprina, pašvaldība, ja 

nepieciešams, izdod administratīvo aktu par adreses vai nosaukuma piešķiršanu, ja pēc zemes 
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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) pamatojoties uz Zemes ierīcības likuma 5., 8. un 

9. pantu, likuma „Par pašvaldībām” 21. pantu, LR MK 05.08.2016. noteikumu Nr. 505 „Zemes 

ierīcības projekta izstrādes noteikumi” 26. un 28. 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, atklāti vārdiski balsojot: PAR - 8 (D. 

Reinika, A. Bruss, I. Krūmiņa, L. Karloviča, Dz. Sirsone, M. Darguža, A. Miķelsons, I. Vēveris), 

PRET - nav, ATTURAS - nav, NOLEMJ: 

 

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

īpašuma „Klinti”, Augstkalnes pagasts, Tērvetes novads, zemes vienību ar /kadastra apzīmējums/  

divās atsevišķās zemes vienībās: Nr. 1, /kadastra apzīmējums/, 1,33 ha platībā un Nr. 2, /kadastra 

apzīmējums/ , 2,75 ha platībā; 

 

     2. Piešķirt sadalītajam nekustamajam īpašumam „Klinti”, Augstkalnes pagasts, Tērvetes 

novads, sekojošus nosaukumus, adreses, un lietošanas mērķus: 

    2.1. paliekošajai zemes vienības daļai Nr. 1 ar /kadastra apzīmējums/, kopējā platība 1,33 ha, 

atstāt iepriekšējo nosaukumu un adresi – „Klinti”, Augstkalne, Augstkalnes pagasts, Tērvetes 

novads, un visā tās platībā ( 1,33 ha) noteikt nekustamā īpašuma lietošanas mērķi – zeme, uz kuras 

galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība (NĪLM kods 0101).  

    2.2. atdalītajai  zemes vienībai Nr. 2 ar /kadastra apzīmējums/, kopējā platība 2,75 ha, piešķirt 

jaunu nosaukumu – „Klintis”, Augstkalnes pagasts, Tērvetes novads, un visā tās platībā (2,75 ha) 

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

lauksaimniecība (NĪLM kods - 0101). 

 

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

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

 

 

 

Domes priekšsēdētāja                                                                        D. Reinika 
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LATVIJAS REPUBLIKA 
TĒRVETES NOVADA DOME 

Reģ.Nr.90001465562 

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

e-pasts: tervetesnd@tervetesnd.lv 
 

 

TĒRVETES NOVADA TĒRVETES PAGASTĀ 

 

LĒMUMS 
 

 

2019. gada 13. septembrī                                                                                       Nr. 80 

                                                                                                          (protokols Nr. 14, 2. §) 

 

Par daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas “Blāzmas” pārvaldīšanas tiesību nodošanu 

 

 

Tērvetes novada dome, izskatot iesniegto lēmuma projektu “Par daudzdzīvokļu dzīvojamās 

mājas “Blāzmas” pārvaldīšanas tiesību nodošanu”, konstatēja: 

Tērvetes novada domē saņemts dzīvojamās mājas “Blāzmas”, Bukaišu pagasts, Tērvetes 

novads, dzīvokļu īpašnieku 2019. gada 12. augustā notikušās kopsapulces protokols ar dzīvojamās 

mājas “Blāzmas” dzīvokļu īpašnieku lēmumu pārņemt dzīvokļu īpašumu īpašnieku pārvaldīšanā 

nekustamo īpašumu - dzīvojamo māju un piesaistīto zemes gabalu, vēršoties Tērvetes novada 

domē ar lūgumu nodot dzīvojamās mājas un tai piesaistītā zemes gabala pārvaldīšanas tiesības 

dzīvokļu īpašnieku pilnvarotai personai SIA “Jelgavas novada KU”. 

Daudzdzīvokļu dzīvojamā māja “Blāzmas”, Bukaišu pagasts, Tērvetes novads, privatizēta 

mazāk nekā puse no visiem mājā esošajiem privatizācijas objektiem. 

Saskaņā ar likuma “Par valsts un pašvaldību dzīvojamo māju privatizāciju” 51. panta ceturto 

daļu, ja dzīvojamā mājā privatizēta mazāk nekā puse no visiem mājā esošajiem privatizācijas 

objektiem, pašvaldība var nodot dzīvojamās mājas pārvaldīšanas tiesības ar dzīvokļu īpašnieku 

savstarpēju līgumu pilnvarotai personai, ievērojot šā panta piektās daļas nosacījumus.  

Saskaņā ar likuma “Par valsts un pašvaldību dzīvojamo māju privatizāciju” 51. panta piekto 

daļu, pašvaldība nodod dzīvojamās mājas pārvaldīšanas tiesības ar dzīvokļu īpašnieku savstarpēju 

līgumu pilnvarota personai, ja dzīvokļu īpašnieku savstarpējs līgums noslēgts, ievērojot šajā 

likumā un citos likumos noteikto kārtību un iesniegts dzīvojamās mājas dzīvokļu īpašnieku 

kopības lēmums par dzīvojamās mājas kopīpašumā esošās daļas pārvaldīšanas un 

apsaimniekošanas pienākumu nodošanu attiecīgajai dzīvokļu īpašnieku sabiedrībai. 

Izvērtējot iesniegtos dokumentus un citus faktiskos apstākļus, ir atzīstams, ka ir ievēroti likuma 

“Par valsts un pašvaldību dzīvojamo māju privatizāciju” 51. panta nosacījumi, kamdēļ 

daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas „Blāzmas”, Bukaišu pagasts, Tērvetes novads, pārvaldīšanas 

tiesības var tikt nodotas dzīvokļu īpašnieku pilnvarotai personai  SIA “Jelgavas novada KU”. 

Vadoties no minētā, pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21. panta pirmās daļas 27. 

punktu, Dzīvojamo māju pārvaldīšanas likuma 5. pantu un 13. panta pirmo daļu, Dzīvokļa īpašuma 

likuma 17., 18. pantiem, likuma “Par valsts un pašvaldību dzīvojamo māju privatizāciju” 51. panta 
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ceturto, piekto un sesto daļu, Tērvetes novada dome, atklāti vārdiski balsojot: PAR - 8 (D. Reinika, 

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

nav, ATTURAS – nav, NOLEMJ: 

 

1. Nekustamā īpašuma “Blāzmas”, Bukaišu pagasts, Tērvetes novads, kadastra 

Nr. 46560060310, kas sastāv no daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas, kadastra apzīmējums 

46560060310 001, un piesaistītās zemes vienības, kadastra apzīmējums 46560060310, 

pārvaldīšanas tiesības ar 2019. gada 01. novembri nodot dzīvokļu īpašnieku pilnvarotai personai  

SIA “Jelgavas novada KU”, vienotais reģistrācijas Nr. 40003410894. 

2. Izveidot nekustamā īpašuma “Blāzmas”, Bukaišu pagasts, Tērvetes novads, nodošanas 

komisiju šādā sastāvā: 

     2.1. komisijas priekšsēdētājs:  

Tērvetes novada pašvaldības izpilddirektors Māris Berlands; 

     2.2. komisijas locekļi:  

Tērvetes novada domes Bukaišu pagasta komunālā dienesta vadītājs Ivars Ručevskis,  

Tērvetes novada domes Grāmatvedības nodaļas vadītāja Aina Anuža. 

3. Lēmuma 2. punktā izveidotajai komisijai ar  nodošanas - pieņemšanas aktu nodrošināt 

dzīvojamās mājas pārvaldīšanas tiesību nodošanu dzīvokļu īpašnieku dzīvokļu īpašnieku 

pilnvarotai personai SIA “Jelgavas novada KU”, nododot: 

     3.1. mājas lietu; 

          3.2. dzīvokļu īpašnieku, īrnieku un citu pakalpojumu saņēmēju personas datus, kas 

nepieciešami pakalpojuma nodrošināšanai; 

          3.3. dzīvojamās mājas īpašnieka lēmumus jautājumos, kas attiecas uz pārvaldīšanas 

uzdevumu; 

     3.4. citas lietas saskaņā ar pārvaldīšanas līguma noteikumiem; 

     3.5. neizlietotos uzkrājumus. 

 

 

 

Domes priekšsēdētāja                                                                        D. Reinika 
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LATVIJAS REPUBLIKA 
TĒRVETES NOVADA DOME 

Reģ.Nr.90001465562 

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

e-pasts: tervetesnd@tervetesnd.lv 
 

 

TĒRVETES NOVADA TĒRVETES PAGASTĀ 

 

LĒMUMS 
 

 

2019. gada 13. septembrī                                                                                       Nr. 81 

                                                                                                          (protokols Nr. 14, 3. §) 

 

Par daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas “Dzirksteles” pārvaldīšanas tiesību nodošanu 

 

 

Tērvetes novada dome, izskatot iesniegto lēmuma projektu “Par daudzdzīvokļu dzīvojamās 

mājas “Dzirksteles” pārvaldīšanas tiesību nodošanu”, konstatēja: 

Tērvetes novada domē saņemts dzīvojamās mājas “Dzirksteles”, Bukaišu pagasts, Tērvetes 

novads, dzīvokļu īpašnieku 2019. gada 12. augustā notikušās kopsapulces protokols ar dzīvojamās 

mājas “Dzirksteles” dzīvokļu īpašnieku lēmumu pārņemt dzīvokļu īpašumu īpašnieku 

pārvaldīšanā nekustamo īpašumu - dzīvojamo māju un piesaistīto zemes gabalu, vēršoties Tērvetes 

novada domē ar lūgumu nodot dzīvojamās mājas un tai piesaistītā zemes gabala pārvaldīšanas 

tiesības dzīvokļu īpašnieku pilnvarotai personai  SIA “Jelgavas novada KU”. 

Daudzdzīvokļu dzīvojamā māja “Dzirksteles”, Bukaišu pagasts, Tērvetes novads, privatizēta 

mazāk nekā puse no visiem mājā esošajiem privatizācijas objektiem. 

Saskaņā ar likuma “Par valsts un pašvaldību dzīvojamo māju privatizāciju” 51. panta ceturto 

daļu, ja dzīvojamā mājā privatizēta mazāk nekā puse no visiem mājā esošajiem privatizācijas 

objektiem, pašvaldība var nodot dzīvojamās mājas pārvaldīšanas tiesības ar dzīvokļu īpašnieku 

savstarpēju līgumu pilnvarotai personai, ievērojot šā panta piektās daļas nosacījumus.  

Saskaņā ar likuma “Par valsts un pašvaldību dzīvojamo māju privatizāciju” 51. panta piekto 

daļu, pašvaldība nodod dzīvojamās mājas pārvaldīšanas tiesības ar dzīvokļu īpašnieku savstarpēju 

līgumu pilnvarota personai, ja dzīvokļu īpašnieku savstarpējs līgums noslēgts, ievērojot šajā 

likumā un citos likumos noteikto kārtību un iesniegts dzīvojamās mājas dzīvokļu īpašnieku 

kopības lēmums par dzīvojamās mājas kopīpašumā esošās daļas pārvaldīšanas un 

apsaimniekošanas pienākumu nodošanu attiecīgajai dzīvokļu īpašnieku sabiedrībai. 

Izvērtējot iesniegtos dokumentus un citus faktiskos apstākļus, ir atzīstams, ka ir ievēroti likuma 

“Par valsts un pašvaldību dzīvojamo māju privatizāciju” 51. panta nosacījumi, kamdēļ 

daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas „Dzirksteles”, Bukaišu pagasts, Tērvetes novads, pārvaldīšanas 

tiesības var tikt nodotas dzīvokļu īpašnieku pilnvarotai personai  SIA “Jelgavas novada KU”. 

Vadoties no minētā, pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21. panta pirmās daļas 27. 

punktu, Dzīvojamo māju pārvaldīšanas likuma 5. pantu un 13. panta pirmo daļu, Dzīvokļa īpašuma 

likuma 17., 18. pantiem, likuma “Par valsts un pašvaldību dzīvojamo māju privatizāciju” 51. panta 

ceturto, piekto un sesto daļu, Tērvetes novada dome, atklāti vārdiski balsojot: PAR - 8 (D. Reinika,  
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A. Bruss, I. Krūmiņa, L. Karloviča, Dz. Sirsone, M. Darguža, A. Miķelsons, I. Vēveris), PRET – 

nav, ATTURAS – nav, NOLEMJ: 

 

     1. Nekustamā īpašuma “Dzirksteles”, Bukaišu pagasts, Tērvetes novads, kadastra 

Nr. 46560060387, kas sastāv no daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas, kadastra apzīmējums 

46560060387 001, un piesaistītās zemes vienības, kadastra apzīmējums 46560060387, 

pārvaldīšanas tiesības ar 2019. gada 01. novembri nodot dzīvokļu īpašnieku pilnvarotai personai  

SIA “Jelgavas novada KU”, vienotais reģistrācijas Nr. 40003410894. 

     2. Izveidot nekustamā īpašuma “Dzirksteles”, Bukaišu pagasts, Tērvetes novads, nodošanas 

komisiju šādā sastāvā: 

    2.1. komisijas priekšsēdētājs:  

Tērvetes novada pašvaldības izpilddirektors Māris Berlands; 

    2.2. komisijas locekļi:  

Tērvetes novada domes Bukaišu pagasta komunālā dienesta vadītājs Ivars Ručevskis,  

Tērvetes novada domes Grāmatvedības nodaļas vadītāja Aina Anuža. 

    3. Lēmuma 2. punktā izveidotajai komisijai ar  nodošanas - pieņemšanas aktu nodrošināt 

dzīvojamās mājas pārvaldīšanas tiesību nodošanu dzīvokļu īpašnieku dzīvokļu īpašnieku 

pilnvarotai personai SIA “Jelgavas novada KU”, nododot: 

    3.1. mājas lietu; 

    3.2. dzīvokļu īpašnieku, īrnieku un citu pakalpojumu saņēmēju personas datus, kas nepieciešami 

pakalpojuma nodrošināšanai; 

    3.3. dzīvojamās mājas īpašnieka lēmumus jautājumos, kas attiecas uz pārvaldīšanas uzdevumu; 

    3.4. citas lietas saskaņā ar pārvaldīšanas līguma noteikumiem; 

    3.5. neizlietotos uzkrājumus. 

 

 

 

Domes priekšsēdētāja                                                                        D. Reinika 
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LATVIJAS REPUBLIKA 
TĒRVETES NOVADA DOME 

Reģ.Nr.90001465562 

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

e-pasts: tervetesnd@tervetesnd.lv 
 

 

TĒRVETES NOVADA TĒRVETES PAGASTĀ 

 

LĒMUMS 
 

 

2019. gada 13. septembrī                                                                                       Nr. 82 

                                                                                                          (protokols Nr. 14, 4. §) 

 

Par daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas “Stari” pārvaldīšanas tiesību nodošanu 

 

 

Tērvetes novada dome, izskatot iesniegto lēmuma projektu “Par daudzdzīvokļu dzīvojamās 

mājas “Stari” pārvaldīšanas tiesību nodošanu”, konstatēja: 

Tērvetes novada domē saņemts dzīvojamās mājas “Stari”, Bukaišu pagasts, Tērvetes novads, 

dzīvokļu īpašnieku 2019. gada 12. augustā notikušās kopsapulces protokols ar dzīvojamās mājas 

“Stari” dzīvokļu īpašnieku lēmumu pārņemt dzīvokļu īpašumu īpašnieku pārvaldīšanā nekustamo 

īpašumu - dzīvojamo māju un piesaistīto zemes gabalu, vēršoties Tērvetes novada domē ar lūgumu 

nodot dzīvojamās mājas un tai piesaistītā zemes gabala pārvaldīšanas tiesības dzīvokļu īpašnieku 

pilnvarotai personai SIA “Jelgavas novada KU”. 

Daudzdzīvokļu dzīvojamā māja “Stari”, Bukaišu pagasts, Tērvetes novads, privatizēta vairāk 

nekā puse no visiem mājā esošajiem privatizācijas objektiem. 

Saskaņā ar likuma “Par valsts un pašvaldību dzīvojamo māju privatizāciju” 51.panta trešo daļu, 

pašvaldība nodod dzīvojamās mājas pārvaldīšanas tiesības dzīvokļu īpašnieku sabiedrībai vai ar 

dzīvokļu īpašnieku savstarpēju līgumu pilnvarotai personai, ievērojot šā panta piektās daļas 

nosacījumus, ja dzīvojamā mājā privatizēta ne mazāk kā puse no visiem mājā esošajiem 

privatizācijas objektiem. 

Saskaņā ar likuma “Par valsts un pašvaldību dzīvojamo māju privatizāciju” 51. panta piekto 

daļu, pašvaldība nodod dzīvojamās mājas pārvaldīšanas tiesības ar dzīvokļu īpašnieku savstarpēju 

līgumu pilnvarota personai, ja dzīvokļu īpašnieku savstarpējs līgums noslēgts, ievērojot šajā 

likumā un citos likumos noteikto kārtību un iesniegts dzīvojamās mājas dzīvokļu īpašnieku 

kopības lēmums par dzīvojamās mājas kopīpašumā esošās daļas pārvaldīšanas un 

apsaimniekošanas pienākumu nodošanu attiecīgajai dzīvokļu īpašnieku sabiedrībai. 

Izvērtējot iesniegtos dokumentus un citus faktiskos apstākļus, ir atzīstams, ka ir ievēroti likuma 

“Par valsts un pašvaldību dzīvojamo māju privatizāciju” 51. panta nosacījumi, kamdēļ 

daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas „Stari”, Bukaišu pagasts, Tērvetes novads, pārvaldīšanas tiesības 

var tikt nodotas dzīvokļu īpašnieku pilnvarotai personai  SIA “Jelgavas novada KU”. 

Vadoties no minētā, pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21. panta pirmās daļas 27. 

punktu, Dzīvojamo māju pārvaldīšanas likuma 5.pantu un 13. panta pirmo daļu, Dzīvokļa īpašuma 

likuma 17., 18. pantiem, likuma “Par valsts un pašvaldību dzīvojamo māju privatizāciju” 51. panta 
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ceturto, piekto un sesto daļu, Tērvetes novada dome, atklāti vārdiski balsojot: PAR - 8 (D. Reinika, 

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

nav, ATTURAS – nav, NOLEMJ: 

 

1. Nekustamā īpašuma “Stari”, Bukaišu pagasts, Tērvetes novads, kadastra Nr. 46560060092, 

kas sastāv no daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas, kadastra apzīmējums 46560060092 001, un 

piesaistītās zemes vienības, kadastra apzīmējums 46560060092, pārvaldīšanas tiesības ar 

2019. gada 01. novembri nodot dzīvokļu īpašnieku pilnvarotai personai SIA “Jelgavas novada 

KU”, vienotais reģistrācijas Nr. 40003410894. 

    2. Izveidot nekustamā īpašuma “Stari”, Bukaišu pagasts, Tērvetes novads, nodošanas komisiju 

šādā sastāvā: 

   2.1. komisijas priekšsēdētājs:  

Tērvetes novada pašvaldības izpilddirektors Māris Berlands; 

   2.2. komisijas locekļi:  

Tērvetes novada domes Bukaišu pagasta komunālā dienesta vadītājs Ivars Ručevskis, 

Tērvetes novada domes Grāmatvedības nodaļas vadītāja Aina Anuža. 

    3. Lēmuma 2. punktā izveidotajai komisijai ar nodošanas - pieņemšanas aktu nodrošināt 

dzīvojamās mājas pārvaldīšanas tiesību nodošanu dzīvokļu īpašnieku dzīvokļu īpašnieku 

pilnvarotai personai SIA “Jelgavas novada KU”, nododot: 

   3.1. mājas lietu; 

        3.2. dzīvokļu īpašnieku, īrnieku un citu pakalpojumu saņēmēju personas datus, kas 

nepieciešami pakalpojuma nodrošināšanai; 

        3.3. dzīvojamās mājas īpašnieka lēmumus jautājumos, kas attiecas uz pārvaldīšanas 

uzdevumu; 

   3.4. citas lietas saskaņā ar pārvaldīšanas līguma noteikumiem; 

   3.5. neizlietotos uzkrājumus. 

 

 

 

Domes priekšsēdētāja                                                                        D. Reinika 
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LATVIJAS REPUBLIKA 
TĒRVETES NOVADA DOME 

Reģ.Nr.90001465562 

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

e-pasts: tervetesnd@tervetesnd.lv 
 

 

TĒRVETES NOVADA TĒRVETES PAGASTĀ 

 

LĒMUMS 
 

 

2019. gada 13. septembrī                                                                                       Nr. 83 

                                                                                                          (protokols Nr. 14, 5. §) 

 

Par daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas “Liesmas” pārvaldīšanas tiesību nodošanu 

 

 

Tērvetes novada dome, izskatot iesniegto lēmuma projektu “Par daudzdzīvokļu dzīvojamās 

mājas “Liesmas” pārvaldīšanas tiesību nodošanu”, konstatēja: 

Tērvetes novada domē saņemts dzīvojamās mājas “Liesmas”, Bukaišu pagasts, Tērvetes 

novads, dzīvokļu īpašnieku 2019. gada 12. augustā notikušās kopsapulces protokols ar dzīvojamās 

mājas “Liesmas” dzīvokļu īpašnieku lēmumu pārņemt dzīvokļu īpašumu īpašnieku pārvaldīšanā 

nekustamo īpašumu - dzīvojamo māju un piesaistīto zemes gabalu, vēršoties Tērvetes novada 

domē ar lūgumu nodot dzīvojamās mājas un tai piesaistītā zemes gabala pārvaldīšanas tiesības 

dzīvokļu īpašnieku pilnvarotai personai  SIA “Jelgavas novada KU”. 

Daudzdzīvokļu dzīvojamā māja “Liesmas”, Bukaišu pagasts, Tērvetes novads, privatizēta 

vairāk nekā puse no visiem mājā esošajiem privatizācijas objektiem. 

Saskaņā ar likuma “Par valsts un pašvaldību dzīvojamo māju privatizāciju” 51. panta trešo daļu, 

pašvaldība nodod dzīvojamās mājas pārvaldīšanas tiesības dzīvokļu īpašnieku sabiedrībai vai ar 

dzīvokļu īpašnieku savstarpēju līgumu pilnvarotai personai, ievērojot šā panta piektās daļas 

nosacījumus, ja dzīvojamā mājā privatizēta ne mazāk kā puse no visiem mājā esošajiem 

privatizācijas objektiem. 

Saskaņā ar likuma “Par valsts un pašvaldību dzīvojamo māju privatizāciju” 51. panta piekto 

daļu, pašvaldība nodod dzīvojamās mājas pārvaldīšanas tiesības ar dzīvokļu īpašnieku savstarpēju 

līgumu pilnvarota personai, ja dzīvokļu īpašnieku savstarpējs līgums noslēgts, ievērojot šajā 

likumā un citos likumos noteikto kārtību un iesniegts dzīvojamās mājas dzīvokļu īpašnieku 

kopības lēmums par dzīvojamās mājas kopīpašumā esošās daļas pārvaldīšanas un 

apsaimniekošanas pienākumu nodošanu attiecīgajai dzīvokļu īpašnieku sabiedrībai. 

Izvērtējot iesniegtos dokumentus un citus faktiskos apstākļus, ir atzīstams, ka ir ievēroti likuma 

“Par valsts un pašvaldību dzīvojamo māju privatizāciju” 51. panta nosacījumi, kamdēļ 

daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas „Liesmas”, Bukaišu pagasts, Tērvetes novads, pārvaldīšanas 

tiesības var tikt nodotas dzīvokļu īpašnieku pilnvarotai personai  SIA “Jelgavas novada KU”. 

Vadoties no minētā, pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21. panta pirmās daļas 27. 

punktu, Dzīvojamo māju pārvaldīšanas likuma 5. pantu un 13. panta pirmo daļu, Dzīvokļa īpašuma 

likuma 17., 18. pantiem, likuma “Par valsts un pašvaldību dzīvojamo māju privatizāciju” 51. panta 
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ceturto, piekto un sesto daļu, Tērvetes novada dome, atklāti vārdiski balsojot: PAR - 8 (D. Reinika, 

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

nav, ATTURAS – nav, NOLEMJ: 

 

   1. Nekustamā īpašuma “Liesmas”, Bukaišu pagasts, Tērvetes novads, kadastra 

Nr. 46560060345, kas sastāv no daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas, kadastra apzīmējums 

46560060345001, un piesaistītās zemes vienības, kadastra apzīmējums 46560060345, 

pārvaldīšanas tiesības ar 2019. gada 01. novembri nodot dzīvokļu īpašnieku pilnvarotai personai  

SIA “Jelgavas novada KU”, vienotais reģistrācijas Nr. 40003410894. 

   2. Izveidot nekustamā īpašuma “Liesmas”, Bukaišu pagasts, Tērvetes novads, nodošanas 

komisiju šādā sastāvā: 

2.1. komisijas priekšsēdētājs:  

Tērvetes novada pašvaldības izpilddirektors Māris Berlands; 

2.2. komisijas locekļi:  

Tērvetes novada domes Bukaišu pagasta komunālā dienesta vadītājs Ivars Ručevskis, 

Tērvetes novada domes Grāmatvedības nodaļas vadītāja Aina Anuža. 

   3. Lēmuma 2. punktā izveidotajai komisijai ar nodošanas - pieņemšanas aktu nodrošināt 

dzīvojamās mājas pārvaldīšanas tiesību nodošanu dzīvokļu īpašnieku dzīvokļu īpašnieku 

pilnvarotai personai SIA “Jelgavas novada KU”, nododot: 

3.1. mājas lietu; 

     3.2. dzīvokļu īpašnieku, īrnieku un citu pakalpojumu saņēmēju personas datus, kas 

nepieciešami pakalpojuma nodrošināšanai; 

     3.3. dzīvojamās mājas īpašnieka lēmumus jautājumos, kas attiecas uz pārvaldīšanas uzdevumu; 

     3.4. citas lietas saskaņā ar pārvaldīšanas līguma noteikumiem; 

     3.5. neizlietotos uzkrājumus. 

 

 

Domes priekšsēdētāja                                                                        D. Reinika 
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LATVIJAS REPUBLIKA 
TĒRVETES NOVADA DOME 

Reģ.Nr.90001465562 

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

e-pasts: tervetesnd@tervetesnd.lv 
 

 

TĒRVETES NOVADA TĒRVETES PAGASTĀ 

 

LĒMUMS 
 

 

2019. gada 13. septembrī                                                                                       Nr. 84 

                                                                                                          (protokols Nr. 14, 6. §) 

 

Par daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas “Sarmas” pārvaldīšanas tiesību nodošanu 

 

 

Tērvetes novada dome, izskatot iesniegto lēmuma projektu “Par daudzdzīvokļu dzīvojamās 

mājas “Sarmas” pārvaldīšanas tiesību nodošanu”, konstatēja: 

Tērvetes novada domē saņemts dzīvojamās mājas “Sarmas”, Bukaišu pagasts, Tērvetes novads, 

dzīvokļu īpašnieku 2019. gada 12. augustā notikušās kopsapulces protokols ar dzīvojamās mājas 

“Sarmas” dzīvokļu īpašnieku lēmumu pārņemt dzīvokļu īpašumu īpašnieku pārvaldīšanā 

nekustamo īpašumu - dzīvojamo māju un piesaistīto zemes gabalu, vēršoties Tērvetes novada 

domē ar lūgumu nodot dzīvojamās mājas un tai piesaistītā zemes gabala pārvaldīšanas tiesības 

dzīvokļu īpašnieku pilnvarotai personai SIA “Jelgavas novada KU”. 

Daudzdzīvokļu dzīvojamā māja “Sarmas”, Bukaišu pagasts, Tērvetes novads, privatizēta 

mazāk nekā puse no visiem mājā esošajiem privatizācijas objektiem. 

Saskaņā ar likuma “Par valsts un pašvaldību dzīvojamo māju privatizāciju” 51. panta ceturto 

daļu, ja dzīvojamā mājā privatizēta mazāk nekā puse no visiem mājā esošajiem privatizācijas 

objektiem, pašvaldība var nodot dzīvojamās mājas pārvaldīšanas tiesības ar dzīvokļu īpašnieku 

savstarpēju līgumu pilnvarotai personai, ievērojot šā panta piektās daļas nosacījumus.  

Saskaņā ar likuma “Par valsts un pašvaldību dzīvojamo māju privatizāciju” 51. panta piekto 

daļu, pašvaldība nodod dzīvojamās mājas pārvaldīšanas tiesības ar dzīvokļu īpašnieku savstarpēju 

līgumu pilnvarota personai, ja dzīvokļu īpašnieku savstarpējs līgums noslēgts, ievērojot šajā 

likumā un citos likumos noteikto kārtību un iesniegts dzīvojamās mājas dzīvokļu īpašnieku 

kopības lēmums par dzīvojamās mājas kopīpašumā esošās daļas pārvaldīšanas un 

apsaimniekošanas pienākumu nodošanu attiecīgajai dzīvokļu īpašnieku sabiedrībai. 

Izvērtējot iesniegtos dokumentus un citus faktiskos apstākļus, ir atzīstams, ka ir ievēroti likuma 

“Par valsts un pašvaldību dzīvojamo māju privatizāciju” 51. panta nosacījumi, kamdēļ 

daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas „Sarmas”, Bukaišu pagasts, Tērvetes novads, pārvaldīšanas 

tiesības var tikt nodotas dzīvokļu īpašnieku pilnvarotai personai  SIA “Jelgavas novada KU”. 

Vadoties no minētā, pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21. panta pirmās daļas 27. 

punktu, Dzīvojamo māju pārvaldīšanas likuma 5. pantu un 13. panta pirmo daļu, Dzīvokļa īpašuma 

likuma 17., 18. pantiem, likuma “Par valsts un pašvaldību dzīvojamo māju privatizāciju” 51. panta 
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ceturto, piekto un sesto daļu, Tērvetes novada dome, atklāti vārdiski balsojot: PAR - 8 (D. Reinika, 

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

nav, ATTURAS – nav, NOLEMJ: 

 

1. Nekustamā īpašuma “Sarmas”, Bukaišu pagasts, Tērvetes novads, kadastra 

Nr. 46560060309, kas sastāv no daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas, kadastra apzīmējums 

46560060309 001, un piesaistītās zemes vienības, kadastra apzīmējums 46560060309, 

pārvaldīšanas tiesības ar 2019. gada 01. novembri nodot dzīvokļu īpašnieku pilnvarotai personai  

SIA “Jelgavas novada KU”, vienotais reģistrācijas Nr. 40003410894. 

    2. Izveidot nekustamā īpašuma “Sarmas”, Bukaišu pagasts, Tērvetes novads, nodošanas 

komisiju šādā sastāvā: 

  2.1. komisijas priekšsēdētājs:  

Tērvetes novada pašvaldības izpilddirektors Māris Berlands; 

  2.2. komisijas locekļi:  

Tērvetes novada domes Bukaišu pagasta komunālā dienesta vadītājs Ivars Ručevskis,  

Tērvetes novada domes Grāmatvedības nodaļas vadītāja Aina Anuža. 

   3. Lēmuma 2. punktā izveidotajai komisijai ar  nodošanas - pieņemšanas aktu nodrošināt 

dzīvojamās mājas pārvaldīšanas tiesību nodošanu dzīvokļu īpašnieku dzīvokļu īpašnieku 

pilnvarotai personai SIA “Jelgavas novada KU”, nododot: 

  3.1. mājas lietu; 

       3.2. dzīvokļu īpašnieku, īrnieku un citu pakalpojumu saņēmēju personas datus, kas 

nepieciešami pakalpojuma nodrošināšanai; 

       3.3. dzīvojamās mājas īpašnieka lēmumus jautājumos, kas attiecas uz pārvaldīšanas 

uzdevumu; 

       3.4. citas lietas saskaņā ar pārvaldīšanas līguma noteikumiem; 

       3.5. neizlietotos uzkrājumus. 

 

 

Domes priekšsēdētāja                                                                        D. Reinika 
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LATVIJAS REPUBLIKA 
TĒRVETES NOVADA DOME 

Reģ.Nr.90001465562 

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

e-pasts: tervetesnd@tervetesnd.lv 
 

 

TĒRVETES NOVADA TĒRVETES PAGASTĀ 

 

LĒMUMS 
 

 

2019. gada 13. septembrī                                                                                       Nr. 85 

                                                                                                          (protokols Nr. 14, 7. §) 

 

Par daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas “Ruči” pārvaldīšanas tiesību nodošanu 

 

 

Tērvetes novada dome, izskatot iesniegto lēmuma projektu “Par daudzdzīvokļu dzīvojamās 

mājas “Ruči” pārvaldīšanas tiesību nodošanu”, konstatēja: 

Tērvetes novada domē saņemts dzīvojamās mājas “Ruči”, Bukaišu pagasts, Tērvetes novads, 

dzīvokļu īpašnieku 2019. gada 15. augustā notikušās kopsapulces protokols ar dzīvojamās mājas 

“Ruči” dzīvokļu īpašnieku lēmumu pārņemt dzīvokļu īpašumu īpašnieku pārvaldīšanā nekustamo 

īpašumu - dzīvojamo māju un piesaistīto zemes gabalu, vēršoties Tērvetes novada domē ar lūgumu 

nodot dzīvojamās mājas un tai piesaistītā zemes gabala pārvaldīšanas tiesības dzīvokļu īpašnieku 

pilnvarotai personai  SIA “Jelgavas novada KU”. 

Daudzdzīvokļu dzīvojamā māja “Ruči”, Bukaišu pagasts, Tērvetes novads, privatizēta vairāk 

nekā puse no visiem mājā esošajiem privatizācijas objektiem. 

Saskaņā ar likuma “Par valsts un pašvaldību dzīvojamo māju privatizāciju” 51. panta trešo daļu, 

pašvaldība nodod dzīvojamās mājas pārvaldīšanas tiesības dzīvokļu īpašnieku sabiedrībai vai ar 

dzīvokļu īpašnieku savstarpēju līgumu pilnvarotai personai, ievērojot šā panta piektās daļas 

nosacījumus, ja dzīvojamā mājā privatizēta ne mazāk kā puse no visiem mājā esošajiem 

privatizācijas objektiem. 

Saskaņā ar likuma “Par valsts un pašvaldību dzīvojamo māju privatizāciju” 51. panta piekto 

daļu, pašvaldība nodod dzīvojamās mājas pārvaldīšanas tiesības ar dzīvokļu īpašnieku savstarpēju 

līgumu pilnvarota personai, ja dzīvokļu īpašnieku savstarpējs līgums noslēgts, ievērojot šajā 

likumā un citos likumos noteikto kārtību un iesniegts dzīvojamās mājas dzīvokļu īpašnieku 

kopības lēmums par dzīvojamās mājas kopīpašumā esošās daļas pārvaldīšanas un 

apsaimniekošanas pienākumu nodošanu attiecīgajai dzīvokļu īpašnieku sabiedrībai. 

Izvērtējot iesniegtos dokumentus un citus faktiskos apstākļus, ir atzīstams, ka ir ievēroti likuma 

“Par valsts un pašvaldību dzīvojamo māju privatizāciju” 51. panta nosacījumi, kamdēļ 

daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas “Ruči”, Bukaišu pagasts, Tērvetes novads, pārvaldīšanas tiesības 

var tikt nodotas dzīvokļu īpašnieku pilnvarotai personai  SIA “Jelgavas novada KU”. 

Vadoties no minētā, pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21. panta pirmās daļas 27. 

punktu, Dzīvojamo māju pārvaldīšanas likuma 5. pantu un 13. panta pirmo daļu, Dzīvokļa īpašuma 

likuma 17., 18. pantiem, likuma “Par valsts un pašvaldību dzīvojamo māju privatizāciju” 51. panta 
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ceturto, piekto un sesto daļu, Tērvetes novada dome,  atklāti vārdiski balsojot: PAR - 8 (D. Reinika, 

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

nav, ATTURAS – nav, NOLEMJ: 

 

1. Nekustamā īpašuma “Ruči”, Bukaišu pagasts, Tērvetes novads, kadastra Nr. 46560040077, 

kas sastāv no daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas, kadastra apzīmējums 46560040077 001, un 

piesaistītās zemes vienības, kadastra apzīmējums 46560040077, pārvaldīšanas tiesības ar 

2019. gada 01. novembri nodot dzīvokļu īpašnieku pilnvarotai personai  SIA “Jelgavas novada 

KU”, vienotais reģistrācijas Nr. 40003410894. 

    2. Izveidot nekustamā īpašuma “Ruči”, Bukaišu pagasts, Tērvetes novads, nodošanas komisiju 

šādā sastāvā: 

   2.1. komisijas priekšsēdētājs:  

Tērvetes novada pašvaldības izpilddirektors Māris Berlands; 

   2.2. komisijas locekļi:  

Tērvetes novada domes Bukaišu pagasta komunālā dienesta vadītājs Ivars Ručevskis, 

Tērvetes novada domes Grāmatvedības nodaļas vadītāja Aina Anuža. 

   3. Lēmuma 2. punktā izveidotajai komisijai ar nodošanas – pieņemšanas aktu nodrošināt 

dzīvojamās mājas pārvaldīšanas tiesību nodošanu dzīvokļu īpašnieku dzīvokļu īpašnieku 

pilnvarotai personai SIA “Jelgavas novada KU”, nododot: 

  3.1. mājas lietu; 

       3.2. dzīvokļu īpašnieku, īrnieku un citu pakalpojumu saņēmēju personas datus, kas 

nepieciešami pakalpojuma nodrošināšanai; 

       3.3. dzīvojamās mājas īpašnieka lēmumus jautājumos, kas attiecas uz pārvaldīšanas 

uzdevumu; 

  3.4. citas lietas saskaņā ar pārvaldīšanas līguma noteikumiem; 

  3.5. neizlietotos uzkrājumus. 

 

 

Domes priekšsēdētāja                                                                        D. Reinika 
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LATVIJAS REPUBLIKA 
TĒRVETES NOVADA DOME 

Reģ.Nr.90001465562 

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

e-pasts: tervetesnd@tervetesnd.lv 
 

 

TĒRVETES NOVADA TĒRVETES PAGASTĀ 

 

LĒMUMS 
 

 

2019. gada 13. septembrī                                                                                       Nr. 86 

                                                                                                          (protokols Nr. 14, 8. §) 

 

Par daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas “Upmaļi” pārvaldīšanas tiesību nodošanu 

 

 

Tērvetes novada dome, izskatot iesniegto lēmuma projektu “Par daudzdzīvokļu dzīvojamās 

mājas “Upmaļi” pārvaldīšanas tiesību nodošanu”, konstatēja: 

Tērvetes novada domē saņemts dzīvojamās mājas “Upmaļi”, Bukaišu pagasts, Tērvetes novads, 

dzīvokļu īpašnieku 2019. gada 12. augustā notikušās kopsapulces protokols ar dzīvojamās mājas 

“Upmaļi” dzīvokļu īpašnieku lēmumu pārņemt dzīvokļu īpašumu īpašnieku pārvaldīšanā 

nekustamo īpašumu - dzīvojamo māju un piesaistīto zemes gabalu, vēršoties Tērvetes novada 

domē ar lūgumu nodot dzīvojamās mājas un tai piesaistītā zemes gabala pārvaldīšanas tiesības 

dzīvokļu īpašnieku pilnvarotai personai SIA “Jelgavas novada KU”. 

Daudzdzīvokļu dzīvojamā māja “Upmaļi”, Bukaišu pagasts, Tērvetes novads, privatizēta vairāk 

nekā puse no visiem mājā esošajiem privatizācijas objektiem. 

Saskaņā ar likuma “Par valsts un pašvaldību dzīvojamo māju privatizāciju” 51. panta trešo daļu, 

pašvaldība nodod dzīvojamās mājas pārvaldīšanas tiesības dzīvokļu īpašnieku sabiedrībai vai ar 

dzīvokļu īpašnieku savstarpēju līgumu pilnvarotai personai, ievērojot šā panta piektās daļas 

nosacījumus, ja dzīvojamā mājā privatizēta ne mazāk kā puse no visiem mājā esošajiem 

privatizācijas objektiem. 

Saskaņā ar likuma “Par valsts un pašvaldību dzīvojamo māju privatizāciju” 51. panta piekto 

daļu, pašvaldība nodod dzīvojamās mājas pārvaldīšanas tiesības ar dzīvokļu īpašnieku savstarpēju 

līgumu pilnvarota personai, ja dzīvokļu īpašnieku savstarpējs līgums noslēgts, ievērojot šajā 

likumā un citos likumos noteikto kārtību un iesniegts dzīvojamās mājas dzīvokļu īpašnieku 

kopības lēmums par dzīvojamās mājas kopīpašumā esošās daļas pārvaldīšanas un 

apsaimniekošanas pienākumu nodošanu attiecīgajai dzīvokļu īpašnieku sabiedrībai. 

Izvērtējot iesniegtos dokumentus un citus faktiskos apstākļus, ir atzīstams, ka ir ievēroti  likuma 

“Par valsts un pašvaldību dzīvojamo māju privatizāciju” 51. panta nosacījumi, kamdēļ 

daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas „Upmaļi”, Bukaišu pagasts, Tērvetes novads, pārvaldīšanas 

tiesības var tikt nodotas dzīvokļu īpašnieku pilnvarotai personai  SIA “Jelgavas novada KU”. 

Vadoties no minētā, pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21. panta pirmās daļas 27. 

punktu, Dzīvojamo māju pārvaldīšanas likuma 5. pantu un 13. panta pirmo daļu, Dzīvokļa īpašuma 

likuma 17., 18. pantiem, likuma “Par valsts un pašvaldību dzīvojamo māju privatizāciju” 51. panta 
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ceturto, piekto un sesto daļu, Tērvetes novada dome,  atklāti vārdiski balsojot: PAR - 8 (D. Reinika, 

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

nav, ATTURAS – nav, NOLEMJ: 

 

    1. Nekustamā īpašuma “Upmaļi”, Bukaišu pagasts, Tērvetes novads, kadastra 

Nr. 46560060380, kas sastāv no daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas, kadastra apzīmējums 

46560060380 001, un piesaistītās zemes vienības, kadastra apzīmējums 46560060380, 

pārvaldīšanas tiesības ar 2019. gada 01. novembri nodot dzīvokļu īpašnieku pilnvarotai personai 

SIA “Jelgavas novada KU”, vienotais reģistrācijas Nr. 40003410894. 

    2. Izveidot nekustamā īpašuma “Upmaļi”, Bukaišu pagasts, Tērvetes novads, nodošanas 

komisiju šādā sastāvā: 

    2.1. komisijas priekšsēdētājs:  

Tērvetes novada pašvaldības izpilddirektors Māris Berlands; 

    2.2. komisijas locekļi:  

Tērvetes novada domes Bukaišu pagasta komunālā dienesta vadītājs Ivars Ručevskis, 

Tērvetes novada domes Grāmatvedības nodaļas vadītāja Aina Anuža. 

    3. Lēmuma 2. punktā izveidotajai komisijai ar nodošanas - pieņemšanas aktu nodrošināt 

dzīvojamās mājas pārvaldīšanas tiesību nodošanu dzīvokļu īpašnieku dzīvokļu īpašnieku 

pilnvarotai personai SIA “Jelgavas novada KU”, nododot: 

    3.1. mājas lietu; 

         3.2. dzīvokļu īpašnieku, īrnieku un citu pakalpojumu saņēmēju personas datus, kas 

nepieciešami pakalpojuma nodrošināšanai; 

         3.3. dzīvojamās mājas īpašnieka lēmumus jautājumos, kas attiecas uz pārvaldīšanas 

uzdevumu; 

    3.4. citas lietas saskaņā ar pārvaldīšanas līguma noteikumiem; 

    3.5. neizlietotos uzkrājumus. 

 

 

 

Domes priekšsēdētāja                                                                        D. Reinika 
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LATVIJAS REPUBLIKA 
TĒRVETES NOVADA DOME 

Reģ.Nr.90001465562 

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

e-pasts: tervetesnd@tervetesnd.lv 
 

 

TĒRVETES NOVADA TĒRVETES PAGASTĀ 

 

LĒMUMS 
 

 

2019. gada 13. septembrī                                                                                       Nr. 87 

                                                                                                          (protokols Nr. 14, 9. §) 

 

Par daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas “Stallēni” pārvaldīšanas tiesību nodošanu 

 

 

Tērvetes novada dome, izskatot iesniegto lēmuma projektu “Par daudzdzīvokļu dzīvojamās 

mājas “Stallēni” pārvaldīšanas tiesību nodošanu”, konstatēja: 

Tērvetes novada domē saņemts dzīvojamās mājas “Stallēni”, Bukaišu pagasts, Tērvetes novads, 

dzīvokļu īpašnieku 2019. gada 15. augustā notikušās kopsapulces protokols ar dzīvojamās mājas 

“Stallēni” dzīvokļu īpašnieku lēmumu pārņemt dzīvokļu īpašumu īpašnieku pārvaldīšanā 

nekustamo īpašumu - dzīvojamo māju un piesaistīto zemes gabalu, vēršoties Tērvetes novada 

domē ar lūgumu nodot dzīvojamās mājas un tai piesaistītā zemes gabala pārvaldīšanas tiesības 

dzīvokļu īpašnieku pilnvarotai personai SIA “Jelgavas novada KU”. 

Daudzdzīvokļu dzīvojamā māja “Stallēni”, Bukaišu pagasts, Tērvetes novads, privatizēta 

mazāk nekā puse no visiem mājā esošajiem privatizācijas objektiem. 

Saskaņā ar likuma “Par valsts un pašvaldību dzīvojamo māju privatizāciju” 51. panta ceturto 

daļu, ja dzīvojamā mājā privatizēta mazāk nekā puse no visiem mājā esošajiem privatizācijas 

objektiem, pašvaldība var nodot dzīvojamās mājas pārvaldīšanas tiesības ar dzīvokļu īpašnieku 

savstarpēju līgumu pilnvarotai personai, ievērojot šā panta piektās daļas nosacījumus.  

Saskaņā ar likuma “Par valsts un pašvaldību dzīvojamo māju privatizāciju” 51. panta piekto 

daļu, pašvaldība nodod dzīvojamās mājas pārvaldīšanas tiesības ar dzīvokļu īpašnieku savstarpēju 

līgumu pilnvarota personai, ja dzīvokļu īpašnieku savstarpējs līgums noslēgts, ievērojot šajā 

likumā un citos likumos noteikto kārtību un iesniegts dzīvojamās mājas dzīvokļu īpašnieku 

kopības lēmums par dzīvojamās mājas kopīpašumā esošās daļas pārvaldīšanas un 

apsaimniekošanas pienākumu nodošanu attiecīgajai dzīvokļu īpašnieku sabiedrībai. 

Izvērtējot iesniegtos dokumentus un citus faktiskos apstākļus, ir atzīstams, ka ir ievēroti likuma 

“Par valsts un pašvaldību dzīvojamo māju privatizāciju” 51. panta nosacījumi, kamdēļ 

daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas “Stallēni”, Bukaišu pagasts, Tērvetes novads, pārvaldīšanas 

tiesības var tikt nodotas dzīvokļu īpašnieku pilnvarotai personai SIA “Jelgavas novada KU”. 

Vadoties no minētā, pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21. panta pirmās daļas 27. 

punktu, Dzīvojamo māju pārvaldīšanas likuma 5. pantu un 13. panta pirmo daļu, Dzīvokļa īpašuma 

likuma 17., 18. pantiem, likuma “Par valsts un pašvaldību dzīvojamo māju privatizāciju” 51. panta 

ceturto, piekto un sesto daļu, Tērvetes novada dome,  atklāti vārdiski balsojot: PAR - 8 (D. Reinika, 
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A. Bruss, I. Krūmiņa, L. Karloviča, Dz. Sirsone, M. Darguža, A. Miķelsons, I. Vēveris), PRET – 

nav, ATTURAS – nav, NOLEMJ: 

 

    1. Nekustamā īpašuma “Stallēni”, Bukaišu pagasts, Tērvetes novads, kadastra 

Nr. 46560060379, kas sastāv no daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas, kadastra apzīmējums 

46560060379 001, un piesaistītās zemes vienības, kadastra apzīmējums 46560060379, 

pārvaldīšanas tiesības ar 2019. gada 01. novembri nodot dzīvokļu īpašnieku pilnvarotai personai 

SIA “Jelgavas novada KU”, vienotais reģistrācijas Nr. 40003410894. 

    2.  Izveidot nekustamā īpašuma “Stallēni”, Bukaišu pagasts, Tērvetes novads, nodošanas 

komisiju šādā sastāvā: 

          2.1. komisijas priekšsēdētājs:  

     Tērvetes novada pašvaldības izpilddirektors Māris Berlands; 

          2.2. komisijas locekļi:  

     Tērvetes novada domes Bukaišu pagasta komunālā dienesta vadītājs Ivars Ručevskis,  

     Tērvetes novada domes Grāmatvedības nodaļas vadītāja Aina Anuža. 

    3. Lēmuma 2. punktā izveidotajai komisijai ar nodošanas - pieņemšanas aktu nodrošināt 

dzīvojamās mājas pārvaldīšanas tiesību nodošanu dzīvokļu īpašnieku dzīvokļu īpašnieku 

pilnvarotai personai SIA “Jelgavas novada KU”, nododot: 

          3.1. mājas lietu; 

          3.2. dzīvokļu īpašnieku, īrnieku un citu pakalpojumu saņēmēju personas datus, kas 

nepieciešami pakalpojuma nodrošināšanai; 

          3.3. dzīvojamās mājas īpašnieka lēmumus jautājumos, kas attiecas uz pārvaldīšanas 

uzdevumu; 

          3.4. citas lietas saskaņā ar pārvaldīšanas līguma noteikumiem; 

          3.5. neizlietotos uzkrājumus. 

 

 

 

Domes priekšsēdētāja                                                                        D. Reinika 
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LATVIJAS REPUBLIKA 
TĒRVETES NOVADA DOME 

Reģ.Nr.90001465562 

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

e-pasts: tervetesnd@tervetesnd.lv 
 

 

TĒRVETES NOVADA TĒRVETES PAGASTĀ 

 

LĒMUMS 
 

 

2019. gada 13. septembrī                                                                                       Nr. 88 

                                                                                                          (protokols Nr. 14, 10. §) 

 

Par daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas “Ataugas” pārvaldīšanas tiesību nodošanu 

 

 

Tērvetes novada dome, izskatot iesniegto lēmuma projektu “Par daudzdzīvokļu dzīvojamās 

mājas “Ataugas” pārvaldīšanas tiesību nodošanu”, konstatēja: 

Tērvetes novada domē saņemts dzīvojamās mājas “Ataugas” Bukaišu pagasts, Tērvetes novads, 

dzīvokļu īpašnieku 2019. gada 15. augustā notikušās kopsapulces protokols ar dzīvojamās mājas 

“Ataugas” dzīvokļu īpašnieku lēmumu pārņemt dzīvokļu īpašumu īpašnieku pārvaldīšanā 

nekustamo īpašumu - dzīvojamo māju un piesaistīto zemes gabalu, vēršoties Tērvetes novada 

domē ar lūgumu nodot dzīvojamās mājas un tai piesaistītā zemes gabala pārvaldīšanas tiesības 

dzīvokļu īpašnieku pilnvarotai personai SIA “Jelgavas novada KU”. 

Daudzdzīvokļu dzīvojamā māja “Ataugas”, Bukaišu pagasts, Tērvetes novads, privatizēta 

mazāk nekā puse no visiem mājā esošajiem privatizācijas objektiem. 

Saskaņā ar likuma “Par valsts un pašvaldību dzīvojamo māju privatizāciju” 51. panta ceturto 

daļu, ja dzīvojamā mājā privatizēta mazāk nekā puse no visiem mājā esošajiem privatizācijas 

objektiem, pašvaldība var nodot dzīvojamās mājas pārvaldīšanas tiesības ar dzīvokļu īpašnieku 

savstarpēju līgumu pilnvarotai personai, ievērojot šā panta piektās daļas nosacījumus.  

Saskaņā ar likuma “Par valsts un pašvaldību dzīvojamo māju privatizāciju” 51. panta piekto 

daļu, pašvaldība nodod dzīvojamās mājas pārvaldīšanas tiesības ar dzīvokļu īpašnieku savstarpēju 

līgumu pilnvarota personai, ja dzīvokļu īpašnieku savstarpējs līgums noslēgts, ievērojot šajā 

likumā un citos likumos noteikto kārtību un iesniegts dzīvojamās mājas dzīvokļu īpašnieku 

kopības lēmums par dzīvojamās mājas kopīpašumā esošās daļas pārvaldīšanas un 

apsaimniekošanas pienākumu nodošanu attiecīgajai dzīvokļu īpašnieku sabiedrībai. 

Izvērtējot iesniegtos dokumentus un citus faktiskos apstākļus, ir atzīstams, ka ir ievēroti likuma 

“Par valsts un pašvaldību dzīvojamo māju privatizāciju” 51. panta nosacījumi, kamdēļ 

daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas “Ataugas”, Bukaišu pagasts, Tērvetes novads, pārvaldīšanas 

tiesības var tikt nodotas dzīvokļu īpašnieku pilnvarotai personai  SIA “Jelgavas novada KU”. 

   Vadoties no minētā, pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21. panta pirmās daļas 27. 

punktu, Dzīvojamo māju pārvaldīšanas likuma 5. pantu un 13. panta pirmo daļu, Dzīvokļa īpašuma 

likuma 17., 18. pantiem, likuma “Par valsts un pašvaldību dzīvojamo māju privatizāciju” 51. panta 

ceturto, piekto un sesto daļu, Tērvetes novada dome,  atklāti vārdiski balsojot: PAR - 8 (D. Reinika, 
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A. Bruss, I. Krūmiņa, L. Karloviča, Dz. Sirsone, M. Darguža, A. Miķelsons, I. Vēveris), PRET – 

nav, ATTURAS – nav, NOLEMJ: 

 

    1. Nekustamā īpašuma “Ataugas”, Bukaišu pagasts, Tērvetes novads, kadastra 

Nr. 46560050066, kas sastāv no daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas, kadastra apzīmējums 

46560050066 001, un piesaistītās zemes vienības, kadastra apzīmējums 46560050066, 

pārvaldīšanas tiesības ar 2019. gada 01. novembri nodot dzīvokļu īpašnieku pilnvarotai personai  

SIA “Jelgavas novada KU”, vienotais reģistrācijas Nr. 40003410894. 

    2. Izveidot nekustamā īpašuma “Ataugas”, Bukaišu pagasts, Tērvetes novads, nodošanas 

komisiju šādā sastāvā: 

    2.1. komisijas priekšsēdētājs:  

Tērvetes novada pašvaldības izpilddirektors Māris Berlands; 

    2.2. komisijas locekļi:  

Tērvetes novada domes Bukaišu pagasta komunālā dienesta vadītājs Ivars Ručevskis,  

Tērvetes novada domes Grāmatvedības nodaļas vadītāja Aina Anuža. 

    3. Lēmuma 2. punktā izveidotajai komisijai ar nodošanas - pieņemšanas aktu nodrošināt 

dzīvojamās mājas pārvaldīšanas tiesību nodošanu dzīvokļu īpašnieku dzīvokļu īpašnieku 

pilnvarotai personai SIA “Jelgavas novada KU”, nododot: 

    3.1. mājas lietu; 

         3.2. dzīvokļu īpašnieku, īrnieku un citu pakalpojumu saņēmēju personas datus, kas 

nepieciešami pakalpojuma nodrošināšanai; 

         3.3. dzīvojamās mājas īpašnieka lēmumus jautājumos, kas attiecas uz pārvaldīšanas 

uzdevumu; 

         3.4. citas lietas saskaņā ar pārvaldīšanas līguma noteikumiem; 

    3.5. neizlietotos uzkrājumus. 

 

 

Domes priekšsēdētāja                                                                        D. Reinika 
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LATVIJAS REPUBLIKA 
TĒRVETES NOVADA DOME 

Reģ.Nr.90001465562 

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

e-pasts: tervetesnd@tervetesnd.lv 
 

 

TĒRVETES NOVADA TĒRVETES PAGASTĀ 

 

LĒMUMS 
 

 

2019. gada 13. septembrī                                                                                       Nr. 89 

                                                                                                          (protokols Nr. 14, 11. §) 

 

Par daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas “Skola” pārvaldīšanas tiesību nodošanu 

 

 

Tērvetes novada dome, izskatot iesniegto lēmuma projektu “Par daudzdzīvokļu dzīvojamās 

mājas “Skola” pārvaldīšanas tiesību nodošanu”, konstatēja: 

Tērvetes novada domē saņemts dzīvojamās mājas “Skola”, Bukaišu pagasts, Tērvetes novads, 

dzīvokļu īpašnieku 2019. gada 15. augustā notikušās kopsapulces protokols ar dzīvojamās mājas 

“Skola” dzīvokļu īpašnieku lēmumu pārņemt dzīvokļu īpašumu īpašnieku pārvaldīšanā nekustamo 

īpašumu - dzīvojamo māju un piesaistīto zemes gabalu, vēršoties Tērvetes novada domē ar lūgumu 

nodot dzīvojamās mājas un tai piesaistītā zemes gabala pārvaldīšanas tiesības dzīvokļu īpašnieku 

pilnvarotai personai SIA “Jelgavas novada KU”. 

Daudzdzīvokļu dzīvojamā māja “Skola”, Bukaišu pagasts, Tērvetes novads, privatizēta vairāk 

nekā puse no visiem mājā esošajiem privatizācijas objektiem. 

Saskaņā ar likuma “Par valsts un pašvaldību dzīvojamo māju privatizāciju” 51. panta trešo daļu, 

pašvaldība nodod dzīvojamās mājas pārvaldīšanas tiesības dzīvokļu īpašnieku sabiedrībai vai ar 

dzīvokļu īpašnieku savstarpēju līgumu pilnvarotai personai, ievērojot šā panta piektās daļas 

nosacījumus, ja dzīvojamā mājā privatizēta ne mazāk kā puse no visiem mājā esošajiem 

privatizācijas objektiem. 

Saskaņā ar likuma “Par valsts un pašvaldību dzīvojamo māju privatizāciju” 51. panta piekto 

daļu, pašvaldība nodod dzīvojamās mājas pārvaldīšanas tiesības ar dzīvokļu īpašnieku savstarpēju 

līgumu pilnvarota personai, ja dzīvokļu īpašnieku savstarpējs līgums noslēgts, ievērojot šajā 

likumā un citos likumos noteikto kārtību un iesniegts dzīvojamās mājas dzīvokļu īpašnieku 

kopības lēmums par dzīvojamās mājas kopīpašumā esošās daļas pārvaldīšanas un 

apsaimniekošanas pienākumu nodošanu attiecīgajai dzīvokļu īpašnieku sabiedrībai. 

Izvērtējot iesniegtos dokumentus un citus faktiskos apstākļus, ir atzīstams, ka ir ievēroti likuma 

“Par valsts un pašvaldību dzīvojamo māju privatizāciju” 51. panta nosacījumi, kamdēļ 

daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas „Skola”, Bukaišu pagasts, Tērvetes novads, pārvaldīšanas 

tiesības var tikt nodotas dzīvokļu īpašnieku pilnvarotai personai  SIA “Jelgavas novada KU”. 

Vadoties no minētā, pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21. panta pirmās daļas 27. 

punktu, Dzīvojamo māju pārvaldīšanas likuma 5. pantu un 13. panta pirmo daļu, Dzīvokļa īpašuma 

likuma 17., 18. pantiem, likuma “Par valsts un pašvaldību dzīvojamo māju privatizāciju” 51. panta 
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ceturto, piekto un sesto daļu, Tērvetes novada dome, atklāti vārdiski balsojot: PAR - 8 (D. Reinika, 

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

nav, ATTURAS – nav, NOLEMJ: 

 

1. Nekustamā īpašuma “Skola”, Bukaišu pagasts, Tērvetes novads, kadastra Nr. 46560050113, 

kas sastāv no daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas, kadastra apzīmējums 46560050086 002, un 

piesaistītās zemes vienības, kadastra apzīmējums 46560050113, pārvaldīšanas tiesības ar 

2019. gada 01. novembri nodot dzīvokļu īpašnieku pilnvarotai personai  SIA “Jelgavas novada 

KU”, vienotais reģistrācijas Nr. 40003410894. 

    2. Izveidot nekustamā īpašuma “Skola”, Bukaišu pagasts, Tērvetes novads, nodošanas komisiju 

šādā sastāvā: 

   2.1. komisijas priekšsēdētājs:  

Tērvetes novada pašvaldības izpilddirektors Māris Berlands; 

   2.2. komisijas locekļi:  

Tērvetes novada domes Bukaišu pagasta komunālā dienesta vadītājs Ivars Ručevskis, 

Tērvetes novada domes Grāmatvedības nodaļas vadītāja Aina Anuža. 

    3. Lēmuma 2. punktā izveidotajai komisijai ar nodošanas - pieņemšanas aktu nodrošināt 

dzīvojamās mājas pārvaldīšanas tiesību nodošanu dzīvokļu īpašnieku dzīvokļu īpašnieku 

pilnvarotai personai SIA “Jelgavas novada KU”, nododot: 

   3.1. mājas lietu; 

        3.2. dzīvokļu īpašnieku, īrnieku un citu pakalpojumu saņēmēju personas datus, kas 

nepieciešami pakalpojuma nodrošināšanai; 

        3.3. dzīvojamās mājas īpašnieka lēmumus jautājumos, kas attiecas uz pārvaldīšanas 

uzdevumu; 

   3.4. citas lietas saskaņā ar pārvaldīšanas līguma noteikumiem; 

   3.5. neizlietotos uzkrājumus. 

 

 

 

Domes priekšsēdētāja                                                                        D. Reinika 
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LATVIJAS REPUBLIKA 
TĒRVETES NOVADA DOME 

Reģ.Nr.90001465562 

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

e-pasts: tervetesnd@tervetesnd.lv 
 

 

TĒRVETES NOVADA TĒRVETES PAGASTĀ 

 

LĒMUMS 
 

 

2019. gada 13. septembrī                                                                                       Nr. 90 

                                                                                                          (protokols Nr. 14, 12. §) 

 

Par daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas “Silkalni” pārvaldīšanas tiesību nodošanu 

 

 

Tērvetes novada dome, izskatot iesniegto lēmuma projektu “Par daudzdzīvokļu dzīvojamās 

mājas “Silkalni” pārvaldīšanas tiesību nodošanu”, konstatēja: 

Tērvetes novada domē saņemts dzīvojamās mājas “Silkalni”, Tērvetes pagasts, Tērvetes 

novads, dzīvokļu īpašnieku 2019. gada 22. augustā notikušās kopsapulces protokols ar dzīvojamās 

mājas “Silkalni” dzīvokļu īpašnieku lēmumu pārņemt dzīvokļu īpašumu īpašnieku pārvaldīšanā 

nekustamo īpašumu - dzīvojamo māju un piesaistīto zemes gabalu, vēršoties Tērvetes novada 

domē ar lūgumu nodot dzīvojamās mājas un tai piesaistītā zemes gabala pārvaldīšanas tiesības 

dzīvokļu īpašnieku pilnvarotai personai SIA “Jelgavas novada KU”. 

Daudzdzīvokļu dzīvojamā māja “Silkalni”, Tērvetes pagasts, Tērvetes novads, privatizēta 

vairāk nekā puse no visiem mājā esošajiem privatizācijas objektiem. 

Saskaņā ar likuma “Par valsts un pašvaldību dzīvojamo māju privatizāciju” 51. panta trešo daļu, 

pašvaldība nodod dzīvojamās mājas pārvaldīšanas tiesības dzīvokļu īpašnieku sabiedrībai vai ar 

dzīvokļu īpašnieku savstarpēju līgumu pilnvarotai personai, ievērojot šā panta piektās daļas 

nosacījumus, ja dzīvojamā mājā privatizēta ne mazāk kā puse no visiem mājā esošajiem 

privatizācijas objektiem. 

Saskaņā ar likuma “Par valsts un pašvaldību dzīvojamo māju privatizāciju” 51. panta piekto 

daļu, pašvaldība nodod dzīvojamās mājas pārvaldīšanas tiesības ar dzīvokļu īpašnieku savstarpēju 

līgumu pilnvarota personai, ja dzīvokļu īpašnieku savstarpējs līgums noslēgts, ievērojot šajā 

likumā un citos likumos noteikto kārtību un iesniegts dzīvojamās mājas dzīvokļu īpašnieku 

kopības lēmums par dzīvojamās mājas kopīpašumā esošās daļas pārvaldīšanas un 

apsaimniekošanas pienākumu nodošanu attiecīgajai dzīvokļu īpašnieku sabiedrībai. 

Izvērtējot iesniegtos dokumentus un citus faktiskos apstākļus, ir atzīstams, ka ir ievēroti  likuma 

“Par valsts un pašvaldību dzīvojamo māju privatizāciju” 51. panta nosacījumi, kamdēļ 

daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas “Silkalni”, Tērvetes pagasts, Tērvetes novads, pārvaldīšanas 

tiesības var tikt nodotas dzīvokļu īpašnieku pilnvarotai personai  SIA “Jelgavas novada KU”. 

Vadoties no minētā, pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27. 

punktu, Dzīvojamo māju pārvaldīšanas likuma 5. pantu un 13. panta pirmo daļu, Dzīvokļa īpašuma 

likuma 17., 18. pantiem, likuma “Par valsts un pašvaldību dzīvojamo māju privatizāciju” 51. panta 
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ceturto, piekto un sesto daļu, Tērvetes novada dome,  atklāti vārdiski balsojot: PAR - 8 (D. Reinika, 

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

nav, ATTURAS – nav, NOLEMJ: 

 

    1. Nekustamā īpašuma “Silkalni”, Tērvetes pagasts, Tērvetes novads, kadastra 

Nr. 46880030176, kas sastāv no daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas, kadastra apzīmējums 

46880030176 014, un piesaistītās zemes vienības, kadastra apzīmējums 46880030176, 

pārvaldīšanas tiesības ar 2019. gada 01. novembri nodot dzīvokļu īpašnieku pilnvarotai personai  

SIA “Jelgavas novada KU”, vienotais reģistrācijas Nr. 40003410894. 

    2. Izveidot nekustamā īpašuma “Silkalni”, Tērvetes pagasts, Tērvetes novads, nodošanas 

komisiju šādā sastāvā: 

    2.1. komisijas priekšsēdētājs:  

Tērvetes novada pašvaldības izpilddirektors Māris Berlands; 

    2.2. komisijas locekļi:  

Tērvetes novada domes Tērvetes pagasta komunālā dienesta vadītājs Jānis Melderis, 

Tērvetes novada domes Grāmatvedības nodaļas vadītāja Aina Anuža. 

   3. Lēmuma 2. punktā izveidotajai komisijai ar nodošanas - pieņemšanas aktu nodrošināt 

dzīvojamās mājas pārvaldīšanas tiesību nodošanu dzīvokļu īpašnieku dzīvokļu īpašnieku 

pilnvarotai personai SIA “Jelgavas novada KU”, nododot: 

    3.1. mājas lietu; 

         3.2. dzīvokļu īpašnieku, īrnieku un citu pakalpojumu saņēmēju personas datus, kas 

nepieciešami pakalpojuma nodrošināšanai; 

         3.3. dzīvojamās mājas īpašnieka lēmumus jautājumos, kas attiecas uz pārvaldīšanas 

uzdevumu; 

    3.4. citas lietas saskaņā ar pārvaldīšanas līguma noteikumiem; 

    3.5. neizlietotos uzkrājumus. 

 

 

Domes priekšsēdētāja                                                                        D. Reinika 
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LATVIJAS REPUBLIKA 
TĒRVETES NOVADA DOME 

Reģ.Nr.90001465562 

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

e-pasts: tervetesnd@tervetesnd.lv 
 

 

TĒRVETES NOVADA TĒRVETES PAGASTĀ 

 

LĒMUMS 
 

 

2019. gada 13. septembrī                                                                                       Nr. 91 

                                                                                                          (protokols Nr. 14, 13. §) 

 

Par daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas “Sanatorija-4” pārvaldīšanas tiesību nodošanu 

 

 

Tērvetes novada dome, izskatot iesniegto lēmuma projektu “Par daudzdzīvokļu dzīvojamās 

mājas “Sanatorija-4” pārvaldīšanas tiesību nodošanu”, konstatēja: 

Tērvetes novada domē saņemts dzīvojamās mājas “Sanatorija-4”, Tērvetes pagasts, Tērvetes 

novads, dzīvokļu īpašnieku 2019. gada 22. augustā notikušās kopsapulces protokols ar dzīvojamās 

mājas “Sanatorija-4” dzīvokļu īpašnieku lēmumu pārņemt dzīvokļu īpašumu īpašnieku 

pārvaldīšanā nekustamo īpašumu - dzīvojamo māju un piesaistīto zemes gabalu, vēršoties Tērvetes 

novada domē ar lūgumu nodot dzīvojamās mājas un tai piesaistītā zemes gabala pārvaldīšanas 

tiesības dzīvokļu īpašnieku pilnvarotai personai SIA “Jelgavas novada KU”. 

Daudzdzīvokļu dzīvojamā māja “Sanatorija-4”, Tērvetes pagasts, Tērvetes novads, privatizēta 

mazāk nekā puse no visiem mājā esošajiem privatizācijas objektiem. 

Saskaņā ar likuma “Par valsts un pašvaldību dzīvojamo māju privatizāciju” 51. panta ceturto 

daļu, ja dzīvojamā mājā privatizēta mazāk nekā puse no visiem mājā esošajiem privatizācijas 

objektiem, pašvaldība var nodot dzīvojamās mājas pārvaldīšanas tiesības ar dzīvokļu īpašnieku 

savstarpēju līgumu pilnvarotai personai, ievērojot šā panta piektās daļas nosacījumus.  

Saskaņā ar likuma “Par valsts un pašvaldību dzīvojamo māju privatizāciju” 51. panta piekto 

daļu, pašvaldība nodod dzīvojamās mājas pārvaldīšanas tiesības ar dzīvokļu īpašnieku savstarpēju 

līgumu pilnvarota personai, ja dzīvokļu īpašnieku savstarpējs līgums noslēgts, ievērojot šajā 

likumā un citos likumos noteikto kārtību un iesniegts dzīvojamās mājas dzīvokļu īpašnieku 

kopības lēmums par dzīvojamās mājas kopīpašumā esošās daļas pārvaldīšanas un 

apsaimniekošanas pienākumu nodošanu attiecīgajai dzīvokļu īpašnieku sabiedrībai. 

Izvērtējot iesniegtos dokumentus un citus faktiskos apstākļus, ir atzīstams, ka ir ievēroti likuma 

“Par valsts un pašvaldību dzīvojamo māju privatizāciju” 51. panta nosacījumi, kamdēļ 

daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas “Sanatorija-4”, Tērvetes pagasts, Tērvetes novads, pārvaldīšanas 

tiesības var tikt nodotas dzīvokļu īpašnieku pilnvarotai personai  SIA “Jelgavas novada KU”. 

Vadoties no minētā, pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21. panta pirmās daļas 27. 

punktu, Dzīvojamo māju pārvaldīšanas likuma 5. pantu un 13. panta pirmo daļu, Dzīvokļa īpašuma 
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likuma 17., 18. pantiem, likuma “Par valsts un pašvaldību dzīvojamo māju privatizāciju” 51. panta 

ceturto, piekto un sesto daļu, Tērvetes novada dome, atklāti vārdiski balsojot: PAR - 8 (D. Reinika, 

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

nav, ATTURAS – nav, NOLEMJ: 

 

1. Nekustamā īpašuma “Sanatorija-4”, Tērvetes pagasts, Tērvetes novads, 

kadastra Nr. 46880030172, kas sastāv no daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas, kadastra apzīmējums 

46880030172 004, un piesaistītās zemes vienības, kadastra apzīmējums 46880030172, 

pārvaldīšanas tiesības ar 2019. gada 01. novembri nodot dzīvokļu īpašnieku pilnvarotai personai  

SIA “Jelgavas novada KU”, vienotais reģistrācijas Nr. 40003410894. 

    2. Izveidot nekustamā īpašuma “Sanatorija-4”, Tērvetes pagasts, Tērvetes novads, nodošanas 

komisiju šādā sastāvā: 

    2.1. komisijas priekšsēdētājs:  

Tērvetes novada pašvaldības izpilddirektors Māris Berlands; 

    2.2. komisijas locekļi:  

Tērvetes novada domes Tērvetes pagasta komunālā dienesta vadītājs Jānis Melderis,  

Tērvetes novada domes Grāmatvedības nodaļas vadītāja Aina Anuža. 

    3. Lēmuma 2. punktā izveidotajai komisijai ar nodošanas - pieņemšanas aktu nodrošināt 

dzīvojamās mājas pārvaldīšanas tiesību nodošanu dzīvokļu īpašnieku dzīvokļu īpašnieku 

pilnvarotai personai SIA “Jelgavas novada KU”, nododot: 

    3.1. mājas lietu; 

        3.2. dzīvokļu īpašnieku, īrnieku un citu pakalpojumu saņēmēju personas datus, kas 

nepieciešami pakalpojuma nodrošināšanai; 

        3.3. dzīvojamās mājas īpašnieka lēmumus jautājumos, kas attiecas uz pārvaldīšanas 

uzdevumu; 

    3.4. citas lietas saskaņā ar pārvaldīšanas līguma noteikumiem; 

    3.5. neizlietotos uzkrājumus. 

 

 

 

Domes priekšsēdētāja                                                                        D. Reinika 
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LATVIJAS REPUBLIKA 
TĒRVETES NOVADA DOME 

Reģ.Nr.90001465562 

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

e-pasts: tervetesnd@tervetesnd.lv 
 

 

TĒRVETES NOVADA TĒRVETES PAGASTĀ 

 

LĒMUMS 
 

 

2019. gada 13. septembrī                                                                                       Nr. 92 

                                                                                                          (protokols Nr. 14, 14. §) 

 

Par daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas “Atpūtas” pārvaldīšanas tiesību nodošanu 

 

 

Tērvetes novada dome, izskatot iesniegto lēmuma projektu “Par daudzdzīvokļu dzīvojamās 

mājas “Atpūtas” pārvaldīšanas tiesību nodošanu”, konstatēja: 

Tērvetes novada domē saņemts dzīvojamās mājas “Atpūtas”, Tērvetes pagasts, Tērvetes 

novads, dzīvokļu īpašnieku 2019. gada 26. augustā notikušās kopsapulces protokols ar dzīvojamās 

mājas “Atpūtas” dzīvokļu īpašnieku lēmumu pārņemt dzīvokļu īpašumu īpašnieku pārvaldīšanā 

nekustamo īpašumu - dzīvojamo māju un piesaistīto zemes gabalu, vēršoties Tērvetes novada 

domē ar lūgumu nodot dzīvojamās mājas un tai piesaistītā zemes gabala pārvaldīšanas tiesības 

dzīvokļu īpašnieku pilnvarotai personai  SIA “Jelgavas novada KU”. 

Daudzdzīvokļu dzīvojamā māja “Atpūtas”, Tērvetes pagasts, Tērvetes novads, privatizēta 

mazāk nekā puse no visiem mājā esošajiem privatizācijas objektiem. 

Saskaņā ar likuma “Par valsts un pašvaldību dzīvojamo māju privatizāciju” 51. panta ceturto 

daļu, ja dzīvojamā mājā privatizēta mazāk nekā puse no visiem mājā esošajiem privatizācijas 

objektiem, pašvaldība var nodot dzīvojamās mājas pārvaldīšanas tiesības ar dzīvokļu īpašnieku 

savstarpēju līgumu pilnvarotai personai, ievērojot šā panta piektās daļas nosacījumus.  

Saskaņā ar likuma “Par valsts un pašvaldību dzīvojamo māju privatizāciju” 51. panta piekto 

daļu, pašvaldība nodod dzīvojamās mājas pārvaldīšanas tiesības ar dzīvokļu īpašnieku savstarpēju 

līgumu pilnvarota personai, ja dzīvokļu īpašnieku savstarpējs līgums noslēgts, ievērojot šajā 

likumā un citos likumos noteikto kārtību un iesniegts dzīvojamās mājas dzīvokļu īpašnieku 

kopības lēmums par dzīvojamās mājas kopīpašumā esošās daļas pārvaldīšanas un 

apsaimniekošanas pienākumu nodošanu attiecīgajai dzīvokļu īpašnieku sabiedrībai. 

Izvērtējot iesniegtos dokumentus un citus faktiskos apstākļus, ir atzīstams, ka ir ievēroti likuma 

“Par valsts un pašvaldību dzīvojamo māju privatizāciju” 51. panta nosacījumi, kamdēļ 

daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas “Atpūtas”, Tērvetes pagasts, Tērvetes novads, pārvaldīšanas 

tiesības var tikt nodotas dzīvokļu īpašnieku pilnvarotai personai  SIA “Jelgavas novada KU”. 

Vadoties no minētā, pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21. panta pirmās daļas 27. 

punktu, Dzīvojamo māju pārvaldīšanas likuma 5. pantu un 13. panta pirmo daļu, Dzīvokļa īpašuma 

likuma 17., 18. pantiem, likuma “Par valsts un pašvaldību dzīvojamo māju privatizāciju” 51. panta 

ceturto, piekto un sesto daļu, Tērvetes novada dome,  atklāti vārdiski balsojot: PAR - 8 (D. Reinika, 



35 

 

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

nav, ATTURAS – nav, NOLEMJ: 

 

1. Nekustamā īpašuma “Atpūtas”, Tērvetes pagasts, Tērvetes novads, kadastra 

Nr. 46880020031, kas sastāv no daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas, kadastra apzīmējums 

46880020031001, un piesaistītās zemes vienības, kadastra apzīmējums 46880020031, 

pārvaldīšanas tiesības ar 2019. gada 01. novembri nodot dzīvokļu īpašnieku pilnvarotai personai 

SIA “Jelgavas novada KU”, vienotais reģistrācijas Nr. 40003410894. 

    2. Izveidot nekustamā īpašuma “Atpūtas”, Tērvetes pagasts, Tērvetes novads, nodošanas 

komisiju šādā sastāvā: 

    2.1. komisijas priekšsēdētājs:  

Tērvetes novada pašvaldības izpilddirektors Māris Berlands; 

    2.2. komisijas locekļi:  

Tērvetes novada domes Tērvetes pagasta komunālā dienesta vadītājs Jānis Melderis,  

Tērvetes novada domes Grāmatvedības nodaļas vadītāja Aina Anuža. 

   3. Lēmuma 2. punktā izveidotajai komisijai ar nodošanas - pieņemšanas aktu nodrošināt 

dzīvojamās mājas pārvaldīšanas tiesību nodošanu dzīvokļu īpašnieku dzīvokļu īpašnieku 

pilnvarotai personai SIA “Jelgavas novada KU”, nododot: 

    3.1. mājas lietu; 

         3.2. dzīvokļu īpašnieku, īrnieku un citu pakalpojumu saņēmēju personas datus, kas 

nepieciešami pakalpojuma nodrošināšanai; 

         3.3. dzīvojamās mājas īpašnieka lēmumus jautājumos, kas attiecas uz pārvaldīšanas 

uzdevumu; 

    3.4. citas lietas saskaņā ar pārvaldīšanas līguma noteikumiem; 

    3.5. neizlietotos uzkrājumus. 

 

 

Domes priekšsēdētāja                                                                        D. Reinika 
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LATVIJAS REPUBLIKA 
TĒRVETES NOVADA DOME 

Reģ.Nr.90001465562 

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

e-pasts: tervetesnd@tervetesnd.lv 
 

 

TĒRVETES NOVADA TĒRVETES PAGASTĀ 

 

LĒMUMS 
 

 

2019. gada 13. septembrī                                                                                       Nr. 93 

                                                                                                          (protokols Nr. 14, 15. §) 

 

Par daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas “Pilskalni” pārvaldīšanas tiesību nodošanu 

 

 

 

Tērvetes novada dome, izskatot iesniegto lēmuma projektu “Par daudzdzīvokļu dzīvojamās 

mājas “Pilskalni” pārvaldīšanas tiesību nodošanu”, konstatēja: 

Tērvetes novada domē saņemts dzīvojamās mājas “Pilskalni”, Tērvetes pagasts, Tērvetes 

novads, dzīvokļu īpašnieku 2019. gada 22. augustā notikušās kopsapulces protokols ar dzīvojamās 

mājas “Pilskalni” dzīvokļu īpašnieku lēmumu pārņemt dzīvokļu īpašumu īpašnieku pārvaldīšanā 

nekustamo īpašumu - dzīvojamo māju un piesaistīto zemes gabalu, vēršoties Tērvetes novada 

domē ar lūgumu nodot dzīvojamās mājas un tai piesaistītā zemes gabala pārvaldīšanas tiesības 

dzīvokļu īpašnieku pilnvarotai personai  SIA “Jelgavas novada KU”. 

Daudzdzīvokļu dzīvojamā māja “Pilskalni”, Tērvetes pagasts, Tērvetes novads, privatizēta 

mazāk nekā puse no visiem mājā esošajiem privatizācijas objektiem. 

Saskaņā ar likuma “Par valsts un pašvaldību dzīvojamo māju privatizāciju” 51. panta ceturto 

daļu, ja dzīvojamā mājā privatizēta mazāk nekā puse no visiem mājā esošajiem privatizācijas 

objektiem, pašvaldība var nodot dzīvojamās mājas pārvaldīšanas tiesības ar dzīvokļu īpašnieku 

savstarpēju līgumu pilnvarotai personai, ievērojot šā panta piektās daļas nosacījumus.  

Saskaņā ar likuma “Par valsts un pašvaldību dzīvojamo māju privatizāciju” 51. panta piekto 

daļu, pašvaldība nodod dzīvojamās mājas pārvaldīšanas tiesības ar dzīvokļu īpašnieku savstarpēju 

līgumu pilnvarota personai, ja dzīvokļu īpašnieku savstarpējs līgums noslēgts, ievērojot šajā 

likumā un citos likumos noteikto kārtību un iesniegts dzīvojamās mājas dzīvokļu īpašnieku 

kopības lēmums par dzīvojamās mājas kopīpašumā esošās daļas pārvaldīšanas un 

apsaimniekošanas pienākumu nodošanu attiecīgajai dzīvokļu īpašnieku sabiedrībai. 

Izvērtējot iesniegtos dokumentus un citus faktiskos apstākļus, ir atzīstams, ka ir ievēroti likuma 

“Par valsts un pašvaldību dzīvojamo māju privatizāciju” 51. panta nosacījumi, kamdēļ 

daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas „Pilskalni”, Tērvetes pagasts, Tērvetes novads, pārvaldīšanas 

tiesības var tikt nodotas dzīvokļu īpašnieku pilnvarotai personai  SIA “Jelgavas novada KU”. 
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Vadoties no minētā, pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21. panta pirmās daļas 27. 

punktu, Dzīvojamo māju pārvaldīšanas likuma 5. pantu un 13. panta pirmo daļu, Dzīvokļa īpašuma 

likuma 17., 18. pantiem, likuma “Par valsts un pašvaldību dzīvojamo māju privatizāciju” 51. panta 

ceturto, piekto un sesto daļu, Tērvetes novada dome,  atklāti vārdiski balsojot: PAR - 8 (D. Reinika, 

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

nav, ATTURAS – nav, NOLEMJ: 

 

    1. Nekustamā īpašuma “Pilskalni”, Tērvetes pagasts, Tērvetes novads, kadastra 

Nr. 46880030168, kas sastāv no daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas, kadastra apzīmējums 

46880030168 036, un piesaistītās zemes vienības, kadastra apzīmējums 46880030168, 

pārvaldīšanas tiesības ar 2019. gada 01. novembri nodot dzīvokļu īpašnieku pilnvarotai personai  

SIA “Jelgavas novada KU”, vienotais reģistrācijas Nr. 40003410894. 

    2. Izveidot nekustamā īpašuma “Pilskalni”, Tērvetes pagasts, Tērvetes novads, nodošanas 

komisiju šādā sastāvā: 

    2.1. komisijas priekšsēdētājs:  

Tērvetes novada pašvaldības izpilddirektors Māris Berlands; 

    2.2. komisijas locekļi:  

Tērvetes novada domes  Tērvetes pagasta komunālā dienesta vadītājs Jānis Melderis,  

Tērvetes novada domes Grāmatvedības nodaļas vadītāja Aina Anuža. 

    3. Lēmuma 2. punktā izveidotajai komisijai ar nodošanas - pieņemšanas aktu nodrošināt 

dzīvojamās mājas pārvaldīšanas tiesību nodošanu dzīvokļu īpašnieku dzīvokļu īpašnieku 

pilnvarotai personai SIA “Jelgavas novada KU”, nododot: 

    3.1. mājas lietu; 

         3.2. dzīvokļu īpašnieku, īrnieku un citu pakalpojumu saņēmēju personas datus, kas 

nepieciešami   pakalpojuma nodrošināšanai; 

         3.3. dzīvojamās mājas īpašnieka lēmumus jautājumos, kas attiecas uz pārvaldīšanas 

uzdevumu; 

    3.4. citas lietas saskaņā ar pārvaldīšanas līguma noteikumiem; 

    3.5. neizlietotos uzkrājumus. 

 

 

Domes priekšsēdētāja                                                                        D. Reinika 
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LATVIJAS REPUBLIKA 
TĒRVETES NOVADA DOME 

Reģ.Nr.90001465562 

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

e-pasts: tervetesnd@tervetesnd.lv 
 

 

TĒRVETES NOVADA TĒRVETES PAGASTĀ 

 

LĒMUMS 
 

 

2019. gada 13. septembrī                                                                                       Nr. 94 

                                                                                                          (protokols Nr. 14, 16. §) 

 

Par daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas “Sanatorija-5” pārvaldīšanas tiesību nodošanu 

 

 

 

Tērvetes novada dome, izskatot iesniegto lēmuma projektu “Par daudzdzīvokļu dzīvojamās 

mājas “Sanatorija-5” pārvaldīšanas tiesību nodošanu”, konstatēja: 

Tērvetes novada domē saņemts dzīvojamās mājas “Sanatorija-5”, Tērvetes pagasts, Tērvetes 

novads, dzīvokļu īpašnieku 2019. gada 22. augustā notikušās kopsapulces protokols ar dzīvojamās 

mājas “Sanatorija-5” dzīvokļu īpašnieku lēmumu pārņemt dzīvokļu īpašumu īpašnieku 

pārvaldīšanā nekustamo īpašumu - dzīvojamo māju un piesaistīto zemes gabalu, vēršoties Tērvetes 

novada domē ar lūgumu nodot dzīvojamās mājas un tai piesaistītā zemes gabala pārvaldīšanas 

tiesības dzīvokļu īpašnieku pilnvarotai personai SIA “Jelgavas novada KU”. 

Daudzdzīvokļu dzīvojamā māja “Sanatorija-5”, Tērvetes pagasts, Tērvetes novads, privatizēta 

vairāk nekā puse no visiem mājā esošajiem privatizācijas objektiem. 

Saskaņā ar likuma “Par valsts un pašvaldību dzīvojamo māju privatizāciju” 51. panta trešo daļu, 

pašvaldība nodod dzīvojamās mājas pārvaldīšanas tiesības dzīvokļu īpašnieku sabiedrībai vai ar 

dzīvokļu īpašnieku savstarpēju līgumu pilnvarotai personai, ievērojot šā panta piektās daļas 

nosacījumus, ja dzīvojamā mājā privatizēta ne mazāk kā puse no visiem mājā esošajiem 

privatizācijas objektiem. 

Saskaņā ar likuma “Par valsts un pašvaldību dzīvojamo māju privatizāciju” 51. panta piekto 

daļu, pašvaldība nodod dzīvojamās mājas pārvaldīšanas tiesības ar dzīvokļu īpašnieku savstarpēju 

līgumu pilnvarota personai, ja dzīvokļu īpašnieku savstarpējs līgums noslēgts, ievērojot šajā 

likumā un citos likumos noteikto kārtību un iesniegts dzīvojamās mājas dzīvokļu īpašnieku 

kopības lēmums par dzīvojamās mājas kopīpašumā esošās daļas pārvaldīšanas un 

apsaimniekošanas pienākumu nodošanu attiecīgajai dzīvokļu īpašnieku sabiedrībai. 

Izvērtējot iesniegtos dokumentus un citus faktiskos apstākļus, ir atzīstams, ka ir ievēroti likuma 

“Par valsts un pašvaldību dzīvojamo māju privatizāciju” 51. panta nosacījumi, kamdēļ 

daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas “Sanatorija-5”, Tērvetes pagasts, Tērvetes novads, pārvaldīšanas 

tiesības var tikt nodotas dzīvokļu īpašnieku pilnvarotai personai  SIA “Jelgavas novada KU”. 

Vadoties no minētā, pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21. panta pirmās daļas 27. 

punktu, Dzīvojamo māju pārvaldīšanas likuma 5. pantu un 13. panta pirmo daļu, Dzīvokļa īpašuma 
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likuma 17., 18. pantiem, likuma “Par valsts un pašvaldību dzīvojamo māju privatizāciju” 51. panta 

ceturto, piekto un sesto daļu, Tērvetes novada dome, atklāti vārdiski balsojot: PAR - 8 (D. Reinika, 

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

nav, ATTURAS – nav, NOLEMJ: 

 

 1. Nekustamā īpašuma “Sanatorija-5”, Tērvetes pagasts, Tērvetes novads, kadastra 

Nr. 46880030173, kas sastāv no daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas, kadastra apzīmējums 

46880030173 005, un piesaistītās zemes vienības, kadastra apzīmējums 46880030173, 

pārvaldīšanas tiesības ar 2019. gada 01. novembri nodot dzīvokļu īpašnieku pilnvarotai personai 

SIA “Jelgavas novada KU”, vienotais reģistrācijas Nr. 40003410894. 

     2. Izveidot nekustamā īpašuma “Sanatorija-5”, Tērvetes pagasts, Tērvetes novads, nodošanas 

komisiju šādā sastāvā: 

    2.1. komisijas priekšsēdētājs:  

Tērvetes novada pašvaldības izpilddirektors Māris Berlands; 

    2.2. komisijas locekļi:  

Tērvetes novada domes Tērvetes pagasta komunālā dienesta vadītājs Jānis Melderis, 

Tērvetes novada domes Grāmatvedības nodaļas vadītāja Aina Anuža. 

    3. Lēmuma 2. punktā izveidotajai komisijai ar  nodošanas - pieņemšanas aktu nodrošināt 

dzīvojamās mājas pārvaldīšanas tiesību nodošanu dzīvokļu īpašnieku dzīvokļu īpašnieku 

pilnvarotai personai SIA “Jelgavas novada KU”, nododot: 

    3.1. mājas lietu; 

         3.2. dzīvokļu īpašnieku, īrnieku un citu pakalpojumu saņēmēju personas datus, kas 

nepieciešami pakalpojuma nodrošināšanai; 

        3.3. dzīvojamās mājas īpašnieka lēmumus jautājumos, kas attiecas uz pārvaldīšanas 

uzdevumu; 

    3.4. citas lietas saskaņā ar pārvaldīšanas līguma noteikumiem; 

    3.5. neizlietotos uzkrājumus. 

 

 

 

Domes priekšsēdētāja                                                                        D. Reinika 
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LATVIJAS REPUBLIKA 
TĒRVETES NOVADA DOME 

Reģ.Nr.90001465562 

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

e-pasts: tervetesnd@tervetesnd.lv 
 

 

TĒRVETES NOVADA TĒRVETES PAGASTĀ 

 

LĒMUMS 
 

 

2019. gada 13. septembrī                                                                                       Nr. 95 

                                                                                                          (protokols Nr. 14, 17. §) 

 

Par daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas “Vīnkalni” pārvaldīšanas tiesību nodošanu 

 

Tērvetes novada dome, izskatot iesniegto lēmuma projektu “Par daudzdzīvokļu dzīvojamās 

mājas “Vīnkalni” pārvaldīšanas tiesību nodošanu”, konstatēja: 

Tērvetes novada domē saņemts dzīvojamās mājas “Vīnkalni”, Augstkalnes  pagasts, 

Tērvetes novads, dzīvokļu īpašnieku 2019.gada 4. septembrī  notikušās kopsapulces protokols 

ar dzīvojamās mājas “Vīnkalni” dzīvokļu īpašnieku lēmumu pārņemt dzīvokļu īpašumu 

īpašnieku pārvaldīšanā nekustamo īpašumu - dzīvojamo māju un piesaistīto zemes gabalu, 

vēršoties Tērvetes novada domē ar lūgumu nodot dzīvojamās mājas un tai piesaistītā zemes 

gabala pārvaldīšanas tiesības dzīvokļu īpašnieku pilnvarotai personai  SIA “Jelgavas novada 

KU”. 

Daudzdzīvokļu dzīvojamā māja “Vīnkalni”, Augstkalnes  pagasts, Tērvetes novads, 

privatizēta mazāk nekā puse no visiem mājā esošajiem privatizācijas objektiem. 

Saskaņā ar likuma “Par valsts un pašvaldību dzīvojamo māju privatizāciju” 51.panta 

ceturto daļu, ja dzīvojamā mājā privatizēta mazāk nekā puse no visiem mājā esošajiem 

privatizācijas objektiem, pašvaldība var nodot dzīvojamās mājas pārvaldīšanas tiesības ar 

dzīvokļu īpašnieku savstarpēju līgumu pilnvarotai personai, ievērojot šā panta piektās daļas 

nosacījumus.  

Saskaņā ar likuma “Par valsts un pašvaldību dzīvojamo māju privatizāciju” 51.panta piekto 

daļu, pašvaldība nodod dzīvojamās mājas pārvaldīšanas tiesības ar dzīvokļu īpašnieku 

savstarpēju līgumu pilnvarota personai, ja dzīvokļu īpašnieku savstarpējs līgums noslēgts, 

ievērojot šajā likumā un citos likumos noteikto kārtību un iesniegts dzīvojamās mājas 

dzīvokļu īpašnieku kopības lēmums par dzīvojamās mājas kopīpašumā esošās daļas 

pārvaldīšanas un apsaimniekošanas pienākumu nodošanu attiecīgajai dzīvokļu īpašnieku 

sabiedrībai. 

Izvērtējot iesniegtos dokumentus un citus faktiskos apstākļus, ir atzīstams, ka ir ievēroti  

likuma “Par valsts un pašvaldību dzīvojamo māju privatizāciju” 51.panta nosacījumi, kamdēļ 

daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas “Vīnkalni”, Augstkalnes  pagasts, Tērvetes novads, 

pārvaldīšanas tiesības var tikt nodotas dzīvokļu īpašnieku pilnvarotai personai  SIA “Jelgavas 

novada KU”. 
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Vadoties no minētā, pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 

27.punktu, Dzīvojamo māju pārvaldīšanas likuma 5.pantu un 13.panta pirmo daļu, Dzīvokļa 

īpašuma likuma 17., 18. pantiem, likuma “Par valsts un pašvaldību dzīvojamo māju privatizāciju” 

51.panta ceturto, piekto un sesto daļu, Tērvetes novada dome,  atklāti vārdiski balsojot: PAR - 8 

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

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

1. Nekustamā īpašuma “Vīnkalni”, Augstkalnes pagasts, Tērvetes novads, kadastra                       

Nr. 46440050437, kas sastāv no daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas, kadastra apzīmējums 

46440050437 001, un piesaistītās zemes vienības, kadastra apzīmējums 46440050437, 

pārvaldīšanas tiesības ar 2019. gada 01.novembri nodot dzīvokļu īpašnieku pilnvarotai 

personai  SIA “Jelgavas novada KU”, vienotais reģistrācijas Nr. 40003410894. 

2. Izveidot nekustamā īpašuma “Vīnkalni”, Augstkalnes  pagasts, Tērvetes novads, nodošanas 

komisiju šādā sastāvā: 

2.1. komisijas priekšsēdētājs:  

Tērvetes novada pašvaldības izpilddirektors Māris Berlands; 

2.2. komisijas locekļi:  

Tērvetes novada domes Augstkalnes  pagasta komunālā dienesta vadītājs Jānis Straksis,  

Tērvetes novada domes Grāmatvedības nodaļas vadītāja Aina Anuža; 

3. Lēmuma 2.punktā izveidotajai komisijai ar nodošanas - pieņemšanas aktu nodrošināt 

dzīvojamās mājas pārvaldīšanas tiesību nodošanu dzīvokļu īpašnieku dzīvokļu īpašnieku 

pilnvarotai personai SIA “Jelgavas novada KU”, nododot: 

3.1. mājas lietu; 

3.2. dzīvokļu īpašnieku, īrnieku un citu pakalpojumu saņēmēju personas datus, kas 

nepieciešami pakalpojuma nodrošināšanai; 

3.3. dzīvojamās mājas īpašnieka lēmumus jautājumos, kas attiecas uz pārvaldīšanas 

uzdevumu; 

3.4. citas lietas saskaņā ar pārvaldīšanas līguma noteikumiem; 

3.5. neizlietotos uzkrājumus 

 

Domes priekšsēdētāja                                                                        D. Reinika 
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LATVIJAS REPUBLIKA 
TĒRVETES NOVADA DOME 

Reģ.Nr.90001465562 

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

e-pasts: tervetesnd@tervetesnd.lv 
 

 

TĒRVETES NOVADA TĒRVETES PAGASTĀ 

 

LĒMUMS 
 

 

2019. gada 13. septembrī                                                                                       Nr. 96 

                                                                                                          (protokols Nr. 14, 18. §) 

 

Par daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas “Sanatorija-2” pārvaldīšanas tiesību nodošanu 

 

 

 

Tērvetes novada dome, izskatot iesniegto lēmuma projektu “Par daudzdzīvokļu dzīvojamās 

mājas “Sanatorija-2” pārvaldīšanas tiesību nodošanu”, konstatēja: 

Tērvetes novada domē saņemts dzīvojamās mājas “Sanatorija-2”, Tērvetes pagasts, Tērvetes 

novads, dzīvokļu īpašnieku 2019. gada 22. augustā notikušās kopsapulces protokols ar dzīvojamās 

mājas “Sanatorija-2” dzīvokļu īpašnieku lēmumu pārņemt dzīvokļu īpašumu īpašnieku 

pārvaldīšanā nekustamo īpašumu - dzīvojamo māju un piesaistīto zemes gabalu, vēršoties Tērvetes 

novada domē ar lūgumu nodot dzīvojamās mājas un tai piesaistītā zemes gabala pārvaldīšanas 

tiesības dzīvokļu īpašnieku pilnvarotai personai SIA “Jelgavas novada KU”. 

Daudzdzīvokļu dzīvojamā māja “Sanatorija-2”, Tērvetes pagasts, Tērvetes novads, privatizēta 

vairāk nekā puse no visiem mājā esošajiem privatizācijas objektiem. 

Saskaņā ar likuma “Par valsts un pašvaldību dzīvojamo māju privatizāciju” 51. panta trešo daļu, 

pašvaldība nodod dzīvojamās mājas pārvaldīšanas tiesības dzīvokļu īpašnieku sabiedrībai vai ar 

dzīvokļu īpašnieku savstarpēju līgumu pilnvarotai personai, ievērojot šā panta piektās daļas 

nosacījumus, ja dzīvojamā mājā privatizēta ne mazāk kā puse no visiem mājā esošajiem 

privatizācijas objektiem. 

Saskaņā ar likuma “Par valsts un pašvaldību dzīvojamo māju privatizāciju” 51. panta piekto 

daļu, pašvaldība nodod dzīvojamās mājas pārvaldīšanas tiesības ar dzīvokļu īpašnieku savstarpēju 

līgumu pilnvarota personai, ja dzīvokļu īpašnieku savstarpējs līgums noslēgts, ievērojot šajā 

likumā un citos likumos noteikto kārtību un iesniegts dzīvojamās mājas dzīvokļu īpašnieku 

kopības lēmums par dzīvojamās mājas kopīpašumā esošās daļas pārvaldīšanas un 

apsaimniekošanas pienākumu nodošanu attiecīgajai dzīvokļu īpašnieku sabiedrībai. 

Izvērtējot iesniegtos dokumentus un citus faktiskos apstākļus, ir atzīstams, ka ir ievēroti  likuma 

“Par valsts un pašvaldību dzīvojamo māju privatizāciju” 51. panta nosacījumi, kamdēļ 

daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas “Sanatorija-2”, Tērvetes pagasts, Tērvetes novads, pārvaldīšanas 

tiesības var tikt nodotas dzīvokļu īpašnieku pilnvarotai personai  SIA “Jelgavas novada KU”. 

Vadoties no minētā, pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21. panta pirmās daļas 27. 

punktu, Dzīvojamo māju pārvaldīšanas likuma 5. pantu un 13. panta pirmo daļu, Dzīvokļa īpašuma 
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likuma 17., 18. pantiem, likuma “Par valsts un pašvaldību dzīvojamo māju privatizāciju” 51. panta 

ceturto, piekto un sesto daļu, Tērvetes novada dome,  atklāti vārdiski balsojot: PAR - 8 (D. Reinika, 

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

nav, ATTURAS – nav, NOLEMJ: 

 

1. Nekustamā īpašuma “Sanatorija-2”, Tērvetes pagasts, Tērvetes novads, kadastra Nr. 

46880030170, kas sastāv no daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas, kadastra apzīmējums 

46880030170 002, un piesaistītās zemes vienības, kadastra apzīmējums 46880030170, 

pārvaldīšanas tiesības ar 2019. gada 01. novembri nodot dzīvokļu īpašnieku pilnvarotai personai  

SIA “Jelgavas novada KU”, vienotais reģistrācijas Nr. 40003410894. 

    2. Izveidot nekustamā īpašuma “Sanatorija-2”, Tērvetes pagasts, Tērvetes novads, nodošanas 

komisiju šādā sastāvā: 

    2.1. komisijas priekšsēdētājs:  

Tērvetes novada pašvaldības izpilddirektors Māris Berlands; 

    2.2. komisijas locekļi:  

Tērvetes novada domes Tērvetes pagasta  komunālā dienesta  vadītājs Jānis Melderis, 

Tērvetes novada domes Grāmatvedības nodaļas vadītāja Aina Anuža. 

    3. Lēmuma 2. punktā izveidotajai komisijai ar nodošanas - pieņemšanas aktu nodrošināt 

dzīvojamās mājas pārvaldīšanas tiesību nodošanu dzīvokļu īpašnieku dzīvokļu īpašnieku 

pilnvarotai personai SIA “Jelgavas novada KU”, nododot: 

    3.1. mājas lietu; 

        3.2. dzīvokļu īpašnieku, īrnieku un citu pakalpojumu saņēmēju personas datus, kas 

nepieciešami pakalpojuma nodrošināšanai; 

        3.3. dzīvojamās mājas īpašnieka lēmumus jautājumos, kas attiecas uz pārvaldīšanas 

uzdevumu; 

    3.4. citas lietas saskaņā ar pārvaldīšanas līguma noteikumiem; 

    3.5. neizlietotos uzkrājumus. 

 

 

 

Domes priekšsēdētāja                                                                        D. Reinika 

 

 

 

                                            


