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LATVIJAS REPUBLIKA 

TĒRVETES NOVADA DOME 
Reģ.Nr.90001465562 

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

e-pasts: tervetesnd@tervetesnd.lv 
 

 

TĒRVETES NOVADA TĒRVETES PAGASTĀ 

 

SĒDES  PROTOKOLS 

 

26. 09.2019                                                                                                            Nr. 15 

Tērvetes novads, Zelmeņi 

Sēde sasaukta  plkst.  11.00 

Sēde atklāta plkst. 11.00    

 

 

DARBA KĀRTĪBĀ 

 

*Izpilddirektora ziņojums 

 

1. Par nekustamā īpašuma „Atvari” sadalīšanu, nosaukuma un zemes lietošanas mērķa 

piešķiršanu 

2. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu, nekustamo īpašumu “Liellejiņas” un 

“Jaunlejiņas” robežu pārkārtošanu un lietošanas mērķa piešķiršanu 

3. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu, nekustamā īpašuma „Pļavenieki” sadalīšanu, 

nosaukuma un lietošanas mērķa piešķiršanu 

4. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu, nekustamā īpašuma „Tariņi” sadalīšanu, 

nosaukuma un lietošanas mērķa piešķiršanu 

5. Par nomas tiesību daļēju pārtraukšanu 

6. Par lēmuma daļēju atcelšanu un kadastra datu labošanu 

7. Par lēmuma precizēšanu 

8. Par zemes nomas līguma pagarināšanu 

9. Par zemes nomas līguma noslēgšanu 

10. Par zemes nomas līguma noslēgšanu 

11. Par zemes nomas līguma noslēgšanu 

12. Par zemes nomas līguma noslēgšanu 

13. Par zemes nomas līguma noslēgšanu 

14. Par zemes nomas līguma noslēgšanu 

15. Par zemes nomas līguma noslēgšanu 

16. Par zemes nomas līguma noslēgšanu 

17. Par zemes nomas līguma noslēgšanu 

18. Par nomas tiesību daļēju pārtraukšanu 

19. Par saistošo noteikumu Nr. 14 „Grozījums Tērvetes novada pašvaldības 2009. gada 17. 

septembra saistošajos noteikumos Nr. 8 “Tērvetes pašvaldības nolikums”” apstiprināšanu 

20. Par grozījumiem  2016. gada 28. aprīļa Tērvetes novada pašvaldības centrālās 

administrācijas nolikumā 

21. Par grozījumu Tērvetes novada pašvaldības iestāžu   štatu sarakstā apstiprināšanu 
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22. Par darba algas likmes apstiprināšanu 

23. Par transporta izdevumu segšanu izglītojamo nokļūšanai izglītības iestādē 

24. Par dzīvokļa īpašuma “Sanatorija 2 “ - 13 atsavināšanu 

25. Par dzīvokļa īpašuma “Cīruļi “ 5 atsavināšanu 

26. Par dzīvokļa īpašuma “Cīruļi “ 6 atsavināšanu 

27. Par dzīvokļa īpašuma “Cīruļi “ 7 atsavināšanu 

28. Par dzīvokļa īpašuma “Atpūtas“ 18 atsavināšanu 

29. Par dzīvokļa īpašuma “Atpūtas“ 16 atsavināšanu 

30. Par dzīvokļa īpašuma “Atpūtas“ 8 atsavināšanu 

31. Par dzīvokļa īpašuma “Atpūtas“ 6 atsavināšanu 

32. Par dzīvokļa īpašuma “Atpūtas“ 2 atsavināšanu 

33. Par dzīvokļa īpašuma “Atpūtas“ 1  atsavināšanu 

34. Par dzīvokļa īpašuma “Atpūtas“ 10 atsavināšanu 

35. Par dzīvokļa īpašuma “Spīdolas “ - 9 atsavināšanu 

36. Par ēkas “Bukaišu skola” - darbnīca , Bukaišu pagasts, Tērvetes novads, nomas tiesību izsoli   

37. Par nekustamā īpašuma „Atpūtas ” - 9, Tērvetes pagasts, Tērvetes novads, atsavināšanu 

38. Par nekustamā īpašuma “Kauliņi”, Augstkalnes pagastā, Tērvetes novadā, atsavināšanu 

39. Par pilnvarojuma līguma slēgšanu par dzīvojamo māju pārvaldīšanu 

40. Par nomas tiesību izsoles organizēšanu zemes vienībai “Lintes” 

41. Par atpakaļpirkuma tiesību izmantošanu  uz nekustamo īpašumu “Tērvetes līči” 

 

 

Sēdi vada domes priekšsēdētāja Dace Reinika 

Sēdi protokolē lietvede Santa Hibšmane 

 

Sēdē piedalās: Dace Reinika, Sandris Laizāns, Ieva Krūmiņa, Linda Karloviča, Dzintra Sirsone, 

Madara Darguža, Ainārs Miķelsons, Indriķis Vēveris 

 

Sēdē nepiedalās: Arvīds Bruss – slimības dēļ 

 

Sēdē piedalās pašvaldības darbinieki: Domes izpilddirektors Māris Berlands, Tērvetes pagasta 

pārvaldes vadītāja Dace Vācere, ekonomiste Sandra Latiša, izglītības darba koordinatore Inita 

Roze 

 

Piedalās: laikraksta “Zemgale” galvenā redaktore Edīte Bēvalde 

 

Domes priekšsēdētāja ierosina  papildināt darba kārtību ar 2 papildjautājumiem 

42. Par Valsts mērķdotācijas sadalījumu izglītības iestādēm 

43. Par Tērvetes novada izglītojamo izmaksu apstiprināšanu 

 

     Atklāti vārdiski balsojot: PAR – 8 (D. Reinika, S. Laizāns, I. Krūmiņa, L. Karloviča, Dz. 

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

novada dome NOLEMJ: 

 

Papildināt darba kārtību ar 2 papildjautājumiem 

42. Par Valsts mērķdotācijas sadalījumu izglītības iestādēm 

43. Par Tērvetes novada izglītojamo izmaksu apstiprināšanu 

 

Domes priekšsēdētāja aicina balsot par darba kārtību ar 43 jautājumiem 
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     Atklāti vārdiski balsojot: PAR – 8 (D. Reinika, S. Laizāns, I. Krūmiņa, L. Karloviča, Dz. 

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

novada dome NOLEMJ: 

 

Apstiprināt darba kārtību ar 43 jautājumiem 

 

DARBA KĀRTĪBĀ 

 

*Izpilddirektora ziņojums 

 

1. Par nekustamā īpašuma „Atvari” sadalīšanu, nosaukuma un zemes lietošanas mērķa 

piešķiršanu 

2. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu, nekustamo īpašumu “Liellejiņas” un 

“Jaunlejiņas” robežu pārkārtošanu un lietošanas mērķa piešķiršanu 

3. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu, nekustamā īpašuma „Pļavenieki”, sadalīšanu, 

nosaukuma un lietošanas mērķa piešķiršanu 

4. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu, nekustamā īpašuma „Tariņi”, sadalīšanu, 

nosaukuma un lietošanas mērķa piešķiršanu 

5. Par nomas tiesību daļēju pārtraukšanu 

6. Par lēmuma daļēju atcelšanu un kadastra datu labošanu 

7. Par lēmuma precizēšanu 

8. Par zemes nomas līguma pagarināšanu 

9. Par zemes nomas līguma noslēgšanu 

10. Par zemes nomas līguma noslēgšanu 

11. Par zemes nomas līguma noslēgšanu 

12. Par zemes nomas līguma noslēgšanu 

13. Par zemes nomas līguma noslēgšanu 

14. Par zemes nomas līguma noslēgšanu 

15. Par zemes nomas līguma noslēgšanu 

16. Par zemes nomas līguma noslēgšanu 

17. Par zemes nomas līguma noslēgšanu 

18. Par nomas tiesību daļēju pārtraukšanu 

19. Par saistošo noteikumu Nr. 14 „Grozījums Tērvetes novada pašvaldības 2009. gada 17. 

septembra saistošajos noteikumos Nr. 8 “Tērvetes pašvaldības nolikums”” apstiprināšanu 

20. Par grozījumiem  2016. gada 28. aprīļa Tērvetes novada pašvaldības centrālās 

administrācijas nolikumā 

21. Par grozījumu Tērvetes novada pašvaldības iestāžu   štatu sarakstā apstiprināšanu 

22. Par darba algas likmes apstiprināšanu 

23. Par transporta izdevumu segšanu izglītojamo nokļūšanai izglītības iestādē 

24. Par dzīvokļa īpašuma “Sanatorija 2 “ - 13 atsavināšanu 

25. Par dzīvokļa īpašuma “Cīruļi “ 5 atsavināšanu 

26. Par dzīvokļa īpašuma “Cīruļi “ 6 atsavināšanu 

27. Par dzīvokļa īpašuma “Cīruļi “ 7 atsavināšanu 

28. Par dzīvokļa īpašuma “Atpūtas“ 18 atsavināšanu 

29. Par dzīvokļa īpašuma “Atpūtas“ 16 atsavināšanu 

30. Par dzīvokļa īpašuma “Atpūtas“ 8 atsavināšanu 

31. Par dzīvokļa īpašuma “Atpūtas“ 6 atsavināšanu 

32. Par dzīvokļa īpašuma “Atpūtas“ 2 atsavināšanu 

33. Par dzīvokļa īpašuma “Atpūtas“ 1  atsavināšanu 

34. Par dzīvokļa īpašuma “Atpūtas“ 10 atsavināšanu 

35. Par dzīvokļa īpašuma “Spīdolas “ - 9 atsavināšanu 

36. Par ēkas “Bukaišu skola” - darbnīca , Bukaišu pagasts, Tērvetes novads, nomas tiesību izsoli   

37. Par nekustamā īpašuma „Atpūtas ” - 9, Tērvetes pagasts, Tērvetes novads, atsavināšanu 
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38. Par nekustamā īpašuma “Kauliņi”, Augstkalnes pagastā, Tērvetes novadā, atsavināšanu 

39. Par pilnvarojuma līguma slēgšanu par dzīvojamo māju pārvaldīšanu 

40. Par nomas tiesību izsoles organizēšanu zemes vienībai “Lintes” 

41. Par atpakaļpirkuma tiesību izmantošanu  uz nekustamo īpašumu “Tērvetes līči” 

42. Par Valsts mērķdotācijas sadalījumu izglītības iestādēm 

43. Par Tērvetes novada izglītojamo izmaksu apstiprināšanu 

 

 

 

Domes izpilddirektora Māra Berlanda 2019. gada 26. septembra  

ziņojums par pašvaldības darbu 

 

*    18. septembrī  Lauku atbalsta dienests veica pārbaudi projekta īstenošanas laikā pasākuma  

"Pamatpakalpojumi un ciematu atjaunošana lauku apvidos" ietvaros  projektam  "Pašvaldības  

ceļa Te-67 pārbūve", kā rezultātā saņemts  pozitīvs  pārbaudes ziņojums. 

 

*    Saskaņā ar noslēgto līgumu "Tērvetes pašvaldības ceļu ikdienas uzturēšanas darbu veikšana" 

Tērvetes pagastā  grants ceļam Te-46 "Gravenieki-Pīlādži" atsevišķos posmos 5600 m2 apjomā 

atjaunota greiderējamā kārta.  

  Savukārt autoceļam Au-14 "Puriņi-Pagasta padome" Augstkalnes pagastā veikta  dubultā 

virsmas apstrāde 1800 m2 apjomā. 

 

*    12. augustā noslēdzās cenu aptauja "Būvuzraudzības veikšana Tērvetes novada Kroņauces 

stadiona pārbūve". Tika saņemti visu trīs uzaicināto pretendentu piedāvājumi. SIA "AN 

Projekti" iesniedza piedāvājumu par 2100,00 EUR, SIA "Latvijas būvuzraugs" par 1870,00 

EUR, bet Kaspars Aksenoks par 1800,00 EUR, neieskaitot PVN. Šajā sakarā 15. augustā  tika 

noslēgts līgums par būvuzraudzības pakalpojuma veikšanu ar pašnodarbināto Kasparu 

Aksenoku par lētāko piedāvāto cenu. 

 

*   Savukārt 15. augustā noslēdzās cenu aptauja "Būvuzraudzības veikšana būvobjektā 

"Ugunsdzēsēju garāžas ēkas pārbūve, "Jaunzelmeņi", Tērvetes pagasts, Tērvetes novads"". 

Izvērtējot trīs iesniegtos piedāvājumus -  SIA "Kaims" - 2200,00 EUR, SIA "RS Būvnieks" - 

2100,00 EUR, bet SIA "BĒRZIŅA BŪVFIRMA" - 1780,00 EUR, 2. septembrī tika noslēgts 

būvuzraudzības pakalpojuma līgums ar lētākā piedāvājuma iesniedzēju SIA " BĒRZIŅA 

BŪVFIRMA". 

 

*   6. septembrī SIA "Rūķis AG" iesniedza tehniskā projekta dokumentāciju "Autoceļa Te-8B 

"Mālzemnieki-Īkšķīši" 0,000-0,766 km Tērvetes pagasts, Tērvetes novads" posma pārbūve".  

Tehniskais projekts  tika izstrādāts,  Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai Latvijas 

Lauku attīstības programmas 2014.-2020. gadam pasākuma "Pamatpakalpojumi un ciematu 

atjaunošana lauku apvidos" ietvaros.  

   Šajā sakarā 23. septembrī ir izsludināts iepirkums Nr. TND 2019/16 Publisko iepirkumu 

likuma 9. panta kārtībā "Autoceļa Te-8B "Mālzemnieki-Īkšķīši" 0,000-0,766 km  posma 

pārbūve". Pretendentiem piedāvājumi jāiesniedz  līdz  4. oktobrim. 

 

*   23. septembrī  tika izsludināts vēl viens iepirkums Nr. TND 2019/17 Publisko iepirkumu 

likuma 9. panta kārtībā "Kokskaidu granulu piegāde". Iepirkums paredz 210 t kokskaidu 

granulu piegādi piecām Tērvetes novada pašvaldības katlumājām apkures sezonas 

nodrošināšanai. Pretendentiem piedāvājumi jāiesniedz  līdz  4. oktobrim. 

 

*  No 20. septembra līdz 20. oktobrim saskaņā ar projekta noteikumiem plānots realizēt  

Latvijas Pašvaldību savienības finansēto projektu "Meža dienas 2019", kas paredz koku 
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stādījumu veidošanu un mazo koka arhitektūras objektu izvietošanu Latvijas parkos. Šajā gadā 

mūsu novadā  Augstkalnes vidusskolas 

parkā paredzēts izvietot divus koka solus un papildināt parka apstādījumus ar košumkrūmiem. 

Kopējais projekta finansējums 1000 EUR , tajā skaitā PVN.  

 

*   8. augustā notika izsole Tērvetes novada pašvaldības nekustamam īpašumam "Sanatorija 1-

4", Tērvetes pagasts, Tērvetes novads, sastāvošam no divistabu dzīvokļa ar kopējo platību 58,8 

m2 un nosacīto sākuma cenu 2000 EUR. Izsolei bija pieteikušies 6 dalībnieki un  izsolāmais 

objekts tika nosolīts par 12 100 EUR. 

 

*  15. augustā notika 7 nomas tiesību izsoles Tērvetes novada pašvaldības lauksaimniecībā 

izmantojamām zemes vienībām. 

  Objekts "Pašvaldības Vanagi" 0,49 ha, kas atrodas Augstkalnes pagastā tika nosolīts par 

sākotnēji nosacīto nomas maksas apmēru gadā 64,00 EUR, neieskaitot PVN, jo izsolei bija 

pieteicies tikai viens dalībnieks. 

  Uz izsolāmo objektu "Galatrenči" 2,8 ha Augstkalnes pagastā ar nosacīto sākotnējo nomas 

maksu 364 EUR bija pieteikušies 3 izsoles dalībnieki.  Izsoles gaitā objekts tika nosolīts par 

384 EUR, neieskaitot PVN. 

  Zemes vienības "Mazberķene", Augstkalnes pagastā ar platību 0,5 ha un sākotnēji noteikto 

nomas maksas apmēru gadā 65 EUR izsolei bija pieteikušies divi dalībnieki, no kuriem viens 

atteicās, tādējādi objekts tika nosolīts par sākuma cenu. 

   Arī zemes vienība "Grunduļi pagasts", kas atrodas Augstkalnes pagastā ar platību 0,9 ha un 

sākotnēji noteikto nomas maksas apmēru gadā 117 EUR tika nosolīta par sākuma cenu, jo 

izsolei bija pieteicies tikai viens dalībnieks. 

   Uz 5,2 ha lauksaimniecībā izmantojamās zemes vienības "Mazberķene" Augstkalnes pagastā 

ar sākotnēji noteikto nomas maksas apmēru gadā 676 EUR nomas tiesību izsoli bija pieteikušies 

3 dalībnieki. Izsoles gaitā objekta nomas maksas apmērs pieauga līdz 910 EUR. 

   Savukārt uz 6,0 ha lielās zemes vienības "Dzīslas", Tērvetes pagastā ar sākotnēji noteikto 

nomas maksas apmēru 780 EUR, neieskaitot PVN izsoli bija pieteikušies divi dalībnieki. 

Izsoles rezultātā nomas maksas apmērs gadā pieauga līdz 1010 EUR. 

 

*  5. septembrī notika Tērvetes novada pašvaldības nekustamā īpašuma "Rijas" izsole, kas 

atrodas  Bukaišu pagastā, sastāvošs no vienas zemes vienības ar platību 9,08 ha un objekta 

nosacīto sākuma cenu 66 000 EUR. Izsolei bija pieteicies tikai viens dalībnieks, tādējādi objekts 

tika nosolīts par vienu izsoles soli virs noteiktās sākuma cenas t.i. 67 000 EUR. 

 

*  5. septembra Tērvetes novada pašvaldības nekustamā īpašuma "Kaijēni", Augstkalnes 

pagasts, kas sastāv no vienas zemes vienības ar kopējo platību 12,34 ha un nosacīto sākuma 

cenu 91 900 EUR,  izsolei nepieteicās neviens dalībnieks.  Zemes vienības esošais nomnieks 

izmantoja savas pirmpirkuma tiesības objekta iegādei. 

 

*    12. septembrī notika "Nedzīvojamās telpas Nr.3, ar kopējo platību 16,1 m2 ēkā "Lidoņi", 

Bukaišu pagasts, Tērvetes novads apakšnomas tiesību izsole. Telpa tiks iznomāta ārstnieciskās 

masāžas pakalpojuma sniegšanai iedzīvotājiem. Izsolei bija pieteicies tikai viens dalībnieks, 

tādēļ telpas nomas maksas apmērs mēnesī tika noteikts objekta sākotnēji nosacītās nomas 

maksas apmēra līmenī 11,00 EUR. 

   

 

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

 

Septembrī komisijā saņemti un izskatīti 7 iesniegumi: 

  Personai akceptēts grafiks komunālo maksājumu nomaksai. 
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  Sakarā ar īrnieka faktisko un deklarēto dzīvesvietu citur,  pārslēgts dzīvokļa īres līgums 

uz citu dzīvoklī   deklarētu personu. 

  Atteikts pašvaldības dzīvoklī piedeklarēt personu, kurai nav tiesiska pamata būt deklarētai 

konkrētajā adresē. 

 Trijos gadījumos lēmuma pieņemšanai ir pieprasīta papildus informācijas iesniegšana. 

 

 

 

     1. paragrāfs 

Par nekustamā īpašuma „Atvari” sadalīšanu, nosaukuma un zemes lietošanas mērķa 

piešķiršanu 

D. Reinika 

 

     Atklāti vārdiski balsojot: PAR – 8 (D. Reinika, S. Laizāns, I. Krūmiņa, L. Karloviča, Dz. 

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

novada dome NOLEMJ: 

 

     Pieņemt lēmumu Nr. 97 “Par nekustamā īpašuma “Atvari” sadalīšanu, nosaukuma un zemes 

lietošanas mērķa piešķiršanu” 

 

 

 

2. paragrāfs 

Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu, nekustamo īpašumu “Liellejiņas” un 

“Jaunlejiņas” robežu pārkārtošanu un lietošanas mērķa piešķiršanu 

D. Reinika 

 

 

     Atklāti vārdiski balsojot: PAR – 8 (D. Reinika, S. Laizāns, I. Krūmiņa, L. Karloviča, Dz. 

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

novada dome NOLEMJ: 

 

      Pieņemt lēmumu Nr. 98 “Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu, nekustamo īpašumu 

“Liellejiņas” un “Jaunlejiņas” robežu pārkārtošanu un lietošanas mērķa piešķiršanu” 

 

 

 

3. paragrāfs 

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

nosaukuma un lietošanas mērķa piešķiršanu 

D. Reinika 

 

     Atklāti vārdiski balsojot: PAR – 8 (D. Reinika, S. Laizāns, I. Krūmiņa, L. Karloviča, Dz. 

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

novada dome NOLEMJ: 

 

      Pieņemt lēmumu Nr. 99 “Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu, nekustamā īpašuma 

“Pļavenieki” sadalīšanu, nosaukuma un lietošanas mērķa piešķiršanu” 
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4. paragrāfs 

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

nosaukuma un lietošanas mērķa piešķiršanu 

D. Reinika 

 

     Atklāti vārdiski balsojot: PAR – 8 (D. Reinika, S. Laizāns, I. Krūmiņa, L. Karloviča, Dz. 

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

novada dome NOLEMJ: 

 

      Pieņemt lēmumu Nr. 100 “Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu, nekustamā īpašuma 

“Tariņi” sadalīšanu, nosaukuma un lietošanas mērķa piešķiršanu” 

 

 

 

5. paragrāfs 

Par nomas tiesību daļēju pārtraukšanu 

D. Reinika 

 

 

     Atklāti vārdiski balsojot: PAR – 8 (D. Reinika, S. Laizāns, I. Krūmiņa, L. Karloviča, Dz. 

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

novada dome NOLEMJ: 

 

      Pieņemt lēmumu Nr. 101 “Par nomas tiesību daļēju pārtraukšanu” 

 

 

 

6. paragrāfs 

Par lēmuma daļēju atcelšanu un kadastra datu labošanu 

D. Reinika 

 

     Atklāti vārdiski balsojot: PAR – 8 (D. Reinika, S. Laizāns, I. Krūmiņa, L. Karloviča, Dz. 

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

novada dome NOLEMJ: 

 

      Pieņemt lēmumu Nr. 102 “Par lēmuma daļēju atcelšanu un kadastra datu labošanu” 

 

 

 

7. paragrāfs 

Par lēmuma precizēšanu 

D. Reinika 

 

     Atklāti vārdiski balsojot: PAR – 8 (D. Reinika, S. Laizāns, I. Krūmiņa, L. Karloviča, Dz. 

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

novada dome NOLEMJ: 

 

      Pieņemt lēmumu Nr. 103 “Par lēmuma precizēšanu” 
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8. paragrāfs 

Par zemes nomas līguma pagarināšanu 

D. Reinika 

 

 

     Atklāti vārdiski balsojot: PAR – 8 (D. Reinika, S. Laizāns, I. Krūmiņa, L. Karloviča, Dz. 

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

novada dome NOLEMJ: 

 

      Pieņemt lēmumu Nr. 104 “Par zemes nomas līguma pagarināšanu” 

 

 

9. paragrāfs 

Par zemes nomas līguma noslēgšanu 

D. Reinika 

 

     Atklāti vārdiski balsojot: PAR – 8 (D. Reinika, S. Laizāns, I. Krūmiņa, L. Karloviča, Dz. 

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

novada dome NOLEMJ: 

 

      Pieņemt lēmumu Nr. 105 “Par zemes nomas līguma noslēgšanu” 

 

 

10. paragrāfs 

Par zemes nomas līguma noslēgšanu 

D. Reinika 

      

     Atklāti vārdiski balsojot: PAR – 8 (D. Reinika, S. Laizāns, I. Krūmiņa, L. Karloviča, Dz. 

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

novada dome NOLEMJ: 

 

      Pieņemt lēmumu Nr. 106 “Par zemes nomas līguma noslēgšanu” 

 

 

11. paragrāfs 

Par zemes nomas līguma noslēgšanu 

D. Reinika 

     

      Atklāti vārdiski balsojot: PAR – 8 (D. Reinika, S. Laizāns, I. Krūmiņa, L. Karloviča, Dz. 

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

novada dome NOLEMJ: 

 

      Pieņemt lēmumu Nr. 107 “Par zemes nomas līguma noslēgšanu” 

 

 

12. paragrāfs 

Par zemes nomas līguma noslēgšanu 

D. Reinika 

 

     Atklāti vārdiski balsojot: PAR – 8 (D. Reinika, S. Laizāns, 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. 108 “Par zemes nomas līguma noslēgšanu” 

 

 

13. paragrāfs 

Par zemes nomas līguma noslēgšanu 

D. Reinika 

 

     Atklāti vārdiski balsojot: PAR – 8 (D. Reinika, S. Laizāns, I. Krūmiņa, L. Karloviča, Dz. 

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

novada dome NOLEMJ: 

 

      Pieņemt lēmumu Nr. 109 “Par zemes nomas līguma noslēgšanu” 

 

 

 

14. paragrāfs 

Par zemes nomas līguma noslēgšanu 

D. Reinika 

 

     Atklāti vārdiski balsojot: PAR – 8 (D. Reinika, S. Laizāns, I. Krūmiņa, L. Karloviča, Dz. 

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

novada dome NOLEMJ: 

 

      Pieņemt lēmumu Nr. 110 “Par zemes nomas līguma noslēgšanu” 

 

 

 

15. paragrāfs 

Par zemes nomas līguma noslēgšanu 

D. Reinika 

 

     Atklāti vārdiski balsojot: PAR – 8 (D. Reinika, S. Laizāns, I. Krūmiņa, L. Karloviča, Dz. 

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

novada dome NOLEMJ: 

 

      Pieņemt lēmumu Nr. 111 “Par zemes nomas līguma noslēgšanu” 

 

 

16. paragrāfs 

Par zemes nomas līguma noslēgšanu 

D. Reinika 

 

 

 

     Atklāti vārdiski balsojot: PAR – 8 (D. Reinika, S. Laizāns, I. Krūmiņa, L. Karloviča, Dz. 

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

novada dome NOLEMJ: 

 

      Pieņemt lēmumu Nr. 112 “Par zemes nomas līguma noslēgšanu” 
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17. paragrāfs 

Par zemes nomas līguma noslēgšanu 

D. Reinika 

 

     Atklāti vārdiski balsojot: PAR – 8 (D. Reinika, S. Laizāns, I. Krūmiņa, L. Karloviča, Dz. 

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

novada dome NOLEMJ: 

 

      Pieņemt lēmumu Nr. 113 “Par zemes nomas līguma noslēgšanu” 

 

 

 

18. paragrāfs 

Par nomas tiesību daļēju pārtraukšanu 

D. Reinika 

 

 

     Atklāti vārdiski balsojot: PAR – 8 (D. Reinika, S. Laizāns, I. Krūmiņa, L. Karloviča, Dz. 

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

novada dome NOLEMJ: 

 

      Pieņemt lēmumu Nr. 114 “Par  nomas tiesību daļēju pārtraukšanu” 

 

 

 

19. paragrāfs 

Par saistošo noteikumu Nr. 14 „Grozījums Tērvetes novada pašvaldības 2009. gada 17. 

septembra saistošajos noteikumos Nr. 8 “ 

D. Reinika 

 

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21. pantu pirmās daļas 1. punktu un 24. pantu,  

2019. gada 19. septembra Finanšu komitejas lēmumu, Tērvetes novada dome, atklāti vārdiski 

balsojot:  PAR – 8 (D. Reinika, S. Laizāns, I. Krūmiņa, L. Karloviča, Dz. Sirsone, M. Darguža, 

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

 

1. Apstiprināt Tērvetes novada domes saistošos noteikumus Nr. 14 „Grozījums Tērvetes 

novada pašvaldības 2009. gada 17.septembra saistošajos noteikumos Nr. 8 “Tērvetes pašvaldības 

nolikums”” (lēmuma pielikumā).  

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

aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai. 

3. Kontroli par šī lēmuma izpildi veikt Tērvetes novada pašvaldības izpilddirektoram. 
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20. paragrāfs 

Par grozījumiem  2016. gada 28. aprīļa Tērvetes novada pašvaldības centrālās 

administrācijas nolikumā 

D. Reinika 
 

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21. pantu,  2019. gada 19. septembra Finanšu 

komitejas lēmumu, Tērvetes novada dome, atklāti vārdiski balsojot:  PAR – 8 (D. Reinika, S. 

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

nav, ATTURAS – nav, NOLEMJ: 

 

1. Apstiprināt Tērvetes novada domes noteikumus  “Grozījumi  Tērvetes novada pašvaldības 

2016. gada 28. aprīļa nolikumā  “Tērvetes novada pašvaldības centrālās administrācijas nolikums” 

(lēmuma pielikumā). 

 

 

 

 
21. paragrāfs  

Par grozījuma Tērvetes novada pašvaldības iestāžu   štatu sarakstā apstiprināšanu  

D. Reinika 

 

      Tērvetes novada dome ir izskatījusi   izpilddirektora Māra Berlanda   2019. gada 6. 

septembra iesniegumu, ar kuru tiek lūgts palielināt skolotāja logopēda darba likmi no 0,9 uz 

1,0,  nosakot darba slodzi 30 astronomiskās stundas nedēļā.  

     Pamatojoties uz  likuma „Par pašvaldībām” 21. pantu,  saskaņā ar Ministru kabineta 2016. 

gada 5. jūlija noteikumiem Nr. 445 "Pedagoga darba samaksas noteikumi",  2019. gada 19. 

septembra Finanšu komitejas lēmumu,  Tērvetes novada dome, atklāti vārdiski balsojot:  PAR 

– 8 (D. Reinika, S. Laizāns, I. Krūmiņa, L. Karloviča, Dz. Sirsone, M. Darguža, A. Miķelsons, 

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

 

    1. Izdarīt grozījumu  2019. gada 1. februārī apstiprinātajā Tērvetes novada pašvaldības 

iestāžu   štatu sarakstā, aizstājot    sadaļā  “Izglītības vadība”  pie amata „Logopēds” skaitli 

„0,9” ar skaitli „1”. 

  2. Noteikt, ka atbilstoši Ministru kabineta 2016. gada 5. jūlija noteikumiem Nr. 445 "Pedagoga 

darba samaksas noteikumi"  skolotāja logopēda darba slodze ir 30 astronomiskās stundas 

nedēļā. 

  3. Grozījums piemērojams ar 2019. gada 1. septembri.  

 

 

 

22. paragrāfs 

Par darba algas likmes apstiprināšanu 

                                                    D. Reinika 

 

     Tērvetes novada dome  ir izskatījusi  Annas Brigaderes pamatskolas direktora Alda 

Tisenkopfa  2019. gada 6. septembra iesniegumu par darba algas likmes noteikšanu pirmsskolas 

izglītības metodiķim.  

     Saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 15. panta 4. punktu, MK 2016. gada 5. jūlija 

noteikumu Nr. 445 „Pedagogu darba samaksas noteikumi”,  2019. gada 19. septembra Finanšu 

komitejas lēmumu, Tērvetes novada dome, atklāti  vārdiski balsojot: PAR - 8 (D. Reinika, S. 

Laizāns, I. Krūmiņa, L. Karloviča, Dz. Sirsone, M. Darguža, A. Miķelsons, I. Vēveris), PRET- 

nav, ATTURAS - nav,   NOLEMJ: 
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    1.  Apstiprināt ar 2019. gada 1. septembri Tērvetes novada pašvaldības pirmsskolas izglītības 

metodiķim    mēneša  darba algas likmi   830 euro apmērā. 

  2. Nepieciešamo finansējuma palielinājumu no EUR 800 uz EUR 830 rast no  2019. gada 

pašvaldības budžeta līdzekļiem  pedagogu darba samaksai. 

 

 

 

23. paragrāfs 

Par transporta izdevumu segšanu izglītojamo nokļūšanai izglītības iestādē 

D. Reinika 

 

      Tērvetes novada dome 2019. gada 05. septembrī ir saņēmusi /Vārds Uzvārds/ iesniegumu 

ar lūgumu piešķirt elektronisko viedkarti (e-talonu) viņas dēlam, Annas Brigaderes pamatskolas 

5. klases audzēknim /Vārds Uzvārds/, un /Vārds Uzvārds/ iesniegumu ar lūgumu piešķirt 

elektronisko viedkarti (e-talonu) viņas dēlam, Annas Brigaderes pamatskolas 8. klases  

audzēknim /Vārds Uzvārds/ transporta pakalpojumu saņemšanai nokļūšanai izglītības iestādē.  

Skolēni /Vārds Uzvārds/ un /Vārds Uzvārds/ apmeklē Annas Brigaderes pamatskolu un 

katru darba dienu, lai apmeklētu izglītības iestādi, brauc no Dobeles (skolēnu pastāvīgā un 

deklarētā dzīvesvieta ir Dobeles novads) uz Annas Brigaderes pamatskolu un atpakaļ.  

Ņemot vērā attiecīgo ceļa posmu (Dobele - Kroņauce - Dobele) un skolēnu skaitu (divi 

izglītojamie), kam ir nepieciešami pašvaldības transporta pakalpojumi šajā posmā, nav 

lietderīgi grozīt Tērvetes novada pašvaldības skolēnu pārvadājuma autobusa kustības maršrutu. 

Lietderīgāks risinājums ir segt transporta izdevumus /Vārds Uzvārds/ un /Vārds Uzvārds/ 

nokļūšanai no dzīvesvietas uz izglītības iestādi – Annas Brigaderes pamatskolu.  

       Ievērojot minēto un pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15. panta pirmās daļas 4.  

punktu, 21. panta pirmās daļas 23. punktu, LR MK 2017. gada 27. jūnija noteikumiem Nr. 371 

“Braukšanas maksas atvieglojumu noteikumi”, 2019. gada 19. septembra  Finanšu komitejas 

lēmumu, Tērvetes novada dome, atklāti vārdiski balsojot: PAR – 8 (D. Reinika, S. Laizāns, I. 

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

ATTURAS – nav, NOLEMJ:  

 

     1. Segt transporta izdevumus Annas Brigaderes pamatskolas audzēknim /Vārds Uzvārds/, 

apmaksājot elektroniskās viedkartes (e-talona) vērtību nokļūšanai uz Annas Brigaderes 

pamatskolu un atpakaļ dzīves vietā (maršruts Dobele – Kroņauce - Dobele).  

     2. Segt transporta izdevumus Annas Brigaderes pamatskolas audzēknim /Vārds Uzvārds/, 

apmaksājot elektroniskās viedkartes (e-talona) vērtību nokļūšanai uz Annas Brigaderes 

pamatskolu un atpakaļ dzīves vietā (maršruts Dobele – Kroņauce - Dobele).  

 

 

 

24. paragrāfs 

Par dzīvokļa īpašuma “Sanatorija 2“ - 13 atsavināšanu 

D. Reinika 

 

 

  Atklāti vārdiski balsojot: PAR – 8 (D. Reinika, S. Laizāns, I. Krūmiņa, L. Karloviča, Dz. 

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

novada dome NOLEMJ: 

 

      Pieņemt lēmumu Nr. 115 “Par  dzīvokļa īpašuma “Sanatorija 2” – 13 atsavināšanu” 
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25. paragrāfs 

Par dzīvokļa īpašuma “Cīruļi“ - 5 atsavināšanu 

D. Reinika 

 

     Atklāti vārdiski balsojot: PAR – 8 (D. Reinika, S. Laizāns, I. Krūmiņa, L. Karloviča, Dz. 

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

novada dome NOLEMJ: 

 

      Pieņemt lēmumu Nr. 116 “Par  dzīvokļa īpašuma “Cīruļi” – 5 atsavināšanu” 

 

 

 

26. paragrāfs 

Par dzīvokļa īpašuma “Cīruļi“ - 6 atsavināšanu 

D. Reinika 

 

     Atklāti vārdiski balsojot: PAR – 8 (D. Reinika, S. Laizāns, I. Krūmiņa, L. Karloviča, Dz. 

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

novada dome NOLEMJ: 

 

      Pieņemt lēmumu Nr. 117 “Par  dzīvokļa īpašuma “Cīruļi” – 6 atsavināšanu” 

 

 

 

27. paragrāfs 

Par dzīvokļa īpašuma “Cīruļi” - 7 atsavināšanu 
D. Reinika 

 

          Atklāti vārdiski balsojot: PAR – 8 (D. Reinika, S. Laizāns, I. Krūmiņa, L. Karloviča, Dz. 

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

novada dome NOLEMJ: 

 

      Pieņemt lēmumu Nr. 118 “Par  dzīvokļa īpašuma “Cīruļi” – 7 atsavināšanu” 

 

 

 

 

28. paragrāfs 

Par dzīvokļa īpašuma “Atpūtas“ - 18 atsavināšanu 

D. Reinika 

 

        Atklāti vārdiski balsojot: PAR – 8 (D. Reinika, S. Laizāns, I. Krūmiņa, L. Karloviča, Dz. 

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

novada dome NOLEMJ: 

 

      Pieņemt lēmumu Nr. 119 “Par  dzīvokļa īpašuma “Atpūtas” – 18 atsavināšanu” 
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29. paragrāfs 

Par dzīvokļa īpašuma “Atpūtas“ - 16 atsavināšanu 

D. Reinika 

 

         

     Atklāti vārdiski balsojot: PAR – 8 (D. Reinika, S. Laizāns, I. Krūmiņa, L. Karloviča, Dz. 

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

novada dome NOLEMJ: 

 

      Pieņemt lēmumu Nr. 120 “Par  dzīvokļa īpašuma “Atpūtas” – 16 atsavināšanu” 

 

 

30. paragrāfs 

Par dzīvokļa īpašuma “Atpūtas“ - 8 atsavināšanu 

D. Reinika 

 

     Atklāti vārdiski balsojot: PAR – 8 (D. Reinika, S. Laizāns, I. Krūmiņa, L. Karloviča, Dz. 

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

novada dome NOLEMJ: 

 

      Pieņemt lēmumu Nr. 121 “Par  dzīvokļa īpašuma “Atpūtas” – 8 atsavināšanu” 

 

 

 

31. paragrāfs 

Par dzīvokļa īpašuma “Atpūtas“ - 6 atsavināšanu 

D. Reinika 

      

     Atklāti vārdiski balsojot: PAR – 8 (D. Reinika, S. Laizāns, I. Krūmiņa, L. Karloviča, Dz. 

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

novada dome NOLEMJ: 

 

      Pieņemt lēmumu Nr. 122 “Par  dzīvokļa īpašuma “Atpūtas” – 6 atsavināšanu” 

 

 

 

32. paragrāfs 

Par dzīvokļa īpašuma “Atpūtas“ - 2 atsavināšanu 

D. Reinika 

 

         

     Atklāti vārdiski balsojot: PAR – 8 (D. Reinika, S. Laizāns, I. Krūmiņa, L. Karloviča, Dz. 

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

novada dome NOLEMJ: 

 

      Pieņemt lēmumu Nr. 123 “Par  dzīvokļa īpašuma “Atpūtas” – 2 atsavināšanu” 
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33. paragrāfs 

Par dzīvokļa īpašuma “Atpūtas“ - 1 atsavināšanu 

D. Reinika 

 

             Atklāti vārdiski balsojot: PAR – 8 (D. Reinika, S. Laizāns, I. Krūmiņa, L. Karloviča, 

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

novada dome NOLEMJ: 

 

      Pieņemt lēmumu Nr. 124 “Par  dzīvokļa īpašuma “Atpūtas” – 1 atsavināšanu” 

 

 

          

 

34. paragrāfs 

Par dzīvokļa īpašuma “Atpūtas“ - 10 atsavināšanu 

D. Reinika 

 

          Atklāti vārdiski balsojot: PAR – 8 (D. Reinika, S. Laizāns, I. Krūmiņa, L. Karloviča, Dz. 

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

novada dome NOLEMJ: 

 

      Pieņemt lēmumu Nr. 125 “Par  dzīvokļa īpašuma “Atpūtas” – 10 atsavināšanu” 

 

 

 

 

35. paragrāfs 

Par dzīvokļa īpašuma “Spīdolas “ - 9 atsavināšanu 

D. Reinika 

 

 

          Atklāti vārdiski balsojot: PAR – 8 (D. Reinika, S. Laizāns, I. Krūmiņa, L. Karloviča, Dz. 

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

novada dome NOLEMJ: 

 

      Pieņemt lēmumu Nr. 126 “Par  dzīvokļa īpašuma “Spīdolas” – 9 atsavināšanu” 

  

 

36. paragrāfs 

Par ēkas “Bukaišu skola” - darbnīca , Bukaišu pagasts, Tērvetes novads,  

nomas tiesību izsoli   

D. Reinika 

 

     Tērvetes novada dome, izskatot sagatavoto lēmuma projektu ar ierosinājumu nodot 

iznomāšanai ēku “Bukaišu skola”- darbnīca, Bukaišu pagasts, Tērvetes novads, konstatēja:  

     Tērvetes novada pašvaldībai piederošā ēka “Bukaišu skola”- darbnīca, Bukaišu pagasts, 

Tērvetes novads, kadastra apzīmējums 4656 005 0086 010, 91,1 m2 platībā, netiek izmantota 

un nav nepieciešama Tērvetes novada pašvaldībai tās patstāvīgo funkciju izpildei, kamdēļ tā ir 

nododama nomā.  

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

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

nomas objekta nodošanu iznomāšanai pieņem iznomātājs. 
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     2. Šo Noteikumu 23. punkts nosaka, ka nomnieku noskaidro rakstiskā vai mutiskā izsolē, 

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

piemērojamo izsoles veidu. 

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

pieņemot lēmumu par piemērojamo izsoles veidu.  

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

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

institūciju. Iznomātājs komisijas sastāvā iekļauj iznomātāja vai tā padotībā esošu iestāžu 

pārstāvjus. Komisijas darbu vada iznomātāja iecelts komisijas priekšsēdētājs. 

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

locekļu sastāvā un ieceļams komisijas priekšsēdētājs. 

     Saskaņā ar Noteikumu 79. punktu un 3. nodaļu, nosacītās nomas maksas apmērs ir 

aprēķināts 8,20 EUR apmērā mēnesī (neieskaitot PVN).  

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

daļas 27. punktu, 2019. gada 19. septembra Finanšu komitejas lēmumu,Tērvetes novada dome, 

atklāti vārdiski balsojot: PAR - 8 (D. Reinika, S. Laizāns, I. Krūmiņa, L. Karloviča, Dz. Sirsone, 

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

 

     1. Nodot nomā, rīkojot mutisku izsoli, Tērvetes novada pašvaldībai piederošo ēku “Bukaišu 

skola”- darbnīca, Bukaišu pagasts, Tērvetes novads, kadastra apzīmējums 4656 005 0086 010.  

     2. Apstiprināt 1. punktā norādītā izsoles objekta izsoles sākumcenu 8,20 EUR (astoņi euro 

divdesmit centi) mēnesī, neieskaitot PVN.  

     3. Noteikt telpu iznomāšanas mērķi – komercdarbība. Objekts tiek iznomāts bez tiesībām to 

nodot apakšnomā.  

     4. Apstiprināt objekta izsoles komisiju šādā sastāvā: 

         4.1. Komisijas priekšsēdētājs – Tērvetes novada pašvaldības izpilddirektors Māris 

Berlands; 

         4.2. Komisijas locekļi Ivars Gorskis, Sandra Latiša. 

     5. Uzdot izsoles komisijai organizēt objekta nomas tiesību izsoli.  

     6. Apstiprināt objekta Nomas līguma projektu (2. pielikums).  

     7. Apstiprināt objekta izsoles noteikumus (3. pielikums).  

     8. Apstiprināt publicējamo informāciju Tērvetes novada domes tīmekļa vietnē (4. pielikums) 

 

 

37. paragrāfs 

Par nekustamā īpašuma „Atpūtas ” - 9,  

Tērvetes pagasts, Tērvetes novads, atsavināšanu 

D. Reinika 

 

Tērvetes novada dome ir izskatījusi Tērvetes novada domes Attīstības nodaļas iesniegto 

ierosinājumu atsavināt Tērvetes novada pašvaldībai piederošo nekustamo īpašumu „Atpūtas” - 

9, Tērvetes pagasts, Tērvetes novads, kadastra Nr. 4688 900 0392. 

Izskatot minēto ierosinājumu,  Tērvetes novada dome konstatēja: 

Tērvetes novada pašvaldībai Tērvetes pagasta zemesgrāmatas nodalījumā Nr. 

100000000647-9 ir nostiprinātas īpašuma tiesības uz nekustamo īpašumu „Atpūtas” - 9, 

Tērvetes pagasts, Tērvetes novads, sastāvošu no trīs istabu dzīvokļa ar kopējo platību 71,9 m2, 

un pie dzīvokļa īpašuma piederošām kopīpašuma 7190/96120 domājamām daļām no 

daudzdzīvokļu mājas, kadastra apzīmējums 4688 002 0031 001, un zemes gabala, kadastra 

apzīmējums 4688 002 0031,  par ko izsniegta Zemesgrāmatu apliecība. 

Minētais īpašums pašreiz netiek izmantots (nav izīrēts) un nav nepieciešams pašvaldībai tās 

patstāvīgo funkciju izpildei.  
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Ņemot vērā augstāk minētos apstākļus, lai lietderīgāk apsaimniekotu pašvaldības nekustamo 

īpašumu, kā visizdevīgākā pašvaldības rīcība ir atzīstama augstāk minētā nekustamā īpašuma 

atsavināšana.  

Saskaņā ar 2019. gada 26. jūnija veikto tirgus novērtējumu, ko veicis SIA “Ober Haus 

Vērtēšanas Serviss”, sertificēts nekustamo īpašumu vērtētājs Diāna Štāle, īpašuma vērtētāja 

profesionālās kvalifikācijas sertifikāts Nr. 71, nekustamā īpašuma „Atpūtas” - 9, Tērvetes 

pagasts, Tērvetes novads, tirgus vērtība ir noteikta 3800 EUR (trīs  tūkstoši astoņi simti euro) 

apmērā. 

Ņemot vērā augstāk norādītos lietas faktiskos apstākļus un pamatojoties uz Publiskas personas 

mantas atsavināšanas likuma 4.; 5.; 8.; 9.; 10. un 11. pantiem, likuma „Par pašvaldībām” 21. 

pantu un LR MK 01.02.2011. noteikumiem Nr. 109 “Kārtība, kādā atsavināma publiskas 

personas manta”, 2019. gada 19. septembra Finanšu komitejas lēmumu,  Tērvetes novada dome,  

atklāti vārdiski balsojot: PAR – 8 (D. Reinika, S. Laizāns, I. Krūmiņa, L. Karloviča, Dz. 

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

 

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

nekustamo īpašumu „Atpūtas” - 9, Tērvetes pagasts, Tērvetes novads, sastāvošu no trīs istabu 

dzīvokļa ar kopējo platību 71,9 m2, un pie dzīvokļa īpašuma piederošām kopīpašuma 

7190/96120 domājamām daļām no daudzdzīvokļu mājas, kadastra apzīmējums 4688 002 0031 

001, un zemes gabala, kadastra apzīmējums 4688 002 0031. 

2. Apstiprināt nekustamā īpašuma „Atpūtas” - 9, Tērvetes pagasts, Tērvetes novads, 

izsoles noteikumus (lēmuma pielikumā), nosakot izsoles nosacīto sākumcenu  3800 EUR (trīs 

tūkstoši astoņi simti euro). 

3. Apstiprināt nekustamā īpašuma „Atpūtas” - 9, Tērvetes pagasts, Tērvetes novads, 

izsoles komisiju šādā sastāvā:  

          1)izsoles komisijas priekšsēdētājs – Tērvetes novada pašvaldības izpilddirektors  

Māris Berlands, 

     2) izsoles komisijas locekļi –  

  domes jurists Ivars Gorskis, 

 domes ekonomiste Sandra Latiša. 

4. Publicēt sludinājumu par Tērvetes novada pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma 

„Atpūtas” - 9, Tērvetes pagasts, Tērvetes novads, izsoli Tērvetes novada pašvaldības tīmekļa 

vietnē www.tervetesnovads.lv, oficiālajā izdevumā  „Latvijas Vēstnesis”. 

 

 

 

 

38. paragrāfs 

Par nekustamā īpašuma “Kauliņi”, Augstkalnes pagastā,  

Tērvetes novadā, atsavināšanu 

D. Reinika 

 

Tērvetes novada dome ir izskatījusi Attīstības nodaļas iesniegto ierosinājumu atsavināt 

Tērvetes novada pašvaldībai piederošo nekustamo īpašumu „Kauliņi”, Augstkalnes pagasts, 

Tērvetes novads, kadastra Nr.4644 005 0376. 

Izskatot minēto ierosinājumu, Tērvetes novada dome konstatēja: 

Tērvetes novada pašvaldībai ir nostiprinātas īpašuma tiesības uz nekustamo īpašumu 

„Kauliņi”, Augstkalnes pagasts, Tērvetes novads, kadastra numurs 4644 005 0376, turpmāk 

tekstā – Nekustamais īpašums, sastāvošs no vienas zemes vienības ar kopējo platību ir 0,88 ha, 

tai skaitā lauksaimniecībā izmantojamā zeme 0,76 ha, meža zeme 0,12 ha, kadastra apzīmējums 

4644 005 0376, par ko izsniegta Zemesgrāmatu apliecība (Augstkalnes pagasta zemesgrāmatas 

nodalījums Nr.1000 0057 0610). 
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     Nekustamais īpašums pašreiz ir nodots nomā, kura nomas tiesības izbeidzas ar 2019. gada 

15. novembri. Nekustamais īpašums nav nepieciešams Tērvetes novada pašvaldībai tās 

patstāvīgo funkciju izpildei.  

     Ņemot vērā iepriekš norādītos apstākļus, lai lietderīgāk apsaimniekotu pašvaldības 

nekustamo īpašumu, kā visizdevīgākā pašvaldības rīcība ir atzīstama Nekustamā īpašuma 

atsavināšana.  

     Saskaņā ar 2019. gada 11. jūlija Nekustamā īpašuma tirgus novērtējumu, ko atbilstoši 

Standartizācijas likumā paredzētajā kārtībā apstiprinātajiem Latvijas īpašuma vērtēšanas 

standartiem, veica SIA “INTERBALTIJA” sertificēts vērtētājs Arnis Zeilis (īpašumu vērtētāja 

profesionālās kvalifikācijas sertifikāts Nr. 23), tā tirgus vērtība ir noteikta 4 600 EUR apmērā.  

Ņemot vērā iepriekš norādītos lietas faktiskos apstākļus un pamatojoties uz Publiskas personas 

mantas atsavināšanas likuma 4.; 5.; 8.; 9.; 10. un 11. pantu, likuma „Par pašvaldībām” 21. panta 

pirmās daļas 27. punktu un LR Ministru kabineta 01.02.2011. noteikumiem nr. 109 “Kārtība, 

kādā atsavināma publiskas personas manta”, 2019. gada 19. septembra Finanšu komitejas 

lēmumu,  Tērvetes novada dome, atklāti vārdiski balsojot: PAR – 8 (D. Reinika, S. Laizāns, I. 

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

ATTURAS - nav, NOLEMJ: 

 

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

piederošo nekustamo īpašumu „Kauliņi”, Augstkalnes pagasts, Tērvetes novads, kadastra 

numurs 4644 005 0376, sastāvošu no vienas zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 4644 005 

0376, platība 0,88 ha. 

2. Apstiprināt nekustamā īpašuma „Kauliņi”, Augstkalnes pagasts, Tērvetes novads, 

izsoles noteikumus (lēmuma pielikumā), nosakot izsoles nosacīto sākumcenu 4600 EUR (četri 

tūkstoši seši simti euro 00 centi) apmērā. 

3. Apstiprināt nekustamā īpašuma „Kauliņi”, Augstkalnes pagasts, Tērvetes novads, 

izsoles komisiju šādā sastāvā:  

1) izsoles komisijas priekšsēdētājs – Tērvetes novada pašvaldības izpilddirektors 

Māris Berlands, 

               2) izsoles komisijas locekļi –  

  Tērvetes novada pašvaldības jurists Ivars Gorskis, 

  Tērvetes novada domes ekonomiste Sandra Latiša.  

 

4. Publicēt sludinājumu par Tērvetes novada pašvaldībai piederošā nekustamā 

īpašuma „Kauliņi”, Augstkalnes pagasts, Tērvetes novads, izsoli Tērvetes novada pašvaldības 

tīmekļa vietnē www.tervetesnovads.lv, oficiālajā izdevumā „Latvijas Vēstnesis”.  

 

  

 

 

39. paragrāfs 

Par pilnvarojuma līguma slēgšanu par dzīvojamo māju pārvaldīšanu 
D. Reinika 

 

 

          Atklāti vārdiski balsojot: PAR – 8 (D. Reinika, S. Laizāns, I. Krūmiņa, L. Karloviča, Dz. 

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

novada dome NOLEMJ: 

 

      Pieņemt lēmumu Nr. 127 “Par pilnvarojuma līguma slēgšanu par dzīvojamo māju 

pārvaldīšanu” 

 

 

http://pro.nais.lv/naiser/text.cfm?Ref=0103012002103132796&Req=0103012002103132796&Key=0103011998101432772&Hash=
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40. paragrāfs 

Par nomas tiesību izsoles organizēšanu zemes vienībai “Lintes” 

D. Reinika 

 

Izskatot iesniegto lēmuma projektu par nomas tiesību izsoles organizēšanu Tērvetes novada 

pašvaldības lauksaimniecībā izmantojamai zemes vienībai  „Lintes”, Bukaišu pagasts, Tērvetes 

novads, kadastra apzīmējums 4644 001 0108, pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14. 

panta pirmās daļas 2. punktu un 21. panta pirmās daļas 27. punktu, LR Ministru kabineta 2018. 

gada 19. jūnija noteikumiem Nr. 350 „Publiskas personas zemes nomas un apbūves tiesības 

noteikumi”, ievērojot Tērvetes novada domes apstiprināto nomas pakalpojumu maksas cenrādi 

(apstiprinātais nomas maksas apmērs par lauksaimniecībā izmantojamo zemi Bukaišu pagastā ir 

noteikts 120,00 EUR par ha  un 2019 gada 19. septembra Tērvetes novada domes  Finanšu 

komitejas lēmumu, Tērvetes novada dome, atklāti balsojot: PAR - 8 (D. Reinika, S. Laizāns, I. 

Krūmiņa, L. Karloviča, Dz. Sirsone, M. Darguža, A. Miķelsons, I. Vēveris), PRET - nav, 

ATTURAS - nav,  NOLEMJ:  

 

1. Organizēt Tērvetes novada pašvaldības lauksaimniecībā izmantojamās zemes vienības daļai 

„Lintes”, Bukaišu pagasts, Tērvetes novads, kadastra apzīmējums 4656 004 0034, 2,00 ha 

platībā, nomas tiesību izsoli, nosakot nomas maksas sākumcenu 240,00 EUR (divi simti 

četrdesmit euro 00 centi) gadā, neskaitot pievienotās vērtības nodokli. 

2. Apstiprināt publicējamo informāciju par nomas tiesību izsoli (lēmuma pielikumā). 

3. Apstiprināt nomas tiesību izsoles nolikumu (nomas tiesību izsoles nolikums pielikumā). 

4. Apstiprināt objekta izsoles komisiju šādā  sastāvā:  

   4.1. Komisijas priekšsēdētājs – Tērvetes novada pašvaldības izpilddirektors Māris Berlands; 

   4.2. komisijas locekļi: Tērvetes novada domes ekonomiste Sandra Latiša, 

                                        Tērvetes novada domes jurists Ivars Gorskis. 

5. Uzdot izsoles komisijai veikt visas nepieciešamās darbības nomas tiesību izsoles 

organizēšanai un rīkot nomas tiesību izsoli saskaņā ar šī lēmuma un tā pielikumu noteikumiem.  

 

 

 

 

41. paragrāfs 

Par atpakaļpirkuma tiesību izmantošanu uz nekustamo īpašumu “Tērvetes līči” 

D. Reinika 

 

          Atklāti vārdiski balsojot: PAR – 8 (D. Reinika, S. Laizāns, I. Krūmiņa, L. Karloviča, Dz. 

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

novada dome NOLEMJ: 

 

      Pieņemt lēmumu Nr. 128 “Par atpakaļpirkuma tiesību izmantošanu uz nekustamo īpašumu 

“Tērvetes līči”” 

 

42. paragrāfs 

Par Valsts mērķdotācijas sadalījumu izglītības iestādēm 

D. Reinika 

 

     Tērvetes novada  dome ir izskatījusi izglītības darba koordinatores Initas Rozes iesniegumu 

par Valsts piešķirtās mērķdotācijas sadalījuma apmēru katrai Tērvetes novada izglītības iestādei 

pedagogu algām 2019./2020. m. g. 1. semestrim. 
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     Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15. panta pirmās daļas 4. punktu, ievērojot 

Tērvetes novada domes 2018. gada 4. oktobra  noteikumu “Kārtība, kādā sadala valsts budžeta  

 

mērķdotāciju izglītības iestādēm pedagogu darba samaksai Tērvetes novadā” 2. un 9. punktu, 

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

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

nav,  NOLEMJ: 

 

   Apstiprināt Valsts piešķirto mērķdotāciju Tērvetes novada izglītības iestāžu pedagogu 

algām 2019. gada septembrim – decembrim (4 mēneši) šādā apmērā: 

 

 

 Augstkalnes vidusskola 

ar pirmsskolas izglītības 

grupām „Zvaniņi”  

Annas Brigaderes 

pamatskola ar 

pirmsskolas izglītības 

grupām „Sprīdītis” 

Vispārizglītojošo 

pamatizglītības un vidējās 

izglītības programmu 

īstenošanai  

68 252 59 142 

Tarifikācijās neiestrādātais 

finansējums  

688 596 

Pirmsskolas izglītības 

programmu bērniem no 

piecu gadu vecuma 

īstenošanai  

 

11 473 12 867 

Tarifikācijās neiestrādātais 

finansējums 

116 132 

Interešu izglītības 

programmu īstenošanai 

3780 3289 

Tarifikācijās neiestrādātais 

finansējums 

37 32 

Kopā: 84 346 76 058 

 

 

 

43. paragrāfs 

Par Tērvetes novada izglītojamo izmaksu apstiprināšanu  

D. Reinika 

 

      Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām" 15. panta pirmās daļas 4. punktu un 21. pantu, 

Ministru kabineta 2016. gada 28. jūnija noteikumiem Nr. 418 „Kārtība, kādā veicami 

pašvaldību savstarpējie norēķini par izglītības iestāžu sniegtajiem pakalpojumiem”, Tērvetes 

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

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

NOLEMJ: 
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Sākot ar 2019. gada 1. septembri apstiprināt izglītojamo izmaksas Tērvetes novada 

pašvaldības izglītības iestādēs saskaņā ar lēmuma pielikumā pievienoto izdevumu tāmi šādos 

apmēros: 

1.  Augstkalnes vidusskolā ar pirmsskolas izglītības grupu “Zvaniņi” – 95,26  EUR mēnesī. 

2.  Annas Brigaderes pamatskolā ar pirmsskolas izglītības grupu „Sprīdītis”-  103,09 EUR 

mēnesī. 

 

 

Sēdi slēdz plkst. 11.45 

Nākošā sēde 2019. gada  31. oktobrī 

 

Sēdes vadītāja                                                                                        D. Reinika 

 

Protokola parakstīšanas datums  27.09.2019. 

 

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 26. septembrī                                                                                       Nr. 97 

                                                                                                          (protokols Nr. 15, 1. §) 

 

Par nekustamā īpašuma „Atvari” sadalīšanu, nosaukuma un zemes lietošanas mērķa 

piešķiršanu 

 

 

 

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

īpašuma „Atvari”, Zelmeņi, Tērvetes pagasts, Tērvetes novads, sadalīšanu, nosaukuma un zemes 

lietošanas mērķa piešķiršanu. 

Izskatot iepriekš minēto ierosinājumu, Tērvetes novada dome konstatēja: 

Nekustamais īpašums „Atvari”, Zelmeņi, Tērvetes pagasts, Tērvetes novads, pieder /Vārds 

Uzvārds/  un sastāv no trīs zemes vienībām ar /kadastra apzīmējums/, /kadastra apzīmējums/, un 

/kadastra apzīmējums/ ar to kopējo platību 2,47 ha. /Vārds Uzvārds/ īpašuma tiesības uz nekustamo 

īpašumu „Atvari”, Zelmeņi, Tērvetes pagasts, Tērvetes novads, reģistrētas Tērvetes pagasta 

/zemesgrāmatas nodalījuma numurs/. 

Savā iesniegumā /Vārds Uzvārds/ norāda, ka vēlas no tam piederošā zemes īpašuma „Atvari”, 

Zelmeņi, Tērvetes pagasts, Tērvetes novads, atdalīt visu zemes vienību ar /kadastra apzīmējums/, 

kopplatībā 1,5 ha, piešķirt tai jaunu nosaukumu un zemes lietošanas mērķi. 

Ņemot vērā minētos lietas faktiskos apstākļus ir konstatējams, ka pēc Zemes ierīcības likuma 8. 

panta nosacījumiem, zemes ierīcības projekta izstrāde visas zemes vienības ar /kadastra apzīmējums/  

atdalīšanai no nekustamā īpašuma „Atvari” nav nepieciešama. 

Ievērojot minēto un pamatojoties uz Nekustamā īpašuma valsts kadastra likumu, Zemes ierīcības 

likumu, likuma „Par pašvaldībām” 21. pantu un LR MK 20.06.2006. noteikumiem Nr. 496 

„Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu 

noteikšanas un maiņas kārtība”, Tautsaimniecības un attīstības komitejas 2019. gada 19. septembra 

lēmumu, atklāti vārdiski balsojot: PAR - 8 (D. Reinika, S. Laizāns, I. Krūmiņa, L. Karloviča, Dz. 

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

NOLEMJ: 

 

  

 

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

/kadastra numurs/, visu zemes vienību ar /kadastra apzīmējums/  – 1,5 ha platībā. 
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 2. No nekustamā īpašuma „Atvari”, Zelmeņi, Tērvetes pagasts, Tērvetes novads, /kadastra 

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

„Žubītes”, Tērvetes pagasts, Tērvetes novads, un visā tās platībā (1,5 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 26. septembrī                                                                                       Nr. 98 

                                                                                                          (protokols Nr. 15, 2. §) 

 

Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu, nekustamo īpašumu “Liellejiņas” un 

“Jaunlejiņas” robežu pārkārtošanu un lietošanas mērķa piešķiršanu 

 

 

 

Tērvetes novada dome ir izskatījusi Tērvetes novada domes Attīstības nodaļas sagatavoto lēmuma 

projektu par izstrādātā zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamo īpašumu „Liellejiņas”, 

/kadastra numurs/  ar /kadastra apzīmējums/, un “Jaunlejiņas”, /kadastra numurs/ ar /kadastra 

apzīmējums/, Tērvetes pagasts, Tērvetes novads, robežu pārkārtošanai un lietošanas mērķu 

piešķiršanu pārkārtotajiem zemes gabaliem.  

Izskatot lēmuma projektu un izstrādāto zemes ierīcības projektu, Tērvetes novada dome 

konstatēja: 

Nekustamais īpašums “Liellejiņas”, Tērvetes pagasts, Tērvetes novads, /kadastra numurs/, sastāv 

no divām zemes vienībām. Zemes ierīcības projekts ir izstrādāts zemes vienībai ar /kadastra 

apzīmējums/, kopplatībā 6,89 ha. Nekustamais īpašums “Jaunlejiņas”, /kadastra numurs/, sastāv no 

vienas zemes vienības, /kadastra apzīmējums/, kopplatībā 0,6443 ha. Visi norādītie nekustamie 

īpašumi pieder /Vārds Uzvārds/. /Vārds Uzvārds/ īpašuma tiesības uz nekustamo īpašumu 

“Jaunlejiņas”, Tērvetes pagasts, Tērvetes novads, reģistrētas Dobeles zemesgrāmatu nodaļā Tērvetes 

pagasta /zemesgrāmatas nodalījuma numurs/, un uz nekustamo īpašumu “Liellejiņas”, Tērvetes 

pagasts, Tērvetes novads, reģistrētas Dobeles zemesgrāmatu nodaļā Tērvetes  pagasta  

/zemesgrāmatas nodalījuma numurs/.  

Nekustamo īpašumu “Liellejiņas” un “Jaunlejiņas” īpašnieks /Vārds Uzvārds/ vēlas veikt robežu 

pārkārtošanu starp šiem īpašumiem un izveidot divus īpašumus atbilstoši izstrādātajam zemes 

ierīcības projektam. 

    Zemes ierīcības projektu ir izstrādājis SIA „Rūķis AG” sertificēts zemes ierīkotājs Baiba 

Eglīte, sertifikāta sērija BA Nr.106, atbilstoši normatīvo aktu nosacījumiem. 

Zemes ierīcības projekts paredz: 

No īpašuma “Liellejiņas” zemes vienības ar /kadastra apzīmējums/ nodalīt zemes gabalu 0,2517 

ha platībā un pievienot blakus esošā īpašuma “Jaunlejiņas” zemes vienībai ar /kadastra apzīmējums/; 

Zemes ierīcības projekts konkretizēt nekustamā īpašuma apgrūtinājumus un tajā paredzētie 

pasākumi atbilst Tērvetes novada teritorijas plānojumam.  

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 
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nepieciešams, izdod administratīvo aktu par adreses vai nosaukuma piešķiršanu, ja pēc zemes 

ierīcības darbiem paredzēts izveidot jaunu adresācijas objektu un nekustamā īpašuma lietošanas 

mērķu noteikšanu vai maiņu. 

Ņemot vērā norādītos lietas faktiskos apstākļus, 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”, Tautsaimniecības un attīstības komitejas 2019. gada 19. septembra 

lēmumu, Tērvetes novada dome, atklāti vārdiski balsojot: PAR - 8 (D. Reinika, S. Laizāns, 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) nekustamo īpašumu 

“Liellejiņas” un “Jaunlejiņas” Tērvetes pagasts, Tērvetes novads, robežu pārkārtošanai. 

2. Noteikt jauni izveidotajai zemes vienībai “Liellejiņas”, Tērvetes pagasts, Tērvetes novads, 

/kadastra apzīmējums/, visā tās platībā (6,64 ha) nekustamā īpašuma lietošanas mērķi – zeme, uz 

kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība (NĪLM kods – 0101). 

3. Noteikt jauni izveidotajai zemes vienībai “Jaunlejiņas”, Tērvetes pagasts, Tērvetes novads, 

/kadastra apzīmējums/, visā tās platībā (0,8960 ha) nekustamā īpašuma lietošanas mērķi – zeme, uz 

kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība (NĪLM kods - 0101). 

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

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

 

 

 

Domes priekšsēdētāja                                                                        D. Reinika 
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LATVIJAS REPUBLIKA 
TĒRVETES NOVADA DOME 

Reģ.Nr.90001465562 

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

e-pasts: tervetesnd@tervetesnd.lv 
 

 

TĒRVETES NOVADA TĒRVETES PAGASTĀ 

 

LĒMUMS 
 

 

2019. gada 26. septembrī                                                                                       Nr. 99 

                                                                                                          (protokols Nr. 15, 3. §) 

 

Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu, nekustamā īpašuma „Pļavenieki” 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 „Pļavenieki”, 

Tērvetes pagasts, Tērvetes novads, /kadastra numurs/, sadalīšanu, nosaukuma un lietošanas mērķu 

piešķiršanu sadalītajiem zemes gabaliem.  

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

dome konstatēja: 

Nekustamais īpašums „Pļavenieki”, Tērvetes pagasts, Tērvetes novads, /kadastra numurs/, pieder 

/Vārds Uzvārds/ un sastāv no vienas zemes vienības ar kopējo platību 67,0 ha.  

/Vārds Uzvārds/ īpašuma tiesības uz nekustamo īpašumu „Pļavenieki”, Tērvetes pagasts, Tērvetes 

novads, reģistrētas Tērvetes pagasta /zemesgrāmatas nodalījuma numurs/.  

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

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

ierīcības projektam. 

    Zemes ierīcības projektu ir izstrādājis SIA „LATĪPAŠUMS-MĒRNIECĪBAS BIROJS” 

sertificēts zemes mērnieks Inita Upena, sertifikāta sērija Nr. BA- 257, atbilstoši normatīvo aktu 

nosacījumiem.  

Zemes ierīcības projekts paredz sadalīt nekustamā īpašuma „Pļavenieki”, Tērvetes pagasts, 

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

45,1 ha platībā un Nr.2 – 14,1 ha platībā un Nr. 3- 7,8 ha platībā, un konkretizē nekustamā īpašuma 

apgrūtinājumus. Zemes ierīcības projektā paredzētie pasākumi atbilst Tērvetes novada teritorijas 

plānojumam.  

   Zemes ierīcības projekts paredz atdalāmajām zemes vienībām Nr. 2 /kadastra apzīmējums/ 

piešķirt jaunu nosaukumu – „Rakstnieces Krasts”, Tērvetes pagasts, Tērvetes novads, zemes vienībai 

Nr. 3 /kadastra apzīmējums/ piešķirt jaunu nosaukumu – „Lejas Pļavenieki”, Tērvetes pagasts, 

Tērvetes novads, /kadastra apzīmējums/, bet zemes vienībai Nr.1 /kadastra apzīmējums/ atstāt 

iepriekšējo nosaukumu un adresi – “Pļavenieki”, Tērvetes 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”,  Tautsaimniecības un attīstības komitejas 2019. gada 19. septembra 

lēmumu, Tērvetes novada dome, atklāti vārdiski balsojot: PAR - 8 (D. Reinika, S. Laizāns, 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 „Pļavenieki”, Tērvetes pagasts, Tērvetes novads, zemes vienību ar /kadastra apzīmējums/ 

trīs atsevišķās zemes vienībās: Nr. 1, /kadastra apzīmējums/, 45,1 ha platībā, Nr. 2, /kadastra 

apzīmējums/, 14,1 ha platībā un Nr.3, /kadastra apzīmējums/, 7,8 ha platībā. 

2. Piešķirt sadalītajam nekustamajam īpašumam „Pļavenieki”, Tērvetes pagasts, Tērvetes 

novads, sekojošus nosaukumus, adreses, un lietošanas mērķus: 

   2.1. Paliekošajai zemes vienības daļai Nr. 1 ar /kadastra apzīmējums/, kopējā platība 45,1 ha, 

atstāt iepriekšējo nosaukumu un adresi – „Pļavenieki”, Tērvetes pagasts, Tērvetes novads, un visā 

tās platībā ( 45,1 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 14,1 ha, piešķirt 

jaunu nosaukumu – „Rakstnieces Krasts”, Tērvetes pagasts, Tērvetes novads, un visā tās platībā 

(14,1 ha) noteikt nekustamā īpašuma lietošanas mērķi – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība 

ir mežsaimniecība (NĪLM kods - 0201); 

  2.3. Atdalītajai zemes vienībai Nr. 3 ar /kadastra apzīmējums/, kopējā platība 7,8 ha, piešķirt 

jaunu nosaukumu – „Lejas Pļavenieki”, Tērvetes  pagasts, Tērvetes novads, un visā tās platībā (7,8 

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 26. septembrī                                                                                       Nr. 100 

                                                                                                          (protokols Nr. 15, 4. §) 

 

Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu, nekustamā īpašuma „Tariņi” 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 „Tariņi”, 

Bukaišu pagasts, Tērvetes novads, /kadastra numurs/, sadalīšanu, nosaukuma un lietošanas mērķu 

piešķiršanu sadalītajiem zemes gabaliem.  

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

dome konstatēja: 

Nekustamais īpašums „Tariņi”, Bukaišu pagasts, Tērvetes novads, /kadastra numurs/, pieder 

/Vārds Uzvārds/ un sastāv no trīs zemes vienībām ar kopējo platību 30,21 ha.  

/Vārds Uzvārds/ īpašuma tiesības uz nekustamo īpašumu „Tariņi”, Bukaišu pagasts, Tērvetes 

novads, reģistrētas Bukaišu pagasta /zemesgrāmatas nodalījuma numurs/.  

Nekustamā īpašuma „Tariņi” īpašniece /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 „Tariņi”, Bukaišu pagasts, Tērvetes 

novads, zemes vienību ar /kadastra apzīmējums/, divās atsevišķās zemes vienībās, Nr. 1 – 11,2 ha 

platībā un Nr.2 – 2,8 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 – „Jaunruči”, Bukaišu pagasts, Tērvetes novads, bet zemes vienībai Nr. 1 

/kadastra apzīmējums/  atstāt iepriekšējo nosaukumu un adresi – “Tariņi”, Bukaišu 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 

ierīcības darbiem paredzēts izveidot jaunu adresācijas objektu un nekustamā īpašuma lietošanas 

mērķu noteikšanu vai maiņu. 
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    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”, Tautsaimniecības un attīstības komitejas 2019. gada 19. septembra 

lēmumu, Tērvetes novada dome, atklāti vārdiski balsojot: PAR - 8 (D. Reinika, S. Laizāns, 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 „Tariņi”, Bukaišu pagasts, Tērvetes novads, zemes vienību ar /kadastra apzīmējums/  divās 

atsevišķās zemes vienībās: Nr. 1, /kadastra apzīmējums/, 11,2 ha platībā un Nr. 2, /kadastra 

apzīmējums/, 2,8 ha platībā. 

2. Piešķirt sadalītajam nekustamajam īpašumam „Tariņi”, Bukaišu pagasts, Tērvetes novads, 

sekojošus nosaukumus, adreses, un lietošanas mērķus: 

2.1. Paliekošajai zemes vienības daļai Nr. 1 ar /kadastra apzīmējums/, kopējā platība 11,20 ha, 

atstāt iepriekšējo nosaukumu un adresi – „Tariņi”, Bukaišu pagasts, Tērvetes novads, un visā tās 

platībā (11,20 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 2,80 ha, piešķirt 

jaunu nosaukumu – „Jaunruči”, Bukaišu pagasts, Tērvetes novads, un visā tās platībā (2,80 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 26. septembrī                                                                                       Nr. 101 

                                                                                                          (protokols Nr. 15, 5. §) 

 

Par nomas tiesību daļēju pārtraukšanu 

 

 

Tērvetes novada dome, izskatot /Vārds Uzvārds/, /personas kods/, 2019. gada 09. septembra 

iesniegumu ar atteikumu izmantot piešķirtās nomas tiesības uz pašvaldībai piekrītošo zemes gabala 

“Viesturi”, Tērvetes pagasts, Tērvetes novads, /kadastra apzīmējums/, daļu 1,517 ha platībā no 

kopējās iznomātās platības 1,627 ha, konstatēja: 

/Vārds Uzvārds/ ir piešķirta nomā un viņš izmanto zemes gabala “Viesturi”, Tērvetes pagasts, 

Tērvetes novads, /kadastra apzīmējums/, daļu 1,627 ha platībā. /Vārds Uzvārds/ vēlas daļēji 

atteikties no iznomātā zemes gabala daļas nomas tiesībām, turpinot nomāt no pašvaldības zemes 

gabala “Viesturi”, Tērvetes pagasts, Tērvetes novads, /kadastra apzīmējums/, daļu 0,11 ha platībā. 

Saskaņā ar Noteikumu 30.2. un 31. punktu un Tērvetes novada pašvaldības 2019. gada 11. 

janvāra saistošo noteikumu Nr. 1 “Tērvetes novada pašvaldībai piekrītošo un piederošo neapbūvētu 

zemesgabalu nomas maksas noteikšanas kārtība” 3. punktu, nomas maksa par zemes gabala nomu 

ir nosakāma 0,5 % no zemesgabala kadastrālās vērtības gadā, bet ne mazāk kā 7 euro gadā, neskaitot 

PVN. 

Vadoties no minētā un papildus pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21. pantu, LR MK 

2018. gada 19. jūnija noteikumu Nr. 350 “Publiskas personas zemes nomas un apbūves tiesības 

noteikumi” 28. punktu, Tautsaimniecības un attīstības komitejas 2019. gada 19. septembra lēmumu, 

Tērvetes novada dome,  atklāti vārdiski balsojot: PAR – 8 (D. Reinika, S. Laizāns, I. Krūmiņa, L. 

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

NOLEMJ: 

 

1. Ar 2019. gada 01. oktobri pārtraukt /Vārds Uzvārds/, /personas kods/, piešķirtās nomas 

tiesības uz pašvaldībai piekritīgo zemes gabala “Viesturi”, Tērvetes pagasts, Tērvetes novads, 

/kadastra apzīmējums/, daļu 1,517 ha platībā. 

2. Pārjaunot ar /Vārds Uzvārds/, /personas kods/, noslēgto zemes nomas līgumu par Tērvetes 

novada pašvaldībai piekritīgās zemes vienības “Viesturi”, Tērvetes pagasts, Tērvetes novads, 

/kadastra apzīmējums/, daļas nomu uz šādiem noteikumiem: 

2.1. zemes gabala platība 0,11 ha; 

2.2. zemes gabala izmantošanas mērķis – personiskās palīgsaimniecības vajadzībām; 

2.3. nomas līguma termiņš - 5 (pieci) gadi; 
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2.4. nomas maksa 0,5 % apmērā no zemes gabala kadastrālās vērtības gadā, bet ne mazāk kā 7 

euro gadā, neieskaitot PVN;  

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

3. Uzdot Tērvetes novada Attīstības nodaļas nekustamo īpašumu speciālistei Andrai Šafarei 

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

nomas un apbūves tiesības noteikumi” atbilstoša zemes nomas līgumu projektu sagatavošanu. 

4. Pilnvarot Tērvetes novada pašvaldības izpilddirektoru Māri Berlandu noslēgt lēmumam un 

Ministru kabineta 19.06.2018. noteikumiem Nr. 350 „Publiskas personas zemes nomas un apbūves 

tiesības noteikumi” atbilstošu zemes nomas līgumu un veikt lēmuma izpildes kontroli. 

5. 10 (desmit) darba dienu laikā pēc tam, kad noslēgts un stājies spēkā zemes nomas līgums, 

publicēt informāciju par noslēgto zemes nomas līgumu Tērvetes novada pašvaldības tīmekļa vietnē 

www.tervetesnovads.lv. 

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

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

 

 

Domes priekšsēdētāja                                                                        D. Reinika 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.tervetesnovads.lv/
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LATVIJAS REPUBLIKA 
TĒRVETES NOVADA DOME 

Reģ.Nr.90001465562 

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

e-pasts: tervetesnd@tervetesnd.lv 
 

 

TĒRVETES NOVADA TĒRVETES PAGASTĀ 

 

LĒMUMS 
 

 

2019. gada 26. septembrī                                                                                       Nr. 102 

                                                                                                          (protokols Nr. 15, 6. §) 

 

Par lēmuma daļēju atcelšanu un kadastra datu labošanu 

 

 

Tērvetes novada dome ir izvērtējusi Valsts zemes dienesta sniegto informāciju Nr. 2-04-Z/539 

26.08.2019. par to, ka Valsts zemes dienests, veicot Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas 

sistēmā reģistrēto datu pārbaudi atbilstoši arhīva glabātavā esošajiem dokumentiem, ir konstatējis, 

ka:  

1) Kadastra informācijas sistēmā ir reģistrēta zemes vienība ar /kadastra apzīmējums/, 0,02 ha 

platībā, kas iekļauta nekustamā īpašuma “Pagasta ceļš Līvas - Vītoli”, Tērvetes pagasts, Tērvetes 

novads, /kadastra numurs/, sastāvā. Pamatojoties uz Tērvetes novada domes 2008. gada 16. 

septembra lēmumu Nr. 9 (11. paragrāfs, 6.3.p. Autoceļi) “Par Tērvetes pagasta lauku apvidus zemes 

piekritību Tērvetes novada pašvaldībai un lauku apvidus zemes nodošanu zemes reformas 

pabeigšanai” minētā zemes vienība piekrīt Tērvetes novada pašvaldībai un ir ierakstāma 

zemesgrāmatā uz pašvaldības vārda. 

2) Kadastra informācijas sistēmā ir reģistrēta zemes vienība ar /kadastra apzīmējums/, 0,6 ha 

platībā, kura iekļauta nekustamā īpašuma “Līvas”, Tērvetes pagasts, Tērvetes novads, /kadastra 

numurs/, sastāvā. Zemes vienībai ar /kadastra apzīmējums/ robežas ierādītas 1992. gada 10. jūnijā 

atbilstoši tiesiskā pamatojuma dokumentiem. Saskaņā ar apstiprināto 1995. gada 12. jūnija zemes 

robežu plānu zemes vienībai ar /kadastra apzīmējums/ noteikts nekustamā īpašuma  objekta 

apgrūtinājums - ceļa servitūts 0,03 km garumā. Ceļa servitūts atzīmes veidā nostiprināts Zemgales 

rajona tiesas zemesgrāmatu nodaļas Tērvetes pagasta /zemesgrāmatas nodalījums numurs/. 

Valsts zemes dienesta Zemgales reģionālā nodaļa, izvērtējot Kadastra informācijas sistēmas 

telpiskos datos reģistrēto zemes vienības ar /kadastra  apzīmējums/  attēlojumu, ir secinājusi, ka ceļa 

servitūta aizņemtā platība un attēlojums veido savstarpēju pārklājumu ar zemes vienību ar /kadastra 

apzīmējums/ un neatbilst aktuālajam zemes robežu plānam, kamdēļ ir ierosinājusi Tērvetes novada 

pašvaldībai pārskatīt Tērvetes novada domes 2008. gada 16. septembra lēmumā Nr. 9 ( 11. paragrāfs, 

6.3. Autoceļi) ”Par Tērvetes pagasta lauku apvidus zemes piekritību Tērvetes novada pašvaldībai un 

lauku apvidus zemes nodošanu zemes reformas pabeigšanai” noteikto zemes vienības ar /kadastra 

apzīmējums/ piekritību Tērvetes novada pašvaldībai. 

Pēc norādītā, Tērvetes novada dome atzīst, ka Tērvetes novada domes 2008. gada 16. septembra 

lēmums Nr. 9 ( 11. paragrāfs, 6.3. Autoceļi) ”Par Tērvetes pagasta lauku apvidus zemes piekritību 

Tērvetes novada pašvaldībai un lauku apvidus zemes nodošanu zemes reformas pabeigšanai” ir 
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pārskatāms un zemes vienība ar /kadastra apzīmējums/ ir dzēšama no Kadastra informācijas sistēmas 

datiem. 

 Ņemot vērā norādītos apstākļus, papildus pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21. panta 

pirmās daļas 27. punktu un ievērojot Tērvetes novada domes Tautsaimniecības un attīstības 

komitejas 2019. gada 19. septembra lēmumu, Tērvetes novada dome, atklāti vārdiski balsojot: PAR 

- 8 (D. Reinika, S. Laizāns, I. Krūmiņa, L. Karloviča, Dz. Sirsone, M. Darguža, A. Miķelsons, I. 

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

  

1. Atcelt Tērvetes novada domes 2008. gada 16. septembra lēmuma Nr. 9 (11. paragrāfs, 6.3. 

Autoceļi) ”Par Tērvetes pagasta lauku apvidus zemes piekritību Tērvetes novada pašvaldībai un 

lauku apvidus zemes nodošanu zemes reformas pabeigšanai” 6.3.56. apakšpunktu. 

2. Atbalstīt Valsts zemes dienesta Zemgales reģionālās nodaļas ierosinājumu dzēst zemes 

vienību ar /kadastra apzīmējums/, “Pagasta ceļš Līvas - Vītoli”, Tērvetes pagasts, Tērvetes novads, 

no Kadastra informācijas sistēmas datiem. 

 

 

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 26. septembrī                                                                                       Nr. 103 

                                                                                                          (protokols Nr. 15, 7. §) 

 

Par lēmuma precizēšanu 

 

Tērvetes novada dome, izskatot iesniegto lēmuma projektu par Tērvetes novada domes 2008. 

gada 16. septembra sēdes Nr. 9  lēmuma „Par Augstkalnes pagasta lauku apvidus zemes piekritību 

Tērvetes novada pašvaldībai un lauku apvidus  zemes  nodošanu zemes reformas pabeigšanai” (6. §) 

precizēšanu, un konstatējot, ka nekustamais īpašums „Galatrenči pašvaldība”, Augstkalnes pagasts, 

Tērvetes novads, /kadastra numurs/, sastāv no vienas zemes vienības – zemes vienības ar /kadastra 

apzīmējums/, platība 6,35 ha, pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21. pantu, Tautsaimniecības 

un attīstības komitejas 2019. gada 19. septembra lēmumu, atklāti vārdiski balsojot: PAR - 8 (D. 

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

PRET - nav, ATTURAS - nav, NOLEMJ:  

 

1. Precizēt Tērvetes novada domes 2008. gada 16. septembra sēdes Nr. 9., 6. § lēmumu „Par 

Augstkalnes pagasta lauku apvidus zemes piekritību Tērvetes novada pašvaldībai un lauku apvidus 

zemes nodošanu zemes reformas pabeigšanai”’, izsakot lēmuma lemjošās daļas 3.1.11. punktu šādā 

redakcijā: 

“3.1.11. „Galatrenči pašvaldības”, Augstkalnes pagasts, /kadastra numurs/, sastāvošs no vienas 

zemes vienības ar /kadastra apzīmējums/, platība 6,35 ha”. 

 

 

 

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 26. septembrī                                                                                       Nr. 104 

                                                                                                          (protokols Nr. 15, 8. §) 

 

Par zemes nomas līguma pagarināšanu 

 

 

Tērvetes novada dome, izskatot /Vārds Uzvārds/, /personas kods/, 2019. gada 22. jūlija 

iesniegumu par zemes nomas līguma pagarināšanu uz iznomāto neapbūvēto, lauksaimniecībā 

izmantojamo zemes daļu “Estrāde”, Tērvetes pagasts, Tērvetes novads, /kadastra apzīmējums/, 

0,11 ha platībā, kura darbības termiņš beidzas 2019. gada 31. decembrī, pamatojoties uz likuma 

„Par pašvaldībām” 21. panta pirmās daļas 14. punkta “a” apakšpunktu, kas nosaka, ka dome var 

izskatīt jebkuru jautājumu, kas ir attiecīgās pašvaldības pārziņā, turklāt tikai dome var noteikt, ja 

tas nav aizliegts vai noteikts ar likumiem vai Ministru kabineta noteikumiem, maksu par 

pašvaldības zemes, cita nekustamā un kustamā īpašuma lietošanu (iznomāšanu),  LR MK 2018. 

gada 19. jūnija noteikumu Nr.350 „Publiskas personas zemes nomas un apbūves tiesības 

noteikumi” 53. punktu, kas nosaka, ka iznomātājs, izvērtējot lietderības apsvērumus, var pieņemt 

lēmumu pagarināt nomas līguma termiņu (nerīkojot izsoli), ievērojot apstākļus, ka nomnieks ir 

labticīgi pildījis iepriekš noslēgto nomas līgumu, tai skaitā tam nav bijuši nomas maksas un 

nekustamā īpašuma nodokļa maksājumu kavējumi, zemesgabalu kopējā platība ir līdz 10 ha 

lauku teritorijā, kas tiek izmantoti lauksaimniecībā, papildus pamatojoties uz LR MK 2018. gada 

19. jūnija noteikumu Nr.350 „Publiskas personas zemes nomas un apbūves tiesības noteikumi” 

56. un 57. punktu un Tērvetes novada pašvaldības 2019. gada 11. janvāra saistošo noteikumu Nr. 

1 “Tērvetes novada pašvaldībai piekrītošo un piederošo neapbūvētu zemesgabalu nomas maksas 

noteikšanas kārtība” 3. punktu, kas paredz, ka nomas maksa par zemes gabala nomu ir nosakāma 

0,5 % no zemesgabala kadastrālās vērtības gadā, bet ne mazāk kā 7 euro gadā, neieskaitot PVN, 

ievērojot Tautsaimniecības un attīstības komitejas 2019. gada 19. septembra lēmumu, atklāti 

vārdiski balsojot: PAR – 8 (D. Reinika, S. Laizāns, I. Krūmiņa, L. Karloviča, Dz. Sirsone, M. 

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

 

1. Pagarināt (slēgt jaunu) zemes nomas līgumu ar /Vārds Uzvārds/, /personas kods/, par 

Tērvetes novada pašvaldībai piekritīgās zemes vienības daļas “Estrāde”, Tērvetes pagasts, 

Tērvetes novads, /kadastra numurs/, 0,11 ha platībā, nomu, nosakot: 

1.1.  zemes izmantošanas mērķi – personīgā palīgsaimniecība - mazdārziņš; 

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

1.3.  nomas maksu 0,5 % apmērā no zemes vienības kadastrālās vērtības gadā, bet ne mazāk 

kā 7 euro; 
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1.4. Nomnieks papildus nomas maksai maksā PVN un  nekustamā īpašuma nodokli. 

2. Uzdot Tērvetes novada Attīstības nodaļas nekustamo īpašumu speciālistei Andrai Šafarei 

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

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

sagatavošanu. 

3. Pilnvarot Tērvetes novada pašvaldības izpilddirektoru Māri Berlandu noslēgt lēmumam 

un Ministru kabineta 19.06.2018. noteikumiem Nr. 350 „Publiskas personas zemes nomas un 

apbūves tiesības noteikumi ” atbilstošus zemes nomas līgumus un veikt lēmuma izpildes kontroli. 

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

līgumi, publicēt informāciju par noslēgtajiem zemes nomas līgumiem Tērvetes novada 

pašvaldības tīmekļa vietnē www.tervetesnovads.lv. 

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

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

 

 

Domes priekšsēdētāja                                                                        D. Reinika 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.tervetesnovads.lv/


37 

 

                                            
 

 

 

 

 

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 26. septembrī                                                                                       Nr. 105 

                                                                                                          (protokols Nr. 15, 9. §) 

 

Par zemes nomas līguma noslēgšanu 

 

 

Tērvetes novada dome, izskatot /Vārds Uzvārds/, /personas kods/, 2019. gada 10. septembra 

iesniegumu ar lūgumu Tērvetes novada pašvaldībai iznomāt personiskās palīgsaimniecības 

vajadzībām zemes daļu 0,03 ha platībā pašvaldībai piederošajā zemes īpašumā “Estrāde ”, 

Tērvetes pagastā, konstatēja:  

Tērvetes novada pašvaldībai piederošajā zemes īpašumā “Estrāde”, Tērvetes pagasts, Tērvetes 

novads, /kadastra apzīmējums/, ir neiznomāta, Tērvetes novada pašvaldībai piederoša zemes 

vienības daļa 0,03 ha platībā (turpmāk tekstā - zemes gabals).  

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

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

par iznomājamo zemes gabalu zemes īpašumā “Estrāde”, Tērvetes pagasts, Tērvetes novads, tika 

publicēta pašvaldības tīmekļa vietnē www.tervetesnovads.lv. Pēc informācijas publicēšanas 

tīmekļa vietnē pieteicās tikai viens potenciālais zemes gabala nomnieks – /Vārds Uzvārds/, līdz 

ar to, atbilstoši Noteikumu 29.2. apakšpunktam un 32. punktam nav nepieciešams rīkot zemes 

gabala nomas tiesību izsoli. 

 Saskaņā ar Noteikumu 30.2. un 31. punktu, un Tērvetes novada pašvaldības 2019. gada 11. 

janvāra saistošo noteikumu Nr. 1 “Tērvetes novada pašvaldībai piekrītošo un piederošo 

neapbūvētu zemesgabalu nomas maksas noteikšanas kārtība” 3. punktu, nomas maksa par zemes 

gabala nomu ir nosakāma 0,5 % no zemesgabala kadastrālās vērtības gadā, bet ne mazāk kā 7 

euro gadā, neskaitot PVN. 

Pēc minētā un papildus pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21. panta pirmās daļas 27. 

punktu, LR MK 2018. gada 19. jūnija noteikumu Nr. 350 “Publiskas personas zemes nomas un 

apbūves tiesības noteikumi” 28. punktu, Tautsaimniecības un attīstības komitejas 2019. gada 19. 

septembra lēmumu, Tērvetes novada dome, atklāti vārdiski balsojot: PAR – 8 (D. Reinika, S. 

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

nav, ATTURAS – nav, NOLEMJ: 

 

1. Slēgt zemes nomas līgumu ar /Vārds Uzvārds/, /personas kods/, par Tērvetes novada 

pašvaldībai piekritīgās neiznomātās zemes vienības daļas “Estrāde”, Tērvetes pagasts, Tērvetes 

novads, 0,03 ha platībā, nomu ar šā gada 01. oktobri, nosakot: 

1.1. zemes izmantošanas mērķi – personiskās palīgsaimniecības vajadzībām; 
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1.2. nomas līguma termiņš - 5 (pieci)  gadi; 

1.3. nomas maksu 0,5 % apmērā no zemes vienības kadastrālās vērtības gadā, bet ne mazāk 

kā 7 euro gadā, neieskaitot PVN;  

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

2. Uzdot Tērvetes novada Attīstības nodaļas nekustamo īpašumu speciālistei Andrai Šafarei 

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

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

sagatavošanu. 

3. Pilnvarot Tērvetes novada pašvaldības izpilddirektoru Māri Berlandu noslēgt lēmumam 

un Ministru kabineta 19.06.2018. noteikumiem Nr. 350 „Publiskas personas zemes nomas un 

apbūves tiesības noteikumi ” atbilstošu zemes nomas līgumu un veikt lēmuma izpildes kontroli. 

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

publicēt informāciju par noslēgto zemes nomas līgumu Tērvetes novada pašvaldības tīmekļa 

vietnē www.tervetesnovads.lv. 

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

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

 

 

Domes priekšsēdētāja                                                                        D. Reinika 
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LATVIJAS REPUBLIKA 
TĒRVETES NOVADA DOME 

Reģ.Nr.90001465562 

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

e-pasts: tervetesnd@tervetesnd.lv 
 

 

TĒRVETES NOVADA TĒRVETES PAGASTĀ 

 

LĒMUMS 
 

 

2019. gada 26. septembrī                                                                                       Nr. 106 

                                                                                                          (protokols Nr. 15, 10. §) 

 

Par zemes nomas līguma noslēgšanu 

 

 

Tērvetes novada dome, izskatot /Vārds Uzvārds/, /personas kods/, 2019. gada 16. jūlija 

iesniegumu ar lūgumu Tērvetes novada pašvaldībai iznomāt saimnieciskās darbības vajadzībām 

zemes daļu 0,6 ha platībā pašvaldībai piekritīgajā zemes īpašumā “Krasti”, Augstkalnes pagastā, 

konstatēja:  

Tērvetes novada pašvaldībai piekritīgā zemes īpašumā “Krasti”, Augstkalnes pagasts, 

Tērvetes novads, /kadastra numurs/, ir neiznomāta, Tērvetes novada pašvaldībai piekritīga zemes 

vienības daļa 0,6 ha platībā (turpmāk tekstā - zemes gabals).  

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

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

par iznomājamo zemes vienību īpašumā “Krasti”, Augstkalnes pagasts, Tērvetes novads, tika 

publicēta pašvaldības tīmekļa vietnē www.tervetesnovads.lv. Pēc informācijas publicēšanas 

tīmekļa vietnē pieteicās tikai viens potenciālais zemes gabala nomnieks – /Vārds Uzvārds/, līdz 

ar to atbilstoši Noteikumu 29. un 29.2. punktam nav nepieciešams rīkot zemes gabala nomas 

tiesību izsoli. 

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

Tērvetes novada domes apstiprinātam nomas pakalpojumu maksas cenrādim. 

Saskaņā ar Tērvetes novada domes apstiprināto nomas pakalpojumu maksas cenrādi, nomas 

maksas apmērs par lauksaimniecībā izmantojamo zemi Augstkalnes pagastā ir noteikts 130,00 

EUR apmērā. 

Vadoties no minētā un papildus pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21. panta pirmās 

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

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

2019. gada 19. septembra lēmumu, Tērvetes novada dome,  atklāti vārdiski balsojot: PAR – 8 

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

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

 

     1. Slēgt zemes nomas līgumu ar /Vārds Uzvārds/, /personas kods/, par Tērvetes novada 

pašvaldībai piekritīgās neiznomātās zemes vienības daļu “Krasti”, Augstkalnes pagasts, Tērvetes 

novads, 0,6 ha platībā, nomu, nosakot: 

        1.1. zemes izmantošanas mērķi – lauksaimnieciskā darbība; 
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        1.2. nomas līguma termiņš - 5 (pieci) gadi; 

        1.3. nomas maksu 130,0 EUR (viens simts divdesmit eiro 00 centi) par ha gadā, neieskaitot 

PVN.         

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

2. Uzdot Tērvetes novada Attīstības nodaļas nekustamo īpašumu speciālistei Andrai Šafarei 

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

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

sagatavošanu. 

     3. Pilnvarot Tērvetes novada pašvaldības izpilddirektoru Māri Berlandu noslēgt lēmumam un 

Ministru kabineta 19.06.2018. noteikumiem Nr. 350 „Publiskas personas zemes nomas un 

apbūves tiesības noteikumi ” atbilstošu zemes nomas līgumu un veikt lēmuma izpildes kontroli. 

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

publicēt informāciju par noslēgto zemes nomas līgumu Tērvetes novada pašvaldības tīmekļa 

vietnē www.tervetesnovads.lv. 

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

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

 

 

Domes priekšsēdētāja                                                                        D. Reinika 
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LATVIJAS REPUBLIKA 
TĒRVETES NOVADA DOME 

Reģ.Nr.90001465562 

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

e-pasts: tervetesnd@tervetesnd.lv 
 

 

TĒRVETES NOVADA TĒRVETES PAGASTĀ 

 

LĒMUMS 
 

 

2019. gada 26. septembrī                                                                                       Nr. 107 

                                                                                                          (protokols Nr. 15, 11. §) 

 

Par zemes nomas līguma noslēgšanu 

 

 

Tērvetes novada dome, izskatot /Vārds Uzvārds/, /personas kods/, 2019. gada 23. jūlija 

iesniegumu ar lūgumu Tērvetes novada pašvaldībai iznomāt saimnieciskās darbības vajadzībām 

zemes daļu 1,0 ha platībā pašvaldībai piekritīgajā zemes īpašumā “Vāveres”, Bukaišu pagastā, 

konstatēja:  

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

novads, /kadastra numurs/, ir neiznomāta, Tērvetes novada  pašvaldībai piekritīga zemes vienība 

1,0 ha platībā (turpmāk tekstā - zemes gabals).  

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

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

par iznomājamo zemes vienību īpašumā “Vāveres”, Bukaišu pagasts, Tērvetes novads, tika 

publicēta pašvaldības tīmekļa vietnē www.tervetesnovads.lv. Pēc informācijas publicēšanas 

tīmekļa vietnē pieteicās tikai viens potenciālais zemes gabala nomnieks – /Vārds Uzvārds/, līdz 

ar to atbilstoši Noteikumu 29. un 29.2. punktam nav nepieciešams rīkot zemes gabala nomas 

tiesību izsoli. 

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

Tērvetes novada domes apstiprinātam nomas pakalpojumu maksas cenrādim. 

Saskaņā ar Tērvetes novada domes apstiprināto nomas pakalpojumu maksas cenrādi, nomas 

maksas apmērs par lauksaimniecībā izmantojamo zemi Bukaišu pagastā ir noteikts 120,00 EUR 

apmērā. 

Pēc minētā un papildus pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21. panta pirmās daļas 27. 

punktu, LR MK 2018. gada 19. jūnija noteikumu Nr. 350 “Publiskas personas zemes nomas un 

apbūves tiesības noteikumi” 28. punktu, Tērvetes novada dome, atklāti vārdiski balsojot: PAR – 

8 (D. Reinika, S. Laizāns, I. Krūmiņa, L. Karloviča, Dz. Sirsone, M. Darguža, A. Miķelsons, I. 

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

 

     1. Slēgt zemes nomas līgumu ar /Vārds Uzvārds/, /personas kods/, par Tērvetes novada 

pašvaldībai piekritīgās neiznomātās zemes vienību “Vāveres”, Bukaišu pagasts, Tērvetes novads, 

1,0 ha platībā, nomu, nosakot: 

        1.1. zemes izmantošanas mērķi – lauksaimnieciskā darbība; 

        1.2. nomas līguma termiņš - 5 (pieci) gadi; 
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        1.3. nomas maksu 120,0 EUR (viens simts divdesmit eiro 00 centi)par ha gadā, neieskaitot 

PVN;  

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

2. Uzdot Tērvetes novada Attīstības nodaļas nekustamo īpašumu speciālistei Andrai Šafarei 

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

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

sagatavošanu. 

3. Pilnvarot Tērvetes novada pašvaldības izpilddirektoru Māri Berlandu noslēgt lēmumam 

un Ministru kabineta 19.06.2018. noteikumiem Nr. 350 „Publiskas personas zemes nomas un 

apbūves tiesības noteikumi ” atbilstošu zemes nomas līgumu un veikt lēmuma izpildes kontroli. 

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

publicēt informāciju par noslēgto zemes nomas līgumu Tērvetes novada pašvaldības tīmekļa 

vietnē www.tervetesnovads.lv. 

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

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

 

 

Domes priekšsēdētāja                                                                        D. Reinika 
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LATVIJAS REPUBLIKA 
TĒRVETES NOVADA DOME 

Reģ.Nr.90001465562 

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

e-pasts: tervetesnd@tervetesnd.lv 
 

 

TĒRVETES NOVADA TĒRVETES PAGASTĀ 

 

LĒMUMS 
 

 

2019. gada 26. septembrī                                                                                       Nr. 108 

                                                                                                          (protokols Nr. 15, 12. §) 

 

Par zemes nomas līguma noslēgšanu 

 

 

Tērvetes novada dome, izskatot zemnieku saimniecības /Nosaukums/, /reģistrācijas numurs/,  

2019. gada 28. augusta iesniegumu ar lūgumu Tērvetes novada pašvaldībai iznomāt 

saimnieciskās darbības vajadzībām zemes daļu 2,3409 ha platībā pašvaldībai piekritīgajā zemes 

īpašumā “Dzīsliņas”, Tērvetes pagastā, konstatēja:  

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

novads, /kadastra numurs/, ir neiznomāta, Tērvetes novada  pašvaldībai piekritīga zemes vienība 

2,3409 ha platībā (turpmāk tekstā - zemes gabals).  

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

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

par iznomājamo zemes vienību īpašumā “Dzīsliņas”, Tērvetes pagasts, Tērvetes novads, tika 

publicēta pašvaldības tīmekļa vietnē www.tervetesnovads.lv. Pēc informācijas publicēšanas 

tīmekļa vietnē pieteicās tikai viens potenciālais zemes gabala nomnieks – z/s /Nosaukums/, līdz 

ar to atbilstoši Noteikumu 29. un 29.2. punktam nav nepieciešams rīkot zemes gabala nomas 

tiesību izsoli. 

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

Tērvetes novada domes apstiprinātam nomas pakalpojumu maksas cenrādim. 

Saskaņā ar Tērvetes novada domes apstiprināto nomas pakalpojumu maksas cenrādi, nomas 

maksas apmērs par lauksaimniecībā izmantojamo zemi Tērvetes pagastā ir noteikts 130,00 EUR 

apmērā. 

Vadoties no minētā un papildus pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21. panta pirmās 

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

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

2019. gada 19. septembra lēmumu, Tērvetes novada dome,  atklāti vārdiski balsojot: PAR – 8 

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

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

 

     1. Slēgt zemes nomas līgumu ar zemnieku saimniecību /Nosaukums/, /reģistrācijas numurs/, 

par Tērvetes novada pašvaldībai piekritīgās neiznomātās zemes vienību “Dzīsliņas”, Tērvetes 

pagasts, Tērvetes novads, 2,3409 ha platībā, nomu, nosakot: 

        1.1. zemes izmantošanas mērķi – lauksaimnieciskā darbība; 
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        1.2. nomas līguma termiņš - 5 (pieci) gadi; 

        1.3. nomas maksu 130,0 EUR (viens simts divdesmit eiro 00 centi)par ha gadā, neieskaitot 

PVN.  

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

2. Uzdot Tērvetes novada Attīstības nodaļas nekustamo īpašumu speciālistei Andrai Šafarei 

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

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

sagatavošanu. 

     3. Pilnvarot Tērvetes novada pašvaldības izpilddirektoru Māri Berlandu noslēgt lēmumam un 

Ministru kabineta 19.06.2018. noteikumiem Nr. 350 „Publiskas personas zemes nomas un 

apbūves tiesības noteikumi ” atbilstošu zemes nomas līgumu un veikt lēmuma izpildes kontroli. 

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

publicēt informāciju par noslēgto zemes nomas līgumu Tērvetes novada pašvaldības tīmekļa 

vietnē www.tervetesnovads.lv. 

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

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

 

 

Domes priekšsēdētāja                                                                        D. Reinika 
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LATVIJAS REPUBLIKA 
TĒRVETES NOVADA DOME 

Reģ.Nr.90001465562 

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

e-pasts: tervetesnd@tervetesnd.lv 
 

 

TĒRVETES NOVADA TĒRVETES PAGASTĀ 

 

LĒMUMS 
 

 

2019. gada 26. septembrī                                                                                       Nr. 109 

                                                                                                          (protokols Nr. 15, 13. §) 

 

Par zemes nomas līguma noslēgšanu 

 

 

Tērvetes novada dome, izskatot /Vārds Uzvārds/, /personas kods/, 2019. gada 30. jūlija 

iesniegumu ar lūgumu Tērvetes novada pašvaldībai iznomāt personiskās palīgsaimniecības 

vajadzībām zemes daļu 0,05 ha platībā pašvaldībai piekritīgajā zemes īpašumā “Klūnu 

daudzdzīvokļu mājas ”, Tērvetes pagastā, konstatēja:   

Tērvetes novada pašvaldībai piekritīgā zemes īpašumā “Klūnu daudzdzīvokļu mājas”, Tērvetes 

pagasts, Tērvetes novads, /kadastra apzīmējums/, ir neiznomāta, Tērvetes novada pašvaldībai 

piekritīga zemes vienības daļa 0,05 ha platībā (turpmāk tekstā - zemes gabals).  

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

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

iznomājamo zemes gabalu zemes īpašumā “Klūnu daudzdzīvokļu mājas”, Tērvetes pagasts, Tērvetes 

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

publicēšanas tīmekļa vietnē pieteicās tikai viens potenciālais zemes gabala nomnieks – /Vārds 

Uzvārds/, līdz ar to atbilstoši Noteikumu 29. un 29.2. punktam nav nepieciešams rīkot zemes gabala 

nomas tiesību izsoli. 

 Saskaņā ar Noteikumu 30.2. un 31. punktu un Tērvetes novada pašvaldības 2019. gada 11. 

janvāra saistošo noteikumu Nr. 1 “Tērvetes novada pašvaldībai piekrītošo un piederošo neapbūvētu 

zemesgabalu nomas maksas noteikšanas kārtība” 3. punktu, nomas maksa par zemes gabala nomu ir 

nosakāma 0,5 % no zemesgabala kadastrālās vērtības gadā, bet ne mazāk kā 7 euro gadā, neskaitot 

PVN. 

Vadoties no minētā un papildus pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21. pantu, LR MK 

2018. gada 19. jūnija noteikumu Nr. 350 “Publiskas personas zemes nomas un apbūves tiesības 

noteikumi” 28. punktu, Tautsaimniecības un attīstības komitejas 2019. gada 19. septembra lēmumu, 

Tērvetes novada dome, atklāti vārdiski balsojot: PAR – 8 (D. Reinika, S. Laizāns, I. Krūmiņa, L. 

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

NOLEMJ: 

 

     1. Slēgt zemes nomas līgumu ar /Vārds Uzvārds/, /personas kods/, par Tērvetes novada 

pašvaldībai piekritīgās neiznomātās zemes vienības daļas “Klūnu daudzdzīvokļu mājas”, Tērvetes 

pagasts, Tērvetes novads, 0,05 ha platībā, nomu ar 01.01.2020. nosakot: 

        1.1. zemes izmantošanas mērķi – personiskās palīgsaimniecības vajadzībām; 
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        1.2. nomas līguma termiņš - 5 (pieci) gadi; 

        1.3. nomas maksu 0,5 % apmērā no zemes vienības kadastrālās vērtības gadā, bet ne mazāk kā 

7 euro gadā, neieskaitot PVN;  

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

     2. Uzdot Tērvetes novada Attīstības nodaļas nekustamo īpašumu speciālistei Andrai Šafarei veikt 

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

un apbūves tiesības noteikumi ” atbilstoša zemes nomas līgumu projektu sagatavošanu. 

     3. Pilnvarot Tērvetes novada pašvaldības izpilddirektoru Māri Berlandu noslēgt lēmumam un 

Ministru kabineta 19.06.2018. noteikumiem Nr. 350 „Publiskas personas zemes nomas un apbūves 

tiesības noteikumi ” atbilstošu zemes nomas līgumu un veikt lēmuma izpildes kontroli. 

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

publicēt informāciju par noslēgto zemes nomas līgumu Tērvetes novada pašvaldības tīmekļa vietnē 

www.tervetesnovads.lv. 

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

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

 

 

Domes priekšsēdētāja                                                                        D. Reinika 
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LATVIJAS REPUBLIKA 
TĒRVETES NOVADA DOME 

Reģ.Nr.90001465562 

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

e-pasts: tervetesnd@tervetesnd.lv 
 

 

TĒRVETES NOVADA TĒRVETES PAGASTĀ 

 

LĒMUMS 
 

 

2019. gada 26. septembrī                                                                                       Nr. 110 

                                                                                                          (protokols Nr. 15, 14. §) 

 

Par zemes nomas līguma noslēgšanu 

 

 

Tērvetes novada dome, izskatot /Vārds Uzvārds/, /personas kods/, 2019. gada 06. augusta 

iesniegumu ar lūgumu Tērvetes novada pašvaldībai iznomāt personiskās palīgsaimniecības 

vajadzībām zemes daļu 0,14 ha platībā pašvaldībai piekritīgajā zemes īpašumā “Mirdzas 13\29 ”, 

“Bukaišu pagastā, konstatēja:  

Tērvetes novada pašvaldībai piekritīgā zemes īpašumā “Mirdzas 13\29”, Bukaišu pagasts, 

Tērvetes novads, /kadastra apzīmējums/, ir neiznomāta, Tērvetes novada pašvaldībai piekritīga 

zemes vienības daļa 0,14 ha platībā (turpmāk tekstā - zemes gabals).  

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

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

iznomājamo zemes gabalu zemes īpašumā “Mirdzas 13\29”, Bukaišu pagasts, Tērvetes novads, tika 

publicēta pašvaldības tīmekļa vietnē www.tervetesnovads.lv. Pēc informācijas publicēšanas tīmekļa 

vietnē pieteicās tikai viens potenciālais zemes gabala nomnieks – /Vārds Uzvārds/, līdz ar to 

atbilstoši Noteikumu 29. un 29.2. punktam nav nepieciešams rīkot zemes gabala nomas tiesību izsoli. 

 Saskaņā ar Noteikumu 30.2. un 31. punktu un Tērvetes novada pašvaldības 2019. gada 11. 

janvāra saistošo noteikumu Nr. 1 “Tērvetes novada pašvaldībai piekrītošo un piederošo neapbūvētu 

zemesgabalu nomas maksas noteikšanas kārtība” 3. punktu, nomas maksa par zemes gabala nomu ir 

nosakāma 0,5 % no zemesgabala kadastrālās vērtības gadā, bet ne mazāk kā 7 euro gadā, neskaitot 

PVN. 

Pēc minētā un papildus pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21. pantu, LR MK 2018. gada 

19. jūnija noteikumu Nr. 350 “Publiskas personas zemes nomas un apbūves tiesības noteikumi” 28. 

punktu, Tautsaimniecības un attīstības komitejas 2019. gada 19. septembra lēmumu, Tērvetes 

novada dome, atklāti vārdiski balsojot: PAR – 8 (D. Reinika, S. Laizāns, I. Krūmiņa, L. Karloviča, 

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

 

1. Slēgt zemes nomas līgumu ar /Vārds Uzvārds/, /personas kods/, par Tērvetes novada 

pašvaldībai piekritīgās neiznomātās zemes vienības daļas “Mirdzas 13\29”, Bukaišu pagasts, 

Tērvetes novads, 0,14 ha platībā, nomu ar 01.01.2020, nosakot: 

1.1. zemes izmantošanas mērķi – personiskās palīgsaimniecības vajadzībām; 

1.2. nomas līguma termiņš - 5 (pieci) gadi; 
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1.3. nomas maksu 0,5 % apmērā no zemes vienības kadastrālās vērtības gadā, bet ne mazāk kā 7 

euro gadā, neieskaitot PVN;  

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

2. Uzdot Tērvetes novada Attīstības nodaļas nekustamo īpašumu speciālistei Andrai Šafarei 

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

nomas un apbūves tiesības noteikumi ” atbilstoša zemes nomas līgumu projektu sagatavošanu. 

3. Pilnvarot Tērvetes novada pašvaldības izpilddirektoru Māri Berlandu noslēgt lēmumam un 

Ministru kabineta 19.06.2018. noteikumiem Nr. 350 „Publiskas personas zemes nomas un apbūves 

tiesības noteikumi ” atbilstošu zemes nomas līgumu un veikt lēmuma izpildes kontroli. 

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

publicēt informāciju par noslēgto zemes nomas līgumu Tērvetes novada pašvaldības tīmekļa vietnē 

www.tervetesnovads.lv. 

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

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

 

 

 

Domes priekšsēdētāja                                                                        D. Reinika 
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LATVIJAS REPUBLIKA 
TĒRVETES NOVADA DOME 

Reģ.Nr.90001465562 

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

e-pasts: tervetesnd@tervetesnd.lv 
 

 

TĒRVETES NOVADA TĒRVETES PAGASTĀ 

 

LĒMUMS 
 

 

2019. gada 26. septembrī                                                                                       Nr. 111 

                                                                                                          (protokols Nr. 15, 15. §) 

 

Par zemes nomas līguma noslēgšanu 

 

 

Tērvetes novada dome, izskatot /Vārds Uzvārds/, /personas kods/, 2019. gada 30. jūlija 

iesniegumu ar lūgumu Tērvetes novada pašvaldībai iznomāt personiskās palīgsaimniecības 

vajadzībām zemes daļu 0,05 ha platībā pašvaldībai piekritīgajā zemes īpašumā “Laimdotu 

mazdārziņi”, Augstkalnes pagastā, konstatēja:  

Tērvetes novada pašvaldībai piekritīgā zemes īpašumā “Laimdotu mazdārziņi”, Augstkalnes 

pagasts, Tērvetes novads, /kadastra apzīmējums/, ir neiznomāta, Tērvetes novada pašvaldībai 

piekritīga zemes vienības daļa 0,05 ha platībā (turpmāk tekstā - zemes gabals). 

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

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

iznomājamo zemes gabalu zemes īpašumā “Laimdotu mazdārziņi”, Augstkalnes pagasts, Tērvetes 

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

publicēšanas tīmekļa vietnē pieteicās tikai viens potenciālais zemes gabala nomnieks – /Vārds 

Uzvārds/, līdz ar to atbilstoši Noteikumu 29. un 29.2. punktam nav nepieciešams rīkot zemes gabala 

nomas tiesību izsoli. 

 Saskaņā ar Noteikumu 30.2. un 31. punktu un Tērvetes novada pašvaldības 2019. gada 11. 

janvāra saistošo noteikumu Nr. 1 “Tērvetes novada pašvaldībai piekrītošo un piederošo neapbūvētu 

zemesgabalu nomas maksas noteikšanas kārtība” 3. punktu, nomas maksa par zemes gabala nomu ir 

nosakāma 0,5 % no zemesgabala kadastrālās vērtības gadā, bet ne mazāk kā 7 euro gadā, neskaitot 

PVN. 

Pēc minētā un papildus pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21. pantu, LR MK 2018. gada 

19. jūnija noteikumu Nr. 350 “Publiskas personas zemes nomas un apbūves tiesības noteikumi” 28. 

punktu, Tautsaimniecības un attīstības komitejas 2019. gada 19. septembra lēmumu, Tērvetes 

novada dome, atklāti vārdiski balsojot: PAR – 8 (D. Reinika, S. Laizāns, I. Krūmiņa, L. Karloviča, 

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

 

1. Slēgt zemes nomas līgumu ar /Vārds Uzvārds/, /personas kods/, par Tērvetes novada 

pašvaldībai piekritīgās neiznomātās zemes vienības daļas “Laimdotu mazdārziņi”, Augstkalnes  

pagasts, Tērvetes novads, 0,05 ha platībā, nomu ar šā gada 01. septembri, nosakot: 

1.1. zemes izmantošanas mērķi – personiskās palīgsaimniecības vajadzībām; 

1.2. nomas līguma termiņš - 5 (pieci) gadi; 
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1.3. nomas maksu 0,5 % apmērā no zemes vienības kadastrālās vērtības gadā, bet ne mazāk kā 7 

euro gadā, neieskaitot PVN; 

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

2. Uzdot Tērvetes novada Attīstības nodaļas nekustamo īpašumu speciālistei Andrai Šafarei 

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

nomas un apbūves tiesības noteikumi ” atbilstoša zemes nomas līgumu projektu sagatavošanu. 

3. Pilnvarot Tērvetes novada pašvaldības izpilddirektoru Māri Berlandu noslēgt lēmumam un 

Ministru kabineta 19.06.2018. noteikumiem Nr. 350 „Publiskas personas zemes nomas un apbūves 

tiesības noteikumi ” atbilstošu zemes nomas līgumu un veikt lēmuma izpildes kontroli. 

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

publicēt informāciju par noslēgto zemes nomas līgumu Tērvetes novada pašvaldības tīmekļa vietnē 

www.tervetesnovads.lv. 

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

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

 

 

Domes priekšsēdētāja                                                                        D. Reinika 
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LATVIJAS REPUBLIKA 
TĒRVETES NOVADA DOME 

Reģ.Nr.90001465562 

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

e-pasts: tervetesnd@tervetesnd.lv 
 

 

TĒRVETES NOVADA TĒRVETES PAGASTĀ 

 

LĒMUMS 
 

 

2019. gada 26. septembrī                                                                                       Nr. 112 

                                                                                                          (protokols Nr. 15, 16. §) 

 

Par zemes nomas līguma noslēgšanu 

 

 

Tērvetes novada dome, izskatot /Vārds Uzvārds/, /personas kods/, 2019. gada 14. augusta 

iesniegumu ar lūgumu Tērvetes novada pašvaldībai iznomāt personiskās palīgsaimniecības 

vajadzībām zemes daļu 0,09 ha platībā pašvaldībai piekritīgajā zemes īpašumā “Odziņas ”, 

Augstkalnes pagastā, konstatēja:  

Tērvetes novada pašvaldībai piekritīgā zemes īpašumā “Odziņas”, Augstkalnes pagasts, Tērvetes 

novads, /kadastra apzīmējums/, ir neiznomāta, Tērvetes novada pašvaldībai piekritīga zemes 

vienības daļa 0,09 ha platībā (turpmāk tekstā - zemes gabals).  

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

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

iznomājamo zemes gabalu zemes īpašumā “Odziņas”, Augstkalnes pagasts, Tērvetes novads, tika 

publicēta pašvaldības tīmekļa vietnē www.tervetesnovads.lv. Pēc informācijas publicēšanas tīmekļa 

vietnē pieteicās tikai viens potenciālais zemes gabala nomnieks – /Vārds Uzvārds/, līdz ar to 

atbilstoši Noteikumu 29. un 29.2. punktam nav nepieciešams rīkot zemes gabala nomas tiesību izsoli. 

 Saskaņā ar Noteikumu 30.2. un 31. punktu un Tērvetes novada pašvaldības 2019. gada 11. 

janvāra saistošo noteikumu Nr. 1 “Tērvetes novada pašvaldībai piekrītošo un piederošo neapbūvētu 

zemesgabalu nomas maksas noteikšanas kārtība” 3. punktu, nomas maksa par zemes gabala nomu ir 

nosakāma 0,5 % no zemesgabala kadastrālās vērtības gadā, bet ne mazāk kā 7 euro gadā, neskaitot 

PVN. 

Vadoties no minētā un papildus pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21. pantu, LR MK 

2018. gada 19. jūnija noteikumu Nr. 350 “Publiskas personas zemes nomas un apbūves tiesības 

noteikumi” 28. punktu, Tautsaimniecības un attīstības komitejas 2019. gada 19. septembra lēmumu,  

Tērvetes novada dome,  atklāti vārdiski balsojot: PAR – 8 (D. Reinika, S. Laizāns, I. Krūmiņa, L. 

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

NOLEMJ: 

 

1. Slēgt zemes nomas līgumu ar /Vārds Uzvārds/, /personas kods/, par Tērvetes novada 

pašvaldībai piekritīgās neiznomātās zemes vienības daļas “Odziņas”, Augstkalnes  pagasts, Tērvetes 

novads, 0,09 ha platībā, nomu ar 01.01.2020 , nosakot: 

1.1. zemes izmantošanas mērķi – personiskās palīgsaimniecības vajadzībām; 

1.2. nomas līguma termiņš - 5 (pieci) gadi; 
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1.3. nomas maksu 0,5 % apmērā no zemes vienības kadastrālās vērtības gadā, bet ne mazāk kā 7 

euro gadā, neieskaitot PVN; 

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

2. Uzdot Tērvetes novada Attīstības nodaļas nekustamo īpašumu speciālistei Andrai Šafarei 

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

nomas un apbūves tiesības noteikumi ” atbilstoša zemes nomas līgumu projektu sagatavošanu. 

3. Pilnvarot Tērvetes novada pašvaldības izpilddirektoru Māri Berlandu noslēgt lēmumam un 

Ministru kabineta 19.06.2018. noteikumiem Nr. 350 „Publiskas personas zemes nomas un apbūves 

tiesības noteikumi ” atbilstošu zemes nomas līgumu un veikt lēmuma izpildes kontroli. 

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

publicēt informāciju par noslēgto zemes nomas līgumu Tērvetes novada pašvaldības tīmekļa vietnē 

www.tervetesnovads.lv. 

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

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

 

 

Domes priekšsēdētāja                                                                        D. Reinika 
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LATVIJAS REPUBLIKA 
TĒRVETES NOVADA DOME 

Reģ.Nr.90001465562 

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

e-pasts: tervetesnd@tervetesnd.lv 
 

 

TĒRVETES NOVADA TĒRVETES PAGASTĀ 

 

LĒMUMS 
 

 

2019. gada 26. septembrī                                                                                       Nr. 113 

                                                                                                          (protokols Nr. 15, 17. §) 

 

Par zemes nomas līguma noslēgšanu 

 

 

Tērvetes novada dome, izskatot /Vārds Uzvārds/, /personas kods/, 2019. gada 16. jūlija 

iesniegumu ar lūgumu Tērvetes novada pašvaldībai iznomāt saimnieciskās darbības vajadzībām 

zemes vienību 0,5 ha platībā pašvaldībai piekritīgajā zemes īpašumā “Vanagi”, Augstkalnes pagastā, 

konstatēja:  

Tērvetes novada pašvaldībai piekritīgā zemes īpašumā “Vanagi”, Augstkalnes pagasts, Tērvetes 

novads, /kadastra numurs/, ir neiznomāta, Tērvetes novada pašvaldībai piekritīga zemes vienība 0,5 

ha platībā (turpmāk tekstā - zemes gabals).  

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

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

iznomājamo zemes vienību īpašumā “Vanagi”, Augstkalnes pagasts, Tērvetes novads, tika publicēta 

pašvaldības tīmekļa vietnē www.tervetesnovads.lv. Pēc informācijas publicēšanas tīmekļa vietnē 

pieteicās tikai viens potenciālais zemes gabala nomnieks – /Vārds Uzvārds/, līdz ar to atbilstoši 

Noteikumu 29. un 29.2. punktam nav nepieciešams rīkot zemes gabala nomas tiesību izsoli. 

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

Tērvetes novada domes apstiprinātam nomas pakalpojumu maksas cenrādim. 

Saskaņā ar Tērvetes novada domes apstiprināto nomas pakalpojumu maksas cenrādi, nomas 

maksas apmērs par lauksaimniecībā izmantojamo zemi Augstkalnes pagastā ir noteikts 130,00 EUR 

apmērā. 

Vadoties no minētā un papildus pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21. panta pirmās daļas 

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

apbūves tiesības noteikumi” 28. punktu, Tautsaimniecības un attīstības komitejas 2019. gada 19. 

septembra lēmumu, Tērvetes novada dome,  atklāti vārdiski balsojot: PAR – 8 (D. Reinika, S. 

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

ATTURAS – nav, NOLEMJ: 

 

     1. Slēgt zemes nomas līgumu ar /Vārds Uzvārds/, /personas kods/, par Tērvetes novada 

pašvaldībai piekritīgās neiznomātās zemes vienības daļu “Vanagi”, Augstkalnes pagasts, Tērvetes 

novads, 0,5 ha platībā, nomu, nosakot: 

        1.1. zemes izmantošanas mērķi – lauksaimnieciskā darbība; 

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

http://www.tervetesnovads.lv/
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        1.3. nomas maksu 130,0 EUR (viens simts divdesmit eiro 00 centi)par ha gadā, neieskaitot 

PVN.   

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

 2. Uzdot Tērvetes novada Attīstības nodaļas nekustamo īpašumu speciālistei Andrai Šafarei 

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

nomas un apbūves tiesības noteikumi” atbilstoša zemes nomas līgumu projektu sagatavošanu. 

     3. Pilnvarot Tērvetes novada pašvaldības izpilddirektoru Māri Berlandu noslēgt lēmumam un 

Ministru kabineta 19.06.2018. noteikumiem Nr. 350 „Publiskas personas zemes nomas un apbūves 

tiesības noteikumi ” atbilstošu zemes nomas līgumu un veikt lēmuma izpildes kontroli. 

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

publicēt informāciju par noslēgto zemes nomas līgumu Tērvetes novada pašvaldības tīmekļa vietnē 

www.tervetesnovads.lv. 

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

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

 

 

Domes priekšsēdētāja                                                                        D. Reinika 
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LATVIJAS REPUBLIKA 
TĒRVETES NOVADA DOME 

Reģ.Nr.90001465562 

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

e-pasts: tervetesnd@tervetesnd.lv 
 

 

TĒRVETES NOVADA TĒRVETES PAGASTĀ 

 

LĒMUMS 
 

 

2019. gada 26. septembrī                                                                                       Nr. 114 

                                                                                                          (protokols Nr. 15, 18. §) 

 

Par nomas tiesību daļēju pārtraukšanu 

 

 

Tērvetes novada dome, izskatot /Vārds Uzvārds/, /personas kods/, 2019. gada 15. jūlija 

iesniegumu ar atteikumu izmantot piešķirtās nomas tiesības uz pašvaldībai piekrītošā zemes gabala 

“Auseklīši”, Augstkalnes pagasts, Tērvetes novads, /kadastra apzīmējums/, daļu 0,33 ha platībā no 

kopējās iznomātās platības 0,7898 ha, konstatēja: 

/Vārds Uzvārds/ ir piešķirtas nomas tiesības uz zemes gabalu “Auseklīši”, Augstkalnes  pagasts, 

Tērvetes novads, /kadastra apzīmējums/, 0,7898 ha platībā, /Vārds Uzvārds/ piederošo ēku 

uzturēšanai, kuras reģistrētas Augstkalnes pagasta /zemesgrāmatas nodalījuma numurs/. /Vārds 

Uzvārds/  vēlas daļēji atteikties no iznomātā zemes gabala daļas nomas tiesībām, turpinot nomāt no 

pašvaldībai piekritīgā zemes gabala “Auseklīši”, Augstkalnes pagasts, Tērvetes novads, /kadastra 

apzīmējums/, daļu 0,4598 ha platībā. 

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

un apbūves tiesības noteikumi” (turpmāk tekstā – Noteikumi) 7. punkta nosacījumiem, apbūvētu 

zemesgabalu iznomā tikai uz tā esošās būves īpašniekam, tiesiskajam valdītājam vai lietotājam, ja 

citos normatīvajos aktos nav noteikts citādi.  

Saskaņā ar Noteikumu 17. punktu, nomas maksa par zemes gabala nomu ir nosakāma 1,5 % no 

zemesgabala kadastrālās vērtības gadā, bet ne mazāk kā 28 euro gadā, neskaitot PVN. 

Vadoties no minētā un papildus pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21. panta pirmās daļas 

27. punktu, LR MK 2018. gada 19. jūnija noteikumiem Nr. 350 “Publiskas personas zemes nomas 

un apbūves tiesības noteikumi”, Tautsaimniecības un attīstības komitejas 2019. gada 19. septembra 

lēmumu, Tērvetes novada dome, atklāti vārdiski balsojot: PAR – 8 (D. Reinika, S. Laizāns, I. 

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

ATTURAS – nav, NOLEMJ: 

 

1. Ar 2019. gada 31. augustu pārtraukt /Vārds Uzvārds/, /personas kods/, piešķirtās nomas 

tiesības uz pašvaldībai piekritīgā zemes gabala “Auseklīši”, Augstkalnes pagasts, Tērvetes novads , 

/kadastra apzīmējums/, daļu 0,33 ha platībā. 

2. Pārslēgt līgumu ar /Vārds Uzvārds/, /personas kods/, par Tērvetes novada pašvaldībai 

piekritīgās zemes vienības “Auseklīši”, Augstkalnes  pagasts, Tērvetes novads, /kadastra 

apzīmējums/, daļas nomu uz šādiem noteikumiem: 

2.1. zemes gabala platība 0,4598 ha; 
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2.1. zemes gabala izmantošanas mērķis – ēku uzturēšanai; 

2.2. nomas līguma termiņš - 10 (desmit) gadi; 

2.3. nomas maksa 1,5 % apmērā no zemes gabala kadastrālās vērtības gadā, bet ne mazāk kā 28 

euro gadā, neieskaitot PVN;  

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

3. Uzdot Tērvetes novada Attīstības nodaļas nekustamo īpašumu speciālistei Andrai Šafarei 

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

nomas un apbūves tiesības noteikumi” atbilstoša zemes nomas līgumu projektu sagatavošanu. 

4. Pilnvarot Tērvetes novada pašvaldības izpilddirektoru Māri Berlandu noslēgt lēmumam un 

Ministru kabineta 19.06.2018. noteikumiem Nr. 350 „Publiskas personas zemes nomas un apbūves 

tiesības noteikumi” atbilstošu zemes nomas līgumu un veikt lēmuma izpildes kontroli. 

5. 10 (desmit) darba dienu laikā pēc tam, kad noslēgts un stājies spēkā zemes nomas līgums, 

publicēt informāciju par noslēgto zemes nomas līgumu Tērvetes novada pašvaldības tīmekļa vietnē 

www.tervetesnovads.lv. 

6. 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 26. septembrī                                                                                       Nr. 115 

                                                                                                          (protokols Nr. 15, 24. §) 

 

Par dzīvokļa īpašuma “Sanatorija 2“ - 13 atsavināšanu 

 

 

        Tērvetes novada dome ir izskatījusi /Vārds Uzvārds/ 2019. gada 27. maija iesniegumu ar 

ierosinājumu pārdot viņai Tērvetes novada pašvaldībai piederošo dzīvokļa īpašumu “Sanatorija 

2” dz. 13, Tērvete, Tērvetes pagasts, Tērvetes novads.   

        Izskatot augstāk minēto ierosinājumu, Tērvetes novada dome konstatēja: 

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

piederošo dzīvokļa īpašumu Nr. 13, “Sanatorija 2”, Tērvete, Tērvetes pagasts, Tērvetes novads, 

sastāvošu no vienas istabas dzīvokļa ar kopējo platību 18,9 m2, un pie dzīvokļa īpašuma 

piederošo kopīpašuma domājamo daļu 1890/83420 no daudzdzīvokļu mājas /kadastra 

apzīmējums/, un  zemes gabala /kadastra apzīmējums/. 

        Saskaņā ar Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 4. panta noteikumiem, 

atsevišķos gadījumos valsts vai pašvaldības nekustamā īpašuma atsavināšanu var ierosināt 

īrnieks vai viņa ģimenes loceklis, ja viņš vēlas nopirkt dzīvojamo māju, tās domājamo daļu vai 

dzīvokļa īpašumu Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 45. pantā noteiktajā kārtībā. 

        Ņemot vērā augstāk minēto tiesisko reglamentāciju, /Vārds Uzvārds/ ir tiesības ierosināt 

dzīvokļa īpašuma Nr. 13, “Sanatorija 2”, Tērvete, Tērvetes pagasts, Tērvetes novads, 

atsavināšanu. 

        Saskaņā ar Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 45. panta trešās daļas 

noteikumiem, atsavinot valsts vai pašvaldības īpašumā esošu viendzīvokļa māju vai dzīvokļa 

īpašumu, par kuru lietošanu likumā "Par dzīvojamo telpu īri" noteiktajā kārtībā ir noslēgts 

dzīvojamās telpas īres līgums, to vispirms rakstveidā piedāvā pirkt īrniekam un viņa ģimenes 

locekļiem.  

        Saskaņā ar Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 45. panta ceturtās daļas 

noteikumiem, īrnieks vai viņa ģimenes locekļi var pirkt īrēto viendzīvokļa māju vai dzīvokļa 

īpašumu, ja:   

             1) īrnieks un viņa ģimenes locekļi ir noslēguši notariāli apliecinātu vienošanos par to, 

kurš vai kuri no viņiem iegūs īpašumā īrēto viendzīvokļa māju vai dzīvokļa īpašumu;            

             2) tiesā nav celta prasība par īres līguma izbeigšanu. 

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

        Dzīvoklī nav iemitināti citi pilngadīgi /Vārds Uzvārds/ ģimenes locekļi.   

http://pro.nais.lv/naiser/text.cfm?Ref=0103012002103132796&Req=0103012002103132796&Key=0127011993021632769&Hash=
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        Saskaņā ar Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 37. panta pirmās daļas 

noteikumiem pārdot valsts vai pašvaldības mantu par brīvu cenu var, ja nekustamo īpašumu 

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

ar nosacīto cenu. 

        Saskaņā ar Publiskas personas mantas atsavināšanas likumā doto jēdziena “nosacītā cena” 

skaidrojumu, nosacītā cena ir nekustamā īpašuma vērtība, kas noteikta atbilstoši 

Standartizācijas likumā paredzētajā kārtībā apstiprinātajiem Latvijas īpašuma vērtēšanas 

standartiem jeb tirgus cena, ko noteicis sertificēts vērtētājs. 

        Dzīvokļa īpašuma Nr. 13, “Sanatorija 2”, Tērvete, Tērvetes pagasts, Tērvetes novads, tirgus 

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

nekustamo īpašumu vērtētājs Diāna Štāle, profesionālās kvalifikācijas sertifikāts Nr. 71, ir 

noteikta 700,00 EUR (septiņi simti euro 00 centi) apmērā, bet aktuālā kadastrālā vērtība ir 

194,00 EUR (viens simts  deviņdesmit  četri  euro 00 centi) apmērā. 

        Ņemot vērā augstāk minētos lietas faktiskos apstākļus un pamatojoties uz Publiskas 

personas mantas atsavināšanas likuma 1. pantu, 4. panta ceturto daļu, 5.; 8.; 37. un 45. pantu 

likuma “Par pašvaldībām” 21. panta pirmās daļas 17. punktu, 2019. gada 19. septembra  

Finanšu komitejas lēmumu, Tērvetes novada dome, atklāti vārdiski balsojot: PAR - 8 (D. 

Reinika, S. Laizāns, I. Krūmiņa, L. Karloviča, Dz. Sirsone, M. Darguža, A. Miķelsons, I. 

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

 

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

Nr. 13, “Sanatorija 2”, Tērvete, Tērvetes pagasts, Tērvetes novads, pārdodot to par cenu 700,00 

EUR (septiņi  simti euro 00 centi) /Vārds Uzvārds/, /personas kods/. 

        2. Noteikt, ka šis lēmums zaudē spēku, ja /Vārds Uzvārds/ līdz 2019. gada 01. novembrim 

nav veikusi pirkuma maksas nomaksu vai noslēgusi pirkuma līgumu ar Tērvetes novada 

pašvaldību saskaņā ar šī lēmuma 1. punkta noteikumiem. 

 

 

Domes priekšsēdētāja                                                                        D. Reinika 
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LATVIJAS REPUBLIKA 
TĒRVETES NOVADA DOME 

Reģ.Nr.90001465562 

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

e-pasts: tervetesnd@tervetesnd.lv 
 

 

TĒRVETES NOVADA TĒRVETES PAGASTĀ 

 

LĒMUMS 
 

 

2019. gada 26. septembrī                                                                                       Nr. 116 

                                                                                                          (protokols Nr. 15, 25. §) 

 

Par dzīvokļa īpašuma “Cīruļi“ - 5 atsavināšanu 

 

 

        Tērvetes novada dome ir izskatījusi /Vārds Uzvārds/ 2019. gada 30. maija iesniegumu ar 

ierosinājumu pārdot viņai Tērvetes novada pašvaldībai piederošo dzīvokļa īpašumu “Cīruļi” dz. 

5, Tērvetes pagasts, Tērvetes novads.   

        Izskatot augstāk minēto ierosinājumu, Tērvetes novada dome konstatēja: 

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

piederošo dzīvokļa īpašumu Nr. 5, “Cīruļi”, Tērvetes pagasts, Tērvetes novads, sastāvošu no 

četru istabu dzīvokļa ar kopējo platību 89,2 m2, un pie dzīvokļa īpašuma piederošo kopīpašuma 

domājamo daļu 8920/30210 no daudzdzīvokļu mājas /kadastra apzīmējums/, un  zemes gabala 

/kadastra apzīmējums/. 

        Saskaņā ar Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 4. panta noteikumiem, 

atsevišķos gadījumos valsts vai pašvaldības nekustamā īpašuma atsavināšanu var ierosināt 

īrnieks vai viņa ģimenes loceklis, ja viņš vēlas nopirkt dzīvojamo māju, tās domājamo daļu vai 

dzīvokļa īpašumu Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 45. pantā noteiktajā kārtībā. 

        Ņemot vērā augstāk minēto tiesisko reglamentāciju, /Vārds Uzvārds/ ir tiesības ierosināt 

dzīvokļa īpašuma Nr. 5, “Cīruļi”, Tērvetes pagasts, Tērvetes novads, atsavināšanu. 

        Saskaņā ar Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 45. panta trešās daļas 

noteikumiem, atsavinot valsts vai pašvaldības īpašumā esošu viendzīvokļa māju vai dzīvokļa 

īpašumu, par kuru lietošanu likumā "Par dzīvojamo telpu īri" noteiktajā kārtībā ir noslēgts 

dzīvojamās telpas īres līgums, to vispirms rakstveidā piedāvā pirkt īrniekam un viņa ģimenes 

locekļiem.  

        Saskaņā ar Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 45. panta ceturtās daļas 

noteikumiem, īrnieks vai viņa ģimenes locekļi var pirkt īrēto viendzīvokļa māju vai dzīvokļa 

īpašumu, ja:   

             1) īrnieks un viņa ģimenes locekļi ir noslēguši notariāli apliecinātu vienošanos par to, 

kurš vai kuri no viņiem iegūs īpašumā īrēto viendzīvokļa māju vai dzīvokļa īpašumu;            

             2) tiesā nav celta prasība par īres līguma izbeigšanu. 

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

        Dzīvoklī nav iemitināti citi pilngadīgi /Vārds Uzvārds/ ģimenes locekļi.   

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

noteikumiem pārdot valsts vai pašvaldības mantu par brīvu cenu var, ja nekustamo īpašumu 
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iegūst likuma 4. panta ceturtajā daļā minētā persona. Šajā gadījumā pārdošanas cena ir vienāda 

ar nosacīto cenu. 

        Saskaņā ar Publiskas personas mantas atsavināšanas likumā doto jēdziena “nosacītā cena” 

skaidrojumu, nosacītā cena ir nekustamā īpašuma vērtība, kas noteikta atbilstoši 

Standartizācijas likumā paredzētajā kārtībā apstiprinātajiem Latvijas īpašuma vērtēšanas 

standartiem jeb tirgus cena, ko noteicis sertificēts vērtētājs. 

        Dzīvokļa īpašuma Nr. 5, “Cīruļi”, Tērvetes pagasts, Tērvetes novads, tirgus cena, saskaņā 

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

īpašumu vērtētājs Diāna Štāle, profesionālās kvalifikācijas sertifikāts Nr. 71, ir noteikta 4600,00 

EUR (četri tūkstoši seši simti euro 00 centi) apmērā, bet aktuālā kadastrālā vērtība ir 2570,00 

EUR (divi tūkstoši pieci simti  septiņdesmit    euro 00 centi) apmērā. 

        Ņemot vērā augstāk minētos lietas faktiskos apstākļus un pamatojoties uz Publiskas 

personas mantas atsavināšanas likuma 1. pantu, 4. panta ceturto daļu, 5.; 8.; 37. un 45. pantu 

likuma “Par pašvaldībām” 21. panta pirmās daļas 17. punktu, 2019. gada 19. septembra Finanšu 

komitejas lēmumu, Tērvetes novada dome, atklāti vārdiski balsojot: PAR - 8 (D. Reinika, S. 

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

- nav, ATTURAS - nav, NOLEMJ: 

 

        1. Atsavināt Tērvetes novada pašvaldībai piederošo nekustamo īpašumu – dzīvokļa 

īpašumu Nr. 5, “Cīruļi”, Tērvetes pagasts, Tērvetes novads, pārdodot to par cenu 4600,00 EUR 

(četri tūkstoši seši  simti euro 00 centi) /Vārds Uzvārds/, /personas kods/. 

        2. Noteikt, ka šis lēmums zaudē spēku, ja /Vārds Uzvārds/ līdz 2019. gada 01. novembrim 

nav veikusi pirkuma maksas nomaksu vai noslēgusi pirkuma līgumu ar Tērvetes novada 

pašvaldību saskaņā ar šī lēmuma 1. punkta noteikumiem. 

 

 

 

Domes priekšsēdētāja                                                                        D. Reinika 
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LATVIJAS REPUBLIKA 
TĒRVETES NOVADA DOME 

Reģ.Nr.90001465562 

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

e-pasts: tervetesnd@tervetesnd.lv 
 

 

TĒRVETES NOVADA TĒRVETES PAGASTĀ 

 

LĒMUMS 
 

 

2019. gada 26. septembrī                                                                                       Nr. 117 

                                                                                                          (protokols Nr. 15, 26. §) 

 

Par dzīvokļa īpašuma “Cīruļi“ - 6 atsavināšanu 

 

 

                Tērvetes novada dome ir izskatījusi /Vārds Uzvārds/ 2019. gada 30. maija iesniegumu 

ar ierosinājumu pārdot viņai Tērvetes novada pašvaldībai piederošo dzīvokļa īpašumu “Cīruļi” 

dz. 6, Tērvetes pagasts, Tērvetes novads.   

        Izskatot augstāk minēto ierosinājumu, Tērvetes novada dome konstatēja: 

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

piederošo dzīvokļa īpašumu Nr. 6, “Cīruļi”, Tērvetes pagasts, Tērvetes novads, sastāvošu no 

divu istabu dzīvokļa ar kopējo platību 43,2 m2, un pie dzīvokļa īpašuma piederošo kopīpašuma 

domājamo daļu 4320/30210 no daudzdzīvokļu mājas /kadastra apzīmējums/, un  zemes gabala 

/kadastra apzīmējums/. 

        Saskaņā ar Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 4. panta noteikumiem, 

atsevišķos gadījumos valsts vai pašvaldības nekustamā īpašuma atsavināšanu var ierosināt 

īrnieks vai viņa ģimenes loceklis, ja viņš vēlas nopirkt dzīvojamo māju, tās domājamo daļu vai 

dzīvokļa īpašumu Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 45. pantā noteiktajā kārtībā. 

        Ņemot vērā augstāk minēto tiesisko reglamentāciju, /Vārds Uzvārds/ ir tiesības ierosināt 

dzīvokļa īpašuma Nr. 6, “Cīruļi”, Tērvetes pagasts, Tērvetes novads, atsavināšanu. 

        Saskaņā ar Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 45. panta trešās daļas 

noteikumiem, atsavinot valsts vai pašvaldības īpašumā esošu viendzīvokļa māju vai dzīvokļa 

īpašumu, par kuru lietošanu likumā "Par dzīvojamo telpu īri" noteiktajā kārtībā ir noslēgts 

dzīvojamās telpas īres līgums, to vispirms rakstveidā piedāvā pirkt īrniekam un viņa ģimenes 

locekļiem.  

        Saskaņā ar Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 45. panta ceturtās daļas 

noteikumiem, īrnieks vai viņa ģimenes locekļi var pirkt īrēto viendzīvokļa māju vai dzīvokļa 

īpašumu, ja:   

             1) īrnieks un viņa ģimenes locekļi ir noslēguši notariāli apliecinātu vienošanos par to, 

kurš vai kuri no viņiem iegūs īpašumā īrēto viendzīvokļa māju vai dzīvokļa īpašumu;            

             2) tiesā nav celta prasība par īres līguma izbeigšanu. 

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

        Dzīvoklī nav iemitināti citi pilngadīgi /Vārds Uzvārds/ ģimenes locekļi.   

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

noteikumiem pārdot valsts vai pašvaldības mantu par brīvu cenu var, ja nekustamo īpašumu 
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iegūst likuma 4. panta ceturtajā daļā minētā persona. Šajā gadījumā pārdošanas cena ir vienāda 

ar nosacīto cenu. 

        Saskaņā ar Publiskas personas mantas atsavināšanas likumā doto jēdziena “nosacītā cena” 

skaidrojumu, nosacītā cena ir nekustamā īpašuma vērtība, kas noteikta atbilstoši 

Standartizācijas likumā paredzētajā kārtībā apstiprinātajiem Latvijas īpašuma vērtēšanas 

standartiem jeb tirgus cena, ko noteicis sertificēts vērtētājs. 

        Dzīvokļa īpašuma Nr. 6, “Cīruļi”, Tērvetes pagasts, Tērvetes novads, tirgus cena, saskaņā 

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

īpašumu vērtētājs Diāna Štāle, profesionālās kvalifikācijas sertifikāts Nr. 71, ir noteikta 2400,00 

EUR (divi tūkstoši četri simti euro 00 centi) apmērā, bet aktuālā kadastrālā vērtība ir 830,00 

EUR (astoņi simti  trīsdesmit    euro 00 centi) apmērā. 

        Ņemot vērā augstāk minētos lietas faktiskos apstākļus un pamatojoties uz Publiskas 

personas mantas atsavināšanas likuma 1. pantu, 4. panta ceturto daļu, 5.; 8.; 37. un 45. pantu 

likuma “Par pašvaldībām” 21. panta pirmās daļas 17. punktu, 2019. gada 19. septembra  

Finanšu komitejas lēmumu, Tērvetes novada dome, atklāti vārdiski balsojot: PAR - 8 (D. 

Reinika, S. Laizāns, I. Krūmiņa, L. Karloviča, Dz. Sirsone, M. Darguža, A. Miķelsons, I. 

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

 

        1. Atsavināt Tērvetes novada pašvaldībai piederošo nekustamo īpašumu – dzīvokļa 

īpašumu Nr. 6, “Cīruļi”, Tērvetes pagasts, Tērvetes novads, pārdodot to par cenu 2400,00 EUR 

(divi tūkstoši četri  simti euro 00 centi) /Vārds Uzvārds/, /personas kods/. 

        2. Noteikt, ka šis lēmums zaudē spēku, ja /Vārds Uzvārds/ līdz 2019. gada 01. novembrim 

nav veikusi pirkuma maksas nomaksu vai noslēgusi pirkuma līgumu ar Tērvetes novada 

pašvaldību saskaņā ar šī lēmuma 1. punkta noteikumiem. 

 

 

Domes priekšsēdētāja                                                                        D. Reinika 
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LATVIJAS REPUBLIKA 
TĒRVETES NOVADA DOME 

Reģ.Nr.90001465562 

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

e-pasts: tervetesnd@tervetesnd.lv 
 

 

TĒRVETES NOVADA TĒRVETES PAGASTĀ 

 

LĒMUMS 
 

 

2019. gada 26. septembrī                                                                                       Nr. 118 

                                                                                                          (protokols Nr. 15, 27. §) 

 

Par dzīvokļa īpašuma “Cīruļi“ - 7 atsavināšanu 

 

 

Tērvetes novada dome ir izskatījusi /Vārds Uzvārds/ 2019. gada 30. maija iesniegumu ar 

ierosinājumu pārdot viņam Tērvetes novada pašvaldībai piederošo dzīvokļa īpašumu “Cīruļi” 

dz. 7, Tērvetes pagasts, Tērvetes novads.   

        Izskatot augstāk minēto ierosinājumu, Tērvetes novada dome konstatēja: 

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

piederošo dzīvokļa īpašumu Nr. 7, “Cīruļi”, Tērvetes pagasts, Tērvetes novads, sastāvošu no 

vienistabas dzīvokļa ar kopējo platību 39,1 m2, un pie dzīvokļa īpašuma piederošo kopīpašuma 

domājamo daļu 3910/30210 no daudzdzīvokļu mājas /kadastra apzīmējums/, un  zemes gabala 

/kadastra apzīmējums/. 

        Saskaņā ar Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 4. panta noteikumiem, 

atsevišķos gadījumos valsts vai pašvaldības nekustamā īpašuma atsavināšanu var ierosināt 

īrnieks vai viņa ģimenes loceklis, ja viņš vēlas nopirkt dzīvojamo māju, tās domājamo daļu vai 

dzīvokļa īpašumu Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 45. pantā noteiktajā kārtībā. 

        Ņemot vērā augstāk minēto tiesisko reglamentāciju, /Vārds Uzvārds/ ir tiesības ierosināt 

dzīvokļa īpašuma Nr. 7, “Cīruļi”, Tērvetes pagasts, Tērvetes novads, atsavināšanu. 

        Saskaņā ar Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 45. panta trešās daļas 

noteikumiem, atsavinot valsts vai pašvaldības īpašumā esošu viendzīvokļa māju vai dzīvokļa 

īpašumu, par kuru lietošanu likumā "Par dzīvojamo telpu īri" noteiktajā kārtībā ir noslēgts 

dzīvojamās telpas īres līgums, to vispirms rakstveidā piedāvā pirkt īrniekam un viņa ģimenes 

locekļiem.  

        Saskaņā ar Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 45. panta ceturtās daļas 

noteikumiem, īrnieks vai viņa ģimenes locekļi var pirkt īrēto viendzīvokļa māju vai dzīvokļa 

īpašumu, ja:   

                  1) īrnieks un viņa ģimenes locekļi ir noslēguši notariāli apliecinātu vienošanos par to, kurš 

vai kuri no viņiem iegūs īpašumā īrēto viendzīvokļa māju vai dzīvokļa īpašumu;            

                  2) tiesā nav celta prasība par īres līguma izbeigšanu. 

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

                 Dzīvoklī nav iemitināti citi pilngadīgi /Vārds Uzvārds/ ģimenes locekļi.   

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

noteikumiem pārdot valsts vai pašvaldības mantu par brīvu cenu var, ja nekustamo īpašumu 
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iegūst likuma 4. panta ceturtajā daļā minētā persona. Šajā gadījumā pārdošanas cena ir vienāda 

ar nosacīto cenu. 

                 Saskaņā ar Publiskas personas mantas atsavināšanas likumā doto jēdziena “nosacītā cena” 

skaidrojumu, nosacītā cena ir nekustamā īpašuma vērtība, kas noteikta atbilstoši 

Standartizācijas likumā paredzētajā kārtībā apstiprinātajiem Latvijas īpašuma vērtēšanas 

standartiem jeb tirgus cena, ko noteicis sertificēts vērtētājs. 

                 Dzīvokļa īpašuma Nr. 7, “Cīruļi”, Tērvetes pagasts, Tērvetes novads, tirgus cena, saskaņā 

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

īpašumu vērtētājs Diāna Štāle, profesionālās kvalifikācijas sertifikāts Nr. 71, ir noteikta 1500,00 

EUR (viens tūkstotis pieci simti euro 00 centi) apmērā, bet aktuālā kadastrālā vērtība ir 751,00 

EUR (septiņi simti  piecdesmit viens  euro 00 centi) apmērā. 

                 Ņemot vērā augstāk minētos lietas faktiskos apstākļus un pamatojoties uz Publiskas 

personas mantas atsavināšanas likuma 1. pantu, 4. panta ceturto daļu, 5.; 8.; 37. un 45. pantu 

likuma “Par pašvaldībām” 21. panta pirmās daļas 17. punktu, 2019. gada 19. septembra Finanšu 

komitejas lēmumu, Tērvetes novada dome, atklāti vārdiski balsojot: PAR - 8 (D. Reinika, S. 

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

- nav, ATTURAS - nav, NOLEMJ: 

 

        1. Atsavināt Tērvetes novada pašvaldībai piederošo nekustamo īpašumu – dzīvokļa 

īpašumu Nr. 7, “Cīruļi”, Tērvetes pagasts, Tērvetes novads, pārdodot to par cenu 1500,00 EUR 

(viens tūkstotis pieci  simti euro 00 centi) /Vārds Uzvārds/, /personas kods/. 

        2. Noteikt, ka šis lēmums zaudē spēku, ja /Vārds Uzvārds/ līdz 2019. gada 01. 

novembrim nav veicisi pirkuma maksas nomaksu vai noslēdzis pirkuma līgumu ar Tērvetes 

novada pašvaldību saskaņā ar šī lēmuma 1. punkta noteikumiem. 

 

 

Domes priekšsēdētāja                                                                        D. Reinika 
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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 26. septembrī                                                                                       Nr. 119 

                                                                                                          (protokols Nr. 15, 28. §) 

 

Par dzīvokļa īpašuma “Atpūtas“ - 18 atsavināšanu 

 

 

Tērvetes novada dome ir izskatījusi /Vārds Uzvārds/ 2019. gada 30. maija iesniegumu ar 

ierosinājumu pārdot viņam Tērvetes novada pašvaldībai piederošo dzīvokļa īpašumu “Atpūtas” 

dz. 18, Tērvetes pagasts, Tērvetes novads.   

        Izskatot augstāk minēto ierosinājumu, Tērvetes novada dome konstatēja: 

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

piederošo dzīvokļa īpašumu Nr. 18, “Atpūtas”, Tērvetes pagasts, Tērvetes novads, sastāvošu 

no trīs istabu dzīvokļa ar kopējo platību 71,3 m2, un pie dzīvokļa īpašuma piederošo 

kopīpašuma domājamo daļu 7130/96120 no daudzdzīvokļu mājas /kadastra apzīmējums/, un  

zemes gabala /kadastra apzīmējums/. 

        Saskaņā ar Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 4. panta noteikumiem, 

atsevišķos gadījumos valsts vai pašvaldības nekustamā īpašuma atsavināšanu var ierosināt 

īrnieks vai viņa ģimenes loceklis, ja viņš vēlas nopirkt dzīvojamo māju, tās domājamo daļu vai 

dzīvokļa īpašumu Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 45. pantā noteiktajā kārtībā. 

        Ņemot vērā augstāk minēto tiesisko reglamentāciju, /Vārds Uzvārds/ ir tiesības ierosināt 

dzīvokļa īpašuma Nr. 18, “Atpūtas”, Tērvetes pagasts, Tērvetes novads, atsavināšanu. 

        Saskaņā ar Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 45. panta trešās daļas 

noteikumiem, atsavinot valsts vai pašvaldības īpašumā esošu viendzīvokļa māju vai dzīvokļa 

īpašumu, par kuru lietošanu likumā "Par dzīvojamo telpu īri" noteiktajā kārtībā ir noslēgts 

dzīvojamās telpas īres līgums, to vispirms rakstveidā piedāvā pirkt īrniekam un viņa ģimenes 

locekļiem.  

        Saskaņā ar Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 45. panta ceturtās daļas 

noteikumiem, īrnieks vai viņa ģimenes locekļi var pirkt īrēto viendzīvokļa māju vai dzīvokļa 

īpašumu, ja:   

             1) īrnieks un viņa ģimenes locekļi ir noslēguši notariāli apliecinātu vienošanos par to, 

kurš vai kuri no viņiem iegūs īpašumā īrēto viendzīvokļa māju vai dzīvokļa īpašumu;            

             2) tiesā nav celta prasība par īres līguma izbeigšanu. 

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

        Dzīvoklī nav iemitināti citi pilngadīgi /Vārds Uzvārds/ ģimenes locekļi.   

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

noteikumiem pārdot valsts vai pašvaldības mantu par brīvu cenu var, ja nekustamo īpašumu 
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iegūst likuma 4. panta ceturtajā daļā minētā persona. Šajā gadījumā pārdošanas cena ir vienāda 

ar nosacīto cenu. 

        Saskaņā ar Publiskas personas mantas atsavināšanas likumā doto jēdziena “nosacītā cena” 

skaidrojumu, nosacītā cena ir nekustamā īpašuma vērtība, kas noteikta atbilstoši 

Standartizācijas likumā paredzētajā kārtībā apstiprinātajiem Latvijas īpašuma vērtēšanas 

standartiem jeb tirgus cena, ko noteicis sertificēts vērtētājs. 

        Dzīvokļa īpašuma Nr. 18, “Atpūtas”, Tērvetes pagasts, Tērvetes novads, tirgus cena, 

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

nekustamo īpašumu vērtētājs Diāna Štāle, profesionālās kvalifikācijas sertifikāts Nr. 71, ir 

noteikta 4600,00 EUR (četri tūkstoši seši simti euro 00 centi) apmērā, bet aktuālā kadastrālā 

vērtība ir 2546,00 EUR (divi tūkstoši pieci simti  četrdesmit seši  euro 00 centi) apmērā. 

        Ņemot vērā augstāk minētos lietas faktiskos apstākļus un pamatojoties uz Publiskas 

personas mantas atsavināšanas likuma 1. pantu, 4. panta ceturto daļu, 5.; 8.; 37. un 45. pantu 

likuma “Par pašvaldībām” 21. panta pirmās daļas 17. punktu, 2019. gada 19. septembra Finanšu 

komitejas lēmumu, Tērvetes novada dome, atklāti vārdiski balsojot: PAR - 8 (D. Reinika, S. 

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

- nav, ATTURAS - nav, NOLEMJ: 

 

        1. Atsavināt Tērvetes novada pašvaldībai piederošo nekustamo īpašumu – dzīvokļa 

īpašumu Nr. 18, “Atpūtas”, Tērvetes pagasts, Tērvetes novads, pārdodot to par cenu 4600,00 

EUR (četri tūkstoši seši  simti euro 00 centi) /Vārds Uzvārds/, /personas kods/. 

        2. Noteikt, ka šis lēmums zaudē spēku, ja /Vārds Uzvārds/ līdz 2019. gada 01. novembrim 

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

pašvaldību saskaņā ar šī lēmuma 1. punkta noteikumiem. 

 

 

Domes priekšsēdētāja                                                                        D. Reinika 
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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 26. septembrī                                                                                       Nr. 120 

                                                                                                          (protokols Nr. 15, 29. §) 

 

Par dzīvokļa īpašuma “Atpūtas“ - 16 atsavināšanu 

 

 

        Tērvetes novada dome ir izskatījusi /Vārds Uzvārds/ 2019. gada 30. maija iesniegumu ar 

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

dz. 16, Tērvetes pagasts, Tērvetes novads.   

        Izskatot augstāk minēto ierosinājumu, Tērvetes novada dome konstatēja: 

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

piederošo dzīvokļa īpašumu Nr. 16, “Atpūtas”, Tērvetes pagasts, Tērvetes novads, sastāvošu 

no trīs istabu dzīvokļa ar kopējo platību 54,0 m2, un pie dzīvokļa īpašuma piederošo 

kopīpašuma domājamo daļu 5400/96120 no daudzdzīvokļu mājas /kadastra apzīmējums/, un  

zemes gabala /kadastra apzīmējums/. 

        Saskaņā ar Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 4. panta noteikumiem, 

atsevišķos gadījumos valsts vai pašvaldības nekustamā īpašuma atsavināšanu var ierosināt 

īrnieks vai viņa ģimenes loceklis, ja viņš vēlas nopirkt dzīvojamo māju, tās domājamo daļu vai 

dzīvokļa īpašumu Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 45. pantā noteiktajā kārtībā. 

        Ņemot vērā augstāk minēto tiesisko reglamentāciju, /Vārds Uzvārds/ ir tiesības ierosināt 

dzīvokļa īpašuma Nr. 16, “Atpūtas”, Tērvetes pagasts, Tērvetes novads, atsavināšanu. 

        Saskaņā ar Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 45. panta trešās daļas 

noteikumiem, atsavinot valsts vai pašvaldības īpašumā esošu viendzīvokļa māju vai dzīvokļa 

īpašumu, par kuru lietošanu likumā "Par dzīvojamo telpu īri" noteiktajā kārtībā ir noslēgts 

dzīvojamās telpas īres līgums, to vispirms rakstveidā piedāvā pirkt īrniekam un viņa ģimenes 

locekļiem.  

        Saskaņā ar Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 45. panta ceturtās daļas 

noteikumiem, īrnieks vai viņa ģimenes locekļi var pirkt īrēto viendzīvokļa māju vai dzīvokļa 

īpašumu, ja:   

             1) īrnieks un viņa ģimenes locekļi ir noslēguši notariāli apliecinātu vienošanos par to, 

kurš vai kuri no viņiem iegūs īpašumā īrēto viendzīvokļa māju vai dzīvokļa īpašumu;            

             2) tiesā nav celta prasība par īres līguma izbeigšanu. 

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

        Dzīvoklī nav iemitināti citi pilngadīgi /Vārds Uzvārds/ ģimenes locekļi.   

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

noteikumiem pārdot valsts vai pašvaldības mantu par brīvu cenu var, ja nekustamo īpašumu 
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iegūst likuma 4. panta ceturtajā daļā minētā persona. Šajā gadījumā pārdošanas cena ir vienāda 

ar nosacīto cenu. 

        Saskaņā ar Publiskas personas mantas atsavināšanas likumā doto jēdziena “nosacītā cena” 

skaidrojumu, nosacītā cena ir nekustamā īpašuma vērtība, kas noteikta atbilstoši 

Standartizācijas likumā paredzētajā kārtībā apstiprinātajiem Latvijas īpašuma vērtēšanas 

standartiem jeb tirgus cena, ko noteicis sertificēts vērtētājs. 

        Dzīvokļa īpašuma Nr. 16, “Atpūtas”, Tērvetes pagasts, Tērvetes novads, tirgus cena, 

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

nekustamo īpašumu vērtētājs Diāna Štāle, profesionālās kvalifikācijas sertifikāts Nr. 71, ir 

noteikta 3100,00 EUR (trīs tūkstoši viens simts euro 00 centi) apmērā, bet aktuālā kadastrālā 

vērtība ir 1962,00 EUR (viens tūkstotis deviņi simti  sešdesmit divi    euro 00 centi) apmērā. 

        Ņemot vērā augstāk minētos lietas faktiskos apstākļus un pamatojoties uz Publiskas 

personas mantas atsavināšanas likuma 1. pantu, 4. panta ceturto daļu, 5.; 8.; 37. un 45. pantu 

likuma “Par pašvaldībām” 21. panta pirmās daļas 17. punktu, 2019. gada 19. septembra Finanšu 

komitejas lēmumu, Tērvetes novada dome, atklāti vārdiski balsojot: PAR - 8 (D. Reinika, S. 

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

- nav, ATTURAS - nav, NOLEMJ: 

 

        1. Atsavināt Tērvetes novada pašvaldībai piederošo nekustamo īpašumu – dzīvokļa 

īpašumu Nr. 16, “Atpūtas”, Tērvetes pagasts, Tērvetes novads, pārdodot to par cenu 3100,00 

EUR (trīs tūkstoši viens  simts euro 00 centi) /Vārds Uzvārds/, /personas kods. 

        2. Noteikt, ka šis lēmums zaudē spēku, ja /Vārds Uzvārds/ līdz 2019. gada 01. novembrim 

nav veikusi pirkuma maksas nomaksu vai noslēgusi pirkuma līgumu ar Tērvetes novada 

pašvaldību saskaņā ar šī lēmuma 1. punkta noteikumiem. 

 

 

Domes priekšsēdētāja                                                                        D. Reinika 
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LATVIJAS REPUBLIKA 
TĒRVETES NOVADA DOME 

Reģ.Nr.90001465562 

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

e-pasts: tervetesnd@tervetesnd.lv 
 

 

TĒRVETES NOVADA TĒRVETES PAGASTĀ 

 

LĒMUMS 
 

 

2019. gada 26. septembrī                                                                                       Nr. 121 

                                                                                                          (protokols Nr. 15, 30. §) 

 

Par dzīvokļa īpašuma “Atpūtas“ - 8 atsavināšanu 

 

 

        Tērvetes novada dome ir izskatījusi /Vārds Uzvārds/ 2019. gada 30. maija iesniegumu ar 

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

dz. 8, Tērvetes pagasts, Tērvetes novads.   

        Izskatot augstāk minēto ierosinājumu, Tērvetes novada dome konstatēja: 

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

piederošo dzīvokļa īpašumu Nr. 8, “Atpūtas”, Tērvetes pagasts, Tērvetes novads, sastāvošu no 

divu istabu dzīvokļa ar kopējo platību 35,3 m2, un pie dzīvokļa īpašuma piederošo kopīpašuma 

domājamo daļu 3530/96120 no daudzdzīvokļu mājas /kadastra apzīmējums/, un  zemes gabala 

/kadastra apzīmējums/. 

        Saskaņā ar Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 4. panta noteikumiem, 

atsevišķos gadījumos valsts vai pašvaldības nekustamā īpašuma atsavināšanu var ierosināt 

īrnieks vai viņa ģimenes loceklis, ja viņš vēlas nopirkt dzīvojamo māju, tās domājamo daļu vai 

dzīvokļa īpašumu Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 45. pantā noteiktajā kārtībā. 

        Ņemot vērā augstāk minēto tiesisko reglamentāciju, /Vārds Uzvārds/ ir tiesības ierosināt 

dzīvokļa īpašuma Nr. 8, “Atpūtas”, Tērvetes pagasts, Tērvetes novads, atsavināšanu. 

        Saskaņā ar Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 45. panta trešās daļas 

noteikumiem, atsavinot valsts vai pašvaldības īpašumā esošu viendzīvokļa māju vai dzīvokļa 

īpašumu, par kuru lietošanu likumā "Par dzīvojamo telpu īri" noteiktajā kārtībā ir noslēgts 

dzīvojamās telpas īres līgums, to vispirms rakstveidā piedāvā pirkt īrniekam un viņa ģimenes 

locekļiem.  

        Saskaņā ar Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 45. panta ceturtās daļas 

noteikumiem, īrnieks vai viņa ģimenes locekļi var pirkt īrēto viendzīvokļa māju vai dzīvokļa 

īpašumu, ja:   

             1) īrnieks un viņa ģimenes locekļi ir noslēguši notariāli apliecinātu vienošanos par to, 

kurš vai kuri no viņiem iegūs īpašumā īrēto viendzīvokļa māju vai dzīvokļa īpašumu;            

             2) tiesā nav celta prasība par īres līguma izbeigšanu. 

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

        Dzīvoklī nav iemitināti citi pilngadīgi /Vārds Uzvārds/ ģimenes locekļi.   

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

noteikumiem pārdot valsts vai pašvaldības mantu par brīvu cenu var, ja nekustamo īpašumu 
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iegūst likuma 4. panta ceturtajā daļā minētā persona. Šajā gadījumā pārdošanas cena ir vienāda 

ar nosacīto cenu. 

        Saskaņā ar Publiskas personas mantas atsavināšanas likumā doto jēdziena “nosacītā cena” 

skaidrojumu, nosacītā cena ir nekustamā īpašuma vērtība, kas noteikta atbilstoši 

Standartizācijas likumā paredzētajā kārtībā apstiprinātajiem Latvijas īpašuma vērtēšanas 

standartiem jeb tirgus cena, ko noteicis sertificēts vērtētājs. 

        Dzīvokļa īpašuma Nr. 8, “Atpūtas”, Tērvetes pagasts, Tērvetes novads, tirgus cena, 

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

nekustamo īpašumu vērtētājs Diāna Štāle, profesionālās kvalifikācijas sertifikāts Nr. 71, ir 

noteikta 2200,00 EUR (divi tūkstoši divi simti euro 00 centi) apmērā, bet aktuālā kadastrālā 

vērtība ir 1270,00 EUR (viens tūkstotis divi simti  septiņdesmit    euro 00 centi) apmērā. 

        Ņemot vērā augstāk minētos lietas faktiskos apstākļus un pamatojoties uz Publiskas 

personas mantas atsavināšanas likuma 1. pantu, 4. panta ceturto daļu, 5.; 8.; 37. un 45. pantu 

likuma “Par pašvaldībām” 21. panta pirmās daļas 17. punktu, 2019. gada 19. septembra Finanšu 

komitejas lēmumu, Tērvetes novada dome, atklāti vārdiski balsojot: PAR - 8 (D. Reinika, S. 

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

- nav, ATTURAS - nav, NOLEMJ: 

 

        1. Atsavināt Tērvetes novada pašvaldībai piederošo nekustamo īpašumu – dzīvokļa 

īpašumu Nr. 8, “Atpūtas”, Tērvetes pagasts, Tērvetes novads, pārdodot to par cenu 2200,00 

EUR (divi tūkstoši divi simti euro 00 centi) /Vārds Uzvārds/, /personas kods/. 

        2. Noteikt, ka šis lēmums zaudē spēku, ja /Vārds Uzvārds/ līdz 2019. gada 01. novembrim 

nav veikusi pirkuma maksas nomaksu vai noslēgusi pirkuma līgumu ar Tērvetes novada 

pašvaldību saskaņā ar šī lēmuma 1. punkta noteikumiem. 

 

 

Domes priekšsēdētāja                                                                        D. Reinika 
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LATVIJAS REPUBLIKA 
TĒRVETES NOVADA DOME 

Reģ.Nr.90001465562 

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

e-pasts: tervetesnd@tervetesnd.lv 
 

 

TĒRVETES NOVADA TĒRVETES PAGASTĀ 

 

LĒMUMS 
 

 

2019. gada 26. septembrī                                                                                       Nr. 122 

                                                                                                          (protokols Nr. 15, 31. §) 

 

Par dzīvokļa īpašuma “Atpūtas“ - 6 atsavināšanu 

 

 

        Tērvetes novada dome ir izskatījusi /Vārds Uzvārds/ 2019. gada 30. maija iesniegumu ar 

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

dz. 6, Tērvetes pagasts, Tērvetes novads.   

        Izskatot augstāk minēto ierosinājumu, Tērvetes novada dome konstatēja: 

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

piederošo dzīvokļa īpašumu Nr. 6, “Atpūtas”, Tērvetes pagasts, Tērvetes novads, sastāvošu no 

trīs istabu dzīvokļa ar kopējo platību 71,6 m2, un pie dzīvokļa īpašuma piederošo kopīpašuma 

domājamo daļu 7160/96120 no daudzdzīvokļu mājas /kadastra apzīmējums/, un  zemes gabala 

/kadastra apzīmējums/. 

        Saskaņā ar Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 4. panta noteikumiem, 

atsevišķos gadījumos valsts vai pašvaldības nekustamā īpašuma atsavināšanu var ierosināt 

īrnieks vai viņa ģimenes loceklis, ja viņš vēlas nopirkt dzīvojamo māju, tās domājamo daļu vai 

dzīvokļa īpašumu Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 45. pantā noteiktajā kārtībā. 

        Ņemot vērā augstāk minēto tiesisko reglamentāciju, /Vārds Uzvārds/ ir tiesības ierosināt 

dzīvokļa īpašuma Nr. 6, “Atpūtas”, Tērvetes pagasts, Tērvetes novads, atsavināšanu. 

        Saskaņā ar Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 45. panta trešās daļas 

noteikumiem, atsavinot valsts vai pašvaldības īpašumā esošu viendzīvokļa māju vai dzīvokļa 

īpašumu, par kuru lietošanu likumā "Par dzīvojamo telpu īri" noteiktajā kārtībā ir noslēgts 

dzīvojamās telpas īres līgums, to vispirms rakstveidā piedāvā pirkt īrniekam un viņa ģimenes 

locekļiem.  

        Saskaņā ar Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 45. panta ceturtās daļas 

noteikumiem, īrnieks vai viņa ģimenes locekļi var pirkt īrēto viendzīvokļa māju vai dzīvokļa 

īpašumu, ja:   

             1) īrnieks un viņa ģimenes locekļi ir noslēguši notariāli apliecinātu vienošanos par to, 

kurš vai kuri no viņiem iegūs īpašumā īrēto viendzīvokļa māju vai dzīvokļa īpašumu;            

             2) tiesā nav celta prasība par īres līguma izbeigšanu. 

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

        Dzīvoklī nav iemitināti citi pilngadīgi /Vārds Uzvārds/ ģimenes locekļi.   

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

noteikumiem pārdot valsts vai pašvaldības mantu par brīvu cenu var, ja nekustamo īpašumu 
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iegūst likuma 4.panta ceturtajā daļā minētā persona. Šajā gadījumā pārdošanas cena ir vienāda 

ar nosacīto cenu. 

        Saskaņā ar Publiskas personas mantas atsavināšanas likumā doto jēdziena “nosacītā cena” 

skaidrojumu, nosacītā cena ir nekustamā īpašuma vērtība, kas noteikta atbilstoši 

Standartizācijas likumā paredzētajā kārtībā apstiprinātajiem Latvijas īpašuma vērtēšanas 

standartiem jeb tirgus cena, ko noteicis sertificēts vērtētājs. 

        Dzīvokļa īpašuma Nr. 6, “Atpūtas”, Tērvetes pagasts, Tērvetes novads, tirgus cena, 

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

nekustamo īpašumu vērtētājs Diāna Štāle, profesionālās kvalifikācijas sertifikāts Nr. 71, ir 

noteikta 4500,00 EUR (četri tūkstoši pieci simti euro 00 centi) apmērā, bet aktuālā kadastrālā 

vērtība ir 2552,00 EUR (divi tūkstotis pieci simti  piecdesmit divi   euro 00 centi) apmērā. 

        Ņemot vērā augstāk minētos lietas faktiskos apstākļus un pamatojoties uz Publiskas 

personas mantas atsavināšanas likuma 1. pantu, 4. panta ceturto daļu, 5.; 8.; 37. un 45. pantu 

likuma “Par pašvaldībām” 21. panta pirmās daļas 17. punktu, 2019. gada 19. septembra  

Finanšu komitejas lēmumu, Tērvetes novada dome, atklāti vārdiski balsojot: PAR - 8 (D. 

Reinika, S. Laizāns, I. Krūmiņa, L. Karloviča, Dz. Sirsone, M. Darguža, A. Miķelsons, I. 

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

 

        1. Atsavināt Tērvetes novada pašvaldībai piederošo nekustamo īpašumu – dzīvokļa 

īpašumu Nr. 6, “Atpūtas”, Tērvetes pagasts, Tērvetes novads, pārdodot to par cenu 4500,00 

EUR (četri tūkstoši pieci  simti euro 00 centi) /Vārds Uzvārds/, /personas kods/. 

        2. Noteikt, ka šis lēmums zaudē spēku, ja /Vārds Uzvārds/ līdz 2019. gada 01. novembrim 

nav veikusi pirkuma maksas nomaksu vai noslēgusi pirkuma līgumu ar Tērvetes novada 

pašvaldību saskaņā ar šī lēmuma 1. punkta noteikumiem. 

 

 

Domes priekšsēdētāja                                                                        D. Reinika 
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LATVIJAS REPUBLIKA 
TĒRVETES NOVADA DOME 

Reģ.Nr.90001465562 

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

e-pasts: tervetesnd@tervetesnd.lv 
 

 

TĒRVETES NOVADA TĒRVETES PAGASTĀ 

 

LĒMUMS 
 

 

2019. gada 26. septembrī                                                                                       Nr. 123 

                                                                                                          (protokols Nr. 15, 32. §) 

 

Par dzīvokļa īpašuma “Atpūtas“ - 2 atsavināšanu 

 

 

        Tērvetes novada dome ir izskatījusi /Vārds Uzvārds/ 2019. gada 30. maija iesniegumu ar 

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

dz. 2, Tērvetes pagasts, Tērvetes novads.   

        Izskatot augstāk minēto ierosinājumu, Tērvetes novada dome konstatēja: 

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

piederošo dzīvokļa īpašumu Nr. 2, “Atpūtas”, Tērvetes pagasts, Tērvetes novads, sastāvošu no 

vienistabu dzīvokļa ar kopējo platību 35,3 m2, un pie dzīvokļa īpašuma piederošo kopīpašuma 

domājamo daļu 3530/96120 no daudzdzīvokļu mājas /kadastra apzīmējums/, un  zemes gabala 

/kadastra apzīmējums/. 

        Saskaņā ar Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 4. panta noteikumiem, 

atsevišķos gadījumos valsts vai pašvaldības nekustamā īpašuma atsavināšanu var ierosināt 

īrnieks vai viņa ģimenes loceklis, ja viņš vēlas nopirkt dzīvojamo māju, tās domājamo daļu vai 

dzīvokļa īpašumu Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 45. pantā noteiktajā kārtībā. 

        Ņemot vērā augstāk minēto tiesisko reglamentāciju, /Vārds Uzvārds/ ir tiesības ierosināt 

dzīvokļa īpašuma Nr. 2, “Atpūtas”, Tērvetes pagasts, Tērvetes novads, atsavināšanu. 

        Saskaņā ar Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 45. panta trešās daļas 

noteikumiem, atsavinot valsts vai pašvaldības īpašumā esošu viendzīvokļa māju vai dzīvokļa 

īpašumu, par kuru lietošanu likumā "Par dzīvojamo telpu īri" noteiktajā kārtībā ir noslēgts 

dzīvojamās telpas īres līgums, to vispirms rakstveidā piedāvā pirkt īrniekam un viņa ģimenes 

locekļiem.  

        Saskaņā ar Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 45. panta ceturtās daļas 

noteikumiem, īrnieks vai viņa ģimenes locekļi var pirkt īrēto viendzīvokļa māju vai dzīvokļa 

īpašumu, ja:   

             1) īrnieks un viņa ģimenes locekļi ir noslēguši notariāli apliecinātu vienošanos par to, 

kurš vai kuri no viņiem iegūs īpašumā īrēto viendzīvokļa māju vai dzīvokļa īpašumu;            

             2) tiesā nav celta prasība par īres līguma izbeigšanu. 

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

        Ir noslēgta starp ģimenes locekļiem notariāli apliecināta vienošanās, ka dzīvokli īpašumā 

iegūst /Vārds Uzvārds/.   
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        Saskaņā ar Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 37. panta pirmās daļas 

noteikumiem pārdot valsts vai pašvaldības mantu par brīvu cenu var, ja nekustamo īpašumu 

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

ar nosacīto cenu. 

        Saskaņā ar Publiskas personas mantas atsavināšanas likumā doto jēdziena “nosacītā cena” 

skaidrojumu, nosacītā cena ir nekustamā īpašuma vērtība, kas noteikta atbilstoši 

Standartizācijas likumā paredzētajā kārtībā apstiprinātajiem Latvijas īpašuma vērtēšanas 

standartiem jeb tirgus cena, ko noteicis sertificēts vērtētājs. 

        Dzīvokļa īpašuma Nr. 2, “Atpūtas”, Tērvetes pagasts, Tērvetes novads, tirgus cena, 

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

nekustamo īpašumu vērtētājs Diāna Štāle, profesionālās kvalifikācijas sertifikāts Nr. 71, ir 

noteikta 2300,00 EUR divi tūkstoši trīs simti euro 00 centi) apmērā, bet aktuālā kadastrālā 

vērtība ir 1143,00 EUR (viens tūkstotis viens simts  četrdesmit trīs    euro 00 centi) apmērā. 

        Ņemot vērā augstāk minētos lietas faktiskos apstākļus un pamatojoties uz Publiskas 

personas mantas atsavināšanas likuma 1. pantu, 4. panta ceturto daļu, 5.; 8.; 37. un 45. pantu 

likuma “Par pašvaldībām” 21. panta pirmās daļas 17. punktu, 2019. gada 19. septembra Finanšu 

komitejas lēmumu, Tērvetes novada dome, atklāti vārdiski balsojot: PAR - 8 (D. Reinika, S. 

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

- nav, ATTURAS - nav, NOLEMJ: 

 

        1. Atsavināt Tērvetes novada pašvaldībai piederošo nekustamo īpašumu – dzīvokļa 

īpašumu Nr. 2, “Atpūtas”, Tērvetes pagasts, Tērvetes novads, pārdodot to par cenu 2300,00 

EUR (divi tūkstoši trīs  simti euro 00 centi) /Vārds Uzvārds/, /personas kods/. 

        2. Noteikt, ka šis lēmums zaudē spēku, ja /Vārds Uzvārds/ līdz 2019. gada 01. novembrim 

nav veikusi pirkuma maksas nomaksu vai noslēgusi pirkuma līgumu ar Tērvetes novada 

pašvaldību saskaņā ar šī lēmuma 1. punkta noteikumiem. 

 

 

Domes priekšsēdētāja                                                                        D. Reinika 
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LATVIJAS REPUBLIKA 
TĒRVETES NOVADA DOME 

Reģ.Nr.90001465562 

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

e-pasts: tervetesnd@tervetesnd.lv 
 

 

TĒRVETES NOVADA TĒRVETES PAGASTĀ 

 

LĒMUMS 
 

 

2019. gada 26. septembrī                                                                                       Nr. 124 

                                                                                                          (protokols Nr. 15, 33. §) 

 

Par dzīvokļa īpašuma “Atpūtas“ - 1 atsavināšanu 

 

 

        Tērvetes novada dome ir izskatījusi /Vārds Uzvārds/ 2019. gada 20. maija iesniegumu ar 

ierosinājumu pārdot viņam Tērvetes novada pašvaldībai piederošo dzīvokļa īpašumu “Atpūtas” 

dz. 1, Tērvetes pagasts, Tērvetes novads.   

        Izskatot augstāk minēto ierosinājumu, Tērvetes novada dome konstatēja: 

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

piederošo dzīvokļa īpašumu Nr. 1, “Atpūtas”, Tērvetes pagasts, Tērvetes novads, sastāvošu no 

divu istabu dzīvokļa ar kopējo platību 53,3 m2, un pie dzīvokļa īpašuma piederošo kopīpašuma 

domājamo daļu 5330/96120 no daudzdzīvokļu mājas /kadastra apzīmējums/, un  zemes gabala 

/kadastra apzīmējums/. 

        Saskaņā ar Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 4. panta noteikumiem, 

atsevišķos gadījumos valsts vai pašvaldības nekustamā īpašuma atsavināšanu var ierosināt 

īrnieks vai viņa ģimenes loceklis, ja viņš vēlas nopirkt dzīvojamo māju, tās domājamo daļu vai 

dzīvokļa īpašumu Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 45. pantā noteiktajā kārtībā. 

        Ņemot vērā augstāk minēto tiesisko reglamentāciju, /Vārds Uzvārds/ ir tiesības ierosināt 

dzīvokļa īpašuma Nr. 1, “Atpūtas”, Tērvetes pagasts, Tērvetes novads, atsavināšanu. 

        Saskaņā ar Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 45. panta trešās daļas 

noteikumiem, atsavinot valsts vai pašvaldības īpašumā esošu viendzīvokļa māju vai dzīvokļa 

īpašumu, par kuru lietošanu likumā "Par dzīvojamo telpu īri" noteiktajā kārtībā ir noslēgts 

dzīvojamās telpas īres līgums, to vispirms rakstveidā piedāvā pirkt īrniekam un viņa ģimenes 

locekļiem.  

        Saskaņā ar Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 45. panta ceturtās daļas 

noteikumiem, īrnieks vai viņa ģimenes locekļi var pirkt īrēto viendzīvokļa māju vai dzīvokļa 

īpašumu, ja:   

             1) īrnieks un viņa ģimenes locekļi ir noslēguši notariāli apliecinātu vienošanos par to, 

kurš vai kuri no viņiem iegūs īpašumā īrēto viendzīvokļa māju vai dzīvokļa īpašumu;            

             2) tiesā nav celta prasība par īres līguma izbeigšanu. 

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

        Dzīvoklī nav iemitināti citi pilngadīgi /Vārds Uzvārds/ ģimenes locekļi.   

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

noteikumiem pārdot valsts vai pašvaldības mantu par brīvu cenu var, ja nekustamo īpašumu 
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iegūst likuma 4. panta ceturtajā daļā minētā persona. Šajā gadījumā pārdošanas cena ir vienāda 

ar nosacīto cenu. 

        Saskaņā ar Publiskas personas mantas atsavināšanas likumā doto jēdziena “nosacītā cena” 

skaidrojumu, nosacītā cena ir nekustamā īpašuma vērtība, kas noteikta atbilstoši 

Standartizācijas likumā paredzētajā kārtībā apstiprinātajiem Latvijas īpašuma vērtēšanas 

standartiem jeb tirgus cena, ko noteicis sertificēts vērtētājs. 

        Dzīvokļa īpašuma Nr. 1, “Atpūtas”, Tērvetes pagasts, Tērvetes novads, tirgus cena, saskaņā 

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

īpašumu vērtētājs Diāna Štāle, profesionālās kvalifikācijas sertifikāts Nr. 71, ir noteikta 3200,00 

EUR (trīs tūkstoši divi simti euro 00 centi) apmērā, bet aktuālā kadastrālā vērtība ir 1744,00 

EUR (viens tūkstotis septiņi simti  četrdesmit četri   euro 00 centi) apmērā. 

        Ņemot vērā augstāk minētos lietas faktiskos apstākļus un pamatojoties uz Publiskas 

personas mantas atsavināšanas likuma 1. pantu, 4. panta ceturto daļu, 5.; 8.; 37. un 45. pantu 

likuma “Par pašvaldībām” 21. panta pirmās daļas 17. punktu,2019. gada 19. septembra  Finanšu 

komitejas lēmumu, Tērvetes novada dome, atklāti vārdiski balsojot: PAR - 8 (D. Reinika, S. 

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

- nav, ATTURAS - nav, NOLEMJ: 

 

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

Nr. 1 “Atpūtas”, Tērvetes pagasts, Tērvetes novads, pārdodot to par cenu 3200,00 EUR (trīs 

tūkstoši divi  simti euro 00 centi) /Vārds Uzvārds/, /personas kods/. 

        2. Noteikt, ka šis lēmums zaudē spēku, ja /Vārds Uzvārds/ līdz 2019. gada 01. novembrim 

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

pašvaldību saskaņā ar šī lēmuma 1. punkta noteikumiem. 

 

 

Domes priekšsēdētāja                                                                        D. Reinika 
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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 26. septembrī                                                                                       Nr. 125 

                                                                                                          (protokols Nr. 15, 34. §) 

 

Par dzīvokļa īpašuma “Atpūtas“ - 10 atsavināšanu 

 

 

        Tērvetes novada dome ir izskatījusi /Vārds Uzvārds/ 2019. gada 07. jūnija iesniegumu ar 

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

dz. 10, Tērvetes pagasts, Tērvetes novads.   

        Izskatot augstāk minēto ierosinājumu, Tērvetes novada dome konstatēja: 

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

piederošo dzīvokļa īpašumu Nr. 10, “Atpūtas”, Tērvetes pagasts, Tērvetes novads, sastāvošu 

no divu istabu dzīvokļa ar kopējo platību 53,7 m2, un pie dzīvokļa īpašuma piederošo 

kopīpašuma domājamo daļu 5370/96120 no daudzdzīvokļu mājas /kadastra apzīmējums/, un  

zemes gabala /kadastra apzīmējums/. 

        Saskaņā ar Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 4. panta noteikumiem, 

atsevišķos gadījumos valsts vai pašvaldības nekustamā īpašuma atsavināšanu var ierosināt 

īrnieks vai viņa ģimenes loceklis, ja viņš vēlas nopirkt dzīvojamo māju, tās domājamo daļu vai 

dzīvokļa īpašumu Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 45. pantā noteiktajā kārtībā. 

        Ņemot vērā augstāk minēto tiesisko reglamentāciju, /Vārds Uzvārds/ ir tiesības ierosināt 

dzīvokļa īpašuma Nr. 10, “Atpūtas”, Tērvetes pagasts, Tērvetes novads, atsavināšanu. 

        Saskaņā ar Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 45. panta trešās daļas 

noteikumiem, atsavinot valsts vai pašvaldības īpašumā esošu viendzīvokļa māju vai dzīvokļa 

īpašumu, par kuru lietošanu likumā "Par dzīvojamo telpu īri" noteiktajā kārtībā ir noslēgts 

dzīvojamās telpas īres līgums, to vispirms rakstveidā piedāvā pirkt īrniekam un viņa ģimenes 

locekļiem.  

        Saskaņā ar Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 45. panta ceturtās daļas 

noteikumiem, īrnieks vai viņa ģimenes locekļi var pirkt īrēto viendzīvokļa māju vai dzīvokļa 

īpašumu, ja:   

             1) īrnieks un viņa ģimenes locekļi ir noslēguši notariāli apliecinātu vienošanos par to, 

kurš vai kuri no viņiem iegūs īpašumā īrēto viendzīvokļa māju vai dzīvokļa īpašumu;            

             2) tiesā nav celta prasība par īres līguma izbeigšanu. 

        Pret /Vārds Uzvārds/ nav celta prasība par īres līguma izbeigšanu. 
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        Dzīvoklī nav iemitināti citi pilngadīgi /Vārds Uzvārds/ ģimenes locekļi.   

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

noteikumiem pārdot valsts vai pašvaldības mantu par brīvu cenu var, ja nekustamo īpašumu 

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

ar nosacīto cenu. 

        Saskaņā ar Publiskas personas mantas atsavināšanas likumā doto jēdziena “nosacītā cena” 

skaidrojumu, nosacītā cena ir nekustamā īpašuma vērtība, kas noteikta atbilstoši 

Standartizācijas likumā paredzētajā kārtībā apstiprinātajiem Latvijas īpašuma vērtēšanas 

standartiem jeb tirgus cena, ko noteicis sertificēts vērtētājs. 

        Dzīvokļa īpašuma Nr. 10, “Atpūtas”, Tērvetes pagasts, Tērvetes novads, tirgus cena, 

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

nekustamo īpašumu vērtētājs Diāna Štāle, profesionālās kvalifikācijas sertifikāts Nr. 71, ir 

noteikta 3200,00 EUR (trīs tūkstoši divi simti euro 00 centi) apmērā, bet aktuālā kadastrālā 

vērtība ir 1758,00 EUR (viens tūkstotis septiņi simti  piecdesmit astoņi   euro 00 centi) apmērā. 

        Ņemot vērā augstāk minētos lietas faktiskos apstākļus un pamatojoties uz Publiskas 

personas mantas atsavināšanas likuma 1. pantu, 4. panta ceturto daļu, 5.; 8.; 37. un 45. pantu 

likuma “Par pašvaldībām” 21. panta pirmās daļas 17. punktu, 2019. gada 19. septembra  

Finanšu komitejas lēmumu, Tērvetes novada dome, atklāti vārdiski balsojot: PAR - 8 (D. 

Reinika, S. Laizāns, I. Krūmiņa, L. Karloviča, Dz. Sirsone, M. Darguža, A. Miķelsons, I. 

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

 

        1. Atsavināt Tērvetes novada pašvaldībai piederošo nekustamo īpašumu – dzīvokļa 

īpašumu Nr. 10, “Atpūtas”, Tērvetes pagasts, Tērvetes novads, pārdodot to par cenu 3200,00 

EUR (trīs tūkstoši divi  simti euro 00 centi) /Vārds Uzvārds/, /personas kods/. 

        2. Noteikt, ka šis lēmums zaudē spēku, ja /Vārds Uzvārds/ līdz 2019. gada 01. novembrim 

nav veikusi pirkuma maksas nomaksu vai noslēgusi pirkuma līgumu ar Tērvetes novada 

pašvaldību saskaņā ar šī lēmuma 1. punkta noteikumiem. 

 

 

Domes priekšsēdētāja                                                                        D. Reinika 
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LATVIJAS REPUBLIKA 
TĒRVETES NOVADA DOME 

Reģ.Nr.90001465562 

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

e-pasts: tervetesnd@tervetesnd.lv 
 

 

TĒRVETES NOVADA TĒRVETES PAGASTĀ 

 

LĒMUMS 
 

 

2019. gada 26. septembrī                                                                                       Nr. 126 

                                                                                                          (protokols Nr. 15, 35. §) 

 

Par dzīvokļa īpašuma “Spīdolas“ - 9 atsavināšanu 

 

 

        Tērvetes novada dome ir izskatījusi /Vārds Uzvārds/ 2019. gada 20. februāra iesniegumu ar 

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

dz. 9, Augstkalne, Augstkalnes pagasts, Tērvetes novads.   

        Izskatot augstāk minēto ierosinājumu, Tērvetes novada dome konstatēja: 

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

piederošo dzīvokļa īpašumu Nr. 9, “Spīdolas”, Augstkalne, Augstkalnes pagasts, Tērvetes 

novads, sastāvošu no trīs istabu dzīvokļa ar kopējo platību 72,7 m2, un pie dzīvokļa īpašuma 

piederošo kopīpašuma domājamo daļu 7270/116630 no daudzdzīvokļu mājas /kadastra 

apzīmējums/, un  zemes gabala /kadastra apzīmējums/. 

        Saskaņā ar Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 4. panta noteikumiem, 

atsevišķos gadījumos valsts vai pašvaldības nekustamā īpašuma atsavināšanu var ierosināt 

īrnieks vai viņa ģimenes loceklis, ja viņš vēlas nopirkt dzīvojamo māju, tās domājamo daļu vai 

dzīvokļa īpašumu Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 45. pantā noteiktajā kārtībā. 

        Ņemot vērā augstāk minēto tiesisko reglamentāciju, /Vārds Uzvārds/ ir tiesības ierosināt 

dzīvokļa īpašuma Nr. 9, “Spīdolas”, Augstkalne, Augstkalnes pagasts, Tērvetes novads, 

atsavināšanu. 

        Saskaņā ar Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 45. panta trešās daļas 

noteikumiem, atsavinot valsts vai pašvaldības īpašumā esošu viendzīvokļa māju vai dzīvokļa 

īpašumu, par kuru lietošanu likumā "Par dzīvojamo telpu īri" noteiktajā kārtībā ir noslēgts 

dzīvojamās telpas īres līgums, to vispirms rakstveidā piedāvā pirkt īrniekam un viņa ģimenes 

locekļiem.  

        Saskaņā ar Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 45. panta ceturtās daļas 

noteikumiem, īrnieks vai viņa ģimenes locekļi var pirkt īrēto viendzīvokļa māju vai dzīvokļa 

īpašumu, ja:   

             1) īrnieks un viņa ģimenes locekļi ir noslēguši notariāli apliecinātu vienošanos par to, 

kurš vai kuri no viņiem iegūs īpašumā īrēto viendzīvokļa māju vai dzīvokļa īpašumu;            

             2) tiesā nav celta prasība par īres līguma izbeigšanu. 

        2019. gada 20. februārī ir noslēgta VIENOŠANĀS starp pilngadīgajiem /Vārds Uzvārds/ 

ģimenes locekļiem, par izīrēta dzīvokļa iegūšanu īpašumā, dzīvokli īpašumā iegūst /Vārds 

Uzvārds/. 

http://pro.nais.lv/naiser/text.cfm?Ref=0103012002103132796&Req=0103012002103132796&Key=0127011993021632769&Hash=
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        Pret /Vārds Uzvārds/ nav celta prasība par īres līguma izbeigšanu.         

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

noteikumiem pārdot valsts vai pašvaldības mantu par brīvu cenu var, ja nekustamo īpašumu 

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

ar nosacīto cenu. 

        Saskaņā ar Publiskas personas mantas atsavināšanas likumā doto jēdziena “nosacītā cena” 

skaidrojumu, nosacītā cena ir nekustamā īpašuma vērtība, kas noteikta atbilstoši Standartizācijas 

likumā paredzētajā kārtībā apstiprinātajiem Latvijas īpašuma vērtēšanas standartiem jeb tirgus 

cena, ko noteicis sertificēts vērtētājs. 

              Dzīvokļa īpašuma Nr. 9, “Spīdolas”, Augstkalne, Augstkalnes pagasts, Tērvetes novads, 

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

sertificēts nekustamo īpašumu vērtētājs Diāna Štāle, profesionālās kvalifikācijas sertifikāts Nr. 

71, ir noteikta 4500,00 EUR (četri tūkstoši spieci simti euro 00 centi) apmērā, bet aktuālā 

kadastrālā vērtība ir 2328,00 EUR (divi tūkstoši trīs simti  divdesmit  astoņi euro 00 centi) 

apmērā. 

              Ņemot vērā augstāk minētos lietas faktiskos apstākļus un pamatojoties uz Publiskas personas 

mantas atsavināšanas likuma 1. pantu, 4. panta ceturto daļu, 5.; 8.; 37. un 45. pantu likuma “Par 

pašvaldībām” 21. panta pirmās daļas 17. punktu, 2019. gada 19. septembra Finanšu komitejas 

lēmumu, Tērvetes novada dome, atklāti vārdiski balsojot: PAR - 8 (D. Reinika, S. Laizāns, I. 

Krūmiņa, L. Karloviča, Dz. Sirsone, M. Darguža, A. Miķelsons, I. Vēveris), PRET - nav, 

ATTURAS - nav, NOLEMJ: 

 

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

Nr. 9, “Spīdolas”, Augstkalne, Augstkalnes pagasts, Tērvetes novads, pārdodot to par cenu 

4500,00 EUR (četri tūkstoši pieci  simti euro 00 centi) /Vārds Uzvārds/, /personas kods/. 

             2. Noteikt, ka šis lēmums zaudē spēku, ja /Vārds Uzvārds/ līdz 2019. gada 01. novembrim 

nav veikusi pirkuma maksas nomaksu vai noslēgusi pirkuma līgumu ar Tērvetes novada 

pašvaldību saskaņā ar šī lēmuma 1. punkta noteikumiem. 

 

Domes priekšsēdētāja                                                                        D. Reinika 
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LATVIJAS REPUBLIKA 
TĒRVETES NOVADA DOME 

Reģ.Nr.90001465562 

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

e-pasts: tervetesnd@tervetesnd.lv 
 

 

TĒRVETES NOVADA TĒRVETES PAGASTĀ 

 

LĒMUMS 
 

 

2019. gada 26. septembrī                                                                                       Nr. 127 

                                                                                                          (protokols Nr. 15, 39. §) 

 

Par pilnvarojuma līguma slēgšanu par dzīvojamo māju pārvaldīšanu 
 

 

        Tērvetes novada dome, izskatot iesniegto lēmuma projektu par pilnvarojuma līguma 

slēgšanu par Tērvetes novada pašvaldības valdījumā esošo dzīvojamo māju pārvaldīšanu un 

apsaimniekošanu Tērvetes novadā, konstatēja: 

Likumdevējs pašvaldībām ir noteicis terminētu pienākumu — pārvaldīt dzīvojamās mājas 

līdz to pārvaldīšanas tiesību nodošanai dzīvokļu īpašniekiem, tomēr nevienā dokumentā nav 

noteikts konkrēts kalendārais termiņš šīs normas piemērošanai. Esošie pasākumi dzīvojamo 

māju pārvaldīšanas tiesību nodošanas dzīvokļu īpašniekiem veicināšanai nav efektīvi, 

pietiekami neveicinot dzīvojamo māju pārvaldīšanas tiesību nodošanu dzīvokļu īpašniekiem.  

Dzīvojamo māju pārvaldīšana ne saskaņā ar likuma "Par pašvaldībām" 15. panta pirmo daļu, 

ne citiem Latvijas Republikā spēkā esošiem ārējiem normatīvajiem aktiem nav pašvaldības 

funkcija, bet kā pašvaldības pagaidu uzdevums, kas izriet no īpašnieka pienākumiem, tā tika 

noteikta ar likumu "Par valsts un pašvaldību dzīvojamo māju privatizāciju" līdz brīdim, kad 

dzīvojamā māja tiek nodota dzīvokļu īpašnieku sabiedrības vai ar dzīvokļu īpašnieku 

savstarpēju līgumu pilnvarotas personas pārvaldībā. Minētā likuma 50. panta trešajā daļā ir 

noteikts, ka valsts dzīvojamās mājas valdītāja vai pašvaldības pienākums ir pārvaldīt un 

apsaimniekot dzīvojamo māju līdz dzīvojamās mājas pārvaldīšanas tiesību nodošanai dzīvokļu 

īpašnieku sabiedrībai vai ar dzīvokļu īpašnieku savstarpēju līgumu pilnvarotai personai (likuma 

"Par valsts un pašvaldību dzīvojamo māju privatizāciju" 2007. gada 19. maija redakcijā). 

Likuma "Par valsts un pašvaldību dzīvojamo māju privatizāciju" 50. panta trešā daļa šobrīd 

spēkā esošajā redakcijā paredz, ka līdz brīdim, kad dzīvokļu īpašnieku sabiedrība vai ar 

dzīvokļu īpašnieku savstarpēju līgumu pilnvarota persona ar nodošanas–pieņemšanas aktu 

pārņem dzīvojamās mājas pārvaldīšanas tiesības, dzīvokļu īpašnieki, likumā noteiktajā kārtībā 

savstarpēji vienojoties, nosaka dzīvojamās mājas pārvaldīšanas un apsaimniekošanas kārtību 

un maksu par to, kā arī nosaka, kā tiek noteikta katra dzīvokļa īpašnieka apmaksājamā daļa par 

saņemto pakalpojumu, un viņiem piederošās kopīpašumā esošās mājas daļas uzturēšanai 

nepieciešamo pakalpojumu sniegšanas kārtību.  

Dzīvojamo māju pārvaldīšana ir privāttiesiska darbība, kas ne saskaņā ar likumu "Par 

pašvaldībām", ne citiem ārējiem normatīvajiem aktiem nav nodota pašvaldības autonomajā 

kompetencē. 
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Atbilstoši Valsts pārvaldes iekārtas likuma 87. panta otrajai daļai, ja publiska persona 

darbojas privāto tiesību jomā, uz to attiecas likumi, kas reglamentē privāttiesiskus darījumus 

vispār, ciktāl šo darbību neierobežo citi normatīvie akti. 

Tā kā atbilstoši sabiedrības interesēm ir nepieciešams nodrošināt augstāku dzīvojamo māju 

pārvaldīšanas un apsaimniekošanas pakalpojumu sniegšanas kvalitātes standartu nekā to spēj 

nodrošināt pašvaldība ar saviem resursiem, kuras funkcija nav uzņēmējdarbība, pašvaldība ir 

izvērtējusi citas alternatīvas dzīvojamo māju pārvaldīšanas un apsaimniekošanas uzdevuma 

izpildē, tai skaitā arī apsverot iespēju dibināt savu kapitālsabiedrību, taču Tērvetes novada 

pašvaldība ir par mazu, lai nodibinot kapitālsabiedrību tā varētu normāli funkcionēt un 

attīstīties. Šī iemesla dēļ ir meklēti un izvērtēti citi iespējamie varianti efektīvākai dzīvojamo 

māju pārvaldīšanas un apsaimniekošanas pakalpojumu izpildei, starp kuriem ir arī līdzdalības 

iegūšana kādā esošajā kapitālsabiedrībā vai uzdevuma izpildes deleģēšana kādai esošai citas 

pašvaldības kapitālsabiedrībai. Šajā sakarā tika izvērtētas iespējas pašvaldības vārdā pilnvarot 

namu apsaimniekošanas un pārvaldīšanas izpildīšanas darbības blakus esošo novadu pašvaldību 

izveidotajām kapitālsabiedrībām un kā visefektīvākais namu apsaimniekošanas uzdevuma 

potenciālais izpildītājs, kurš varētu pašvaldības uzdevumā un vārdā efektīvāk par pašvaldību 

veikt šī funkcijas izpildi, kuram ir atbilstoša profesionalitāte,  resursi, pieredze namu 

apsaimniekošanas jomā lauku apvidos, izpilda šo pakalpojumu labā kvalitātē un par saprātīgu 

cenu ir Jelgavas novada pašvaldības izveidotā kapitālsabiedrība – SIA “Jelgavas novada KU”.  

SIA „Jelgavas novada KU” vienīgais kapitāla daļu īpašnieks ir Jelgavas novada pašvaldība.  

SIA „Jelgavas novada KU” darbības mērķi un veidi saskaņā ar statūtiem cita starpā ir arī 

nekustamo īpašumu pārvaldīšana. Pašvaldības SIA „Jelgavas novada KU” Jelgavas novada 

pašvaldības administratīvajā teritorijā sekmīgi nodrošina no likuma "Par valsts un pašvaldību 

dzīvojamo māju privatizāciju" izrietošā uzdevuma  - pārvaldīt dzīvojamās mājas līdz to 

pārvaldīšanas tiesību nodošanai dzīvokļu īpašniekiem, veikšanu. Pašvaldības SIA „Jelgavas 

novada KU” darbība ir atbilstoša Valsts pārvaldes iekārtas likuma 88.panta pirmās daļas 1. un 

2. punktā noteiktajiem gadījumiem, kad publiska persona var veikt komercdarbību, proti – tiek 

novērsta tirgus nepilnība — situācija, kad tirgus nav spējīgs nodrošināt sabiedrības interešu 

īstenošanu attiecīgajā jomā deleģētā nozarē, kā arī kapitālsabiedrības darbības rezultātā tiek 

sniegti pakalpojumi, kas ir stratēģiski svarīgi pašvaldības administratīvās teritorijas attīstībai. 

Saskaņā ar Civillikuma 2289. pantu, ar pilnvarojuma līgumu viena puse (pilnvarnieks, 

uzdevuma ņēmējs) uzņemas izpildīt otrai (pilnvaras devējam, pilnvarotājam, uzdevuma 

devējam) - zināmu uzdevumu, bet pilnvaras devējs apņemas pilnvarnieka rīcību atzīt sev par 

saistošu. 

Vadoties no norādītā, pašvaldības apsaimniekošanā un pārvaldīšanā esošo dzīvojamo māju 

apsaimniekošanas un pārvaldīšanas uzdevuma izpilde uz pilnvarojuma līguma pamata ir 

nododama izpildei SIA „Jelgavas novada KU” saskaņā ar Tērvetes novada domes apstiprinātu 

pilnvarojuma līguma projektu (pielikumā pie lēmuma).   

Vadoties no norādītā un pamatojoties uz Valsts pārvaldes iekārtas likuma 87.pantu, likuma 

„Par pašvaldībām" 21. panta pirmās daļas 27. punktu, likuma „Par valsts un pašvaldību 

dzīvojamo māju privatizāciju" 50. panta septīto daļu, ievērojot, ka pašvaldības mērķis ir 

nodrošināt kvalitatīvu dzīvojamo ēku pārvaldīšanu un apsaimniekošanu un to, ka šī mērķa 

sasniegšanai ir nepieciešams skaidri definēt deleģēto uzdevumu izpildē iesaistīto pušu tiesības 

un pienākumus, 2019. gada 19, septembra Finanšu komitejas lēmumu,  Tērvetes novada dome, 

atklāti vārdiski balsojot, PAR - 8 (D. Reinika, S. Laizāns, I. Krūmiņa, L. Karloviča, Dz. Sirsone, 

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

 

1. Slēgt pilnvarojuma līgumu ar SIA „Jelgavas novada KU”, vienotais reģistrācijas numurs 

40003410894, par pašvaldības apsaimniekošanā un pārvaldīšanā esošo dzīvojamo māju 

apsaimniekošanu un pārvaldīšanu uz termiņu līdz 2024. gada 31. decembrim saskaņā ar 

lēmumam pievienoto pilnvarojuma līguma projektu (pielikumā pie lēmuma).  



83 

 

2. Uzdot Tērvetes novada domes izpilddirektoram Mārim Berlandam  sagatavot mājas lietas 

nodošanai SIA „Jelgavas novada KU” un nodrošināt dzīvojamo māju pārvaldīšanas tiesību 

nodošanu.  

3. Uzdot Tērvetes novada domes grāmatvedības nodaļai aprēķināt:  

3.1. iekasētos, bet uzturēšanas darbu veikšanai neizmantotos maksājumus par turpmākajos 

periodos obligāto pārvaldīšanas darbību ietvaros veicamajiem dzīvojamās mājas uzturēšanas 

darbiem;  

3.2. iekasēto, bet obligāto pārvaldīšanas darbību nodrošināšanai neizmantoto pārvaldīšanas 

izdevumu daļu.  

 

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 26. septembrī                                                                                       Nr. 128 

                                                                                                          (protokols Nr. 15, 41. §) 

 

            Par atpakaļpirkuma tiesību izmantošanu uz nekustamo īpašumu  

“Tērvetes līči” 
 

 

        Tērvetes novada dome, izskatot iesniegto lēmuma projektu par Tērvetes novada 

pašvaldības atpakaļpirkuma tiesību izmantošanu uz nekustamo īpašumu “Tērvetes līči”, 

konstatēja: 

Ievērojot Tērvetes novada domes 2014. gada 23. oktobra sēdes lēmumu,  2014. gada 07. 

novembrī starp Tērvetes novada domi un /Vārds Uzvārds/ tika noslēgts Pirkuma līgums Nr. 

TND 109/2014, turpmāk tekstā – Līgums, saskaņā ar kuru Tērvetes novada dome kā pārdevējs 

pārdeva uz nomaksu, bet /Vārds Uzvārds/ kā pircējs nopirka uz nomaksu no Tērvetes novada 

pašvaldības tai piederošo nekustamo īpašumu „Tērvetes līči”, Tērvetes pagasts, Tērvetes 

novads. 

Ievērojot pircēja lūgumu un Tērvetes novada domes 2017. gada 29. marta sēdes lēmumu, 

2017. gada 03. aprīlī tika noslēgta vienošanās par grozījumiem Līgumā.  

/Vārds Uzvārds/ pienācīgi nepilda Līguma nosacījumus, kā rezultātā, saskaņā ar Tērvetes 

novada domes Grāmatvedības nodaļas veikto aprēķinu, /Vārds Uzvārds/ pret Tērvetes novada 

domi uz 2019. gada 26. septembri ir izveidojušās parāda saistības 43 538,48  EUR apmērā, tai 

skaitā pirkuma maksas pamatparāds 36 293,40 EUR, aprēķināto likumisko procentu parāds 

673,23 EUR, aprēķināto pamatsummas maksājuma kavējuma procentu parāds  2851,74 EUR, 

aprēķināto likumisko procentu parāda kavējuma procentu parāds 90,77  EUR un aprēķinātā 

līgumsoda parāds 3629,34 EUR. 

Saskaņā ar Līguma nosacījumiem, Tērvetes novada dome ir pielīgusi sev atpakaļpirkuma 

tiesības, ja pircējs nepilda Līguma saistības attiecībā uz pirkuma maksas nomaksu.  

Veicot pārrunas ar /Vārds Uzvārds/, ir panākta abpusēji pieņemama vienošanās par 

savstarpēju saistību noregulēšanu, saskaņā ar kuru Tērvetes novada pašvaldība, izmantojot 

savas atpakaļpirkuma tiesības, varētu atpirkt no /Vārds Uzvārds/ nekustamo īpašumu „Tērvetes 

līči”, Tērvetes pagasts, Tērvetes novads, par pirkuma maksu vienādā apmērā  ar /Vārds 

Uzvārds/  parāda saistību apmēru pret Tērvetes novada domi pēc Līguma  - 43 538,48  EUR 

(četrdesmit trīs tūkstoši pieci simti trīsdesmit astoņi  euro 48 centi) apmērā. Atbilstoši 

panāktajai vienošanai ir sagatavots atpakaļpirkuma līguma projekts. Noslēdzot atpakaļpirkuma 

līgumu atbilstoši sagatavotajam atpakaļpirkuma līguma projektam, Tērvetes novada dome kā 

atlīdzību par nekustamā īpašuma „Tērvetes līči”, Tērvetes pagasts, Tērvetes novads, 
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izmantošanu no Līguma noslēgšanas dienas līdz atpakaļpirkuma dienai un līgumsodu par 

saistību neizpildi paturētu /Vārds Uzvārds/ iemaksātās naudas summas Pirkuma līguma izpildes 

sakarā 22 810,20 EUR apmērā. 

   Vadoties no norādītā, izvērtējot darījuma lietderību un pamatojoties uz likuma „Par 

pašvaldībām” 14. panta pirmās daļas 2. punktu, 21. panta pirmās daļas 17. punktu, 2019. gada 

26. septembra Finanšu komitejas lēmumu, Tērvetes novada dome, atklāti vārdiski balsojot: 

PAR - 8 (D. Reinika, S. Laizāns, I. Krūmiņa, L. Karloviča, Dz. Sirsone, M. Darguža, A. 

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

 

   1. Izmantot atpakaļpirkuma tiesības uz nekustamo īpašumu „Tērvetes līči”, Tērvetes 

pagasts, Tērvetes novads, kadastra numurs 4688 003 0240, atpērkot šo nekustamo īpašumu 

saskaņā ar atpakaļpirkuma līguma projekta (pielikumā pie lēmuma) nosacījumiem no /Vārds 

Uzvārds/  par cenu 43 538,48  EUR (četrdesmit trīs tūkstoši pieci simti trīsdesmit astoņi  euro 

48 centi) apmērā. 

     2. Noteikt, ka šis lēmums zaudē spēku, ja /Vārds Uzvārds/ līdz 2019. gada 30. oktobrim nav 

noslēdzis ar Tērvetes novada domi atpakaļpirkuma līgumu saskaņā ar lēmuma nosacījumiem. 

 

 

Domes priekšsēdētāja                                                                        D. Reinika 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



86 

 

 
 

 

 

 
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 

 

APSTIPRINĀTI 

Ar Tērvetes novada domes  

2019. gada 26. septembra  sēdes lēmumu 

(protokols Nr. 15,  19. §) 

 

 

Saistošie noteikumi Nr. 14 
 

 “Grozījums  Tērvetes novada pašvaldības 2009. gada 17. septembra 

saistošajos noteikumos Nr. 8 “Tērvetes pašvaldības nolikums”” 

 

Izdoti pamatojoties uz likuma  

„Par pašvaldībām” 21. panta  

pirmās daļas 1. punktu un 24. pantu  
 

 

Izdarīt Tērvetes novada pašvaldības 2009. gada 17. septembra saistošajos noteikumos Nr. 8 

„Tērvetes pašvaldības nolikums”, turpmāk tekstā - Saistošie noteikumi, šādu grozījumu: 
 

 Izteikt  Saistošo noteikumu 5.1. apakšpunktu šādā redakcijā: 

 

         “5.1. Tērvetes novada dome (turpmāk - pašvaldības centrālā administrācija);” . 

 

 

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

„Grozījums Tērvetes novada pašvaldības 2009. gada 17. septembra 

saistošajos noteikumos Nr. 8 “Tērvetes pašvaldības nolikums”” 

 

paskaidrojuma raksts 

 

Paskaidrojuma raksta 

sadaļas 

Norādāmā informācija 

1. Projekta 

nepieciešamības 

pamatojums 

   Pastāvošais tiesiskais regulējums: likuma „Par pašvaldībām” 

21. panta pirmās daļas 1. punkts paredz, ka tikai dome var izskatīt 

jebkuru jautājumu, kas ir attiecīgās pašvaldības pārziņā, turklāt 

tikai dome var apstiprināt pašvaldības nolikumu, savukārt likuma 

„Par pašvaldībām” 24. pants cita starpā paredz, ka pašvaldības 

nolikumā nosaka pašvaldības administrācijas struktūru.  

2. Īss projekta satura 

izklāsts 

 Ar saistošajiem noteikumiem tiek aktualizēta pašvaldības 

administrācijas struktūra, precizējot Tērvetes novada pašvaldības 

izveidotās pašvaldības centrālā administrācijas iestādes 

nosaukumu. 

3. Informācija par 

plānoto projekta ietekmi 

uz pašvaldības budžetu 

Nav ietekmes 

 

4. Informācija par 

plānoto projekta ietekmi 

uz sabiedrību 

(mērķgrupām) un 

uzņēmējdarbības vidi 

pašvaldības teritorijā 

 Nav ietekmes 

 

5. Informācija par 

administratīvajām 

procedūrām 

Nav attiecināms 

 

6. Informācija par 

konsultācijām ar 

privātpersonām 

Konsultācijas nav notikušas 
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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 

 

APSTIPRINĀTI 

Ar Tērvetes novada domes  

2019. gada 26. septembra  sēdes lēmumu 

(protokols Nr. 15,  20. §) 

 

Grozījumi  2016. gada 28. aprīļa  nolikumā  

“Tērvetes novada pašvaldības centrālās administrācijas nolikums” 

 

 

 

Izdots saskaņā ar Valsts pārvaldes iekārtas 

likuma 28. pantu un likuma „Par pašvaldībām” 

21. panta pirmās daļas 8. punktu 

 

 

Izdarīt Tērvetes novada pašvaldības 2016. gada 28. aprīļa nolikumā  “Tērvetes novada 

pašvaldības centrālās administrācijas nolikums”, turpmāk tekstā - nolikums, šādus  grozījumus: 

 

 

1. Izteikt nolikuma virsrakstu šādā redakcijā: 

“Tērvetes novada domes (pašvaldības centrālās administrācijas) nolikums”.  

 

2. Izteikt nolikuma 1. punktu šādā redakcijā: 

“1. Tērvetes novada dome (pašvaldības centrālā administrācija), turpmāk tekstā saukta – 

centrālā administrācija, ir Tērvetes novada domes izveidota iestāde, kas nodrošina novada 

domes pieņemto lēmumu izpildi, kā arī darba organizatorisko un tehnisko apkalpošanu. 

Centrālās administrācijas juridiskā adrese ir - „Zelmeņi”, Tērvetes pagasts, Tērvetes novads, 

LV-3730.”. 

      

 

    Domes priekšsēdētāja                                                                                 D. Reinika                
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Pielikums Tērvetes novada domes  

2019. gada 26. septembra sēdes lēmumam  

(protokols Nr. 15, 36. §) 

Publicējamā informācija par nomas objektu 

 

Nomas tiesību izsoles 

organizētājs 

Tērvetes novada dome,  

reģistrācijas Nr. 90009116327,  

juridiskā adrese “Zelmeņi”, Tērvetes pagasts, Tērvetes novads 

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

Nomas tiesību izsoles 

veids 
Pirmreizējā atklātā mutiskā izsole ar augšupejošu soli 

Nomas objekts 

Ēka „Bukaišu  skola”, Bukaišu pagasts, Tērvetes novads, 

kadastra apzīmējums 4656 005 0086 010, ēkas platība 91,1 

kv.m.  

Nomas objektu 

raksturojošā informācija, 

citi iznomāšanas 

nosacījumi 

Nomas tiesību ieguvējam nav tiesību nomas objektu vai tā 

daļu nodot apakšnomā. 

Telpu lietošanas mērķis – komercdarbība. 

Maksimālais iznomāšanas 

termiņš 
10 gadi 

Iznomājamā objekta 

nosacītās nomas maksas 

apmērs un izsoles solis 

 8,20  EUR (bez PVN)  mēnesī  

izsoles solis – 5,00  EUR 

Izsoles norises vieta un 

laiks 

2019. gada 17. oktobrī  plkst. 11.00 

Tērvetes novada domes sēžu zālē, „Zelmeņi”, Tērvetes 

pagasts, Tērvetes novads 

Iznomājamā objekta 

apskates vieta un laiks 

Iepriekš saskaņojot pa tālruni 26552303 darba dienās no plkst. 

9.00 līdz 16.00, sākot ar informācijas publicēšanas dienu 

Tērvetes novada domes tīmekļa vietnē www.tervetesnovads.lv 

līdz 2019. gada 16. oktobrim 

Pieteikumu iesniegšanas 

vieta un laiks 

Pieteikumi iesniedzami Tērvetes novada domē, „Zelmeņi”, 

Tērvetes pagasts, Tērvetes novads, sekretārei, sākot ar 

informācijas publicēšanas dienu Tērvetes novada domes 

tīmekļa vietnē www.tervetesnovads.lv līdz 2019. gada 16. 

oktobra plkst. 16.00. 

mailto:tervetesnd@tervetesnd.lv
http://www.tervetesnov.lv/
http://www.tervetesnovads.lv/
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 Pielikums Tērvetes novada domes  

2019. gada 26. septembra sēdes lēmumam  

(protokols Nr. 15, 36. §) 

 

Ēkas „Bukaišu skola”- darbnīca, Bukaišu pagasts, Tērvetes novads,  

NOMAS TIESĪBU IZSOLES NOTEIKUMI 

 

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

tiesību izsole Tērvetes novada domei piederošai ēkai „Bukaišu skola”- darbnīca, Bukaišu 

pagasts, Tērvetes novads, kadastra apzīmējums 4656 005 0086 010, kopējā platība 91,1 

kv.m., turpmāk tekstā – OBJEKTS, nomnieka noteikšanai saskaņā ar LR likumu "Par 

pašvaldībām" un Ministru kabineta 2018. gada 20. februāra noteikumiem Nr. 97 

„Publiskas personas mantas iznomāšanas noteikumi". 

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

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

arī tieši vai netieši ieinteresēti attiecīgā procesa iznākumā. 

4. Ziņas par izsolē iznomājamo OBJEKTU: 

4.1. OBJEKTS – Tērvetes novada domei piederošā ēka „Bukaišu skola”- darbnīca, 

Bukaišu pagasts, Tērvetes novads, kadastra apzīmējums 4656 005 0086 010,  kopējā 

platība 91,1 kv.m.  

4.2. Iznomājamā OBJEKTA nosacītās nomas maksas apmērs 8,20 EUR (bez PVN) 

mēnesī.  
4.3. OBJEKTS ir Tērvetes novada domes īpašums. Tas reģistrēts Dobeles 

zemesgrāmatu nodaļas Bukaišu pagasta zemesgrāmatu nodalījumā folija 

Nr.100000390901.   

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

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

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

7. Nomas tiesību izsole notiks 2019. gada 17. oktobrī plkst. 11.00   Tērvetes novada 

domes telpās „Zelmeņi”, Tērvetes pagasts, Tērvetes novads. 

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

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

izpildījušas visus izsoles priekšnoteikumus.  

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

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

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

juridiskā adrese; 

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

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

(ja ir); 

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

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

saimniecisko darbību ir plānots veikt; 

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

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

pretendenta kavētajiem maksājumiem un tā kredītreitingu, no iznomātājam pieejamām 

datubāzēm. 

http://www.tervetesnovads.lv/
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Ja kāds no pretendentiem pieteikumā nav iekļāvis visu minēto informāciju vai 

norādījis nepatiesas ziņas, komisija pieņem lēmumu par nomas tiesību pretendenta 

izslēgšanu no dalības mutiskā izsolē un pieteikumu neizskata. 

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

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

domes tīmekļa vietnē www.tervetesnovads.lv līdz 2019. gada 16. oktobra plkst. 16.00. 

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

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

nosaukums, saņemšanas datums un laiks, pieteikumu iesniegšanas secībā. 

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

nomas tiesību izsoles rezultātu un gaitu. 

13. Izsoles dalībniekiem ir tiesības apskatīt izsoles OBJEKTU sākot no sludinājuma 

publicēšanas dienas Tērvetes novada domes tīmekļa vietnē www.tervetesnovads.lv, 

saskaņojot to pa tālruni 63726012. 

14. Pirms nomas tiesību izsoles sākšanas izsoles dalībnieki paraksta izsoles 

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

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

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

apmēru, kas sastāda 8,20 EUR (neskaitot 21 % PVN) mēnesī. 

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

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

izsoles gaitas protokolā. 

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

atzīstama par notikušu. Iznomātājs ar nomas tiesību pretendentu slēdz nomas līgumu par 

nomas maksu, kas nav zemāka par izsoles sākumcenu. 

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

nosacīto nomas maksu, izsoles nomas maksa palielinās par vienu soli, kas noteikts 5,00 

EUR (neskaitot 21 % PVN). 
20. Ja kāds izsoles dalībnieks atsakās no turpmākās solīšanas, viņa pēdējā solītā nomas 

maksa tiek apstiprināta ar izsoles dalībnieka parakstu izsoles dalībnieku sarakstā.  

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

nosola visaugstāko nomas maksu, izsole tiek izsludināta par pabeigtu un Iznomātājs 

desmit darba dienu laikā izsoles rezultātus publicē Tērvetes novada domes tīmekļa vietnē 

www.tervetesnovads.lv.  

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

izsoles sākumcenu, izsole atzīstama par nenotikušu. Šādā gadījumā rīkojama atkārtota 

nomas tiesību izsole. 

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

atkārtotās izsoles priekšmeta sākumcenu, to atstājot negrozītu vai samazinot.  

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

maksu. 

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

projekta nosūtīšanas dienas paraksta nomas līgumu vai rakstiski paziņo par atteikumu 

slēgt nomas līgumu. Ja iepriekš minētajā termiņā nomas tiesību pretendents līgumu 

neparaksta un neiesniedz attiecīgu atteikumu, ir uzskatāms, ka nomas tiesību pretendents 

no nomas līguma slēgšanas ir atteicies. 

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

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

pretendentam, kurš nosolīja nākamo augstāko nomas maksu, un desmit darba dienu laikā 

pēc minētā piedāvājuma nosūtīšanas publicē informāciju Tērvetes novada domes tīmekļa 

vietnē www.tervetesnovads.lv.  

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

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

http://www.tervetesnovads.lv/
http://www.tervetesnovads.lv/
http://www.tervetesnovads.lv/
http://www.tervetesnovads.lv/
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dienas. Ja nomas tiesību pretendents piekrīt parakstīt nomas līgumu par paša nosolīto 

augstāko nomas maksu, piecpadsmit darba dienu laikā pēc minētā paziņojuma 

nosūtīšanas viņš paraksta nomas līgumu. Iznomātājs ne vēlāk kā desmit darba dienu laikā 

pēc nomas līguma parakstīšanas publicē minēto informāciju Tērvetes novada domes 

tīmekļa vietnē  www.tervetesnovads.lv. 

 

Domes priekšsēdētāja                             D. Reinika 

  

http://www.tervetesnovads.lv/


93 

 

 

Pielikums Tērvetes novada domes  

2019. gada 26. septembra sēdes lēmumam  

(protokols Nr. 15, 36. §) 

 

NEKUSTAMĀ ĪPAŠUMA  

NOMAS LĪGUMA PROJEKTS  

 

Tērvetes pagastā, 2019. gada ____. __________  

  

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

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

amata pilnvaru robežās rīkojas tās ..............................., no vienas puses, un  

_____________________________, reģ. Nr. vai personas kods 

_____________________, adrese: __________________________________________, 

turpmāk saukts Nomnieks, no otras puses, abi kopā turpmāk tekstā saukti Puses, noslēdz 

šo Līgumu ar sekojošiem nosacījumiem: 

 

1.  LĪGUMA PRIEKŠMETS 

1.1. Iznomātājs nodod, bet Nomnieks pieņem atlīdzības lietošanā daļu no 

nekustamā īpašuma „Bukaišu  skola”- darbnīca, Bukaišu pagasts, Tērvetes novads, 

kadastra numurs 4656 005 0086, un konkrēti ēku ar kadastra apzīmējumu 4656 005 0086 

010 un tai funkcionāli piesaistīto zeme sgabala daļu, kas nepieciešams ēkas uzturēšanai,  

turpmāk tekstā saukts -  Īpašums. 

1.2. Iznomātājs nodod Īpašumu Nomniekam ar tā izmatošanas mērķi - 

komercdarbība. 

1.3. Nomnieks apņemas patstāvīgi iegūt visus nepieciešamos saskaņojumus, 

atļaujas un citus nepieciešamos dokumentus, lai varētu izmantot Īpašumu šā Līguma 1.2. 

punktā norādītajiem mērķiem. Visas grūtības un izdevumus, kas saistīti ar nepieciešamo 

saskaņošanu un atļauju iegūšanu, kā arī citu dokumentu iegūšanu, Nomnieks uzņemas 

patstāvīgi un uz sava rēķina. 

1.4. Īpašums Nomniekam tiek nodots ar nodošanas–pieņemšanas aktu, kuru 

paraksta abas Puses 1 (vienas) nedēļas laikā no šī līguma spēkā stāšanās brīža. 

1.5. Īpašums tiek nodots Nomniekam tādā stāvoklī, kādā tās ir nodošanas dienā. 

Īpašuma tehniskais stāvoklis un kvalitāte Pusēm ir zināma un par to nav nekādu 

pretenziju. 

2. NOMNIEKA TIESĪBAS UN PIENĀKUMI 

2.1. Nomnieks apņemas Īpašumu izmantot tikai tiem mērķiem, kādi ir norādīti šā 

Līguma 1.2. punktā. Īpašuma izmantošanai citiem mērķiem ir nepieciešama Iznomātāja 

rakstveida piekrišana, attiecīgo valsts iestāžu vai pašvaldības atļauja un citu iestāžu 

piekrišana. 

2.2. Nomniekam savlaicīgi ir jāapmaksā nomas maksa par Īpašuma izmantošanu, 

kā arī visi pārējie maksājumi saskaņā ar šā Līguma noteikumiem. 

2.3. Nomnieka pienākums ir saudzīgi izturēties pret Īpašumu. 

2.4. Nepieciešamības gadījumā, lai sagatavotu Īpašuma izmantošanu šī Līguma 

1.2. punktā minētajam mērķim, Nomniekam ar iepriekšēju Iznomātāja un attiecīgo 

iestāžu rakstisku piekrišanu ir tiesības par saviem līdzekļiem veikt Īpašuma uzlabošanu, 

to rekonstrukciju, pārplānošanu, kā arī uzstādīt Īpašumā iekārtas. 

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

pašvaldības noteikumi un lēmumi, kā arī ugunsdzēsības drošības pārvaldes un citu 

kompetentu iestāžu prasības, un teritoriju izmantošanas sanitārie noteikumi. 
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2.6. Nomniekam avārijas situācijas (ugunsgrēka, plūdu u.c. nelaimju) gadījumā 

nekavējoties jāveic nepieciešamos pasākumus avārijas likvidēšanai, kā arī par saviem 

līdzekļiem jānovērš Īpašumā radušies bojājumi. Remonts un atjaunošanas darbi ir jāveic 

Īpašumā arī visām tajās esošajām Iznomātāja iekārtām. 

2.7. Nomniekam ir pienākums uzturēt Īpašumu un tajās esošās iekārtas labā 

tehniskā stāvoklī un lietošanas kārtībā, kā arī segt visus izdevumus, saistītus ar Īpašuma 

izmantošanu un uzturēšanu visu šī Līguma darbības laiku. 

2.8. Nomnieks nedrīkst Īpašumu nodot lietošanā citām personām, ieķīlāt, vai kā 

citādi apgrūtināt. 

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

Īpašums ir jānodod Iznomātājam labā stāvoklī (kārtībā) ar visiem tām veiktajiem 

neatņemamajiem uzlabojumiem. 

2.10. Nododot Īpašumu Iznomātājam, Nomniekam uz sava rēķina ir jāapmaksā 

visi izdevumi, kas ir saistīti ar Īpašuma atbrīvošanu, kā arī citi izdevumi, kas Pusēm šajā 

sakarā varētu rasties.  

2.11. Nomniekam Īpašums ir jāatbrīvo 7 (septiņu) dienu laikā pēc šā Līguma 

darbības termiņa beigām vai arī no tā laušanas brīža.  

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

izbeigšanās Nomnieks nav atbrīvojis Īpašumu, tajās atstātās mantas Puses uzskatīs par 

pamestām, un Iznomātājam ir tiesības rīkoties ar tām pēc saviem ieskatiem. 

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

– pieņemšanas aktu, kas ir neatņemama šā Līguma sastāvdaļa. 

2.13. Atstājot Īpašumu, sakarā ar Līguma termiņa izbeigšanos vai Līguma laušanu, 

Nomniekam  ir tiesības paņemt līdzi tikai tās viņam piederošās mantas un tikai tos 

Īpašuma uzlabojumus, kurus var atdalīt bez Īpašuma ārējā izskata un tehniskā stāvokļa 

bojāšanas.  

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

kuras atrodas Īpašumā. 

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

priekšlaicīgi. 

3. IZNOMĀTĀJA TIESĪBAS UN PIENĀKUMI 

3.1. Iznomātajam ir pienākums nodot Nomniekam lietošanā Īpašumu, saskaņā ar 

šā Līguma nosacījumiem. 

3.2. Šī līguma darbības laikā Iznomātājs apņemas netraucēt Nomniekam izmantot 

Īpašumu šī līguma 1.2. punktā minētajam mērķim. 

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

jāpieņem Īpašums no Nomnieka, saskaņā ar nodošanas – pieņemšanas aktu, ar 

noteikumu, nodošanas brīdī Īpašuma stāvoklis pilnībā atbilst Iznomātāja prasībām. 

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

vispārēju Īpašuma apskati, lai pārbaudītu šī Līguma nosacījumu izpildi, kā arī lai veiktu 

Īpašuma un remonta nepieciešamo tehnisko inspekciju, un citos gadījumos, ja tas ir 

nepieciešams Iznomātājam. 

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

noteikumiem un LR normatīvajiem aktiem. 

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

saskaņā ar šo Līgumu. 

3.7. Nepieciešamības gadījumā Iznomātājam ir tiesības patstāvīgi veikt Īpašuma 

remontu. Šajā gadījumā Nomnieks apmaksā veiktos izdevumus Iznomātājam saskaņā 

ar iesniegtajiem rēķiniem. 

3.8. Iznomātājs neatlīdzina nomniekam tā veiktos izdevumus Īpašumam. 

4. NORĒĶINU KĀRTĪBA 

4.1. Nomnieks par Īpašuma izmantošanu maksā nomas maksu EUR _____ 

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

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

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

4.3. Nomnieks atsevišķi maksā Iznomātājam par komunālajiem pakalpojumiem 

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

izrakstītiem rēķiniem. Nomnieks papildus maksā nekustamā īpašuma nodokli par 

īpašumu normatīvajos aktos noteiktajos nekustamā īpašuma nodokļa nomaksas termiņos 

un apmēros. 

4.4. Visi Līgumā paredzētie maksājumi tiek uzskatīti par samaksātiem tikai tajā 

brīdī, kad uz Iznomātāja rēķina ir saņemta maksājuma samaksa pilnā apmērā, un 

Iznomātājam ir savlaicīgi iesniegts dokuments, kas apstiprina veikto maksājumu. 

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

pieaugumu un citiem apstākļiem, par ko Iznomātājam jābrīdina Nomnieks 30 

(trīsdesmit) kalendārās dienas pirms tās palielināšanas, izņemot Līguma 4.6.punktā 

noteiktos gadījumus. 

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

vienpusēji mainīt nomas maksas apmēru bez grozījumu izdarīšanas līgumā: 

4.6.1. ja Centrālās statistikas pārvaldes sniegtais patēriņa cenu indekss attiecībā 

pret pēdējo nomas maksas izmaiņas dienu pārsniedz 10 %. Nomas 

maksas paaugstinājumu nosaka, sākot ar trešo nomas gadu atbilstoši 

Centrālās statistikas pārvaldes sniegtajiem patēriņa cenu indeksiem;  

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

nodokļi, nodevas, ar nodokli apliekamais objekts vai tā vērtība. 

Minētajos gadījumos nomas maksas apmērs tiek mainīts, sākot ar dienu, 

kāda noteikta attiecīgajos normatīvajos aktos, vai ar datumu, kad 

mainījusies nekustamā īpašuma nodokļa likme vai apmērs, vai 

nekustamā īpašuma kadastrālā vērtība; 

4.6.3. reizi gadā nākamajam nomas periodam, ja ir mainījušies Īpašuma 

plānotie pārvaldīšanas izdevumi; 

4.6.4. ja normatīvie akti paredz citu nomas maksas apmēru vai nomas maksas 

aprēķināšanas kārtību. 

4.7. Nomnieks patstāvīgi apmaksā visus nodokļus, nodevas un iespējamus 

līgumsodus un soda naudas, kas saistītas ar viņa darbību Īpašumā.  

5. LĪGUMA DARBĪBAS TERMIŅŠ, TĀ GROZĪŠANAS, PAPILDINĀŠANAS  

UN LAUŠANAS KĀRTĪBA 

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

____.____________.   

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

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

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

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

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

5.4.1. Nomnieka darbības dēļ tiek bojāts nomā nodotais Īpašums; 

5.4.2. Nomnieks izmanto Īpašumu mērķiem, kādi nav paredzēti šajā Līgumā 

vai arī pārkāpj to izmantošanas noteikumus; 

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

attiecīgos normatīvos aktus, veic Īpašuma rekonstrukciju vai 

pārveidošanu; 

5.4.4. Nomnieks bez Iznomātāja rakstveida atļaujas nodod Īpašumu 

apakšnomā vai arī  izmanto Īpašumu kopdarbībai ar trešajām personām; 

5.4.5. Nomnieks ir pieļāvis kāda šajā Līguma paredzēto maksājumu kavējumu 

ilgāk par 30 (trīsdesmit) kalendārām dienām; 

5.4.6. citos gadījumos, kad ļaunprātīgi netiek izpildīti Līguma noteikumi un šis 
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apstāklis dod Izmantotājam pamatu uzskatīt, ka Iznomātājs nevar 

paļauties uz saistību pienācīgu izpildīšanu nākotnē. 

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

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

ar Līguma pirmstermiņa izbeigšanu, ja Telpas Iznomātājam nepieciešams sabiedrisko 

vajadzību nodrošināšanai vai normatīvajos aktos noteikto publisko funkciju veikšanai. 

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

gadījumā, Iznomātājs, ievērojot Civillikumu un Līgumu, atlīdzina Nomnieka 

nepieciešamos un derīgos izdevumus, ko Nomnieks taisījis Īpašumam, samazinot 

izdevumu summu proporcionāli nomas periodam, kurā Nomnieks ir izmantojis 

Īpašumu. 

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

īpaši paredz LR spēkā esošie normatīvie akti. 

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

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

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

noteikumus, ir tiesības prasīt Līguma pagarināšanu uz jaunu termiņu. 

5.10. Ja Nomnieks nepiekrīt pārskatītajam nomas maksas apmēram, Nomniekam ir 

tiesības vienpusēji atkāpties no nomas līguma, par to rakstiski brīdinot Iznomātāju vienu 

mēnesi iepriekš. Līdz līguma izbeigšanai Nomnieks maksā nomas maksu atbilstoši 

pārskatītajam nomas maksas apmēram. 

6. STRĪDU ATRISINĀŠANA UN PUŠU ATBILDĪBA 

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

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

Latvijas Republikas tiesu instancēs. 

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

materiāli atbildīgas par Līguma saistību pārkāpšanu, kā arī par otrai Pusei radītajiem 

zaudējumiem.  

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

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

pilnībā atbildīgs par visiem radītajiem zaudējumiem Iznomātājam vai trešajām 

personām. 

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

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

nokavēto kalendāro dienu. 

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

ieskaitīta kā pamatparāda (arī līgumsoda par kavēto maksājumu) atmaksa.  

6.6. Soda sankciju nomaksāšana neatbrīvo Puses no saistību pildīšanas. 

6.7. Ja šā Līguma termiņa izbeigšanās gadījumā Nomnieks savlaicīgi neatbrīvo 

Īpašumu, tad turpmāk par katru nokavēto dienu nomas maksa tiek aprēķināta trīskārtīgā 

apmērā. 

6.8. Ja kādu Nomnieka darbību rezultātā Iznomātājam tiek aprēķinātas soda 

sankcijas, t. sk. saistītas ar neatbilstošu Īpašuma izmantošanu, atbildība par šādām 

sankcijām pilnībā tiek uzlikta Nomniekam. 

6.9. Nomniekam nav tiesību uzlikt atbildību Iznomātajam par nesaņemtajām 

atļaujām kompetentās iestādēs, kuras atļauj izmantot Īpašumu mērķiem, kādi ir norādīt 

šajā Līgumā. 

6.10. Ja Īpašuma un tajās esošo iekārtu bojājumi ir radušies trešo personu vainas 

dēļ, Nomniekam patstāvīgi, neizvirzot pretenzijas Iznomātājam, ir jārisina visi 

jautājumi, kas saistīti ar radīto bojājumu novēršanu un zaudējumu kompensāciju.  

6.11. Iznomātājs neatbild par bojājumiem un ievainojumiem, kas radušies 

cilvēkiem vai mantai ūdens noplūdes gadījumos un citos negadījumos Nomnieka vainas 

dēļ, šajā gadījumā visus zaudējumus trešajām personām atlīdzina Nomnieks. 
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6.12. Nomnieka pretlikumīgu darbību gadījumā par šādām darbībām atbild tikai 

Nomnieks. 

7. NEPĀRVARAMAS VARAS APSTĀKĻI 

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

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

teroristiskas darbības, normatīvie akti, kā arī jebkuri ārkārtēja rakstura apstākļi, tiešā 

veidā ietekmējoši šī Līguma izpildi, un kuru iestāšanos nebija iespējams paredzēt, 

nevērst. 

7.2. Nepārvaramas varas apstākļu iestāšanās ir jāapstiprina ar attiecīgu kompetentu 

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

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

šo Līgumu. 

8. NOBEIGUMA NOTEIKUMI 

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

saturu un piekrīt visiem tā punktiem, ko apstiprina, parakstot to.  

8.2. Puses paraksta katru Līguma lapu. 

8.3. Šis Līgums ir sastādīts uz 4 (četrām) lapām 2 (divos) eksemplāros, no kuriem 

viens atrodas pie Iznomātāja, bet viens –  pie Nomnieka. 

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

Līguma noteikumus. 

8.5. Visi šī Līguma pielikumi tiek sastādīti rakstiski un ir tā neatņemama sastāvdaļa. 

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

spēkā esošās Latvijas Republikas likumdošanas. 
9. PUŠU REKVIZĪTI UN PARAKSTI 

     

IZNOMĀTĀJS NOMNIEKS  

Tērvetes novada dome  ___________________________________  

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

 LV-3730  ___________________________________  

Reģ. Nr. 90001465562 Reģ. Nr. vai personas kods 

 

  ________________________________  
AS „SEB banka”,  ___________________________________  

kods UNLALV2X   ________________________________  

konts  
  

Tērvetes novada domes  

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

 

 _______________________________   ________________________________  

                        ............   
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APSTIPRINĀTI 

ar Tērvetes novada domes 

2019. gada 26, septembra 

lēmumu (prot. Nr. 15, 37. §) 

 

 

Tērvetes novada pašvaldības nekustamā īpašuma  

„Atpūtas ” - 9, Tērvetes pagasts,  Tērvetes  novads, 

IZSOLES NOTEIKUMI 
 

1.Vispārīgie noteikumi 

 

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

mantas atsavināšanas likuma prasībām, kā arī atbilstoši citu normatīvo aktu, kas reglamentē 

valsts un pašvaldības mantas atsavināšanas veikšanu, prasībām. 

1.2. Noteikumi nosaka Tērvetes novada pašvaldības dzīvokļa īpašuma „Atpūtas” - 9, Tērvetes 

pagasts, Tērvetes novads, izsoles kārtību, to dalībnieku tiesības, pienākumus un atbildību, 

ciktāl to neregulē LR spēkā esošie normatīvie akti. 

1.3. Nekustamā īpašuma atsavināšanas veids – atklāta mutiska izsole ar augšupejošu soli. 

1.4. Izsoles norises vieta un laiks – Tērvetes novada pašvaldības administrācijas ēkā, 

„Zelmeņi”, Zelmeņi, Tērvetes pagasts, Tērvetes novads, 2019. gada 07. novembra 

plkst.1100. 
1.5. Izsolē var piedalīties jebkura rīcībspējīga fiziska vai juridiska persona, kas Noteikumu 

noteiktajā kārtībā ir reģistrējusies kā izsoles dalībnieks. 

 

2. Informācija par izsoles priekšmetu 

 

2.1. Izsoles priekšmets – dzīvokļa īpašums „Atpūtas”- 9, Tērvetes pagasts, Tērvetes novads, 

kadastra numurs 4688 900 0318, sastāvošs no trīs istabu dzīvokļa 71,9 m2 platībā, un pie 

dzīvokļa īpašuma piederošām kopīpašuma 7190/96120 domājamām daļām no 

daudzdzīvokļu mājas, kadastra apzīmējums 4688 002 0031 001, un zemes gabala, kadastra 

apzīmējums 4688 002 0031. 

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

2.3. Nosacītā sākumcena – 3800 EUR (trīs tūkstoši astoņi simti euro 00 centi). 

2.4. Samaksas termiņi un kārtība – pilnā apmērā viena mēneša laikā no izsoles dienas.  

 

3. Izsoles dalībnieku reģistrācijas kārtība 

 

3.1. Izsoles dalībnieku reģistrācija, izdarot attiecīgu ierakstu izsoles dalībnieku sarakstā notiek 

Tērvetes novada pašvaldības domē, kas atrodas „Zelmeņi”, Zelmeņi, Tērvetes pagasts, 

Tērvetes novadā, ēkas 2. stāvā, darba laikā no 2019. gada 09. oktobra līdz 2019. gada      

06. novembra plkst. 16.00. 

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

       3.2.1. jāiesniedz: 

1) Juridiskai personai, arī personālsabiedrībai: 

 iesniegums; 

 attiecīgās pārvaldes institūcijas lēmums par nekustamā īpašuma iegādi, ja tāds 

nepieciešams; 

 attiecīgās institūcijas pilnvarojums, ja personu pārstāv pārstāvis, kura 

pārstāvības tiesības nav reģistrētas Uzņēmumu reģistrā.  

2) Fiziskai personai: 

 iesniegums; 

 pilnvarojums, ja attiecīgās personas vārdā rīkojas pilnvarots pārstāvis. 
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3.2.2. jāuzrāda: 

1) Juridiskai personai: 

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

nekustamā īpašuma izsoles nosacītās sākumcenas. 

2) Fiziskai personai: 

 personu apliecinošs dokuments; 

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

nekustamā īpašuma izsoles nosacītās sākumcenas. 

3.3. Izsoles drošības nauda ir iemaksājama Tērvetes novada pašvaldības, reģistrācijas 

Nr.90001465562, norēķinu kontos: 

AS SEB banka, UNLALV2X, konta Nr.LV98UNLA0006011130654; 

AS Swedbank, HABALV22, konta Nr.LV55HABA0551020477861; 

ar norādi - izsoles nodrošinājums „Atpūtas” - 9, Tērvetes pagasts. 

 

4. Izsoles norises procedūra 

 

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

izsoles vietā izlemj izsoles komisijas priekšsēdētājs. 

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

Noteikumi, nosaka izsoles komisijas priekšsēdētājs. Nepakļaušanās izsoles komisijas 

priekšsēdētāja rīkojumiem var būt par iemeslu izsoles pārtraukšanai. 

4.3. Pirms izsoles sākšanās izsoles dalībnieki paraksta Noteikumus. 

4.4. Izsoles dalībnieku vairāksolīšana notiek izsoles dalībnieku reģistrācijas saraksta kārtībā. 

4.5. Izsoles solis tiek noteikts 200 EUR apmērā. 

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

dalībnieku un izsoles dalībnieku reģistrācijas sarakstā atzīmē tā piedāvāto cenu. Cenas 

atzīmēšana ir jāturpina, kamēr izsoles dalībnieks to paaugstina. 

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

dalībnieku reģistrācijas sarakstā jāapstiprina sava pēdējā solītā cena. 

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

cenu. 

4.8. Izsoles uzvarētājam viena mēneša laikā no izsoles dienas jāveic piedāvātās summas, 

atrēķinot naudā iemaksāto nodrošinājumu, nomaksu. 

4.9. Izsoles uzvarētājam 7 (septiņu) dienu laikā no izsoles rezultātu apstiprināšanas dienas ir 

jāparaksta pirkuma līgums.  

4.10. Nokavējot Noteikumos noteikto samaksas termiņu vai atsakoties no nosolītā nekustamā 

īpašuma izpirkšanas, vai līguma parakstīšanas, izsoles uzvarētājs zaudē iemaksāto drošības 

naudu un tiesības uz nosolītā īpašuma izpirkšanu. 

4.11. Izsoles dalībniekiem, kuri nekustamā īpašuma izpirkšanas tiesības nav nosolījuši, 

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

 

5. Izsoles dalībnieku tiesības un pienākumi 

 

5.1. Izsoles dalībniekam rūpīgi jāiepazīstas ar Noteikumos ietvertajiem norādījumiem un 

jāievēro Noteikumos ietvertās prasības. 

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

minētos nosacījumus un akceptē tā noteikumus. 

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

un gaitu. 

 

Domes priekšsēdētāja                                                                   D. Reinika 
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APSTIPRINĀTI 

ar Tērvetes novada domes 

2019. gada 26. septembra 

lēmumu  (prot. Nr.15, 38. §) 

 

 

Tērvetes novada pašvaldības nekustamā īpašuma  

„Kauliņi”, Augstkalnes pagasts,  Tērvetes  novads, 

IZSOLES NOTEIKUMI 
 

1.Vispārīgie noteikumi 

 

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

mantas atsavināšanas likuma prasībām, kā arī atbilstoši citu normatīvo aktu, kas reglamentē 

valsts un pašvaldības mantas atsavināšanas veikšanu, prasībām. 

1.2. Noteikumi nosaka Tērvetes novada pašvaldības nekustamā īpašuma „Kauliņi”, 

Augstkalnes pagasts, Tērvetes novads, izsoles kārtību, to dalībnieku tiesības, 

pienākumus un atbildību, ciktāl to neregulē LR spēkā esošie normatīvie akti. 

1.3. Nekustamā īpašuma atsavināšanas veids – atklāta mutiska izsole ar augšupejošu soli. 

1.4. Izsoles norises vieta un laiks – Tērvetes novada pašvaldības administrācijas ēkā, 

„Zelmeņi”, Zelmeņi, Tērvetes pagasts, Tērvetes novads, 2019. gada 07. novembris plkst. 

10.45. 
1.5. Izsolē var piedalīties jebkura rīcībspējīga fiziska vai juridiska persona, kas Noteikumu 

noteiktajā kārtībā ir reģistrējusies kā izsoles dalībnieks. 

 

2. Informācija par izsoles priekšmetu 

 

2.1.Izsoles priekšmets – nekustamais īpašums „Kauliņi”, Augstkalnes pagasts, Tērvetes 

novads, kadastra numurs 4644 005 0376, sastāvošs no vienas zemes vienības ar kadastra 

apzīmējumu  4644 005 0376, platība 0,88 ha, tai skaitā lauksaimniecībā izmantojamā zeme 

0,76 ha, meži 0,12 ha. 

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

2.3.Nosacītā sākumcena – 4600,00 EUR (četri tūkstoši seši simti eiro 00 centi). 

2.4. Samaksas termiņi un kārtība – pilnā apmērā viena mēneša laikā no izsoles dienas.  

 

3. Izsoles dalībnieku reģistrācijas kārtība 

 

3.1.Izsoles dalībnieku reģistrācija, izdarot attiecīgu ierakstu izsoles dalībnieku sarakstā 

notiek Tērvetes novada pašvaldības domē, kas atrodas „Zelmeņi”, Zelmeņi, Tērvetes 

pagasts, Tērvetes novadā, ēkas 2.stāvā, darba laikā no 2019. gada 09. oktobra līdz 2019. 

gada 06. novembra plkst. 16.00. 

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

       3.2.1. jāiesniedz: 

    1) Juridiskai personai, arī personālsabiedrībai: 

- Iesniegums par pieteikšanos izsolei ar apliecinājumu par atbilstību likuma “Par 

zemes privatizāciju lauku apvidos” 28.1panta nosacījumiem; 

- attiecīgās pārvaldes institūcijas lēmums par nekustamā īpašuma iegādi, ja tāds 

nepieciešams; 

- attiecīgās institūcijas pilnvarojums, ja personu pārstāv pārstāvis, kura pārstāvības 

tiesības nav reģistrētas Uzņēmumu reģistrā.  
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- ja publiskajās datubāzēs nevar iegūt informāciju par attiecīgo juridisko personu vai 

personālsabiedrību, izsoles komisija ir tiesīga papildus pieprasīt no juridiskās personas vai 

personālsabiedrības valsts reģistra iestādes izziņu par attiecīgo juridisko personu vai 

personālsabiedrību (izziņa ir derīga, ja tā izsniegta ne agrāk par sešām nedēļām no izsoles 

dienas) un apliecinātu spēkā esošu statūtu (līguma) norakstu vai izrakstu par pārvaldes 

institūciju (amatpersonu) kompetences apjomu. 

2) Fiziskai personai: 

- Iesniegums par pieteikšanos izsolei ar apliecinājumu par atbilstību likuma “Par 

zemes privatizāciju lauku apvidos” 28.1 panta nosacījumiem; 

-  pilnvarojums, ja attiecīgās personas vārdā rīkojas pilnvarots pārstāvis. 

3.2.1. jāuzrāda: 

1) Juridiskai personai: 

- kvīts par iemaksāto izsoles nodrošinājumu 10 % (desmit procentu) apmērā no 

nekustamā īpašuma izsoles nosacītās sākumcenas. 

2) Fiziskai personai : 

- personu apliecinošs dokuments; 

- kvīts par iemaksāto izsoles nodrošinājumu 10 % (desmit procentu) apmērā no 

nekustamā īpašuma izsoles nosacītās sākumcenas. 

3.3. Izsoles drošības nauda ir iemaksājama Tērvetes novada pašvaldības, reģistrācijas 

Nr.90001465562, norēķinu kontos: 

AS SEB banka, UNLALV2X, konta Nr.LV98UNLA0006011130654; 

AS Swedbank, HABALV22, konta Nr.LV55HABA0551020477861; 

ar norādi - izsoles nodrošinājums „Kauliņi”, Augstkalnes pagasts. 

 

4. Izsoles norises procedūra 
 

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

pielaišanu izsoles vietā izlemj izsoles komisijas priekšsēdētājs. 

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

Noteikumi, nosaka izsoles komisijas priekšsēdētājs. Nepakļaušanās izsoles komisijas 

priekšsēdētāja rīkojumiem var būt par iemeslu izsoles pārtraukšanai. 

4.3. Pirms izsoles sākšanās izsoles dalībnieki parakstās par iepazīšanos ar Noteikumiem. 

4.4. Izsoles dalībnieku vairāksolīšana notiek izsoles dalībnieku reģistrācijas saraksta kārtībā. 

4.5. Izsoles solis ir noteikts 200 EUR apmērā. 

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

dalībnieku un izsoles dalībnieku reģistrācijas sarakstā atzīmē tā piedāvāto cenu. Cenas 

atzīmēšana ir jāturpina, kamēr izsoles dalībnieks to paaugstina. 

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

dalībnieku reģistrācijas sarakstā jāapstiprina sava pēdējā solītā cena. 

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

cenu. 

4.9. Izsoles uzvarētājam viena mēneša laikā no izsoles dienas jāveic piedāvātās summas, 

atrēķinot naudā iemaksāto nodrošinājumu, nomaksu. 

4.10. Izsoles uzvarētājam 30 (trīsdesmit) dienu laikā no izsoles rezultātu 

apstiprināšanas dienas ir jāparaksta pirkuma līgums.  

4.11. Nokavējot Noteikumos noteikto samaksas termiņu, atsakoties no nosolītā 

nekustamā īpašuma izpirkšanas vai līguma parakstīšanas, vai gadījumā, ja tiek konstatēts, ka 

izsoles uzvarētājs neatbilst likuma “Par zemes privatizāciju lauku apvidos” 28.1panta 

nosacījumiem, izsoles uzvarētājs zaudē iemaksāto drošības naudu un tiesības uz nosolītā 

īpašuma izpirkšanu. 

4.12. Izsoles dalībniekiem, kuri nekustamā īpašuma izpirkšanas tiesības nav 

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

dienas. 
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5. Izsoles dalībnieku tiesības un pienākumi 

 

5.1. Izsoles dalībniekam rūpīgi jāiepazīstas ar Noteikumos ietvertajiem norādījumiem un 

jāievēro Noteikumos ietvertās prasības. 

5.2. Katrs izsoles dalībnieks, parakstoties par iepazīšanos ar Noteikumiem, apņemas ievērot 

visus Noteikumos minētos nosacījumus un akceptē tā noteikumus. 

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

un gaitu. 

 

6. Pirmpirkuma tiesības 

 

7.1. Nekustamā īpašuma „Kauliņi”, Augstkalnes pagasts, Tērvetes novads, pirmpirkuma 

tiesības, saskaņā ar likuma “Par zemes privatizāciju lauku apvidos” 30.2pantu, ir nekustamā 

īpašuma pašreizējam nomniekam SIA “A-HARVEST”, reģistrācijas numurs 4803016154. 

7.2. Pamatojoties uz Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 14.panta pirmo daļu, 

ja izsludinātajā termiņā tiks saņemts pirmpirkuma tiesību izmantošanas pieteikums no personas, 

kurai ir pirmpirkuma tiesības, tā varēs iegūt nekustamo īpašumu par izsolē nosolīto augstāko 

cenu. Šai personai šādā gadījumā 10 dienu laikā no izsoles rezultātu paziņošanas dienas 

jāpaziņo Tērvetes novada domei par pirmpirkuma tiesību izmantošanu un jānoslēdz pirkuma 

līgums, bet viena mēneša laikā no izsoles rezultātu paziņošanas dienas jāsamaksā augstākā 

nosolītā cena. 
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Pielikums 

Tērvetes novada domes 

2019. gada 26. septembra 

sēdes lēmumam (protokols Nr. 15, 39. §) 

 

PILNVAROJUMA  LĪGUMS (PROJEKTS)  
 

Tērvetes novadā, 2019. gada “____”__________________ 

 

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

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

pilnvaru robežās saskaņā ar Tērvetes novada pašvaldība nolikumu rīkojas Tērvetes novada 

domes priekšsēdētāja Dace Reinika, no vienas puses,  

un 

SIA „Jelgavas novada KU”, vienotais reģistrācijas numurs 40003410894, juridiskā adrese 

Bauskas iela 3, Eleja, Elejas pagasts, Jelgavas novads, turpmāk tekstā – Pilnvarotā persona, 

kuras vārdā amata pilnvaru robežās saskaņā ar statūtiem rīkojas tās valdes priekšsēdētāja Antra 

Alksne, no otras puses, pamatojoties uz Tērvetes novada domes 2019.gada ….septembra  sēdes 

lēmumu Nr. ………. noslēdz šo līgumu par sekojošo: 

 

1. Līguma priekšmets 

1.1. Dome pilnvaro un Pilnvarotā persona apņemas likuma „Par valsts un pašvaldību 

dzīvojamo māju privatizāciju” 50.panta septītajā daļā noteiktās pašvaldības funkcijas ietvaros 

veikt šādus pārvaldes uzdevumus:  

1.1.1. pārvaldīt un apsaimniekot pašvaldības apsaimniekošanā un pārvaldīšanā esošās 

dzīvojamās mājas;  

1.1.2. pārvaldīt un apsaimniekot pašvaldībai piederošo dzīvojamo māju kopīpašuma 

domājamās daļas;  

1.1.3. pārvaldīt un apsaimniekot dzīvojamām mājām piesaistītos funkcionāli 

nepieciešamos zemes gabalus; 

1.2. Slēgt zemes nomas līgumus likumā „Par valsts un pašvaldību dzīvojamo māju 

privatizāciju” paredzētajā kartībā un gadījumos. 

1.3. Domei piederošo dzīvojamo māju kopīpašuma daļas un apsaimniekošanai nodoto 

dzīvojamo māju saraksts pievienots līgumam un ir tā neatņemama sastāvdaļa.  

 

2. Pilnvarotā uzdevuma izpildes termiņš un kārtība  

2.1.  Realizējot pilnvaroto uzdevumu, Pilnvarotai personai ir šādi pienākumi un tiesības: 

2.1.1. koordinēt un organizēt pilnvarotā uzdevuma izpildi, nodrošināt nepieciešamo 

darbaspēku uzdevuma izpildei, veikt iepirkumus un slēgt visa veida saimnieciskus līgumus; 

2.1.2. sekot līdzi izmaiņām LR normatīvajos aktos, nodrošināt to ievērošanu; 

2.1.3. nodrošināt katrai dzīvojamai mājai faktisko ieņēmumu un izdevumu uzskaiti. 

Aprēķināt un sagatavot dzīvokļu īpašniekiem, īrniekiem un nedzīvojamo telpu nomniekiem 

pārskatu par mājas pārvaldīšanas un apsaimniekošanas maksas izlietošanu kārtējā gadā un veikt 

citas normatīvos aktos un šai līgumā paredzētās darbības, regulāri šo informāciju iesniedzot arī 

Domē; 

2.1.4. sastādīt dzīvojamās mājas pārvaldīšanas, uzturēšanas un apsaimniekošanas darbu 

tāmi nākamajam kalendārajam gadam. Informēt īpašniekus un īrniekus par noteiktam laika 

posmam tāmē paredzētajām izmaksām, saskaņā ar LR normatīviem aktiem un tajos 

paredzētajiem termiņiem; 
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2.1.5. iekasēt no dzīvokļu īpašniekiem dzīvojamās mājas pārvaldīšanas 

(apsaimniekošanas) maksu, un tālāk to novirzīt pilnvarotā uzdevumu izpildei;  

2.1.6. ievērot labas pārvaldības principu, sadarboties ar Domi un tās izveidotajām 

institūcijām; 

2.1.7. veikt nepieciešamās darbības, lai pārņemtu dzīvojamo māju pārvaldīšanas tiesības 

normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.   

2.2. Pilnvarotā persona ir tiesīga griezties tiesā ar visa veida prasībām lai nodrošinātu šā 

līguma izpildi. Parādu gadījumā sniedz prasības tiesā vai veic piespiedu piedziņas darbības, 

atbilstoši noslēgtajiem līgumiem un normatīvajiem aktiem. 

2.5. Ja ar Domes lēmumu atsevišķām iedzīvotāju grupām (sociālajiem dzīvokļiem) ir 

samazināta apsaimniekošanas maksa, Dome sedz starpību no saviem līdzekļiem.  

2.6. Pilnvarotais uzdevums ir izpildāms līguma darbības termiņā, kas noteikts līguma 

7.1.punktā.   

 

3. Pušu atbildība un uzraudzība 

3.1. Pilnvarotā persona: 

3.1.1. attiecībā uz pilnvarotā uzdevuma izpildi atrodas Domes pārraudzībā. 

3.1.3. dzīvojamo mājas pārvaldību un apsaimniekošanu veic atbilstoši normatīvo aktu 

prasībām. 

3.1.4. Nodrošina dzīvojamo mājas pārvaldīšanas un apsaimniekošanas uzdevuma izpildi 

atbilstoši labas pārvaldības principiem par iespējami zemākām pakalpojuma cenām; 

3.1.5. ir atbildīgs par visām civiltiesiskām saistībām, ko tas uzņēmies, sniedzot pilnvarotā 

uzdevumā norādītos pakalpojumus, un tos veic patstāvīgi, kā arī risina civiltiesiskus strīdus, kas 

izriet no noslēgtajiem līgumiem; 

3.1.6. sedz zaudējumus, ja tie radušies Pilnvarotās personas prettiesiskas darbības vai 

bezdarbības rezultātā.  

3.17. ja Pilnvarotās personas prettiesiskas rīcības, bezdarbības vai nepienācīgas pilnvarotā 

uzdevumu izpildes rezultātā tiek nodarīti materiālie zaudējumi trešajai personai un zaudējuma 

atlīdzinājuma prasījums tiek vērts pret Domi, Pilnvarotā persona atlīdzina Domei radītos 

zaudējumus regresa kārtībā.  

3.2. Dome: 

3.2.1. ir atbildīga un maksā Pilnvarotajai personai dzīvojamo māju pārvaldīšanas un 

apsaimniekošanas maksājumus par tās īpašumā esošajiem dzīvokļu īpašumiem; 

3.2.2. ir saistoši dzīvokļu īpašnieku kopsapulces lēmumi par dzīvojamo māju 

pārvaldīšanas un apsaimniekošanas maksas noteikšanu; 

 3.2.3. ir atbildīga un sedz Pilnvarotai personai starpību starp noteikto apsaimniekošanas 

maksu un atsevišķām iedzīvotāju grupām (sociālajiem dzīvokļiem) samazināto 

apsaimniekošanas maksu. 

3.3. Pilnvarotai personai ir pienākums ievērot Domes norādījumus un ieteikumus, kas vērsti 

uz pilnvarotā uzdevuma izpildes nodrošināšanu atbilstoši normatīvo aktu prasībām. Pilnvarotai 

personai ir pienākums izpildīt Domes rīkojumus, lai pārtrauktu prettiesisku darbību, mazinātu 

vai novērstu prettiesiskas darbības vai bezdarbības sekas. 

3.4. Pilnvarotā persona izskata iesniegumus par tās darbu pilnvarotā uzdevumu ietvaros, 

ņemot vērā Iesniegumu likumā noteiktos iesniegumu izskatīšanas termiņus un kārtību. Ja 

iesniedzēju neapmierina Pilnvarotās personas sniegtā atbilde, iesniegumu pēc privātpersonas 

iniciatīvas izskata Dome. 

3.5. Pilnvarotā persona pēc Domes pieprasījuma līgumā noteiktajā kārtībā un termiņos 

sniedz informāciju par pilnvarotā uzdevumu izpildi. 

 

4. Līguma izpildes kvalitātes novērtējuma kritēriji 

4.1. Apsaimniekošanai jāatbilst normatīvo aktu prasībām. 
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4.2. Dzīvojamo māju pārvaldīšanas un apsaimniekošanas uzdevuma izpilde jānodrošina 

atbilstoši labas pārvaldības principiem. 

4.3. Pilnvarojuma uzdevuma izpilde tiks novērtēta pēc šādiem kritērijiem: 

4.3.1. pilnvarotā uzdevuma izpildes atbilstība normatīvajiem aktiem; 

4.3.2. atklātība pret Domi, privātpersonu un sabiedrību; 

4.3.3. dzīvojamo māju lietošanas īpašību saglabāšana; 

4.3.4. finanšu līdzekļu izlietojums atbilstoši paredzētajiem mērķiem, optimāla dzīvojamās 

mājas pārvaldīšanas izdevumu izveidošana; 

4.3.5. vides kvalitātes saglabāšanas un uzlabošanas darbību nodrošina apsaimniekošanas 

procesā; 

4.3.6. pārvaldīšanas izdevumu veidošana saskaņā Latvijas Republikas spēkā esošiem 

normatīvajiem aktiem;  

4.3.7. fizisku personu un juridisku personu iesniegto iesniegumu un sūdzību savlaicīga 

izskatīšana spēkā esošajos normatīvajos aktos noteiktajos termiņos.  

 

5. Savstarpējo norēķinu kārtība. Finanšu piešķiršanas un citu resursu piešķiršanas 

kārtība 

5.1. Pilnvarotā persona pildot līgumā noteiktos uzdevumus, patstāvīgi rīkojas ar finanšu 

līdzekļiem (pārvaldīšanas maksa), nodrošinot to racionālu un lietderīgu izmantošanu 

paredzētajiem mērķiem.  

5.2. Finansējumu veido:  

5.2.1. saņemtie dzīvojamo māju pārvaldīšanas un apsaimniekošanas maksājumi no 

dzīvokļu īpašniekiem saskaņā ar noslēgtajiem līgumiem vai dzīvokļu īpašnieku kopsapulces 

pieņemtajiem lēmumiem;  

5.2.2. Eiropas Savienības strukturālo fondu, kā arī citu institūciju un fizisko personu un 

juridisko personu finansējums. 

5.3. Finanšu izlietojuma kontrole tiek veikta Latvijas Republikā spēkā esošo normatīvo aktu 

noteiktajā kārtībā.  

 

6. Pārskatu un ziņojumu sniegšanas kārtība 

6.1. Par finanšu līdzekļu izlietojumu, kas iekasēti no dzīvokļu īpašniekiem izpildot 

pilnvaroto uzdevumu, Pilnvarotā persona vismaz reizi gadā Domē iesniedz detalizētu atskaiti. 

Domei ir tiesības pieprasīt ārkārtas finanšu iekasēšanas un izlietojuma atskaiti, kas 

sagatavojama un iesniedzama Domē ne vēlāk kā desmit dienu laikā no pieprasījuma 

iesniegšanas dienas Pilnvarotai personai. 

6.2. Pēc Domes pieprasījuma Pilnvarotā persona reizi ceturksnī informē Domi par savu 

darbību pilnvaroto uzdevumu izpildē un organizētajiem pasākumiem. 

 

 

7. Līguma darbības termiņš un citi nosacījumi 

7.1. Līgums stājas spēkā ar 2019. gada ………. un tiek noslēgts uz noteiktu laiku līdz 2024. 

gada 31. decembrim. 

7.2. Līguma nosacījumus un termiņu var grozīt abām pusēm savstarpēji vienojoties, to 

noformējot rakstiski. 

7.3. Visus strīdus un domstarpības saistītus ar šo līgumu līdzēji risina savstarpēju pārrunu 

ceļā. 

7.4. Katrs līdzējs ir tiesīgs uzteikt šo līgumu pirms termiņa ievērojot sešu mēnešu uzteikuma 

termiņu. Līgumu var uzteikt, neievērojot uzteikuma termiņu, ja otrs līdzējs rupji pārkāpj 

līguma noteikumus vai arī pastāv citi svarīgi iemesli, kas neļauj turpināt līguma attiecības.  

7.5. Ja Pilnvarotā persona būtiski pārkāpj līguma nosacījumus un/vai nepienācīgi veic 

pilnvarotā uzdevumu izpildi, Dome ir tiesīga vienpusēji izbeigt līgumu pirms termiņa beigām, 

rakstiski informējot par to Pilnvaroto personu vismaz vienu mēnesi iepriekš. 
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7.6. Līgums sastādīts latviešu valodā uz četrām lapām divos eksemplāros ar vienādu 

juridisko spēku, no kuriem viens glabājas Domē, bet otrs – pie Pilnvarotās personas. 

 

8. Pušu rekvizīti un paraksti 

Dome Pilnvarotā persona 

Tērvetes novada dome 

Reģ.Nr. 90001465562, 

Juridiskā adrese: “Zelmeņi”, Tērvetes 

pagasts, Tērvetes novads, LV-3730 

Banka: AS SEB Banka 

Kods: UNLALV2X  

Konts:  

SIA „Jelgavas novada KU” 

Reģ. Nr. 40003410894 

Juridiskā adrese: Bauskas iela 3, Eleja, 

Elejas pagasts, Jelgavas novads, LV-3023  

Banka: 

Kods:  

Konts:  

 

________________________ 

               D.Reinika 

 

__________________________ 

               A.Alksne  

 

          

Pielikums  2019. gada 26. septembra 

Pilnvarojuma līgumam Nr.  

 

 

Tērvetes novada domei piederošo apsaimniekošanai nododamo dzīvojamo māju  

saraksts  

 

1. Daudzdzīvokļu dzīvojamā māja “Ķeri”, Bukaišu pagasts, Tērvetes novads.  

Nekustamais  īpašums “Ķeri”, Bukaišu pagasts, Tērvetes novads, kadastra Nr. 46560030055, 

sastāv no daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas, kadastra apzīmējums 46560030055 001, un 

piesaistītās zemes vienības, kadastra apzīmējums 46560030055. 

2.  Daudzdzīvokļu dzīvojamā māja “Kļaviņas”, Bukaišu pagasts, Tērvetes novads. 

Nekustamais īpašums “Kļaviņas”, Bukaišu pagasts, Tērvetes novads, kadastra                              Nr. 

46560050141, sastāv no daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas, kadastra apzīmējums 46560050141 

001, un piesaistītās zemes vienības, kadastra apzīmējums 46560050141. 

3. Daudzdzīvokļu dzīvojamā  māja “Mazveirokas”, Bukaišu pagasts, Tērvetes novads. 

Nekustamais īpašums “Mazveirokas”, Bukaišu pagasts, Tērvetes novads, kadastra                    Nr. 

46560050068,  sastāv no daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas, kadastra apzīmējums 

46560050068 001, un piesaistītās zemes vienības, kadastra apzīmējums 46560050068 

4. Daudzdzīvokļu dzīvojamā  māja “Dzērvītes”, Tērvetes pagasts, Tērvetes novads. 

Nekustamais  īpašums “Dzērvītes”, Tērvetes pagasts, Tērvetes novads, kadastra                         Nr. 

46880020034,  sastāv no daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas, kadastra apzīmējums 

46880020034001, un piesaistītās zemes vienības, kadastra apzīmējums 46880020034 

5. Daudzdzīvokļu dzīvojamā  māja “Cīruļi”, Tērvetes pagasts, Tērvetes novads. 

Nekustamais  īpašums  “Cīruļi”, Tērvetes pagasts, Tērvetes novads, kadastra                                Nr. 

46880020032, sastāv no daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas, kadastra apzīmējums 46880020032 

001, un piesaistītās zemes vienības, kadastra apzīmējums 46880020032 

6. Daudzdzīvokļu dzīvojamā  māja “Vālodzītes”, Tērvetes pagasts, Tērvetes novads.  

Nekustamais  īpašums “Vālodzītes”, Tērvetes pagasts, Tērvetes novads, kadastra                       Nr. 

46880020033,  sastāv no daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas, kadastra apzīmējums 46880020033 

001, un piesaistītās zemes vienības, kadastra apzīmējums 46880020033 
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APSTIPRINĀTA 
                                                                                                  Ar Tērvetes novada domes                                                                  

2019. gada 26. septembra sēdes  

lēmumu (protokols Nr. 15, 40. §) 

 

Publicējamā informācija par nomas tiesību izsoli  

NOMAS TIESĪBU IZSOLE 

Tērvetes novada dome nodod nomas tiesību izsolei neapbūvētu zemes vienību „Lintes", Bukaišu 

pagasts, Tērvetes novads, kadastra apzīmējums 4656 004 0034, platība – 2,00 ha, izmantošanas 

mērķis - lauksaimniecībā izmantojamā zeme.  

Nomas tiesību izsoles sākuma cena – 240,00 EUR gadā. Papildus nomas maksai nomnieks maksā 

normatīvajos aktos paredzētos nodokļus (PVN, nekustamā īpašuma nodokli). Izsoles solis 10,00 

EUR. 

Nomas līguma termiņš – 5 gadi. 

Izsoles veids – pirmreizēja atklāta mutiska izsole ar augšupejošu soli. 

Pretendentu pieteikšanās termiņš – Tērvetes novada domē no 2019. gada 1. oktobra līdz 2019. gada 

16 .oktobra plkst. 16.00 darba dienās no plkst. 8.30 līdz 12.00 un no 12.30 līdz 16.30, piektdienās 

līdz plkst. 14.30.  

Izsole notiks 2019. gada 17. oktobrī plkst. 11.15 Tērvetes novada domes sēžu zālē “Zelmeņi”, 

Tērvetes pagasts, Tērvetes novads. Izsoles kārtība saskaņā ar Izsoles noteikumiem (pielikumā). 

Nomas līguma projekts – pielikumā. 

Zemesgabala apskates vieta un laiks – zemesgabals ir brīvi pieejams apskatei. 

Kontakttālrunis informācijas saņemšanai - 63726001. 

 

 

 

 

 

APSTIPRINĀTI 
                                                                                                  Ar Tērvetes novada domes                                                                  

2019. gada 26. septembra sēdes 

lēmumu (protokols Nr.15, 40. §) 

 

 

  Tērvetes novada pašvaldības lauksaimniecībā izmantojamās zemes vienības 

„Lintes”, Bukaišu pagasts, Tērvetes novads,  

NOMAS TIESĪBU IZSOLES NOTEIKUMI  
 

1. Izsoles organizētājs: Tērvetes novada dome, reģ. Nr. 90001465562, “Zelmeņi”, Tērvetes 

pagasts, Tērvetes novads. 

1.1. Īpašnieks vai valdītājs: Tērvetes novada pašvaldība; 

1.2. Izsoles metode: atklāta mutiska nomas tiesību izsole ar augšupejošu soli; 

1.3. Izsoles vieta: Tērvetes novada domes sēžu zāle, “Zelmeņi”, Tērvetes pagasts, Tērvetes 

novads;  

1.4. Izsoles laiks: 2019. gada 17. oktobris plkst. 11.15; 

1.5. Izsoli vada: Tērvetes novada pašvaldības izveidota izsoles komisija. 

2. Ziņas par izsolē iznomājamo nomas objektu: 
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Nomas objekts Zemes vienība “Lintes”, Bukaišu pagasts, 

Tērvetes novads, kadastra apzīmējums 4656 

004 0034.  Nomas objekta atrašanās vieta un 

izvietojums atspoguļots  izsoles noteikumiem 

pievienotajā izkopējumā no digitālās kadastra 

kartes. 

 

Kadastra numurs vai apzīmējums 4656 004 0034 

Lietošanas mērķis Lauksaimniecībā izmantojamā zeme 

Iznomājamā zemesgabala kopplatība (ha) 2,0 

t.sk. lauksaimniec. izmantojamā zeme 

(ha) 
2,0 

Nosacītā nomas maksa gadā  240,00 EUR (neieskaitot PVN) 

Nomas maksas paaugstinājuma solis 

izsoles gaitā 
10,00 EUR (neieskaitot PVN) 

Nomas līguma termiņš (gados) 5 

Tiesības nodot nomas objektu vai tā daļu 

apakšnomā 
Nav 

Tiesības apbūvēt zemes gabalu Nav 

a. nekustamā īpašuma (nomas objekta) nomas tiesību izsoli sāk ar nomas objekta noteikto nosacīto 

nomas maksu gadā; 

b. papildus nomas maksai Nomnieka pienākums ir maksāt nekustamā īpašuma nodokli par nomas 

objektu. 

3. Paziņojums par zemes nomas tiesību izsoli tiek publicēts Tērvetes novada domes tīmekļa vietnē 

www.tervetesnovads.lv. Paziņojums par izsoli izliekams Tērvetes novada domes ēkā, Tērvetes, 

Augstkalnes un Bukaišu pagastu pārvalžu ēkās.  

4. Par zemes nomas tiesību izsoles dalībnieku var kļūt maksātspējīgas juridiskas personas, kā arī 

fiziskas personas, kuras noteiktajā termiņā iesniegušas iesniegumu uz šo izsoli, izpildījušas visus izsoles 

priekšnoteikumus un kurām nav nekustamā īpašuma nodokļa parādu par Tērvetes novada 

administratīvajā teritorijā esošajiem nekustamajiem  īpašumiem.   

5. Fiziskas vai juridiskas personas, kas vēlas piedalīties izsolē, var pieteikties Tērvetes novada 

domē no 2019. gada 01. oktobra līdz 2019. gada 16. oktobra plkst. 16.00 darba dienās no plkst 8.30 

līdz 12.00 un no 12.30 līdz16.30, piektdienās līdz plkst 14.30. 

6. Izsoles dalībniekiem, kuri vēlas reģistrēties, lai piedalītos nomas tiesību izsolē Tērvetes novada 

domei jāiesniedz šādi dokumenti:  

6.1. Fiziskām personām:  
- Tērvetes novada domei adresēts iesniegums par vēlēšanos nomāt nomas objektu saskaņā ar šiem 

izsoles noteikumiem, norādot iesniegumā vārdu, uzvārdu, personas kodu, deklarētās dzīves vietas 

adresi un citu adresi, kurā persona ir sasniedzama (ja ir), pretendenta pārstāvi, norādot personu 

identificējošus datus (ja ir); oficiālo elektronisko adresi (ja ir aktivizēts tās konts) vai elektroniskā pasta 

adresi (ja ir); nomas objektu – neapbūvētā zemesgabala nosaukumu, atrašanās vietu, kadastra 

apzīmējumu; nomas laikā plānotās darbības neapbūvētajā zemesgabalā; piekrišanu, ka iznomātājs kā 

kredītinformācijas lietotājs ir tiesīgs pieprasīt un saņemt kredītinformāciju, tai skaitā ziņas par 

pretendenta kavētajiem maksājumiem un tā kredītreitingu, no iznomātājam pieejamām datu bāzēm.  

6.2. Juridiskām personām:  
- Tērvetes novada domei adresēts iesniegums par vēlēšanos nomāt nomas objektu saskaņā ar šiem 

izsoles noteikumiem, norādot iesniegumā nosaukumu (firmu), reģistrācijas numuru un juridisko adresi, 

pretendenta pārstāvi, norādot personu identificējošus datus (ja ir); oficiālo elektronisko adresi (ja ir 

aktivizēts tās konts) vai elektroniskā pasta adresi (ja ir); nomas objektu – neapbūvētā zemesgabala 

nosaukumu, atrašanās vietu, kadastra apzīmējumu; nomas laikā plānotās darbības neapbūvētajā 

zemesgabalā; piekrišanu, ka iznomātājs kā kredītinformācijas lietotājs ir tiesīgs pieprasīt un saņemt 

http://www.tervetesnovads.lv/
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kredītinformāciju, tai skaitā ziņas par pretendenta kavētajiem maksājumiem un tā kredītreitingu, no 

iznomātājam pieejamām datu bāzēm.  

7. Saņemot iesniegumu par piedalīšanos zemes nomas tiesību izsolē, tiek sastādīts izsoles 

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

iesnieguma saņemšanas datums un laiks, iesniegumu iesniegšanas secībā.  
8. Zemesgabalu neiznomā pretendentam, ja pēdējā gada laikā no pieteikuma iesniegšanas dienas ir 

vienpusēji izbeigts ar šo pretendentu noslēgtais līgums par īpašuma lietošanu, jo pretendents nav pildījis līgumā 

noteiktos pienākumus, vai stājies spēkā tiesas nolēmums, uz kura pamata tiek izbeigts noslēgtais līgums par 

īpašuma lietošanu pretendenta rīcības dēļ. 

9. Tērvetes novada pašvaldībai, izvērtējot lietderības apsvērumus, ir tiesības zemesgabalu neiznomāt 

pretendentam, kurš nav uzskatāms par labticīgu, tai skaitā pretendents pēdējā gada laikā no pieteikuma 

iesniegšanas dienas nav labticīgi pildījis noslēgtajā līgumā par īpašuma lietošanu noteiktos nomnieka 

pienākumus – tam ir bijuši vismaz trīs maksājumu kavējumi, kas kopā pārsniedz vienu nomas maksas aprēķina 

periodu, vai ir zināmi publiskas personas nekustamā īpašuma uzturēšanai nepieciešamo pakalpojumu maksājumu 

parādi, vai pretendentam ir jebkādas citas būtiskas neizpildītas līgumsaistības pret pašvaldību. 

10. Starp zemes nomas tiesību izsoles dalībniekiem ir aizliegta vienošanās, kas varētu 

ietekmēt nomas tiesību izsoles rezultātu un gaitu.  

11. Reģistrācijai iesniegtie dokumenti izsoles dalībniekam atpakaļ netiek atdoti.  

12. Izsoles dalībnieki tiek reģistrēti izsoles dalībnieku sarakstā. Izsolē var piedalīties, ja 

iesniegums iesniegts sludinājumā noteiktajā termiņā un izpildīti izsoles priekšnoteikumi.  

13. Izsoles dalībnieks netiek reģistrēts, ja:  

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

- nav iesniegti visi šajos izsoles noteikumos minētie dokumenti;  

- rakstiski nav apliecinājis, ka piekrīt nomas tiesību izsoles noteikumiem. 

14. Izsoles dalībniekam ir tiesības brīvi apskatīt nomas objektu. Uzziņas pa tālr.63726001  

15. Izsoles dalībnieku reģistratoram nav tiesību trešajām personām līdz izsoles sākumam 

izpaust jebkādas ziņas par reģistrētajiem izsoles dalībniekiem.  

16. Solīšana notiek tikai tajos gadījumos, ja uz izsoli ierodas ne mazāk kā divi dalībnieki, 

kuri reģistrēti noteiktajā kārtībā. Ja uz izsoli reģistrējies tikai viens dalībnieks, nomas objekta lietošanas 

tiesības piedāvā vienīgajam izsoles dalībniekam. 

17.  Ja noteiktajā laikā uz izsoli ierodas tikai viens no vairākiem reģistrētajiem dalībniekiem, 

izsoles vadītājs izsoli atliek uz 15 minūtēm, bet pēc tam nomas objekta lietošanas tiesības piedāvā 

vienīgajam izsoles dalībniekam. 

18. Komisija, atklājot izsoli, sagatavo pretendentu sarakstu. Nomas tiesību pretendenti 

pirms izsoles sākuma ar parakstu apliecina, ka iepazinušies ar izsoles norises kārtību. Izsole tiek 

protokolēta, pretendentu sarakstā protokolists atzīmē katra pretendenta piedāvāto nomas maksu, nomas 

maksas atzīmēšanu turpinot, kamēr to paaugstina.  

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

dalībnieku un izsoles protokolā atzīmē tā piedāvāto cenu. Cenas atzīmēšana ir jāturpina kamēr izsoles 

dalībnieks to paaugstina. 

20. Dalībnieks, kas, nosolījis visaugstāko cenu izsolē, tiek ierakstīts izsoles protokolā, kurā 

norāda dalībnieka 

– juridiskas personas: nosaukums, reģistrācijas numurs un nosolītā cena;  

- fiziskas personas: vārds, uzvārds, personas kods un nosolītā cena.  

21. Dalībnieks, kurš nomas objektam nosolījis pēdējo augstāko cenu, izsoles vietā 

nekavējoties ar savu parakstu apliecina, ka protokolā norādītā cena atbilst tai, ko viņš ir nosolījis.  

22. Izsoles dalībnieks, kurš nomas objektu nosolījis, bet neparakstās protokolā, uzskatāms 

par atteikušos no nosolītā objekta. Šajā gadījumā izsoles komisija ir tiesīga attiecīgo dalībnieku svītrot 

no dalībnieku saraksta. Tad izsoles komisija pēdējam pārsolītājam dalībniekam piedāvā nomas objekta 

tiesība par viņa nosolīto augstāko cenu. Ja izsolē par nomas objektu pirmspēdējo augstāko cenu solījuši 

vairāki dalībnieki, izsoli nekavējoties atkārto no pirmspēdējās augstākās cenas.  

23. Atsakoties no turpmākās solīšanas, katrs izsoles dalībnieks apstiprina ar parakstu izsoles 

dalībnieku sarakstā savu pēdējo solīto cenu.  
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24. Nomas līgums tiek slēgts ar pretendentu, kurš atbilst visiem nosacījumiem un ir 

piedāvājis augstāko nomas maksu. Pretendents paraksta nomas līgumu vai rakstiski paziņo par 

atteikumu slēgt nomas līgumu ar Tērvetes novada domi saskaņotā saprātīgā termiņā, kas nav garāks par 

15 darbdienām no nomas līguma projekta nosūtīšanas dienas. Ja iepriekš minētajā termiņā pretendents 

nomas līgumu neparaksta un neiesniedz attiecīgu atteikumu, uzskatāms, ka pretendents no nomas 

līguma slēgšanas ir atteicies. 

25. Ja nomas tiesību pretendents, kurš nosolījis augstāko nomas maksu, atsakās slēgt nomas 

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

nākamo augstāko nomas maksu. 

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

piedāvājumu slēgt nomas līgumu sniedz 10 darba dienu laikā pēc tā saņemšanas dienas. Ja pretendents 

piekrīt parakstīt nomas līgumu par paša nosolīto augstāko nomas maksu, viņš paraksta nomas līgumu 

ar iznomātāju saskaņotā saprātīgā termiņā, kas nav garāks par 15 darba dienām no nomas līguma 

projekta nosūtīšanas dienas. Ja iepriekš minētajā termiņā pretendents līgumu neparaksta vai rakstiski 

nepaziņo par atteikumu slēgt nomas līgumu ar iznomātāju, ir uzskatāms, ka pretendents no nomas 

līguma slēgšanas ir atteicies, un rīkojama jauna nomas tiesību izsole.  

27. Sūdzības par izsoles komisijas darbību iesniedzamas Tērvetes novada domē 3 (trīs) 

darba dienu laikā no izsoles dienas.                                                                        

Ar izsoles noteikumiem iepazinušies:  

 

___________________________ 
         (izsoles dalībnieks)                                                                                   (paraksts, datums) 

 

___________________________ 
         (izsoles dalībnieks)                                                                                   (paraksts, datums)  

 

 

 

Pielikums 

Tērvetes novada domes 

2019. gada 26. septembra 

sēdes lēmumam Nr.128  

(protokols Nr. 15, 41. §) 

 

 

ATPAKAĻPIRKUMA LĪGUMS  

 
Tērvetes pagastā, 2019. gada „ ____”__________________ 

 

/Vārds Uzvārds/, /personas kods/, turpmāk šai līguma tekstā saukts arī -  Pārdevējs, no vienas puses,  

un 

Tērvetes novada dome, reģistrācijas numurs 90001465562, turpmāk šai līguma tekstā saukta arī - 

Pircējs, kuras vārdā amata pilnvaru robežās rīkojas Tērvetes novada domes priekšsēdētāja Dace Reinika, 

no otras puses, abas līgumslēdzējas puses kopā un katra atsevišķi turpmāk šai līguma tekstā sauktas Puses 

un Puse, ievērojot: 

1) Pušu starpā 2014. gada 07. novemrī noslēgtajā Pirkuma līgumā Nr. TND 109/2014 atrunātās 

Pircēja atpakaļpirkuma tiesības; 

2) Apstākli, ka Pārdevējs nav pienācīgi izpildījis 2014. gada 07. novemrī Pušu starpā noslēgtā 

Pirkuma līguma Nr. TND 109/2014, turpmāk tekstā - Pirkuma līgums, nosacījumus, kā rezultātā 

Pārdevējam pret Pircēju ir izveidojušās parāda saistības 43 538,48  EUR apmērā, tai skaitā pirkuma 

maksas pamatparāds 36 293,40 EUR, aprēķināto likumisko procentu parāds 673,23 EUR, aprēķināto 

pamatsummas maksājuma kavējuma procentu parāds  2851,74 EUR, aprēķināto likumisko procentu 

parāda kavējuma procentu parāds 90,77  EUR un aprēķinātā līgumsoda parāds 3629,34 EUR; 

3) Tērvetes novada domes 2019. gada 26. septembra sēdes Nr. 15 lēmumu Nr. 128 (41. §) 
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noslēdza šo atpakaļpirkuma līgumu, turpmāk tekstā - Līgums, ar saistošu spēku līgumslēdzējām Pusēm, 

viņu mantiniekiem un  tiesību pārņēmējiem, par sekojošo: 

 

1. Līguma priekšmets 

1.1.  Pārdevējs pārdod un Pircējs pērk Pārdevējam piederošo nekustamo īpašumu „Tērvetes līči”, 

Tērvetes pagasts, Tērvetes novads, kadastra numurs 4688 003 0240, turpmāk šai līguma tekstā saukts  - 

Nekustamais īpašums. 

1.2. Nekustamais īpašums ir reģistrēts zemesgrāmatā uz Pārdevēja vārda, (Tērvetes pagasta 

zemesgrāmatas nodalījumā (folijā) Nr. 100000542950). 

1.3. Nekustamais īpašums sastāv no vienas zemes vienības 3,99 ha platībā, kadastra  apzīmējums 

4688 003 0179, un uz tā atrodošās vienas nedzīvojamās ēkas, kadastra apzīmējums 4688 003 0179 001.  

1.4. Pircējam  Nekustamā īpašuma faktiskais stāvoklis, juridiskais statuss un apsaimniekošanas 

kārtība zināma, un uz šī līguma noslēgšanas brīdi attiecībā uz minētajiem apstākļiem nekādu pretenziju 

viņam pret Pārdevēju nav, kā arī neviens no tiem nevar būt par pamatu šī līguma atcelšanai. 

 

 

 

2. Pirkuma maksa 

2.1. Puses, ņemot vērā Pircēja atpakaļpirkuma tiesības, ir novērtējušas Nekustamo īpašumu un 

noteikušas tam pirkuma maksas apmēru vienādā apmērā ar Pārdevēja parāda saistību apmēru pret 

Pircēju pēc Pirkuma līguma 43 538,48 EUR (četrdesmit trīs tūkstoši septiņi simti divdesmit viens euro 

28 centi), ko Pircējs Pārdevējam samaksā Pusēm veicot šādu ieskaitu: 

Pārdevēja prasījums pret Pircēju par Līgumā atrunātās pirkuma maksas nomaksu 43 538,48  EUR 

(četrdesmit trīs tūkstoši pieci simti trīsdesmit astoņi  euro 48 centi) apmērā tiek pilnībā dzēsts ar Pircēja 

prasījumu pret Pārdevēju par parāda saistību nomaksu 43 538,48  EUR (četrdesmit trīs tūkstoši pieci 

simti trīsdesmit astoņi  euro 48 centi) apmērā pēc Pirkuma līguma.  

2.2. Puses apliecina, ka tām ir zināma valsts nodevas aprēķināšanas kārtība par īpašumtiesību 

nostiprināšanu Zemesgrāmatā. 

 

3. Trešo personu tiesības 

3.1.  Pārdevējs apliecina un garantē, ka Nekustamo īpašumu ir tiesīgs pārdot, ka līdz šī pirkuma 

līguma parakstīšanai Nekustamais īpašums  nav nevienam citam atsavināts, nav apgrūtināts ar lietu un 

saistību tiesībām, izņemot zemesgrāmatā reģistrētos, par to nepastāv strīdi un tam nav uzlikts 

atsavināšanas aizliegums.  

3.2.  Par visām pārējām prasībām un pretenzijām, kādas varētu tikt celtas no trešo personu puses par 

saistībām ar Pārdevēju par atsavināto Nekustamo īpašumu, par kurām Puses nav vienojušās, atbild 

Pārdevējs. 

 

4. Nekustamā īpašuma nodošana Pircējam 

un Pircēja īpašumtiesību nostiprināšana 

4.1. Nekustamā īpašuma nodošana Pircēja lietošanā un valdījumā notiek bez īpašām formalitātēm – 

ar šī Līguma noslēgšanas dienu uz Pircēju pāriet visas tiesības un pienākumi, kas saistīti ar Nekustamā 

īpašuma lietošanu un valdīšanu, ar kuru arī norobežojami Pušu starpā visi norēķini par Nekustamā 

īpašuma ienākumiem, izdevumiem un obligātajiem maksājumiem. 

4.2. Īpašumtiesības uz Nekustamo īpašumu Pircējam iestājas dienā, kad tās tiek nostiprinātas 

zemesgrāmatā. 

4.3. Pārdevējs piekrīt Pircēja īpašuma tiesību uz Nekustamo īpašumu nostiprināšanai 

Zemesgrāmatā. 

4.4. Puses vienojas lūgt zemesgrāmatu nodaļu koroborēt šo līgumu un nostiprināt Pircēja 

īpašumtiesības, un pievienot Pušu parakstītu un apliecinātu nostiprinājuma lūgumu. 

4.5. Pārdevējs pilnvaro Pircēju nokārtot visas formalitātes zemesgrāmatu nodaļā, kas saistītas ar šī 

Līguma koroborāciju un Pircēja īpašumtiesību nostiprināšanu, sakarā ar to parakstīt, iesniegt un saņemt 

visus nepieciešamos dokumentus, iesniegt Nostiprinājuma lūgumu un tam pievienotos dokumentus un 

saņemt Zemesgrāmatu apliecību, un Pircējs savukārt piekrīt un apņemas šīs formalitātes nokārtot. 

 
5. Līguma stāšanās spēkā, grozīšana un atcelšana. 

Strīdu izskatīšanas kārtība 

5.1.  Šis Līgums stājas spēkā tā parakstīšanas brīdī. 
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5.2.  Šo līgumu var grozīt vai atcelt Pusēm par to savstarpēji vienojoties, vienošanos vai atcēlēju 

līgumu noformējot rakstiski . 

5.3.  Šī līguma saturs un nozīme Pusēm izprotama un viņi labprātīgi, bez maldiem, viltus vai 

spaidiem, vēlas noslēgt šo līgumu.  

5.4.  Civillikuma noteikumi, kas attiecas uz šī Līguma noslēgšanu, Pusēm ir zināmi. 

5.5.  Katrai Pusei pret otru ir prasības tiesība par Līguma saistību izpildi, un šī tiesība pāriet uz viņu 

mantiniekiem un tiesību pārmantotājiem. 

5.6.  Visus izdevumus, kas saistīti ar Līguma noslēgšanu, nostiprinājuma lūguma sagatavošanu un 

apliecināšanu, koroborāciju un Pircēja īpašumtiesību nostiprināšanu Zemesgrāmatā (valsts nodevu, 

kancelejas nodevu u.c.), sedz Pircējs. 

5.7.  Strīdi ir izskatāmi pārrunu ceļā, neatceļot šo līgumu un nemainot tā būtību. Ja strīdus nav 

iespējams atrisināt pārrunu ceļā, tie izskatāmi tiesu iestādēs Latvijas Republikas likumdošanā noteiktajā 

kārtībā, pie kam, ja tas noved pie Līguma atcelšanas, vainīgajai Pusei ir jāatmaksā otrai Pusei viss tiešais 

zaudējums, kas tai radies sakarā ar Līguma atcelšanu. 

5.8. Puses ir atbildīgas par Līguma izpildi vai neizpildi saskaņā ar Latvijas Republikā spēkā esošiem 

normatīvajiem aktiem. 

5.9. Izpildot Līgumā noteiktās saistības, Puses atzīst par pilnībā izpildītām Pirkuma līguma 

savstarpējās saistības un apliecina, ka tām nav un nākotnē neradīsies nekādi prasījumu saistībā ar 

Pirkuma līguma izpildi, tajā skaitā arī saistībā ar veiktajiem maksājumiem pirkuma līguma izpildes 

sakarā. 

6. Šis Līgums sastādīts un parakstīts trīs (3) eksemplāros, kam ir vienāds juridisks spēks, no kuriem 

viens (1) eksemplārs izsniegts Pārdevējam, divi (2) - Pircējam. 

 

Pušu paraksti: 

 

Pārdevējs:                                                                   Pircēja vārdā: 

 

 

_______________________                                 _________________________ 
          (V. Uzvārds)                                                                    (D. Reinika)                                                         
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APSTIPRINĀTS 

ar Tērvetes novada domes 

2019. gada  sēdes lēmumu  

(prot. Nr.15, 43.§) 
 

 

 Izdevumu tāme Tērvetes novada vispārizglītojošās skolās  

uz  2019.gada  1.septembri/EUR/  

 
Izmaksu veids A.Brigaderes 

pamatskola ar 

pirmsskolas 

grupu 

Augstkalnes 

vidusskola ar  

pirmskolas 

grupu 

Atalgojums                                              

                                                 EKK 1110 

 

141878.62 

 

105898.76 

Sociālās apdrošināšanas maksājums  

                                                 EKK 1210 

 

34121.57 

 

25468.65 

Komandējumi un darba braucieni   

                                                 EKK 2110 

 

83.26 

 

156.95 

Pakalpojumu apmaksa                       

                                                 EKK 2210 

EKK 2220 

EKK 2230 

EKK 2240 

EKK 2250 

EKK 2260 

  

798.17 

26615.32 

3816 

15130.75 

413.16 

302.5 

 

 

666.57 

13738.86 

1929.51 

58251.92 

413.16 

 

Materiālu, energoresursu iegāde, 

inventārs līdz 213 EUR                                           

                                                 EKK 2310 

EKK 2320 

EKK 2340 

EKK 2350 

EKK 2370  

 

 

16336.2 

0 

148.63 

7796.45 

3767.49 

 

 

15849.97 

13435.97 

36.52 

8305.81 

728.29 

Preses abonēšana                              

                                                 EKK 2400 

 

69.99 

 

400.51 

Mācību grāmatas       

                                                 EKK 5233                                          

 

211.5 

 

897.25 

Kopā gadā izmaksas 251 489.61 246 178.70 

Vidējais skolēnu skaits 220 199 

1 skolēna izmaksas mēnesī EUR 95.26 103.09 

  

 

Domes priekšsēdētāja                                                                       D. Reinika 


