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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 

 
 

 

31.10.2019                                                                                                      Nr. 16 
 

 

Tērvetes novads, Zelmeņi 

Sēde sasaukta plkst. 10.00 

Sēde atklāta plkst. 10.00 

 

 

DARBA KĀRTĪBĀ 

 

* Izpilddirektora ziņojums 

 

1. Par deklarētās dzīvesvietas anulēšanu 

2. Par deklarētās dzīvesvietas anulēšanu 

3. Par zemes nomas līguma pagarināšanu 

4. Par zemes vienību apvienošanu nekustamajā īpašumā “Līvas” 

5. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu, nekustamo īpašumu “Svētes” un 

“Jaunliesmas” robežu pārkārtošanu un lietošanas mērķa piešķiršanu 

6. Par zemes nomas līguma noslēgšanu 

7. Par zemes nomas līguma noslēgšanu 

8. Par zemes nomas līguma pagarināšanu 

9. Par zemes nomas līguma pagarināšanu 

10. Par nekustama īpašuma „Taigas” sadalīšanu, nosaukuma un zemes lietošanas mērķa 

piešķiršanu 

11. Par iesnieguma izskatīšanu 

12. Par izglītības pakāpes maiņu Augstkalnes vidusskolā 

13. Par SIA “Rehabilitācijas centrs ”Tērvete”” stratēģijas 2019.-2021. gadam 

apstiprināšanu 

14. Par noteikumu apstiprināšanu 

15. Par nekustamā īpašuma “Tīsiņi”, Augstkalnes pagastā, Tērvetes novadā, atsavināšanu 

16. Par nekustamā īpašuma “Avenes”, Bukaišu pagastā, Tērvetes novadā, atsavināšanu 

17. Par nekustamā īpašuma „Lejnieku senkapi” atsavināšanu 
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18. Par nekustamā īpašuma “Augļu dārzs”, Tērvetes pagastā, Tērvetes novadā, atsavināšanu 

19. Par nekustamā īpašuma “Upītes 1”, Tērvetes pagastā, Tērvetes novadā, atsavināšanu 

20. Par nekustamā īpašuma “Kaijēni” izsoles rezultātu apstiprināšanu 

21. Par nekustamā īpašuma “Kalmaņu karjers” izsoles rezultātu apstiprināšanu 

22. Par nekustamā īpašuma “Ķirši” izsoles rezultātu apstiprināšanu 

23. Par nekustamā īpašuma “Rijas” izsoles rezultātu apstiprināšanu 

24. Par maksas pakalpojuma apstiprināšanu 

25. Par nekustamā īpašuma izslēgšanu no pašvaldības bilances un īpašuma tiesību dzēšanu 

zemesgrāmatā 

26. Par saistošo  noteikumu  Nr.15 „Grozījumi Tērvetes novada domes 2019. gada 21. 

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

gadam”” apstiprināšanu 

27. Par Atzinības rakstu un Goda diplomu piešķiršanu  

28. Par atvaļinājuma piešķiršanu 

29. Par dzīvokļa īpašuma “Atpūtas “ - 4 atsavināšanu 

 

Sēdi vada domes priekšsēdētāja Dace Reinika 

Sēdi protokolē lietvede Santa Hibšmane 

 

 

Sēdē piedalās: Dace Reinika, Arvīds Bruss, Sandris Laizāns, Ieva Krūmiņa, Linda Karloviča, 

Madara Darguža, Indriķis Vēveris, Ainārs Miķelsons 

 

Sēdē  nepiedalās: Dz. Sirsone – atrodas kursos 

 

Piedalās: Domes izpilddirektors Māris Berlands, ekonomiste Sandra Latiša, Augstkalnes 

pagasta pārvaldes vadītāja Jeļena Belova, datortīklu administrators Aivars Narvaišs 

 

Domes priekšsēdētāja lūdz papildināt darba kārtību ar 3 jautājumiem 

30. Lietošanas mērķa un lietošanas mērķim piekrītošās platības noteikšana 

31. Par nekustamā īpašuma “Lejasbērtulaiši” izsoles rezultātu apstiprināšanu 

32. Par nekustamā īpašuma „Pagasta zeme Bērzaiņi” izsoles rezultātu apstiprināšanu 

 

 

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

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

NOLEMJ: 

 

Papildināt darba kārtību ar 3 jautājumiem: 

30. Lietošanas mērķa un lietošanas mērķim piekrītošās platības noteikšana 

31. Par nekustamā īpašuma “Lejasbērtulaiši” izsoles rezultātu apstiprināšanu 

32. Par nekustamā īpašuma „Pagasta zeme Bērzaiņi” izsoles rezultātu apstiprināšanu 

 

Domes priekšsēdētāja aicina balsot par darba kārtību ar 32 jautājumiem 

 

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

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

NOLEMJ: 

Apstiprināt darba kārtību ar 32 jautājumiem 
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DARBA KĀRTĪBĀ 

 

 

1. Par deklarētās dzīvesvietas anulēšanu 

2. Par deklarētās dzīvesvietas anulēšanu 

3. Par zemes nomas līguma pagarināšanu 

4. Par zemes vienību apvienošanu nekustamajā īpašumā “Līvas” 

5. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu, nekustamo īpašumu “Svētes” un “Jaunliesmas” 

robežu pārkārtošanu un lietošanas mērķa piešķiršanu 

6. Par zemes nomas līguma noslēgšanu 

7. Par zemes nomas līguma noslēgšanu 

8. Par zemes nomas līguma pagarināšanu 

9. Par zemes nomas līguma pagarināšanu 

10. Par nekustama īpašuma „Taigas” sadalīšanu, nosaukuma un zemes lietošanas mērķa 

piešķiršanu 

11. Par iesnieguma izskatīšanu 

12. Par izglītības pakāpes maiņu Augstkalnes vidusskolā 

13. Par SIA “Rehabilitācijas centrs ”Tērvete”” stratēģijas 2019.-2021. gadam apstiprināšanu 

14. Par noteikumu apstiprināšanu 

15. Par nekustamā īpašuma “Tīsiņi”, Augstkalnes pagastā, Tērvetes novadā, atsavināšanu 

16. Par nekustamā īpašuma “Avenes”, Bukaišu pagastā, Tērvetes novadā, atsavināšanu 

17. Par nekustamā īpašuma „Lejnieku senkapi” atsavināšanu 

18. Par nekustamā īpašuma “Augļu dārzs”, Tērvetes pagastā, Tērvetes novadā, atsavināšanu 

19. Par nekustamā īpašuma “Upītes 1”, Tērvetes pagastā, Tērvetes novadā, atsavināšanu 

20. Par nekustamā īpašuma “Kaijēni” izsoles rezultātu apstiprināšanu 

21. Par nekustamā īpašuma “Kalmaņu karjers” izsoles rezultātu apstiprināšanu 

22. Par nekustamā īpašuma “Ķirši” izsoles rezultātu apstiprināšanu 

23. Par nekustamā īpašuma “Rijas” izsoles rezultātu apstiprināšanu 

24. Par maksas pakalpojuma apstiprināšanu 

25. Par nekustamā īpašuma izslēgšanu no pašvaldības bilances un īpašuma tiesību dzēšanu 

zemesgrāmatā 

26. Par saistošo  noteikumu  Nr.15 „Grozījumi Tērvetes novada domes 2019. gada 21. februāra 

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

apstiprināšanu 

27. Par Atzinības rakstu un Goda diplomu piešķiršanu  

28. Par atvaļinājuma piešķiršanu 

29. Par dzīvokļa īpašuma “Atpūtas “ - 4 atsavināšanu 

30. Lietošanas mērķa un lietošanas mērķim piekrītošās platības noteikšana 

31. Par nekustamā īpašuma “Lejasbērtulaiši” izsoles rezultātu apstiprināšanu 

32. Par nekustamā īpašuma „Pagasta zeme Bērzaiņi” izsoles rezultātu apstiprināšanu 
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Tērvetes novada pašvaldības izpilddirektora Māra Berlanda 

2019. gada 31. oktobra ziņojums par pašvaldības darbu 

 

*     Par Tērvetes novada budžeta izpildi 2019. gada 3. ceturksnī   

 

 

Pašvaldības pamatbudžeta ieņēmumu  plāna 5 907 083 EUR  izpilde uz 2019. gada 30. 

septembri ir  4 480 574 EUR, jeb  76 %.  

 

 Tai skaitā: 

 nodokļu ieņēmumu plāns 2 360 139 EUR, izpilde  1 922 490 EUR (81 %); 

 nenodokļu ieņēmumu plāns 39 040 EUR, izpilde 157 195 EUR (403 %);  

 maksas pakalpojumu un citu pašu ieņēmumu plāns 1 312 192 EUR, izpilde 984 058 

EUR (75 %); 

 valsts un pašvaldību budžeta transfertu plāns 2 195 712 EUR, izpilde  1 416 831 EUR 

(65 %). 

      

 

Pamatbudžeta izdevumu plāns izpildīts par 66 %, izlietoti 4 303 464 EUR no plānotiem 

6 545 259 EUR. No šīs summas  uzturēšanas  izdevumiem   izlietoti 3 654 970 EUR t.i. 68%,  

bet kapitāliem izdevumiem 648 494 EUR, kas ir 55 % no plānotiem izdevumiem. 

 

Naudas līdzekļu atlikums kasē un pamatbudžeta banku kontos ir 1 667 751 EUR.  

 

Pašvaldības speciālā budžeta ieņēmumu plāns 2019.gadam ir 163 260 EUR, uz 30. septembri   

izpildīts par 78 % jeb ieskaitīti 126 731 EUR. Speciālā budžeta izdevumu plāns 2019.gadam 

ir 183 596 EUR, izpilde 120 549 EUR, kas sastāda 66 %. Naudas līdzekļu atlikums speciālā 

budžeta bankas kontā      68 992 EUR. 

 

Dāvinājumu un ziedojumu budžeta naudas līdzekļu atlikums ir  7 939 EUR. 

 

Pašvaldības kredītsaistības valsts kasei uz 2019. gada 30. septembri ir 2 073 223 EUR. 

Aizņēmumu atmaksājamā daļa līdz pārskata gada beigām ir 38 528 EUR. Aizņēmumu 

apkalpošanas izmaksas no gada sākuma līdz 30. septembrim 3 415 EUR.  

 

 

Pašvaldībai nav nodokļu parādu. 
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Autoceļu fonda  izlietojums 2019. gadā 

Darba nodoš. pieņ. akta 

Nr. 

(forma 2)  

Cet

. 

Augstkal

-nes 

pagasts 

(EUR) 

Bukaišu 

pagasts 

(EUR) 

Tērvetes 

pagasts 

(EUR)  

Atlīdzī-

ba 

(EUR) 

Bankas 

pakalpoju

ma 

komisijas 

maksa 

(EUR) 

Kopā 

(EUR) 

Akts Nr.1/19                

sniega šķūrēšana 
I 1784.12     1784.12 

Akts Nr.2/18                

sniega šķūrēšana 
I   626.99   626.99 

Akts Nr.1/19                

sniega šķūrēšana 

I   2176.44   2176.44 

Akts Nr.2/19                

sniega šķūrēšana 
I  

 
989.42   989.42 

Akts Nr.1                     

sniega šķūrēšana 
I   502.13   502.13 

Akts Nr.2                     

sniega šķūrēšana 
I   551.55   551.55 

Akts Nr.3                     

smilts kaisīšana 
I   176.77   176.77 

Sniega šķūrēšana I  418.25    418.25 

Kopā I ceturksnī: I 1784.12 418.25 5023.30   7225.67 

Ceļazīme II 95.13     95.13 

Akts Nr.1-19011             

ceļu planēšana 
II  

 
2134.44   2134.44 

Akts Nr.2-19011  ceļu 

planēšana   
II  1612,89    1612,89 

Akts Nr.3-19011  ceļu 

planēšana    
II 2392.36     2392.36 

Akts Nr.4-19011          

asf. bedrīšu rem. 
II 7161,84  36080.51  

 

 
43242.35 

     50.94         3.24 54.18 

Kopā II ceturksnī: II 9649.33 1612.89 38214.95 50.94* 3,24 49531.35 

Kopā I pusgadā  11433.45 2031.14 43238.25 50.94* 3.24 56757.02 

Akts Nr.4  

ceļmalu appļauš.  
III   984.95   984.95 

Akts Nr.5 

 ceļmalu appļauš.   
III  544.51    544.51 

Akts Nr.6 

 ceļmalu appļauš.  
III 667.17     667.17 

Akts Nr.4-19011 ceļu 

planēšana             
III   1991.12   1991.12 

Akts Nr.5-19011  ceļu 

planēšana           
III  1398.61    1398.61 

Akts Nr.6-19011  ceļu 

planēšana            
III 2709.31     2709.31 
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*-sniega šķūrēšanas darba veicēja traktorista  atvaļinājuma nauda 

 

 

 
*   17. oktobrī  atkārtoti tika izsludināts atklāts konkurss Nr. TND2019/18 "Ūdensvadu 

atjaunošana sociālajam aprūpes centram "Tērvete"". Projekta ietvaros paredzēts atjaunot  

sadzīves un ugunsdzēsības apgādes sistēmas iekšējos un ārējos tīklus un to aprīkojumu. 

Pretendentiem piedāvājumi jāiesniedz līdz 7. novembrim . Būvdarbu izpilde paredzēta  piecu 

kalendāro mēnešu laikā  no līguma noslēgšanas, neieskaitot  tehnoloģisko pārtraukumu. 

 

*  22. oktobrī  noslēdzās iepirkums Nr. TND 2019/16  Publisko iepirkumu likuma 9. panta 

kārtībā "Autoceļa Te-8B "Mālzemnieki-Īkšķīši" 0,000-0,766 km  posma pārbūve". Tika 

saņemti četru pretendentu piedāvājumi. SIA "DREAMWAY"  piedāvātā cena bija 138 774,86 

EUR, SIA "Ceļinieks 01"- 139 154,37 EUR, SIA "Ceļu būvniecības sabiedrība "IGATE"" 

iesniedza piedāvājumu par  112 520,50 EUR, bet SIA "STRABAG" par 104 686,89 EUR. 

Projekts tiek realizēts Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai Latvijas Lauku attīstības 

programmas 2014.-2020. gadam pasākuma "Pamatpakalpojumi un ciematu atjaunošana lauku 

apvidos" ietvaros.  Iepirkuma dokumentācija tiks iesniegta  Lauku atbalsta dienestam 

izvērtēšanai, un pēc lēmuma saņemšanas tiks slēgts būvdarbu  līgums ar lētākā piedāvājuma 

iesniedzēju- SIA "STRABAG". 

 

*    25. oktobrī  Lauku atbalsta dienests veica pārbaudi projekta īstenošanas laikā pasākuma  

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

autoceļa Bu-1 pārbūve", kā rezultātā saņemts  pozitīvs  pārbaudes ziņojums. 

 

* Saskaņā ar noslēgto līgumu par  Tērvetes pašvaldības ceļu ikdienas uzturēšanas darbu 

veikšanu,  oktobra mēnesī  ar grants -šķembu maisījumu atjaunota  greiderējamā kārta šādiem 

pašvaldības ceļu posmiem: 

Bu-9 "Rutki-Rudžeikas", atsevišķi posmi 360 m kopgarumā; 

Bu-5 "Bukaiši-Jaunannaiši", viens posms 580 m garumā; 

Bu-4 "Bukaišu parks-Mednieki", viens posms 680 m garumā; 

Te- 58 "Krūklēni-Uplejas", viens posms 450 m  garumā. 

 

 

*    16. oktobrī noslēdzās cenu aptauja "Koka kāpņu izbūve Tērvetes pilskalnā  (Valsts nozīmes 

arheoloģiskajā piemineklī Nr. 787)". Tika saņemti visu trīs uzaicināto pretendentu piedāvājumi. 

Biedrība " Latviešu karavīrs" iesniedza piedāvājumu par 8300,00 EUR, VAS "Latvijas Valsts 

meži" par 9610,00 EUR, bet SIA "Lielķēniņš" par 6560,00 EUR, ieskaitot  PVN. Šajā sakarā 

tiks slēgts līgums par šī pakalpojuma veikšanu  ar SIA "Lielķēniņš". Projekta iecere un atļauja 

saskaņota ar Nacionālo kultūras mantojuma pārvaldi. 

 

Akts Nr.2-19011 ceļa         

seguma atjaunošana  
III 21785.32     21785.32 

Akts Nr.3-19011  ceļa         

seguma atjaunošana           
III   20531.28   20531.28 

Vertikālais apzīmējums III  120.27    120.27 

Akts Nr.110 divkārtu 

virsmas apstrāde 
III 

 

15748.15 
    

                            

15748.15   

 III    61.50* 3.96 65.46 

Kopā III ceturksnī: III 40909.95 2063.39 23507.35 61.50* 3.96 66546.15 

Kopā 9. mēnešos  52343.40 4094.53 66745.60 112.44 7.20 123303.17 
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*   Saskaņā ar 29. jūlija apsekošanas aktu, kurā secināts, ka autoceļa Te-46 "Gravenieki- 

Pīlādži" 1,984 km atrodošā betona caurteka ar diametru 1500 mm ir salūzusi, 16. oktobrī 

noslēdzās vēl viena cenu aptauja "Caurtekas nomaiņa autoceļam Te-46, Tērvetes pagasts, 

Tērvetes novads". 

 Izvērtējot trīs iesniegtos piedāvājumus,  SIA "Aspekt-V" - 8736,82 EUR, SIA "Varpet"- 

7111,38 EUR, un  SIA "SINOTS"- 8304,62 EUR, neieskaitot PVN, 24. oktobrī tika noslēgts 

būvdarbu līgums ar lētākā piedāvājuma iesniedzēju SIA " Varpet". Darbs jāpabeidz 30 dienu 

laikā. 

 

 

*   4. oktobrī  noslēdzās iepirkums Nr.TND 2019/17 Publisko iepirkumu likuma 9. panta kārtībā 

"Kokskaidu granulu piegāde". Saņemti trīs pretendentu piedāvājumi. SIA "BALTIJAS 

OGLES" piedāvātā cena bija 39 168,50 EUR, SIA "Latgales Granulas" 34 370,00 EUR, bet 

SIA "AKVARIUS" 32 718,00 EUR, neieskaitot PVN. Sekojoši 7. oktobrī tika noslēgts 

iepirkuma līgums ar SIA "AKVARIUS"  par 210 t kokskaidu granulu piegādi piecām Tērvetes 

novada pašvaldības katlumājām apkures sezonas nodrošināšanai.  

 

*  10. oktobrī notika 9  izsoles Tērvetes novada pašvaldības nekustamajiem īpašumiem. 

  Objekta izsolei nekustamam īpašumam "Kvietes", Bukaišu pagastā, 5,65 ha, ar nosacīto 

sākuma cenu 37 500 EUR  nebija pieteicies neviens izsoles dalībnieks, tādējādi esošajam zemes 

vienības nomniekam, izmantojot pirmpirkuma tiesības, bija iespēja iegādāties objektu par 

izsoles sākotnēji noteikto cenu. 

  Arī objektu "Lielkaijēni", Augstkalnes pagastā, ar kopējo platību 7,52 ha esošais nomnieks, 

izmantojot pirmpirkuma tiesības, iegādājās par izsolāmā objekta nosacīto sākuma cenu 50 000 

EUR, jo izsolei nebija pieteicies neviens dalībnieks. 

     Līdzīgā veidā, nomniekiem izmantojot pirmpirkuma tiesības, tika iegādāti  arī objekti: 

 -   "Galatrenči", Augstkalnes pagastā, 4,23 ha, ar nosacīto sākuma cenu 32 400 EUR; 

 -  " Kauliņi-pašvaldība", Augstkalnes pagastā, 2,24 ha, ar nosacīto sākuma cenu 17 700 EUR; 

 -   "Podnieki", Augstkalnes pagastā ar kopējo platību 3,56 ha un nosacīto sākuma cenu 26 800 

EUR. 

   Uz izsolāmo objektu "Lejasbērtulaiši", 5,06 ha Bukaišu pagastā ar objekta nosacīto sākuma 

cenu 33 300 EUR bija pieteicies 1 izsoles dalībnieks, kurš par izsolāmo objektu  bija gatavs 

maksāt 40 300 EUR. Savukārt zemes vienības esošais nomnieks pieteica savas pirmpirkuma 

tiesības un iegādājās objektu par augstāko nosolīto cenu. 

  Nekustamā īpašuma izsolei "Pagasta zeme Bērzaiņi" , Bukaišu pagastā ar platību 3,31 ha un 

nosacīto sākuma cenu 22 100  EUR  bija pieteikušies divi dalībnieki. Izsoles gaitā  objekts tika 

nosolīts par 31 400 EUR. Arī uz šo objektu pirmpirkuma tiesības izmantoja esošais nomnieks, 

nopērkot objektu par 31 400 EUR. 

    Nekustamais īpašums "Ķirši", kas atrodas Augstkalnes pagastā ar platību 1,42 ha un noteikto 

sākuma cenu 10 900 EUR tika nosolīts vienu izsoles soli virs sākuma cenas - 11 100 EUR,  jo 

izsolei bija pieteicies tikai viens dalībnieks. 

  Arī uz nekustamā īpašuma "Kalmaņu karjers", Tērvetes pagastā, ar platību 0,53 ha un sākuma 

cenu 600 EUR bija pieteicies tikai viens izsoles dalībnieks, tādējādi objekts tika nosolīts par 

650 EUR - vienu izsoles soli virs noteiktās sākuma cenas.  

 

*    17. oktobrī notika  divas nomas tiesību izsoles. 

    Nedzīvojamām telpām "Bukaišu skola"- darbnīcas, Bukaišu pagasts, Tērvetes novads izsolei 

bija pieteicies tikai viens dalībnieks, tādēļ telpu nomas maksas apmērs tika noteikts objekta 

sākotnēji noteiktās nomas maksas līmenī 8,20 EUR/mēnesī, neieskaitot PVN. 

  Savukārt  Tērvetes novada pašvaldības lauksaimniecībā izmantojamās zemes vienības 

"Lintes", 2,0 ha, Bukaišu pagasts, Tērvetes novads, nomas tiesību izsolei savu dalību pieteica 
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divi pretendenti. Izsoles gaitā nomas maksas apmērs  pieauga no sākotnēji nosacītā 240,00 EUR 

līdz 1450,00 EUR par vienu gadu. 

   

 

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

 

Oktobrī komisijā saņemts un izskatīts 1 iesniegums: 

  Personai, lai tā tiktu uzņemta dzīvokļu rindā, pieprasīts iesniegt papildus informāciju. Tā 

kā iesniegumā bija izteikta vēlme iegādāties dzīvokli īpašumā, persona informēta par 

iespēju 7. novembrī piedalīties dzīvokļa izsolē. 

 

 

 

1. paragrāfs 

Par deklarētās dzīvesvietas anulēšanu 

D. Reinika 

 

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

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

NOLEMJ: 

 

  Pieņemt lēmumu Nr. 129 “Par deklarētās dzīvesvietas anulēšanu” 

 

 

2. paragrāfs 

Par deklarētās dzīvesvietas anulēšanu 

D. Reinika 

 

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

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

NOLEMJ: 

 

  Pieņemt lēmumu Nr. 130 “Par deklarētās dzīvesvietas anulēšanu” 

 

 

3. paragrāfs 

Par zemes nomas līguma pagarināšanu 

D. Reinika 

 

 

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

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

NOLEMJ: 

 

  Pieņemt lēmumu Nr. 131 “Par zemes nomas līguma pagarināšanu” 
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4. paragrāfs 

Par zemes vienību apvienošanu nekustamajā īpašumā “Līvas” 

D. Reinika 

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

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

NOLEMJ: 

 

  Pieņemt lēmumu Nr. 132 “Par zemes vienību apvienošanu nekustamajā īpašumā “Līvas”” 

 

 

 

 

 

 

5. paragrāfs 

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

“Jaunliesmas” robežu pārkārtošanu un lietošanas mērķa piešķiršanu 

D. Reinika 

 

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

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

novada dome NOLEMJ: 

 

      Pieņemt lēmumu Nr. 133 “Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu, nekustamo īpašumu 

“Svētes” un “Jaunliesmas” robežu pārkārtošanu un lietošanas mērķa piešķiršanu” 

 

 

 

6. paragrāfs 

Par zemes nomas līguma noslēgšanu 

D. Reinika 

 

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

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

novada dome NOLEMJ: 

 

      Pieņemt lēmumu Nr. 134 “Par zemes nomas līguma noslēgšanu” 

 

 

7. paragrāfs 

Par zemes nomas līguma noslēgšanu 

D. Reinika 

 

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

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

novada dome NOLEMJ: 

 

      Pieņemt lēmumu Nr. 135 “Par zemes nomas līguma noslēgšanu” 
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8. paragrāfs 

Par zemes nomas līguma pagarināšanu 

D. Reinika 

 

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

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

NOLEMJ: 

 

      Pieņemt lēmumu Nr. 136 “Par zemes nomas līguma pagarināšanu” 

 

 

9. paragrāfs 

Par zemes nomas līguma pagarināšanu 

D. Reinika 

 

 

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

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

novada dome NOLEMJ: 

 

      Pieņemt lēmumu Nr. 137 “Par zemes nomas līguma pagarināšanu” 

 

 

 

10. paragrāfs 

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

piešķiršanu 

D. Reinika 
 

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

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

novada dome NOLEMJ: 

 

      Pieņemt lēmumu Nr. 138 “Par nekustamā īpašuma “Taigas” sadalīšanu, nosaukuma un zemes 

lietošanas mērķa piešķiršanu” 

 

 

11. paragrāfs 

Par iesnieguma izskatīšanu 

D. Reinika 

 

       Tērvetes novada dome ir izskatījusi   mākslinieces /Vārds Uzvārds/  2019. gada 30. 

septembra  iesniegumu ar lūgumu atbalstīt ar līdzfinansējumu  biedrību “Ultramarīns”, kura 

uzņēmusies izdot unikālu vēsturisku materiālu, proti, kultūrvēsturnieka R. Pussara dramatisko 

poēmu “Zemgale, kur tavi varoņi? “. Šajā darbā ietverts vēsturiskais materiāls, kas stāsta par 

16. gs. drosmīgajām un pašaizliedzīgajām mūsu senču cīņām par savu dzimto Zemgali - tieši 

pieminot Dobeli un Tērveti. Projekta realizācija paredz, ka atbalstītāji saņems  noteiktu skaitu 

grāmatas,  ko varēs izmantot pēc saviem ieskatiem.   Kopējās projekta izmaksas ir 5000,- EUR.        

       Ievērojot piedāvājuma nosacījumus un Tērvetes novada pašvaldības 2019. gada budžeta 

iespējas, pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 12. pantu, 15. panta pirmās daļas 5. punktu 
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un 21. panta pirmās daļas 27. punktu, 2019. gada 24. oktobra Finanšu komitejas lēmumu, 

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

Krūmiņa, L. Karloviča, M. Darguža, A. Miķelsons, I. Vēveris), PRET - nav, ATTURAS – nav, 

NOLEMJ: 

 

1. Atbalstīt biedrību “Ultramarīns” (reģ. Nr.40008266163, Dobeles nov., Auru pag., 

Liepziedi, "Pērkoni", LV-3701)  kultūrvēsturnieka R. Pussara dramatiskās  poēmas “Zemgale, 

kur tavi varoņi?”  izdošanā  ar pašvaldības līdzfinansējumu  300,00 EUR.   

2. 1. punktā nepieciešamo  finansējumu rast no budžetā paredzētajiem  līdzekļiem 

struktūrvienībā  “Finansējums biedrībām”. 

 

 

 

 

12. paragrāfs 

Par izglītības pakāpes maiņu Augstkalnes vidusskolā 

D. Reinika 

 

         Tērvetes novada pašvaldībai saskaņā ar Izglītības likuma 4. pantu, kurš nosaka, ka 

obligāta ir no piecu gadu vecuma bērnu sagatavošana pamatizglītības ieguvei un 

pamatizglītības iegūšana vai pamatizglītības iegūšanas turpināšana līdz 18 gadu vecuma 

sasniegšanai, ir pienākums nodrošināt obligātās izglītības iegūšanas iespēju novada 

administratīvajā teritorijā.  

Likuma „Par pašvaldībām” 14. panta pirmās daļas 1. punkts nosaka, ka pildot savas 

funkcijas, pašvaldībām likumā noteiktajā kārtībā ir tiesības veidot pašvaldību iestādes, minētā 

likuma 15. panta pirmās daļas 4.punkts nosaka, ka viena no pašvaldībām autonomajām 

funkcijām ir gādāt par iedzīvotāju izglītību.  

Izglītības likuma 17. panta trešās daļas 1. punkts nosaka, ka  novada pašvaldība, 

saskaņojot ar Izglītības un zinātnes ministriju, dibina, reorganizē un likvidē vispārējās izglītības 

iestādes. Minētā likuma  23. panta otrā daļa nosaka, ka pašvaldību izglītības iestādes dibina, 

reorganizē un likvidē pašvaldības, saskaņojot ar Izglītības un zinātnes ministriju,   savukārt, šī 

paša panta piektā daļa nosaka, ka par izglītības iestādes likvidāciju vai reorganizāciju attiecīgās 

institūcijas un personas informējamas ne vēlāk kā sešus mēnešus iepriekš. 

Šobrīd vispārējās izglītības iestāžu tīkls Tērvetes novada pašvaldībā ir sakārtots, lai 

nodrošinātu pamatizglītības pieejamību un kvalitatīvu izglītības procesu. Tērvetes novada 

pašvaldības teritorijā ir divas vispārējās izglītības iestādes, viena no tām ir Augstkalnes 

vidusskola, kas nodrošina iespēju iegūt vispārējo vidējo izglītību.  

  Izglītojamo skaits, kuri apgūst vispārējo vidējo izglītību Augstkalnes vidusskolā laika 

posmā no 2016. gada līdz 2019. gadam ir samazinājies par 8 izglītojamajiem 

(2015./2016.mācību gadā 34 izglītojamie, bet 2018./2019.mācību gadā 26 izglītojamie).  

Izvērtējot izglītojamo skaita izmaiņas vispārējās vidējās izglītības posmā Tērvetes 

novada pašvaldībā, var secināt, ka pēdējos gados izglītojamo skaitam ir tendence samazināties.  

Nepietiekamā skaita dēļ  2018./2019.mācību gadā Augstkalnes vidusskolā 10. klases  

komplektēšanai bija nepieciešama pašvaldības atļauja.   2019./2020. mācību gadā Augstkalnes 

vidusskolā vidusskolas posmā ir tikai 12. klase ar 9 izglītojamajiem, kuri apgūst vispārējās 

vidējās izglītības vispārizglītojošā virziena programmu.  

Nelielā izglītojamo skaita dēļ ir sarežģīti nodrošināt finansējumu kvalitatīvam izglītības 

procesam.  

2018. gada 11. septembra  Ministru kabineta noteikumu Nr. 583 „Kritēriji un kārtība, 

kādā valsts piedalās vispārējās izglītības iestāžu pedagogu darba samaksas finansēšanā vidējās 

izglītības pakāpē” (stāsies spēkā 2020. gada 1. augustā) 4.3. punkts nosaka, ka  minimāli 

pieļaujamais izglītojamo skaits vispārējās izglītības iestādes vidējās izglītības pakāpes klašu 

https://www.lursoft.lv/adrese/perkoni-liepziedi-auru-pagasts-dobeles-novads-lv-3701
https://www.lursoft.lv/adrese/perkoni-liepziedi-auru-pagasts-dobeles-novads-lv-3701
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grupā ir 33 izglītojamie. Augstkalnes vidusskolā vidusskolas klasēs izglītojamo skaits jau 

patreiz neatbilst izglītojamo skaitam, kurš noteikts minētajos Ministru kabineta noteikumos.   

Lai nepasliktinātu situāciju pamatizglītības ieguves posmā, nepieciešams mainīt 

Augstkalnes vidusskolas īstenoto izglītības pakāpi no vidējās izglītības pakāpes uz 

pamatizglītības pakāpi.    

Augstkalnes vidusskola īsteno vispārējās vidējās izglītības vispārizglītojošā virziena 

programmu (kods 31011011), kuras akreditācijas termiņš beidzas 2020. gada 18. februārī.       

Augstkalnes vidusskolai ir būtiski nodrošināt akreditētas izglītības programmas 

īstenošanu, lai izglītības iestāde būtu tiesīga izsniegt valsts atzītus izglītības dokumentus. 

Ievērojot to, ka izglītojamo skaits jau patreiz neatbilst normatīvajos aktos paredzētajam 

izglītojamo skaitam, minētās izglītības programmas akreditācija nav lietderīga, taču 

nodrošināma akreditētas izglītības programmas īstenošana līdz 2020. gada 31. augustam. 

Ievērojot minēto, nepieciešams vērsties Izglītības kvalitātes valsts dienestā Augstkalnes 

vidusskolas īstenotās izglītības programmas akreditācijas pagarināšanai. 

     Ievērojot teikto un vadoties no likuma „Par pašvaldībām” 14. panta pirmās daļas 1. punkta, 

15. panta pirmās daļas 4. punkta, Izglītības likuma 17. panta trešās daļas 1. punkta, 23. panta 

otrās daļas un  2018. gada 11. septembra  Ministru kabineta noteikumu Nr. 583 „Kritēriji un 

kārtība, kādā valsts piedalās vispārējās izglītības iestāžu pedagogu darba samaksas finansēšanā 

vidējās izglītības pakāpē” (stāsies spēkā 2020. gada 1. augustā) 4.3. punkta, 2016. gada 20. 

decembra Ministru kabineta noteikumu Nr. 831  “Izglītības iestāžu, eksaminācijas centru, citu 

Izglītības likumā noteiktu institūciju, vispārējās un profesionālās izglītības programmu 

akreditācijas un izglītības iestāžu vadītāju profesionālās darbības novērtēšanas kārtība” 61.6. 

punkta, 2019. gada 24. oktobra Finanšu komitejas lēmumu, Tērvetes novada dome, atklāti 

vārdiski balsojot: PAR  -  7 (D. Reinika, A. Bruss, S. Laizāns, I. Krūmiņa, L. Karloviča, A. 

Miķelsons, I. Vēveris), PRET - nav, ATTURAS – 1 (M. Darguža), NOLEMJ: 

 

     1. Mainīt Tērvetes novada pašvaldības vispārējās vidējās izglītības iestādes Augstkalnes 

vidusskolas (reģistrācijas Nr. 4513900886, juridiskā adrese: „Ezerpils”, Augstkalne, 

Augstkalnes pag., Tērvetes novads, LV-3709) īstenoto izglītības pakāpi no vidējās izglītības 

pakāpes uz pamatizglītības pakāpi un pārveidot (reorganizēt) Augstkalnes vidusskolu par 

vispārējās pamatizglītības iestādi - Augstkalnes pamatskolu. 

 

     2. Mainīt izglītības iestādes nosaukumu no “Augstkalnes vidusskola” uz “Augstkalnes 

pamatskola”. 

 

     3. Augstkalnes vidusskolas pārveidošanu par Augstkalnes pamatskolu uzsākt ar 2020. gada 

1. janvāri  un pabeigt līdz 2020. gada 31. augustam. 

 

     4. Noteikt, ka Augstkalnes pamatskola ir pārveidotās  Augstkalnes vidusskolas funkciju,  

tiesību, saistību, mantas, finanšu līdzekļu un lietvedības pārņēmēja. 

 

     5. Noteikt, ka Augstkalnes pamatskolas darbība tiek nodrošināta pārveidotās Augstkalnes 

vidusskolas telpās, juridiskā adrese: „Ezerpils”, Augstkalne, Augstkalnes pagasts, Tērvetes 

novads, LV-3709.    

 

     6. Uzdot Tērvetes novada domes izglītības darba koordinatorei Initai Rozei ne vēlāk kā līdz 

2020. gada 31. janvārim informēt izglītojamo vecākus par Augstkalnes vidusskolas 

pārveidošanu un par izglītības iespējām Augstkalnes pamatskolā no 2020. gada 1. septembra. 

 

     7. Uzdot Tērvetes novada domes izglītības darba koordinatorei Initai Rozei lēmumu par  

Augstkalnes vidusskolas pārveidošanu nosūtīt saskaņošanai LR Izglītības un zinātnes 

ministrijai. 

https://viis.lv/Pages/Institutions/EducationProgramLicences/View.aspx?id=60576&Source=https%253a%252f%252fviis.lv%252fPages%252fInstitutions%252fEducationProgramLicences%252fDefault.aspx
https://viis.lv/Pages/Institutions/EducationProgramLicences/View.aspx?id=60576&Source=https%253a%252f%252fviis.lv%252fPages%252fInstitutions%252fEducationProgramLicences%252fDefault.aspx
https://viis.lv/Pages/Institutions/EducationProgramLicences/View.aspx?id=60576&Source=https%253a%252f%252fviis.lv%252fPages%252fInstitutions%252fEducationProgramLicences%252fDefault.aspx
https://likumi.lv/ta/id/50759-izglitibas-likums
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     8. Uzdot Augstkalnes vidusskolas direktorei I. Krūmiņai normatīvajos aktos paredzētajā 

kārtībā vērsties Izglītības kvalitātes valsts dienestā Augstkalnes vidusskolas īstenotās vidējās 

izglītības programmas (kods 31011011) akreditācijas pagarināšanai. 

 

     9. Lēmums stājas spēkā pēc saskaņošanas ar LR Izglītības un zinātnes ministriju.  

 

 

 

13. paragrāfs 

                     Par SIA “Rehabilitācijas centrs”Tērvete””stratēģijas 

                        2019.-2021. gadam apstiprināšanu 

D. Reinika 

 

     Tērvetes novada dome ir  izskatījusi  SIA “Rehabilitācijas centrs ”Tērvete”” valdes  

priekšsēdētāja   iesniegto  kapitālsabiedrības  stratēģiju  2019.-2021. gadam.  
      Pamatojoties uz Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likumu,   

likuma “Par pašvaldībām” 21. pantu, Tērvetes novada domes 2019. gada 24. oktobra Finanšu 

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

Bruss, S. Laizāns, I. Krūmiņa, L. Karloviča, M. Darguža, A. Miķelsons, I. Vēveris), PRET - 

nav, ATTURAS  - nav, NOLEMJ: 

 

    Apstiprināt SIA “Rehabilitācijas centrs ”Tērvete””  stratēģiju  2019.-2021. gadam 

(pielikumā).  

 

 

14. paragrāfs 

Par noteikumu apstiprināšanu 

D. Reinika 

     

     Tērvetes novada dome, izskatot iesniegto noteikumu projektu “Grozījums 2018. gada 29. 

novembra noteikumos “Tērvetes novada pašvaldībai piekrītošo un piederošo neapbūvētu 

zemesgabalu iznomāšanas kārtība”, pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21. panta 

pirmās daļas 27. punktu un 41. panta pirmās daļas 2. punktu, Ministru kabineta 2018. gada 19. 

jūnija noteikumiem Nr. 350 “Publiskas personas zemes nomas un apbūves tiesības noteikumi”, 

ievērojot Finanšu komitejas 2019. gada 24. oktobra lēmumu, atklāti vārdiski balsojot: PAR  -  

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

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

 

   Apstiprināt noteikumus “Grozījums 2018. gada 28. novembra noteikumos “Tērvetes 

novada pašvaldībai piekrītošo un piederošo neapbūvētu zemesgabalu iznomāšanas kārtība” 

(lēmuma pielikumā). 

 

15. paragrāfs 

Par nekustamā īpašuma “Tīsiņi”, Augstkalnes pagastā,  

Tērvetes novadā, atsavināšanu 
D. Reinika 

     
Tērvetes novada dome ir izskatījusi Attīstības nodaļas iesniegto ierosinājumu atsavināt 

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

Tērvetes novads, kadastra Nr. 4644 001 0117. 

Izskatot minēto ierosinājumu, Tērvetes novada dome konstatēja: 

https://viis.lv/Pages/Institutions/EducationProgramLicences/View.aspx?id=60576&Source=https%253a%252f%252fviis.lv%252fPages%252fInstitutions%252fEducationProgramLicences%252fDefault.aspx
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Tērvetes novada pašvaldībai ir nostiprinātas īpašuma tiesības uz nekustamo īpašumu 

„Tīsiņi”, Augstkalnes pagasts, Tērvetes novads, kadastra numurs 4644 001 0117, turpmāk 

tekstā – Nekustamais īpašums, sastāvošs no vienas zemes vienības ar kopējo platību ir 1,41 ha,  

kadastra apzīmējums 4644 001 0117, par ko izsniegta Zemesgrāmatu apliecība (Augstkalnes 

pagasta zemesgrāmatas nodalījums Nr.1000 0057 0611). 

Nekustamais īpašums pašreiz nav iznomāts un 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 07. oktobra 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), Nekustamā īpašuma tirgus vērtība ir noteikta 11 

100 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” un Finanšu komitejas 2019. gada 24. 

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

Bruss, S. Laizāns, I. Krūmiņa, L. Karloviča, 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 „Tīsiņi”, Augstkalnes pagasts, Tērvetes novads, kadastra numurs 4644 001 

0117, sastāvošu no vienas zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 4644 001 0117, platība 1,41 

ha. 

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

noteikumus (lēmuma pielikumā), nosakot izsoles nosacīto sākumcenu 11 100 EUR 

(vienpadsmit tūkstoši viens simts euro 00 centi) apmērā. 

3. Apstiprināt nekustamā īpašuma „Tīsiņi”, 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 

„Tīsiņi”, Augstkalnes pagasts, Tērvetes novads, izsoli Tērvetes novada pašvaldības tīmekļa 

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

informatīvajā izdevumā „Laikam līdzi”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

Par nekustamā īpašuma “Avenes”, Bukaišu pagastā, 

Tērvetes novadā, atsavināšanu 
D. Reinika 

 

Tērvetes novada dome ir izskatījusi Attīstības nodaļas iesniegto ierosinājumu atsavināt 

Tērvetes novada pašvaldībai piederošo nekustamo īpašumu „Avenes”, Bukaišu pagasts, 

Tērvetes novads, kadastra Nr.4656 006 0554. 

Izskatot minēto ierosinājumu, Tērvetes novada dome konstatēja: 

Tērvetes novada pašvaldībai ir nostiprinātas īpašuma tiesības uz nekustamo īpašumu 

„Avenes”, Bukaišu pagasts, Tērvetes novads, kadastra numurs 4656 006 0554, turpmāk tekstā 

– Nekustamais īpašums, sastāvoša no vienas zemes vienības ar kopējo platību ir 3,05 ha,  

kadastra apzīmējums 4656 006 0554, par ko izsniegta Zemesgrāmatu apliecība (Bukaišu 

pagasta zemesgrāmatas nodalījums Nr.100000540419). 

Nekustamais īpašums pašreiz nav iznomāts un 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 07. oktobra 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), Nekustamā īpašuma tirgus vērtība ir noteikta 21 

300 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”, Finanšu komitejas 2019. gada 24. 

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

Bruss, S. Laizāns, I. Krūmiņa, L. Karloviča, 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 „Avenes”, Bukaišu pagasts, Tērvetes novads, kadastra numurs 4656 006 

0170, sastāvošu no vienas zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 4656 006 0170, platība 3,05 

ha. 

     2. Apstiprināt nekustamā īpašuma „Avenes”, Bukaišu pagasts, Tērvetes novads, izsoles 

noteikumus (lēmuma pielikumā), nosakot izsoles nosacīto sākumcenu 21 300 EUR (divdesmit 

viens  tūkstotis trīs simti eiro 00 centi) apmērā. 

     3. Apstiprināt nekustamā īpašuma „Avenes”, Bukaišu 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.  

 

 

 

 

 

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


16 

 

    4. Publicēt sludinājumu par Tērvetes novada pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma 

„Avenes”, Bukaišu pagasts, Tērvetes novads, izsoli Tērvetes novada pašvaldības tīmekļa vietnē 

www.tervetesnovads.lv, oficiālajā izdevumā „Latvijas Vēstnesis” un pašvaldības informatīvajā 

izdevumā „Laikam līdzi”. 

 

 

 

17. paragrāfs 

Par nekustamā īpašuma „Lejnieku senkapi” atsavināšanu 

D. Reinika 

 

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

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

novada dome NOLEMJ: 

 

      Pieņemt lēmumu Nr. 139 “Par nekustamā īpašuma “Lejnieku senkapi” atsavināšanu” 

 

 

 

18. paragrāfs 

Par nekustamā īpašuma “Augļu dārzs”, Tērvetes pagastā, 

Tērvetes novadā, atsavināšanu 

D. Reinika 

 

Tērvetes novada dome ir izskatījusi Attīstības nodaļas iesniegto ierosinājumu atsavināt 

Tērvetes novada pašvaldībai piederošo nekustamo īpašumu „Augļu dārzs”, Tērvetes pagasts, 

Tērvetes novads, kadastra Nr.4688 005 0176. 

Izskatot minēto ierosinājumu, Tērvetes novada dome konstatēja: 

Tērvetes novada pašvaldībai ir nostiprinātas īpašuma tiesības uz nekustamo īpašumu „Augļu 

dārzs”, Tērvetes pagasts, Tērvetes novads, kadastra numurs 4688 005 0176, turpmāk tekstā – 

Nekustamais īpašums, sastāvošs no vienas zemes vienības ar kopējo platību ir 3,6266 ha, 

kadastra apzīmējums 4688 005 0397, par ko izsniegta Zemesgrāmatu apliecība (Tērvetes 

pagasta zemesgrāmatas nodalījums Nr.1000 0046 1459). 

Nekustamais īpašums pašreiz ir nodots nomā, kura nomas tiesības izbeidzas ar 2019. gada 

01. 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 17. oktobra 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), Nekustamā īpašuma tirgus vērtība ir noteikta 23 

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 24. oktobra Finanšu komitejas 

lēmumu,  Tērvetes novada dome,  atklāti vārdiski balsojot: PAR – 8 (D. Reinika, A. Bruss, S.  
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Laizāns, I. Krūmiņa, L. Karloviča, 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 „Augļu dārzs”, Tērvetes pagasts, Tērvetes novads, kadastra numurs 4688 

005 0176, sastāvošu no vienas zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 4688 005 0397, platība 

3,6266 ha. 

     2. Apstiprināt nekustamā īpašuma „Augļu dārzs”, Tērvetes pagasts, Tērvetes novads, izsoles 

noteikumus (lēmuma pielikumā), nosakot izsoles nosacīto sākumcenu 23 600 EUR (divdesmit 

trīs tūkstoši seši simti euro 00 centi) apmērā. 

     3. Apstiprināt nekustamā īpašuma „Augļu dārzs”, Tērvetes 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 

„Augļu dārzs”, Tērvetes pagasts, Tērvetes novads, izsoli Tērvetes novada pašvaldības tīmekļa 

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

informatīvajā izdevumā „Laikam līdzi”. 

 

 

 

 

 

19. paragrāfs 

Par nekustamā īpašuma “Upītes 1”, Tērvetes pagastā, 

Tērvetes novadā, atsavināšanu 

D. Reinika 

 

Tērvetes novada dome ir izskatījusi Attīstības nodaļas iesniegto ierosinājumu atsavināt 

Tērvetes novada pašvaldībai piederošo nekustamo īpašumu „Upītes 1”, Tērvetes pagasts, 

Tērvetes novads, kadastra Nr.4688 005 0351. 

Izskatot minēto ierosinājumu, Tērvetes novada dome konstatēja: 

Tērvetes novada pašvaldībai ir nostiprinātas īpašuma tiesības uz nekustamo īpašumu „Upītes 

1”, Tērvetes pagasts, Tērvetes novads, kadastra numurs 4688 005 0351, turpmāk tekstā – 

Nekustamais īpašums, sastāvošs no vienas zemes vienības ar kopējo platību ir 1,58 ha, kadastra 

apzīmējums 4688 005 0351, par ko izsniegta Zemesgrāmatu apliecība (Tērvetes pagasta 

zemesgrāmatas nodalījums Nr.1000 0054 8302). 

Nekustamais īpašums pašreiz ir nodots nomā, kura nomas tiesības izbeidzas ar 2019. gada 

01. 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 17. oktobra Nekustamā īpašuma tirgus novērtējumu, ko atbilstoši 

Standartizācijas likumā paredzētajā kārtībā apstiprinātajiem Latvijas īpašuma vērtēšanas 

standartiem, veica SIA “INTERBALTIJA” sertificēts vērtētājs Arnis Zeilis (īpašumu vērtētāja  
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profesionālās kvalifikācijas sertifikāts Nr. 23), Nekustamā īpašuma tirgus vērtība ir noteikta 12 

200 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 24. oktobra Finanšu 

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

Bruss, S. Laizāns, I. Krūmiņa, L. Karloviča, 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 „Upītes 1”, Tērvetes pagasts, Tērvetes novads, kadastra numurs 4688 005 

0351, sastāvošu no vienas zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 4688 005 0351, platība 1,58 

ha. 

     2. Apstiprināt nekustamā īpašuma „Upītes 1”, Tērvetes pagasts, Tērvetes novads, izsoles 

noteikumus (lēmuma pielikumā), nosakot izsoles nosacīto sākumcenu 12 200 EUR (divpadsmit 

tūkstoši divi simti eiro) apmērā. 

     3. Apstiprināt nekustamā īpašuma „Upītes 1”, Tērvetes 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 

„Upītes 1”, Tērvetes pagasts, Tērvetes novads, izsoli Tērvetes novada pašvaldības tīmekļa 

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

informatīvajā izdevumā „Laikam līdzi”. 

 

 

20. paragrāfs 

Par nekustamā īpašuma “Kaijēni” izsoles rezultātu apstiprināšanu 

D. Reinika 

 

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

gada 12. septembrī noslēgto pirkuma līgumu par Tērvetes novada pašvaldībai piederošā 

nekustamā īpašuma “Kaijēni”, Augstkalnes pagasts, Tērvetes novads, /kadastra numurs/, 

atsavināšanu, un konstatējot, ka: 

1) izsoles procedūra ir veikta atbilstoši normatīvo aktu prasībām; 

2)  par izsoles procedūras veikšanu nav saņemta neviena sūdzība; 

3) izsludinātajā izsoles pieteikšanās termiņā ir saņemts pirmpirkuma tiesību izmantošanas 

pieteikums no personas, kurai ir pirmpirkuma tiesības - Augstkalnes pagasta /Nosaukums/ māju 

zemnieku saimniecībai /Nosaukums/, /reģistrācijas numurs/; 

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

kādēļ pirmpirkuma tiesīgajai personai Augstkalnes pagasta /Nosaukums/ māju zemnieku 

saimniecībai /Nosaukums/, atbilstoši Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 14. panta 

nosacījumiem, ir piedāvāts iegūt nekustamo īpašumu “Kaijēni”, Augstkalnes pagasts, Tērvetes 

novads, par izsoles sākumcenu; 

 

5) Augstkalnes pagasta /Nosaukums/ māju zemnieku saimniecība /Nosaukums/ 10 dienu 

laikā no izsoles rezultāta paziņošanas ir paziņojusi par pirmpirkuma tiesību izmantošanu, 
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noslēgusi pirkuma līgumu un viena mēneša laikā no izsoles dienas, kā to paredz izsoles 

noteikumi, ir samaksājusi pirkuma maksu pilnā apmērā,  

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

pašvaldībām 21. pantu, ievērojot 2019. gada 24.oktobra Finanšu komitejas lēmumu, Tērvetes 

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

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

NOLEMJ: 

 

      Apstiprināt Tērvetes novada pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma “Kaijēni”, 

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

piederošo nekustamo īpašumu “Kaijēni”, Augstkalnes pagasts, Tērvetes novads, /kadastra 

numurs/, pirmpirkuma tiesīgajai personai Augstkalnes pagasta /Nosaukums/ māju zemnieku 

saimniecībai /Nosaukums/, /reģistrācijas numurs/, par cenu 91 900 EUR (deviņdesmit viens 

tūkstotis deviņi simti euro 00 centi). 

 

 

21. paragrāfs 

Par nekustamā īpašuma “Kalmaņu karjers” izsoles rezultātu apstiprināšanu 

D. Reinika 

 

       Izskatot Tērvetes novada domes izsoles komisijas iesniegto izsoles protokolu un tam 

pievienotos dokumentus par Tērvetes novada pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma 

“Kalmaņu karjers”, Tērvetes pagasts, Tērvetes novads, /kadastra numurs/, atsavināšanu, un 

konstatējot, ka izsoles procedūra ir veikta atbilstoši normatīvo aktu prasībām, par izsoles 

procedūras veikšanu nav saņemta neviena sūdzība, izsoles rezultātā ir sasniegta pieņemama 

cena nekustamā īpašuma atsavināšanai un pirkuma maksa ir pilnā apmērā nomaksāta, 

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

pašvaldībām 21. pantu, ievērojot 2019. gada 24. oktobra Finanšu komitejas lēmumu, Tērvetes 

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

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

NOLEMJ:  
 

     Apstiprināt 2019. gada 10. oktobrī notikušās izsoles protokolu un Tērvetes novada 

pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma “Kalmaņu karjers”, Tērvetes pagasts, Tērvetes 

novads, izsoles rezultātu – atsavināt Tērvetes novada pašvaldībai piederošo nekustamo īpašumu 

“Kalmaņu karjers”, Tērvetes pagasts, Tērvetes novads, /kadastra numurs/, mantas nosolītājam 

/Vārds Uzvārds/, /personas kods/, par tā nosolīto cenu 650 EUR (seši simti piecdesmit euro 00 

centi). 

 

 

 

22. paragrāfs 

Par nekustamā īpašuma “Ķirši” izsoles rezultātu apstiprināšanu 

D. Reinika 

 

 

 

    Izskatot Tērvetes novada domes izsoles komisijas iesniegto izsoles protokolu un tam 

pievienotos dokumentus par Tērvetes novada pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma 

“Ķirši”, Augstkalnes pagasts, Tērvetes novads, /kadastra numurs/, atsavināšanu un konstatējot, 

ka izsoles procedūra ir veikta atbilstoši normatīvo aktu prasībām, par izsoles procedūras 

veikšanu nav saņemta neviena sūdzība, izsoles rezultātā ir sasniegta pieņemama cena 
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nekustamā īpašuma atsavināšanai un pirkuma maksa ir pilnā apmērā nomaksāta, pamatojoties 

uz Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 34. pantu un likuma Par pašvaldībām 21. 

pantu, ievērojot 2019. gada 24. oktobra Finanšu komitejas lēmumu, Tērvetes novada dome, 

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

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

 

    Apstiprināt 2019. gada 10. oktobrī notikušās izsoles protokolu un Tērvetes novada 

pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma “Ķirši”, Augstkalnes pagasts, Tērvetes novads, 

izsoles rezultātu – atsavināt Tērvetes novada pašvaldībai piederošo nekustamo īpašumu “Ķirši”, 

Augstkalnes pagasts, Tērvetes novads, /kadastra numurs/, mantas nosolītājam SIA 

/Nosaukums/, /reģistrācijas numurs/, par tās nosolīto cenu 11100 EUR (vienpadsmit tūkstoši 

viens simts euro 00 centi). 

 

 

 

 

23. paragrāfs 

Par nekustamā īpašuma “Rijas” izsoles rezultātu apstiprināšanu 

D. Reinika 

 

   Izskatot Tērvetes novada domes izsoles komisijas iesniegto izsoles protokolu un tam 

pievienotos dokumentus par Tērvetes novada pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma 

“Rijas”, Bukaišu pagasts, Tērvetes novads, /kadastra numurs/, atsavināšanu un konstatējot, ka 

izsoles procedūra ir veikta atbilstoši normatīvo aktu prasībām, par izsoles procedūras veikšanu 

nav saņemta neviena sūdzība, izsoles rezultātā ir sasniegta pieņemama cena nekustamā īpašuma 

atsavināšanai un pirkuma maksa ir pilnā apmērā nomaksāta, pamatojoties uz Publiskas personas 

mantas atsavināšanas likuma 34. pantu un likuma Par pašvaldībām 21. pantu, ievērojot 2019. 

gada 24. oktobra Finanšu komitejas lēmumu, Tērvetes novada dome, atklāti vārdiski balsojot: 

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

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

 

     Apstiprināt 2019. gada 05. septembrī notikušās izsoles protokolu un Tērvetes novada 

pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma “Rijas”, Bukaišu pagasts, Tērvetes novads, izsoles 

rezultātu – atsavināt Tērvetes novada pašvaldībai piederošo nekustamo īpašumu “Rijas”, 

Bukaišu pagasts, Tērvetes novads, /kadastra numurs/, mantas nosolītājam Dobeles rajona 

Bukaišu pagasta zemnieku saimniecībai /Nosaukums/, /reģistrācijas numurs/, par tās nosolīto 

cenu 67 000 EUR (sešdesmit septiņi tūkstoši euro 00 centi). 

 

 

 

 

 

24. paragrāfs 

Par maksas pakalpojuma apstiprināšanu 

D. Reinika 

 

     Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21. panta pirmās daļas 14. punkta „g” 

apakšpunktu, LR MK 2011. gada 3. maija noteikumiem Nr. 333 „Kārtība, kādā plānojami un 

uzskaitāmi ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un ar šo pakalpojumu sniegšanu saistītie 

izdevumi, kā arī maksas pakalpojumu izcenojumu noteikšanas metodika un izcenojumu 

apstiprināšanas kārtība”, 2019. gada 24. oktobra Finanšu komitejas lēmumu,  Tērvetes novada 
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dome, atklāti vārdiski balsojot:  PAR - 8 (D. Reinika, A. Bruss, S. Laizāns, I. Krūmiņa, L. 

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

  
     Apstiprināt pašvaldības rēķina papīra formātā nosūtīšanas pa pastu  pakalpojuma izcenojumu  

0,66 EUR/gab (neskaitot PVN). 

 

 

25. paragrāfs 

Par nekustamā īpašuma izslēgšanu no pašvaldības bilances un īpašuma tiesību dzēšanu 

zemesgrāmatā 

D. Reinika 

 

Ievērojot Tērvetes novada pašvaldības dzīvojamo māju privatizācijas komisijas noslēgtos 

līgumus un daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas „Zirņi”, Bukaišu pagasts, Tērvetes novads, 

sastāvā esošo dzīvokļu īpašnieku nostiprinātās īpašuma tiesības zemesgrāmatā, sakarā ar ko ir 

privatizēti visi dzīvokļu īpašumi, pamatojoties uz likuma „Par valsts un pašvaldību dzīvojamo 

māju privatizāciju” 48. panta pirmo daļu, likumu „Par nekustamā īpašuma ierakstīšanu 

zemesgrāmatās”, Zemesgrāmatu likumu un likuma „Par pašvaldībām” 21. pantu, 2019. gada 

24. oktobra Finanšu komitejas lēmumu, Tērvetes novada dome,  atklāti vārdiski balsojot: PAR 

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

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

 

1. Izslēgt no Tērvetes novada pašvaldības bilances nekustamo īpašumu „Zirņi”, Bukaišu 

pagasts, Tērvetes novads, /kadastra numurs/, sastāvošu no dzīvojamās ēkas ar trīs dzīvokļu 

īpašumiem, saimniecības ēkas un zemes gabala ar kopējo platību 0,45 ha /Bukaišu pagasta 

zemesgrāmatas nodalījuma numurs/. 

2. Uzdot Tērvetes novada pašvaldības Attīstības nodaļai veikt visas nepieciešamās 

darbības šī lēmuma 1. punktā minētā nekustamā īpašuma īpašuma  tiesību dzēšanai 

zemesgrāmatu nodaļā. 

 

 

 

26. paragrāfs 

Par saistošo  noteikumu  Nr. 15 „Grozījumi Tērvetes novada domes 2019. gada 21. 

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

gadam”” apstiprināšanu 

D. Reinika 

 

Tērvetes novada dome  ir izskatījusi  iesniegto lēmuma projektu “Par saistošo  noteikumu  

Nr. 15 „Grozījumi Tērvetes novada domes 2019. gada 21. februāra saistošajos noteikumos Nr. 

3 „Tērvetes novada pašvaldības budžets 2019. gadam”” apstiprināšanu. 

 Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām 21. punktu, 2019. gada  31. oktobra  Finanšu 

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

Bruss, S. Laizāns, I. Krūmiņa, L. Karloviča, M. Darguža, A. Miķelsons, I. Vēveris), PRET – 

nav, ATTURAS – nav, NOLEMJ: 

 

Apstiprināt saistošos noteikumus Nr. 15 „Grozījumi Tērvetes novada domes 2019. gada 21. 

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

(pielikumā).  
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27. paragrāfs 

Par Atzinības rakstu un Goda diplomu piešķiršanu  

D. Reinika 

 

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

Tērvetes novada domes apbalvojumiem", Tērvetes novada pašvaldības apbalvošanas komisijas 

2019. gada 23. oktobra sēdes lēmumu,  2019. gada 24. oktobra Finanšu komitejas lēmumu, 

Tērvetes novada dome, atklāti vārdiski balsojot: PAR - 7 (D. Reinika, A. Bruss, S. Laizāns, I. 

Krūmiņa, M. Darguža, A. Miķelsons, I. Vēveris), PRET - nav,  ATTURAS - nav, Lindai 

Karlovičai saskaņā ar likumu “Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā” 

balsošanā nepiedaloties,  NOLEMJ: 

 

   1. Piešķirt Tērvetes novada domes  ATZINĪBAS RAKSTU: 

1. Emircijanai NIKOLAJEVAI - nominācijā „Mūža ieguldījums” 

2. Osvaldam FRIDBERGAM - nominācijā „Mūža ieguldījums” 

3. Maritai EGLĪTEI - nominācijā „Mūža ieguldījums” 

4. Rajai SAMOFALOVAI - nominācijā „Sabiedriskā darbība” 

5. Larisai ARTEMJEVAI - nominācijā „Sabiedriskā darbība” 

6. Daigai MOŽEIKO - nominācijā „Kultūra” 

7. Viktoram STRAPCĀNAM - nominācijā „Kultūra” 

8. Zigrīdai MASLAUSKAI - nominācijā „Kultūra” 

 

2. Piešķirt Tērvetes novada domes  GODA DIPLOMU:  

1. Augēnijai RULLEI  - nominācijā „Tautsaimniecība” 

2. Agrim KARLOVIČAM  - nominācijā „Sabiedriskā darbība” 

3. Mērijai ZALCMANEI  - nominācijā „Sabiedriskā darbība” 

4. Gunitai BALTIŅAI  - nominācijā „Sabiedriskā darbība” 

5. Dangerutai POCEVIČIENEI  - nominācijā „Sabiedriskā darbība” 

  

 

3.  Pamatojoties uz nolikuma "Par Tērvetes novada domes apbalvojumiem"   2.1. 

apakšpunktu,   reizē ar Atzinības raksta pasniegšanu piešķirt dāvinājumu EUR 

75,00  (septiņdesmit pieci euro 00 centi) apmērā. Pamatojoties uz nolikuma "Par Tērvetes 

novada domes apbalvojumiem"    2.8. apakšpunktu, piešķirot Atzinības rakstu nominācijā 

„MŪŽA IEGULDĪJUMS”, piešķirt dāvinājumu   EUR 150,00 (viens simts piecdesmit euro 00 

centi)  apmērā. 
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28. paragrāfs 

                           Par atvaļinājuma piešķiršanu 

D. Reinika 

 

    Tērvetes novada dome ir izskatījusi domes priekšsēdētājas Daces Reinikas iesniegumu par 

atvaļinājuma piešķiršanu.  

      Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21. panta pirmās daļas 27. punktu, Darba likuma 

149. pantu, Tērvetes novada pašvaldības 2013. gada 28. marta nolikumu ”Tērvetes novada 

domes un to izveidoto iestāžu amatpersonu un darbinieku atlīdzības nolikums”, 2019. gada 24. 

oktobra Finanšu komitejas lēmumu, Tērvetes novada dome,  atklāti vārdiski balsojot: PAR – 7 

(A. Bruss, S. Laizāns, I. Krūmiņa, L. Karloviča, M. Darguža, A. Miķelsons, I. Vēveris), PRET 

- nav, ATTURAS – nav,  Dacei Reinikai saskaņā ar likumu „Par interešu konflikta novēršanu 

valsts  amatpersonu darbībā” balsošanā nepiedaloties, NOLEMJ: 

 

    Piešķirt Tērvetes novada domes priekšsēdētājai Dacei Reinikai apmaksātu atvaļinājumu no 

2019. gada 7. novembra   līdz 2019. gada 15. novembrim.  

 

      

29. paragrāfs 

Par dzīvokļa īpašuma “Atpūtas “ - 4 atsavināšanu 

D. Reinika 

      

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

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

novada dome NOLEMJ: 

 

      Pieņemt lēmumu Nr. 140 “Par dzīvokļa īpašuma “Atpūtas” - 4 atsavināšanu” 

 

 

 

30. paragrāfs 

Lietošanas mērķa un lietošanas mērķim piekrītošās platības noteikšana 

D. Reinika 

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

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

novada dome NOLEMJ: 

 

      Pieņemt lēmumu Nr. 141 “Lietošanas mērķa un lietošanas mērķim piekrītošās platības 

noteikšana” 

 

 

 

 

31. paragrāfs 

Par nekustamā īpašuma “Lejasbērtulaiši” izsoles rezultātu apstiprināšanu 

D. Reinika 

 

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

gada 29. oktobrī noslēgto pirkuma līgumu par Tērvetes novada pašvaldībai piederošā nekustamā 
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īpašuma “Lejasbērtulaiši”, Bukaišu pagasts, Tērvetes novads, /kadastra numurs/, atsavināšanu, un 

konstatējot, ka: 

1)izsoles procedūra ir veikta atbilstoši normatīvo aktu prasībām; 

2) par izsoles procedūras veikšanu nav saņemta neviena sūdzība; 

3) izsludinātajā izsoles pieteikšanās termiņā ir saņemts pirmpirkuma tiesību izmantošanas 

pieteikums no personas, kurai ir pirmpirkuma tiesības - BUKAIŠU PAGASTA ZEMNIEKU 

SAIMNIECĪBA /Nosaukums/, /reģistrācijas numurs/; 

4) pirmpirkuma tiesīgajai personai BUKAIŠU PAGASTA ZEMNIEKU SAIMNIECĪBA 

/Nosaukums/, atbilstoši Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 14. panta nosacījumiem, ir 

piedāvāts iegūt nekustamo īpašumu “Lejasbērtulaiši”, Bukaišu pagasts, Tērvetes novads, par izsolē 

nosolīto augstāko cenu; 

5) BUKAIŠU PAGASTA ZEMNIEKU SAIMNIECĪBA /Nosaukums/ 10 dienu laikā no 

izsoles rezultāta paziņošanas ir paziņojusi par pirmpirkuma tiesību izmantošanu un noslēgusi 

pirkuma līgumu atbilstoši Tērvetes novada domes Finanšu komitejas apstiprinātajiem 

nosacījumiem,  

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

pašvaldībām 21. pantu, ievērojot 2019.gada 24.oktobra Finanšu komitejas lēmumu, Tērvetes novada 

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

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

 

       Apstiprināt Tērvetes novada pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma “Lejasbērtulaiši”, 

Bukaišu pagasts, Tērvetes novads, izsoles rezultātu – atsavināt Tērvetes novada pašvaldībai 

piederošo nekustamo īpašumu “Lejasbērtulaiši”, Bukaišu pagasts, Tērvetes novads, /kadastra 

numurs/, pirmpirkuma tiesīgajai personai BUKAIŠU PAGASTA ZEMNIEKU SAIMNIECĪBA 

/Nosaukums/, /reģistrācijas numurs/, par cenu 40 300 EUR (četrdesmit tūkstoši trīs simti euro 00 

centi). 

 

 

 

 

 

32. paragrāfs 

Par nekustamā īpašuma „Pagasta zeme Bērzaiņi” izsoles rezultātu apstiprināšanu 

D. Reinika 

 

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

29. oktobrī noslēgto pirkuma līgumu par Tērvetes novada pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma 

„Pagasta zeme Bērzaiņi”, Bukaišu pagasts, Tērvetes novads, /kadastra numurs/, atsavināšanu, un 

konstatējot, ka: 

         1)  izsoles procedūra ir veikta atbilstoši normatīvo aktu prasībām; 

         2)   par izsoles procedūras veikšanu nav saņemta neviena sūdzība; 

         3) izsludinātajā izsoles pieteikšanās termiņā ir saņemts pirmpirkuma tiesību izmantošanas 

pieteikums no personas, kurai ir pirmpirkuma tiesības - BUKAIŠU PAGASTA ZEMNIEKU 

SAIMNIECĪBA /Nosaukums/, /reģistrācijas numurs/; 

         4) pirmpirkuma tiesīgajai personai BUKAIŠU PAGASTA ZEMNIEKU SAIMNIECĪBA 

/Nosaukums/, atbilstoši Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 14. panta nosacījumiem, ir 

piedāvāts iegūt nekustamo īpašumu “Pagasta zeme Bērzaiņi”, Bukaišu pagasts, Tērvetes novads, par 

izsolē nosolīto augstāko cenu; 

         5) BUKAIŠU PAGASTA ZEMNIEKU SAIMNIECĪBA /Nosaukums/ 10 dienu laikā no izsoles 

rezultāta paziņošanas ir paziņojusi par pirmpirkuma tiesību izmantošanu un noslēgusi pirkuma 

līgumu atbilstoši Tērvetes novada domes Finanšu komitejas apstiprinātajiem nosacījumiem,  



25 

 

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

pašvaldībām 21. pantu, ievērojot 2019. gada 24. oktobra Finanšu komitejas lēmumu, Tērvetes novada 

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

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

 

     Apstiprināt Tērvetes novada pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma „Pagasta zeme Bērzaiņi”, 

Bukaišu pagasts, Tērvetes novads, izsoles rezultātu – atsavināt Tērvetes novada pašvaldībai piederošo 

nekustamo īpašumu „Pagasta zeme Bērzaiņi”, Bukaišu pagasts, Tērvetes novads, /kadastra numurs/, 

pirmpirkuma tiesīgajai personai BUKAIŠU PAGASTA ZEMNIEKU SAIMNIECĪBA /Nosaukums/, 

/reģistrācijas numurs/, par cenu 31 400 EUR (trīsdesmit viens tūkstotis četri simti euro 00 centi). 

 

 

 

Sēdi slēdz plkst. 10.50 

Nākošā sēde  2019. gada 28. novembrī 

 

 

Sēdes vadītāja                                                                                                       D. Reinika 

 

 

Protokola parakstīšanas datums 01.11.2019 

 

Protokoliste                                                                                                          S. Hibšmane 
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LATVIJAS REPUBLIKA 
TĒRVETES NOVADA DOME 

Reģ.Nr.90001465562 

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

e-pasts: tervetesnd@tervetesnd.lv 
 

 

TĒRVETES NOVADA TĒRVETES PAGASTĀ 

 

LĒMUMS 
 

 

2019. gada 31. oktobrī                                                                                       Nr. 129 

                                                                                                          (protokols Nr. 16, 1. §) 

 

            Par deklarētās dzīvesvietas anulēšanu 

 

 

        Tērvetes novada dome ir izskatījusi iesniegto lēmuma projektu anulēt ziņas par /Vārds 

Uzvārds/ deklarēto dzīvesvietu nekustamajā īpašumā „Ozoli” - 7, Kroņauce, Tērvetes pagasts, 

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

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

apstākļus tika konstatēts: 

2019. gada 19. septembrī Tērvetes novada dome ir saņēmusi nekustamā īpašuma „Ozoli” - 

7, Kroņauce, Tērvetes pagasts, Tērvetes novads, īpašnieka iesniegumu ar lūgumu anulēt ziņas 

par /Vārds Uzvārds/ deklarēto dzīvesvietu adresē „Ozoli” - 7, Kroņauce, Tērvetes pagasts, 

Tērvetes novads, jo minētai personai ir zudis tiesiskais pamats dzīvot deklarētajā adresē un viņš 

nedzīvo minētajā adresē. 

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

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

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

tiesisks pamats deklarēt dzīvesvietu attiecīgajā  adresē. 

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

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

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

dzīvesvietas deklarētājam un uzaicina viņu sniegt paskaidrojumu. 

/Vārds Uzvārds/, saskaņā ar Dzīvesvietas deklarēšanas likuma 11. panta trešo daļu, tika 

informēts par nekustamā īpašuma „Ozoli” - 7, Kroņauce, Tērvetes pagasts, Tērvetes novads, 

īpašnieka iesniegto iesniegumu un uzaicināts uz Tērvetes novada domi, lai sniegtu 

paskaidrojumu un iesniegtu dokumentus, kas apliecina tiesisko pamatu dzīvot deklarētajā 

dzīvesvietā, nosūtot vēstuli uz viņa deklarēto dzīvesvietu. 

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

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

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

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

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

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

dzīvesvietu anulē, pamatojoties uz iestādes rīcībā esošajiem dokumentiem, pēc šo ziņu 
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pārbaudes normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā un motivēta lēmuma pieņemšanas par 

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

dokumentus, kas apliecina citu tiesisko pamatu dzīvot deklarētajā dzīvesvietā. 

Noteiktajā termiņā nekādus dokumentus, kas apliecinātu tiesisko pamatu dzīvot deklarētajā 

dzīvesvietā vai paskaidrojumus /Vārds Uzvārds/ nav sniedzis.  

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

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

dzīvesvietā. 

Ņemot vērā iepriekš minēto tiesisko regulējumu un konstatētos apstākļus, ka /Vārds 

Uzvārds/ nepieder nekustamais īpašums „Ozoli” - 7, Kroņauce, Tērvetes pagasts, Tērvetes 

novads, kā arī nav konstatēti apstākļi, ka attiecībā uz minētā nekustamā īpašuma lietošanu būtu 

noslēgts īres vai nomas līgums, vai arī šā īpašuma lietošanas tiesības viņš būtu ieguvusi uz 

laulības, radniecības, svainības vai cita likumiska vai līgumiska pamata, kā arī /Vārds Uzvārds/ 

faktiski minētajā īpašumā nedzīvo, ziņas par /Vārds Uzvārds/ deklarēto dzīvesvietu adresē 

„Ozoli” - 7, Kroņauce, Tērvetes pagasts, Tērvetes novads, ir anulējamas. /Vārds Uzvārds/ ir 

deklarējis savu dzīves vietu adresē „Ozoli” - 7, Kroņauce, Tērvetes pagasts, Tērvetes novads, 

kā bijušā nekustamā īpašuma „Ozoli” - 7, Kroņauce, Tērvetes pagasts, Tērvetes novads, 

īpašnieka radinieks. 2016. gada 29. novembrī, mainoties nekustamā īpašuma „Ozoli” - 7, 

Kroņauce, Tērvetes pagasts, Tērvetes novads, īpašniekam, /Vārds Uzvārds/ ir zudis tiesiskais 

pamats deklarēt savu dzīves vietu šajā adresē.  

Pēc Iedzīvotāju reģistra datiem /Vārds Uzvārds/ citu dzīvesvietu nav deklarējis.  

Ņemot vērā iepriekš minēto un pamatojoties uz Dzīvesvietas deklarēšanas likuma 12. panta 

pirmās daļas 2. punktu, Tautsaimniecības un attīstības komitejas 2019. gada 24. oktobra 

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

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

novada dome NOLEMJ: 

 

1. Anulēt ziņas par /Vārds Uzvārds/, /personas kods/, deklarēto dzīvesvietu adresē „Ozoli” 

- 7, Kroņauce, Tērvetes pagasts, Tērvetes novads. 

2. Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas brīdi. 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 31. oktobrī                                                                                       Nr. 130 

                                                                                                          (protokols Nr. 16, 2. §) 

 

            Par deklarētās dzīvesvietas anulēšanu 

 

 

 

Tērvetes novada dome ir izskatījusi iesniegto lēmuma projektu anulēt ziņas par /Vārds 

Uzvārds/ deklarēto dzīvesvietu nekustamajā īpašumā „Ozoli” - 7, Kroņauce, Tērvetes pagasts, 

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

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

apstākļus tika konstatēts: 

2019. gada 19. septembrī Tērvetes novada dome ir saņēmusi nekustamā īpašuma „Ozoli” - 

7, Kroņauce, Tērvetes pagasts, Tērvetes novads, īpašnieka iesniegumu ar lūgumu anulēt ziņas 

par /Vārds Uzvārds/ deklarēto dzīvesvietu adresē „Ozoli” - 7, Kroņauce, Tērvetes pagasts, 

Tērvetes novads, jo minētai personai ir zudis tiesiskais pamats dzīvot deklarētajā adresē un viņš 

nedzīvo minētajā adresē. 

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

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

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

tiesisks pamats deklarēt dzīvesvietu attiecīgajā  adresē. 

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

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

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

dzīvesvietas deklarētājam un uzaicina viņu sniegt paskaidrojumu. 

/Vārds Uzvārds/, saskaņā ar Dzīvesvietas deklarēšanas likuma 11. panta trešo daļu, tika 

informēts par nekustamā īpašuma „Ozoli” - 7, Kroņauce, Tērvetes pagasts, Tērvetes novads, 

īpašnieka iesniegto iesniegumu un uzaicināts uz Tērvetes novada domi, lai sniegtu 

paskaidrojumu un iesniegtu dokumentus, kas apliecina tiesisko pamatu dzīvot deklarētajā 

dzīvesvietā, nosūtot vēstuli uz viņa deklarēto dzīvesvietu. 

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

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

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

ieguvusi uz laulības, radniecības, svainības vai cita likumiska vai līgumiska pamata.  
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Saskaņā ar LR MK 11.02.2003 noteikumu Nr. 72 „Kārtība, kādā anulējamas ziņas par 

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

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

pārbaudes normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā un motivēta lēmuma pieņemšanas par 

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

dokumentus, kas apliecina citu tiesisko pamatu dzīvot deklarētajā dzīvesvietā. 

Noteiktajā termiņā nekādus dokumentus, kas apliecinātu tiesisko pamatu dzīvot deklarētajā 

dzīvesvietā vai paskaidrojumus /Vārds Uzvārds/ nav sniedzis.  

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

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

dzīvesvietā. 

Ņemot vērā iepriekš minēto tiesisko regulējumu un konstatētos apstākļus, ka /Vārds 

Uzvārds/ nepieder nekustamais īpašums „Ozoli” - 7, Kroņauce, Tērvetes pagasts, Tērvetes 

novads, kā arī nav konstatēti apstākļi, ka attiecībā uz minētā nekustamā īpašuma lietošanu būtu 

noslēgts īres vai nomas līgums, vai arī šā īpašuma lietošanas tiesības viņš būtu ieguvusi uz 

laulības, radniecības, svainības vai cita likumiska vai līgumiska pamata, kā arī /Vārds Uzvārds/ 

faktiski minētajā īpašumā nedzīvo, ziņas par /Vārds Uzvārds/ deklarēto dzīvesvietu adresē 

„Ozoli” - 7, Kroņauce, Tērvetes pagasts, Tērvetes novads, ir anulējamas. /Vārds Uzvārds/ ir 

deklarējis savu dzīves vietu adresē „Ozoli” - 7, Kroņauce, Tērvetes pagasts, Tērvetes novads, 

kā bijušā nekustamā īpašuma „Ozoli” - 7, Kroņauce, Tērvetes pagasts, Tērvetes novads, 

īpašnieka radinieks. 2016. gada 29. novembrī, mainoties nekustamā īpašuma „Ozoli” - 7, 

Kroņauce, Tērvetes pagasts, Tērvetes novads, īpašniekam, /Vārds Uzvārds/ ir zudis tiesiskais 

pamats deklarēt savu dzīves vietu šajā adresē.  

Pēc Iedzīvotāju reģistra datiem /Vārds Uzvārds/ citu dzīvesvietu nav deklarējis.  

Ņemot vērā iepriekš minēto un pamatojoties uz Dzīvesvietas deklarēšanas likuma 12. panta 

pirmās daļas 2. punktu, Tautsaimniecības un attīstības komitejas 2019. gada 24. oktobra 

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

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

novada dome NOLEMJ: 

 

1. Anulēt ziņas par /Vārds Uzvārds/, /personas kods/, deklarēto dzīvesvietu adresē „Ozoli” 

- 7, Kroņauce, Tērvetes pagasts, Tērvetes novads. 

2. Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas brīdi. 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 31. oktobrī                                                                                       Nr. 131 

                                                                                                          (protokols Nr. 16, 3. §) 

 

            Par zemes nomas līguma pagarināšanu 

 

Tērvetes novada dome, izskatot /Vārds Uzvārds/, /personas kods/, 2019. gada 17. oktobra 

iesniegumu par zemes nomas līguma pagarināšanu uz iznomāto neapbūvēto, lauksaimniecībā 

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

0,2 ha platībā, kura darbības termiņš beidzas 2020. gada 01. janvārī, 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” 30.4., 56. un 57. punktu un 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), apstākli, ka nomas maksas 

apmērs nedrīkst būt zemāks kā 28 euro gadā, neieskaitot PVN, un Tautsaimniecības un 

attīstības komitejas 2019. gada 24. oktobra lēmumu, atklāti vārdiski balsojot: PAR – 8 (D. 

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

PRET – nav, ATTURAS – nav, NOLEMJ: 

 

1. Pagarināt (slēgt jaunu) zemes nomas līgumu no 02.01.2020. gada ar /Vārds Uzvārds/, 

/personas kods/, par Tērvetes novada pašvaldībai piekritīgās zemes vienības “Selgas”, Bukaišu 

pagasts, Tērvetes novads, /kadastra numurs/, 0,2 ha platībā, nomu, nosakot: 

1.1.  zemes izmantošanas mērķi – lauksaimnieciskai darbībai; 

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

1.3.  nomas maksu 28 euro gadā; 

1.4. Nomnieks papildus nomas maksai maksā PVN un  nekustamā īpašuma nodokli. 
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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 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 31. oktobrī                                                                                       Nr. 132 

                                                                                                          (protokols Nr. 16, 4. §) 

 

            Par zemes vienību apvienošanu nekustamajā īpašumā “Līvas” 

 

 

Tērvetes novada dome ir izskatījusi Tērvetes novada domes Attīstības nodaļas sagatavoto 

lēmuma projektu par zemes vienību “Līvas” apvienošanu. 

Izskatot iesniegto lēmuma projektu, Tērvetes novada dome konstatēja: 

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

no četrām zemes vienībām ar /kadastra apzīmējums/, /kadastra apzīmējums/, /kadastra 

apzīmējums/ un /kadastra apzīmējums/ kopplatībā.  

Norādītais zemes īpašums “Līvas” pieder /Vārds Uzvārds/. /Vārds Uzvārds/ īpašuma tiesības 

uz nekustamo īpašumu “Līvas”, Tērvetes pagasts, Tērvetes novads, reģistrētas Dobeles 

zemesgrāmatu nodaļā Tērvetes pagasta /zemesgrāmatas nodalījuma numurs/. 

Nekustamā īpašuma “Līvas” īpašnieks /Vārds Uzvārds/ ir iesniedzis iesniegumu pašvaldībā 

ar izteikto lūgumu atļaut veikt zemes vienību ar /kadastra apzīmējums/ un /kadastra 

apzīmējums/ apvienošanu, izveidojot vienu jaunu zemes vienību. 

Saskaņā ar Zemes ierīcības likuma 8. panta trešās daļas otrā punkta nosacījumiem, zemes 

ierīcības projekts nav izstrādājams, ja apvieno divas vai vairākas blakus esošas zemes vienības 

un par to ir pieņemts vietējās pašvaldības lēmums. 

Saskaņā ar Zemes ierīcības likuma 8. panta ceturto daļu, Zemes ierīcības likuma 8. panta 

trešajā daļā minētajos gadījumos zemes ierīcības projektu var izstrādāt pēc projekta ierosinātāja 

priekšlikuma. 

Pēc norādītā, zemes ierīcības projekts zemes vienību ar /kadastra apzīmējums/  un /kadastra 

apzīmējums/  apvienošanai nav izstrādājams. 

Ņemot vērā norādītos lietas faktiskos apstākļus, papildus pamatojoties uz likuma „Par 

pašvaldībām” 21. panta pirmās daļas 27. 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 24. 

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

Bruss, S. Laizāns, I. Krūmiņa, L. Karloviča, M. Darguža, A. Miķelsons, I. Vēveris), PRET - 

nav, ATTURAS - nav, NOLEMJ: 
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1. Atļaut apvienot nekustamā īpašuma “Līvas”, Tērvetes pagasts, Tērvetes novads, sastāvā 

esošās zemes vienības ar /kadastra apzīmējums/ un /kadastra apzīmējums/, izveidojot vienu 

jaunu zemes vienību.  

2. Noteikt zemes vienību ar /kadastra apzīmējums/ un /kadastra apzīmējums/ 

apvienošanas rezultātā no jauna izveidotajai zemes vienībai “Līvas”, Tērvetes pagasts, Tērvetes 

novads, visā tās platībā (2,5 ha) 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 31. oktobrī                                                                                       Nr. 133 

                                                                                                          (protokols Nr. 16, 5. §) 

 

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

“Jaunliesmas” 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 

„Svētes”, Augstkalnes pagasts, Tērvetes novads, /kadastra numurs/, un “Jaunliesmas”, 

Augstkalnes pagasts, Tērvetes novads, /kadastra numurs/, sastāvā esošo zemes vienību robežu 

pārkārtošanai un lietošanas mērķu piešķiršanu pārkārtotajām zemes vienībām.  

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

konstatēja: 

Nekustamais īpašums “Svētes”, Augstkalnes pagasts, Tērvetes novads, /kadastra numurs/ 4, 

sastāv no trīs zemes vienībām. Zemes ierīcības projekts ir izstrādāts zemes vienības ar /kadastra 

apzīmējums/, kopplatībā 20,12 ha, robežas pārkārtošanai.  

Nekustamais īpašums “Jaunliesmas”, Augstkalnes pagasts, Tērvetes novads, /kadastra 

numurs/, sastāv no vienas zemes vienības ar /kadastra apzīmējums/, kopplatībā 3,62 ha. Zemes 

ierīcības projekts ir izstrādāts šīs zemes vienības robežas pārkārtošanai. 

Nekustamais īpašums “Svētes “ pieder /Vārds Uzvārds/. /Vārds Uzvārds/ īpašuma tiesības 

uz nekustamo īpašumu “Svētes”, Augstkalnes pagasts, Tērvetes novads, reģistrētas Dobeles 

zemesgrāmatu nodaļā Augstkalnes pagasta /zemesgrāmatas nodalījuma numurs/. Nekustamais 

īpašums “Jaunliesmas”, Augstkalnes pagasts, Tērvetes novads, pieder SIA /Nosaukums/. SIA 

/Nosaukums/ īpašuma tiesības ir  reģistrētas Dobeles zemesgrāmatu nodaļā Augstkalnes  

pagasta /zemesgrāmatas nodalījuma numurs/.  

Nekustamo īpašumu “Svētes” un “Jaunliesmas” īpašnieki /Vārds Uzvārds/ un SIA  

/Nosaukums/ 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 “Svētes” zemes vienības ar /kadastra 

apzīmējums/  nodalīt zemes gabalu 6,60 ha platībā un pievienot blakus esošā īpašuma 

“Jauliesmas” zemes vienībai ar /kadastra apzīmējums/. 
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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 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 24. oktobra lēmumu, Tērvetes novada dome, atklāti vārdiski balsojot: 

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

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

 

1. Apstiprināt izstrādāto zemes ierīcības projektu (pielikums pie lēmuma) nekustamo 

īpašumu “Svētes” un “Jaunliesmas”, Augstkalnes pagasts, Tērvetes novads, robežu 

pārkārtošanai. 

2. Noteikt jauni izveidotajai zemes vienībai “Svētes”, Augstkalnes pagasts, Tērvetes 

novads, /kadastra apzīmējums/, visā tās platībā (13,52 ha) nekustamā īpašuma lietošanas mērķi 

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

3. Noteikt jauni izveidotajai zemes vienībai “Jaunliesmas”, Augstkalnes pagasts, Tērvetes 

novads, /kadastra apzīmējums/, visā tās platībā (10,22 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 31. oktobrī                                                                                       Nr. 134 

                                                                                                          (protokols Nr. 16, 6. §) 

 

Par zemes nomas līguma noslēgšanu 

 

 

Tērvetes novada dome, izskatot Tērvetes novada Augstkalnes pagasta zemnieku 

saimniecības /Nosaukums/, /reģistrācijas numurs/, īpašnieka /Vārds Uzvārds/, /personas kods/, 

2019. gada 19. augusta iesniegumu ar lūgumu Tērvetes novada pašvaldībai iznomāt 

saimnieciskās darbības vajadzībām zemes vienību 0,2 ha platībā pašvaldībai piekritīgajā zemes 

īpašumā “Centra transformators”, Augstkalnes pagastā, Tērvetes novadā, konstatēja:  

Tērvetes novada pašvaldībai piekritīgā zemes īpašumā “Centra transformators”, 

Augstkalnes pagasts, Tērvetes novads, /kadastra numurs/, ir neiznomāta, Tērvetes novada 

pašvaldībai piekritīga zemes vienība 0,2 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 “Centra transformators”, Augstkalnes 

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

informācijas publicēšanas tīmekļa vietnē pieteicās tikai viens potenciālais zemes gabala 

nomnieks – Tērvetes novada Augstkalnes pagasta zemnieku saimniecība /Nosaukums/, līdz ar 

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

tiesību izsoli. 

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

Tērvetes novada domes apstiprinātam nomas pakalpojumu maksas cenrādim. 

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

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

EUR apmērā. Vienlaikus, atbilstoši Noteikumu 30.4. apakšpunktam, nomas maksa apmērs 

nedrīkst būt mazāks nekā 28 euro. 

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

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

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

attīstības komitejas 2019. gada 24. oktobra lēmumu, Tērvetes novada dome, atklāti vārdiski 

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

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

 

http://www.tervetesnovads.lv/
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1. Slēgt zemes nomas līgumu ar Tērvetes novada Augstkalnes pagasta zemnieku 

saimniecību /Nosaukums/, /reģistrācijas numurs/, par Tērvetes novada pašvaldībai piekritīgās 

neiznomātās zemes vienības daļas “Centra transformators”, Augstkalnes pagasts, Tērvetes 

novads, 0,2 ha platībā, nomu, nosakot: 

1.1 zemes izmantošanas mērķi – lauksaimnieciskā darbība; 

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

1.3. nomas maksu 28,00 EUR gadā;  

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

2. Uzdot Tērvetes novada Attīstības nodaļas nekustamo īpašumu speciālistei Andrai 

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

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

sagatavošanu. 

3. Pilnvarot Tērvetes novada pašvaldības izpilddirektoru Māri Berlandu noslēgt lēmumam 

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

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

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

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

tīmekļa vietnē www.tervetesnovads.lv. 

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

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

 

 

 

Domes priekšsēdētāja                                                                        D. Reinika 
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LATVIJAS REPUBLIKA 
TĒRVETES NOVADA DOME 

Reģ.Nr.90001465562 

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

e-pasts: tervetesnd@tervetesnd.lv 
 

 

TĒRVETES NOVADA TĒRVETES PAGASTĀ 

 

LĒMUMS 
 

 

2019. gada 31. oktobrī                                                                                       Nr. 135 

                                                                                                          (protokols Nr. 16, 7. §) 

 

Par zemes nomas līguma noslēgšanu 

 

 

Tērvetes novada dome, izskatot /Vārds Uzvārds/, /personas kods/, 2019. gada 18. septembra 

iesniegumu ar lūgumu Tērvetes novada pašvaldībai iznomāt personiskās palīgsaimniecības 

vajadzībām zemes daļu 0,11 ha platībā pašvaldībai piekritīgajā zemes īpašumā “Bukaiši centrs 

”, Bukaišu pagastā, konstatēja:  

Tērvetes novada pašvaldībai piekritīgajā zemes īpašumā “Bukaiši centrs”, Bukaišu pagasts, 

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

zemes vienības daļa 0,11 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 “Bukaiši centrs”, 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 29.2. 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. 

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, ievērojot Tautsaimniecības un attīstības 

komitejas 2019. gada 24. oktobra lēmumu, Tērvetes novada dome,  atklāti vārdiski balsojot: 

PAR – 8 (D. Reinika, A. Bruss, S. Laizāns, I. Krūmiņa, L. Karloviča, 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 “Bukaiši centrs”, Bukaišu pagasts, 

Tērvetes novads, 0,11 ha platībā, nomu ar 2020. gada 01. janvāri, nosakot: 

http://www.tervetesnovads.lv/
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1.1. zemes izmantošanas mērķi – personiskās palīgsaimniecības vajadzībām; 

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 31. oktobrī                                                                                       Nr. 136 

                                                                                                          (protokols Nr. 16, 8. §) 

 

Par zemes nomas līguma pagarināšanu 

 

 

Tērvetes novada dome, izskatot /Vārds Uzvārds/, /personas kods/, 2019. gada 27. septembra 

iesniegumu par zemes nomas līguma pagarināšanu uz iznomāto neapbūvēto, lauksaimniecībā 

izmantojamo zemes daļu “Laimdotu mazdārziņi”, Augstkalnes pagasts, Tērvetes novads, 

kadastra apzīmējums 4644 005 0389, 0,05 ha platībā, kura darbības termiņš beidzas 2019. gada 

01. novembrī, 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 24. oktobra lēmumu, atklāti vārdiski balsojot: PAR – 8 (D. 

Reinika, A. Bruss, S. Laizāns, I. Krūmiņa, L. Karloviča, 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 “Laimdotu mazdārziņi”, 

Augstkalnes pagasts, Tērvetes novads,  /kadastra numurs/, 0,05 ha platībā, nomu no 

02.11.2019, nosakot: 

1.1. zemes izmantošanas mērķi – personīgā palīgsaimniecība - mazdārziņš; 
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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; 

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 ” 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 31. oktobrī                                                                                       Nr. 137 

                                                                                                          (protokols Nr. 16, 9. §) 

 

Par zemes nomas līguma pagarināšanu 

 

 

Tērvetes novada dome, izskatot /Vārds Uzvārds/, /personas kods/, 2019. gada 04. oktobra 

iesniegumu par zemes nomas līguma pagarināšanu uz iznomāto neapbūvēto, lauksaimniecībā 

izmantojamo zemes daļu “Zelmeņu centrs”, Tērvetes pagasts, Tērvetes novads, /kadastra 

apzīmējums/, 0,19 ha platībā, kura darbības termiņš beidzas 2020. gada 01. janvārī, 

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 24. oktobra lēmumu, atklāti vārdiski balsojot: PAR – 8 (D. 

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

PRET – nav, ATTURAS – nav, NOLEMJ: 
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1. Pagarināt (slēgt jaunu) zemes nomas līgumu ar /Vārds Uzvārds/, /personas kods/, par 

Tērvetes novada pašvaldībai piekritīgās zemes vienības daļas “Zelmeņu centrs”, Tērvetes 

pagasts, Tērvetes novads, /kadastra numurs/, 0,19 ha platībā, nomu no 02.01.2020, 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; 

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 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 31. oktobrī                                                                                       Nr. 138 

                                                                                                          (protokols Nr. 16, 10. §) 

 

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

piešķiršanu 

 

 

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

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

lietošanas mērķa piešķiršanu. 

Izskatot iepriekš minēto ierosinājumu, Tērvetes novada dome konstatēja: 

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

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

apzīmējums/, /kadastra apzīmējums/, /kadastra apzīmējums/ un /kadastra apzīmējums/ ar to 

kopējo platību 12,55 ha. /Vārds Uzvārds/ īpašuma tiesības uz nekustamo īpašumu „Taigas”, 

Bukaiši, Bukaišu pagasts, Tērvetes novads, nostiprinātas Bukaišu pagasta /zemesgrāmatas 

nodalījuma numurs/. 

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

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

apzīmējums/  un piešķirt tai jaunu nosaukumu un zemes lietošanas mērķi, kā arī atdalīt divas 

zemes vienības ar /kadastra apzīmējums/ un /kadastra apzīmējums/, piešķirot tām jaunu 

nosaukumu un zemes lietošanas mērķi. 

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

likuma 8. panta nosacījumiem, zemes ierīcības projekta izstrāde zemes vienību ar /kadastra 

apzīmējums/, /kadastra apzīmējums/ un /kadastra apzīmējums/ atdalīšanai no nekustamā 

īpašuma „Taigas” nav nepieciešama. 

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

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

496 „Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas 

mērķu noteikšanas un maiņas kārtība”, Tautsaimniecības un attīstības komitejas 2019. gada 24. 

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

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

novada dome NOLEMJ: 
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1. Atdalīt no nekustamā īpašuma „Taigas”, Bukaiši, Bukaišu pagasts, Tērvetes novads, 

/kadastra numurs/, zemes vienību ar /kadastra apzīmējums/, 1,6 ha platībā, zemes vienību ar 

/kadastra apzīmējums/, 4,74 ha platībā un zemes vienību ar /kadastra apzīmējums/, 4,5 ha 

platībā. 

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

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

„Mazparks”, Bukaišu pagasts, Tērvetes novads, un visā tās platībā (1,6 ha) noteikt nekustamā 

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

(NĪLM kods – 0101).  

3. No nekustamā īpašuma „Taigas”, Bukaiši, Bukaišu pagasts, Tērvetes novads, /kadastra 

numurs/, atdalāmajām zemes vienībām ar /kadastra apzīmējums/ un /kadastra apzīmējums/ 

piešķirt jaunu nosaukumu – „Tundras”, Bukaišu pagasts, Tērvetes novads, un katrai zemes 

vienībai visā tās platībā (4,74 ha un 4,5 ha) noteikt 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 31. oktobrī                                                                                       Nr. 139 

                                                                                                          (protokols Nr. 16, 17. §) 

 

Par nekustamā īpašuma „Lejnieku senkapi” atsavināšanu 

 

 

Tērvetes novada dome ir izskatījusi Tērvetes novada domes Finanšu komitejas iesniegto 

lēmuma projektu par Tērvetes novada pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma „Lejnieku 

senkapi”, Tērvetes pagasts, Tērvetes novads, /kadastra numurs/, atsavināšanu. 

Izskatot augstāk minēto ierosinājumu, Tērvetes novada dome konstatēja: 

Saskaņā ar Zemgales rajona tiesas zemesgrāmatu nodaļas tiesneša lēmumu, Tērvetes 

novada pašvaldībai ir nostiprinātas īpašuma tiesības uz nekustamo īpašumu „Lejnieku senkapi”, 

Tērvetes pagasts, Tērvetes novads, sastāvoša no viena zemes vienības ar /kadastra apzīmējums/  

ar kopīgo platību 2,2 ha, par ko Tērvetes pagasta zemesgrāmatā atvērts /zemesgrāmatas 

nodalījuma numurs/ un izsniegta Zemesgrāmatu apliecība. 

Pašreiz nekustamais īpašums „Lejnieku senkapi”, Tērvetes pagasts, Tērvetes novads, 

saskaņā ar noslēgto zemes nomas līgumu, ir nodots nomas lietošanā /Vārds Uzvārds/, /personas 

kods/. 

Uz zemes vienības „Lejnieku senkapi”, Tērvetes pagasts, Tērvetes novads, ar /kadastra 

apzīmējums/, atrodas /Vārds Uzvārds/ piederošs, Tērvetes pagasta /zemesgrāmatas nodalījuma 

numurs/ reģistrēts, ēku (būvju) nekustamais īpašums „Meža Noras”, Tērvetes  pagasts, Tērvetes 

novads, /kadastra numurs/, kas sastāv no divām ēkām - aitu kūts ar /kadastra apzīmējums/  un 

šķūņa ar /kadastra apzīmējums/. 

2019. gada 10. septembrī Tērvetes novada dome ir saņēmusi /Vārds Uzvārds/ 

ierosinājumu atsavināt Tērvetes novada pašvaldībai piederošo nekustamo īpašumu „Lejnieku 

senkapi”, Tērvetes pagasts, Tērvetes novads, izsakot vēlmi nopirkt šo nekustamo īpašumu. 

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

noteikumiem, pašvaldības nekustamā īpašuma atsavināšanu var ierosināt zemesgrāmatā 

ierakstītas ēkas (būves) īpašnieks, ja viņš vēlas nopirkt zemesgabalu uz kura atrodas ēka (būve). 

Vadoties no augstāk minētajiem apstākļiem /Vārds Uzvārds/  ir tiesības ierosināt 

nekustamā īpašuma „Lejnieku senkapi”, Tērvetes pagasts, Tērvetes novads, atsavināšanu. 

 Ņemot vērā apstākli, ka minētais zemesgabals nav nepieciešams pašvaldības pastāvīgo 

funkciju izpildei, lai lietderīgāk rīkotos ar pašvaldības nekustamo īpašumu, kā visizdevīgākā 

pašvaldības rīcība ir atzīstama augstāk minētā nekustamā īpašuma atsavināšana.  
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Saskaņā ar Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 37. panta pirmās daļas 4. 

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

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

nosacīto cenu, ko nosaka atbilstoši Standartizācijas likumā paredzētajā kārtībā apstiprinātajiem 

Latvijas īpašuma vērtēšanas standartiem. 

 Saskaņā ar augstāk minētā zemes gabala 2019. gada 08. oktobrī veikto tirgus 

novērtējumu, ko atbilstoši Standartizācijas likumā paredzētajā kārtībā apstiprinātajiem Latvijas 

īpašuma vērtēšanas standartiem veicis SIA “INTERBALTIJA” vērtēšanas servisa  sertificēts 

nekustamo īpašumu vērtētājs Arnis Zeilis, profesionālās kvalifikācijas sertifikāts Nr. 23, 

nekustamā īpašuma „Lejnieku senkapi”, Tērvetes pagasts, Tērvetes novads, kadastra numurs 

4688 003 0145, tirgus vērtība ir noteikta 14 100,00 EUR (četrpadsmit tūkstoši viens simts euro 

00 centi) apmērā.  

Saskaņā Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma Pārejas noteikumu 11. punktu, 

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

sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likums, atsavināmā apbūvētā zemesgabala nosacītā cena 

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

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

Saskaņā ar  LR Valsts zemes dienesta Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas 

sistēmā norādītiem datiem nekustamā īpašuma „Lejnieku senkapi”, Tērvetes pagasts, Tērvetes 

novads, aktuālā kadastrālā vērtība 2019. gadā ir 4889,00 EUR (četri tūkstoši astoņi simti 

astoņdesmit deviņi euro 00 centi). 

Saskaņā ar  LR Valsts zemes dienesta Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas 

sistēmas datiem,  nekustamā īpašuma „Lejnieku senkapi”, Tērvetes pagasts, Tērvetes novads, 

kadastrālā vērtība uz 2007. gada 31. decembri nav nosakāma. 

Ievērojot minēto nekustamais īpašums „Lejnieku senkapi”, Tērvetes pagasts, Tērvetes 

novads, atsavināms par cenu 14 100,00 EUR (četrpadsmit tūkstoši viens simts euro 00 centi) 

apmērā. 

Ņemot vērā iepriekš norādīto un pamatojoties uz Publiskas personas mantas atsavināšanas 

likuma 4., 5., 8., 9., 10., 11. un 37. pantiem, Pārejas noteikumi 11. punktu, likuma “Par 

pašvaldībām” 21. panta pirmās daļas 17. punktu un LR Ministru kabineta 01.02.2011. 

noteikumiem Nr. 109 „Kārtība, kādā atsavināma publiskas personas manta”, 2019. gada 24. 

oktobra Finanšu komitejas lēmumu,  Tērvetes novada dome,  atklāti vārdiski balsojot: PAR – 8 

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

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

 

1. Atsavināt Tērvetes novada pašvaldībai piederošo nekustamo īpašumu „Lejnieku senkapi”, 

Tērvetes pagasts, Tērvetes novads, /kadastra numurs/, pārdodot to par nosacīto cenu 14 100 

EUR (četrpadsmit tūkstoši viens simts euro 00 centi) /Vārds Uzvārds/, /personas kods/. 

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

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

 

 

Domes priekšsēdētāja                                                                        D. Reinika 

 

 

 

 

 

http://pro.nais.lv/naiser/text.cfm?Ref=0103012002103132796&Req=0103012002103132796&Key=0103011998101432772&Hash=
http://pro.nais.lv/naiser/text.cfm?Ref=0103012002103132796&Req=0103012002103132796&Key=0103011998101432772&Hash=
http://pro.nais.lv/naiser/text.cfm?Ref=0103012002103132796&Req=0103012002103132796&Key=0103012005061632779&Hash=
http://pro.nais.lv/naiser/text.cfm?Ref=0103012002103132796&Req=0103012002103132796&Key=0103012005061632779&Hash=
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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 31. oktobrī                                                                                       Nr. 140 

                                                                                                          (protokols Nr. 16, 29. §) 

 

Par dzīvokļa īpašuma “Atpūtas “ - 4 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. 4, 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. 4, “Atpūtas”, Tērvetes pagasts, Tērvetes novads, sastāvošu no divu istabu 

dzīvokļa ar kopējo platību 53,1 m2, un pie dzīvokļa īpašuma piederošo kopīpašuma domājamo 

daļu 5310/96120 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. 4, “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. 

           2019. gada 07. oktobrī 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. 4, “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 3600,00 

EUR (trīs tūkstoši seši simti euro 00 centi) apmērā, bet aktuālā kadastrālā vērtība ir 1933 EUR 

(viens tūkstotis deviņi simti  trīsdesmit  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 24. oktobra  Finanšu komitejas 

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

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

ATTURAS - nav, NOLEMJ: 

 

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

Nr. 4, “Atpūtas”, Tērvetes pagasts, Tērvetes novads, pārdodot to par cenu 3600,00 EUR (trīs 

tūkstoši seši  simti euro 00 centi) /Vārds Uzvārds/, /personas kods/. 

            2. Noteikt, ka šis lēmums zaudē spēku, ja /Vārds Uzvārds/  līdz 2019. gada 02. decembrim 

nav veikusi pirkuma maksas nomaksu vai noslēgusi pirkuma līgumu ar Tērvetes novada 

pašvaldību saskaņā ar šī lēmuma 1. punkta noteikumiem. 

 

 

Domes priekšsēdētāja                                                                        D. Reinika 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://pro.nais.lv/naiser/text.cfm?Ref=0103012002103132796&Req=0103012002103132796&Key=0103011998101432772&Hash=
http://pro.nais.lv/naiser/text.cfm?Ref=0103012002103132796&Req=0103012002103132796&Key=0103011998101432772&Hash=
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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 31. oktobrī                                                                                       Nr. 141 

                                                                                                          (protokols Nr. 16, 30. §) 

 

Lietošanas mērķa un lietošanas mērķim piekrītošās platības noteikšana 

 

 

             Tērvetes novada dome, izskatot /Vārds Uzvārds/ iesniegumu ar lūgumu /Vārds Uzvārds/ 

piederošā nekustamā īpašuma “Lielruči”, Bukaišu pagasts, Tērvetes novads, /kadastra numurs/, 

sastāvā esošās zemes vienības ar /kadastra apzīmējums/, kopējā platība 30,20 ha, plānotai zemes 

vienības daļai 0,43 ha platībā noteikt zemes lietošanas mērķi un lietošanas mērķim piekrītošo platību, 

ievērojot Tērvetes novada pašvaldības teritorijas plānojuma dokumentus, pamatojoties uz likuma 

„Par pašvaldībām” 21. panta pirmās daļas 27. punktu un LR MK 20.06.2006. noteikumu Nr. 496 

„Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu 

noteikšanas un maiņas kārtība” 2.2., 4., 6., 16. un 35. punktiem, atklāti vārdiski balsojot: PAR - 8 (D. 

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

PRET - nav, ATTURAS - nav, NOLEMJ: 

 

1. Zemes vienības “Lielruči”, Bukaišu pagasts, Tērvetes novads, ar /kadastra apzīmējums/  

plānotai zemes vienības daļai 0,43 ha platībā (zemes vienības daļas izvietojuma skice lēmuma 

pielikumā) visā tās platībā noteikt nekustamā īpašuma lietošanas mērķi – lauksaimnieciska rakstura 

uzņēmumu apbūves zeme (NĪLM kods – 1003). 

2. Lēmums pārsūdzams viena mēneša laikā no lēmuma spēkā stāšanās dienas Administratīvās 

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

 

 

 

Domes priekšsēdētāja                                                                        D. Reinika 
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APSTIPRINĀTI 

 ar Tērvetes novada domes  

2019. gada 31. oktobra 

sēdes lēmumu (protokols Nr.16, 14. §) 

 

 

Noteikumi 

“Grozījums 2018. gada 29. novembra noteikumos 

 “Tērvetes novada pašvaldībai piekrītošo un piederošo neapbūvētu zemesgabalu 

iznomāšanas kārtība”” 

 
Izdoti saskaņā ar likuma “par pašvaldībām” 

41. panta pirmās daļas 2. punktu, Ministru kabineta 2018. gada 19. jūnija  

Noteikumiem Nr. 350 “Publiskas personas  

zemes nomas un apbūves tiesības noteikumi” 

 

Izdarīt Tērvetes novada domes 2018. gada 29. novembra noteikumos “Tērvetes 

novada pašvaldībai piekrītošo un piederošo neapbūvētu zemesgabalu iznomāšanas 

kārtība”, turpmāk tekstā - noteikumi, šādu grozījumu: 

 

Izteikt noteikumu 17. punktu šādā redakcijā: 

“17. „Nomas maksas aprēķina periods ir viens ceturksnis. Samaksa par pirmo un otro 

kalendārā gada ceturksni veicama līdz attiecīgā kalendārā gada 30. jūnijam, bet par trešo 

un ceturto kalendārā gada ceturksni veicama līdz attiecīgā gada 31. decembrim.”. 

 

 

Domes priekšsēdētāja                                                                        Dace Reinika 

 

 

 

 

APSTIPRINĀTI 

ar Tērvetes novada domes 

2019. gada 31. oktobra 

sēdes lēmumu (prot. Nr. 16, 15. §) 

 

 

Tērvetes novada pašvaldības nekustamā īpašuma  

„Tīsiņi”, 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 „Tīsiņi”, 

Augstkalnes pagasts, Tērvetes novads, izsoles kārtību, to dalībnieku tiesības, 

pienākumus un atbildību, ciktāl to neregulē LR spēkā esošie normatīvie akti. 
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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 12. decembra 

plkst. 14.00. 
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 „Tīsiņi”, Augstkalnes pagasts, Tērvetes 

novads, kadastra numurs 4644 001 0117, sastāvošs no vienas zemes vienības ar 

kadastra apzīmējumu  4644 001 0117, platība 1,41 ha. 

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

2.3. Nosacītā sākumcena – 11 100,00 EUR (vienpadsmit tūkstoši viens simts 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 11. 

novembra līdz 2019. gada 11. decembra 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” 28.1 panta 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;  

- 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” 28.1panta nosacījumiem; 

-  pilnvarojums, ja attiecīgās personas vārdā rīkojas pilnvarots pārstāvis. 

3.2.2. 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; 



53 

 

- 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 „Tīsiņi”, 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 500 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. 

 

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. 

 

 

Ar izsoles noteikumiem iepazinos ______________________________________ 

                                                       _______________________________________ 
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APSTIPRINĀTI 

ar Tērvetes novada domes 

2019. gada 31. oktobra 

sēdes lēmumu (prot. Nr. 16, 16. §) 

 

 

Tērvetes novada pašvaldības nekustamā īpašuma  

„Avenes”, Bukaišu 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 „Avenes”, 

Bukaišu 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 12. decembra 

plkst. 14.15. 
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 „Avenes”, Augstkalnes pagasts, 

Tērvetes novads, kadastra numurs 4656 006 0170, sastāvošs no vienas zemes vienības 

ar kadastra apzīmējumu  4656 006 0170, platība 3,05 ha. 

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

2.3. Nosacītā sākumcena – 21 300,00 EUR (divdesmit viens tūkstotis trīs 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 11. novembra līdz 

2019. gada 11. decembra 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; 
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- 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.  

- 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” 28.1panta nosacījumiem; 

-  pilnvarojums, ja attiecīgās personas vārdā rīkojas pilnvarots pārstāvis. 

3.2.2. 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 „Avenes”, Bukaišu 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 500 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.  
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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. 

 

 

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. 

 

 

Ar izsoles noteikumiem iepazinos ______________________________________ 

 

                                                       _______________________________________ 

 

                                                   

 

APSTIPRINĀTI 

ar Tērvetes novada domes 

2019. gada 31. oktobra 

sēdes lēmumu (prot. Nr. 16, 18. §) 

 

 

Tērvetes novada pašvaldības nekustamā īpašuma  

„Augļu dārzs”, 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 nekustamā īpašuma „Augļu 

dārzs”, 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 12. decembra 

plkst. 14.30. 
1.5. Izsolē var piedalīties jebkura rīcībspējīga fiziska vai juridiska persona, kas 

Noteikumu noteiktajā kārtībā ir reģistrējusies kā izsoles dalībnieks. 
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2. Informācija par izsoles priekšmetu 

 

2.1. Izsoles priekšmets – nekustamais īpašums „Augļu dārzs”, Tērvetes pagasts, 

Tērvetes novads, kadastra numurs 4688 005 0176, sastāvošs no vienas zemes vienības 

ar kadastra apzīmējumu  4688 005 0397, platība 3,6266 ha. 

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

2.3. Nosacītā sākumcena – 23 600,00 EUR (divdesmit trīs  tūkstoši seši 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 11. 

novembra līdz 2019. gada 11. decembra 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” 28.1 panta 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.  

- 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. 

3.2.2. 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 „Augļu dārzs”, Tērvetes pagasts. 
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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 500 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. 

 

 

 

 

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. 

 

 

     Ar izsoles noteikumiem iepazinos ______________________________________ 
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APSTIPRINĀTI 

ar Tērvetes novada domes 

2019. gada 31. oktobra 

sēdes lēmumu (prot. Nr. 16, 19. §) 

 

 

Tērvetes novada pašvaldības nekustamā īpašuma 

„Upītes 1”, 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 nekustamā īpašuma „Upītes 1”, 

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 12. decembra 

plkst. 14.45. 

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 „Upītes 1”, Tērvetes pagasts, 

Tērvetes novads, kadastra numurs 4688 005 0351, sastāvošs no vienas zemes vienības 

ar kadastra apzīmējumu  4688 005 0351, platība 1,58 ha. 

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

2.3. Nosacītā sākumcena – 12 200,00 EUR (divpadsmit  tūkstoši divi simti euro 00 

centi). 

2.4. Samaksas termiņi un kārtība – pilnā apmērā viena mēneša laikā no izsoles 

dienas.  
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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 11. 

novembra līdz 2019. gada 11. decembra 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.  

- 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” 28.1panta nosacījumiem; 

-  pilnvarojums, ja attiecīgās personas vārdā rīkojas pilnvarots pārstāvis. 

3.2.2. 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 „Upītes 1”, 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 parakstās par iepazīšanos ar 

Noteikumiem. 
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4.4. Izsoles dalībnieku vairāksolīšana notiek izsoles dalībnieku reģistrācijas 

saraksta kārtībā. 

4.5. Izsoles solis ir noteikts 500 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. 

 

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. 

 

Ar izsoles noteikumiem iepazinos ______________________________________ 
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APSTIPRINĀTI 

ar Tērvetes novada domes 

2019. gada 31. oktobra sēdes lēmumu 

(protokols Nr. 16, 26. §) 

 

 

     

Saistošie noteikumi Nr. 15 
Grozījumi Tērvetes novada domes 2019. gada 21. februāra saistošajos noteikumos 

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

 

Izdoti saskaņā ar  

likuma „Par pašvaldībām” 21. panta 2. punktu 

un likumu „Par pašvaldību budžetiem” 

 

 

 

Izdarīt Tērvetes novada domes 2019. gada 21. februāra saistošajos noteikumos 

Nr. 3 „Tērvetes novada pašvaldības budžets 2019. gadam” šādus grozījumus: 

 

1. Izteikt saistošo noteikumu 1. punktu šādā redakcijā: 

„1. Noteikt Tērvetes novada pašvaldības pamatbudžeta plānotos ieņēmumus 6 082 190 

euro apmērā”. 

2. Izteikt saistošo noteikumu 1. pielikumu jaunā redakcijā (1. pielikums). 

 

3. Izteikt saistošo noteikumu 2. punktu šādā redakcijā: 

„2. Noteikt Tērvetes novada pašvaldības pamatbudžeta plānotos izdevumus 6 720 366 

euro apmērā.” 

4. Izteikt saistošo noteikumu 2. pielikumu jaunā redakcijā (2. pielikums). 

 

 

 

Domes priekšsēdētāja      D. Reinika 
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1.pielikums 

Saistošajiem noteikumiem Nr. 15 

“Grozījumi Tērvetes novada domes  

2019. gada 21. februāra saistošajos noteikumos  

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

 

PAMATBUDŽETA IEŅĒMUMU TĀMES GROZĪJUMI 2019. GADAM 

 

Rādītāju nosaukumi 

Budžeta 

kategoriju 

kodi 

Apstiprināts 

2019. 

gadam uz 

30.08.2019 

Grozījumi 

(+/-) 

Precizēts 

2019. 

gadam 

EUR EUR EUR 

I IEŅĒMUMI - kopā   5907083,00 175107,00 6082190,00 

1 2 3 4 5 

IENĀKUMA NODOKĻI 1.0.0.0. 1851946,00 0,00 1851946,00 

  Ieņēmumi no iedzīvotāju ienākuma nodokļa   1.1.0.0. 1851946,00 0,00 1851946,00 

    Iedzīvotāju ienākuma nodoklis     1.1.1.0. 1851946,00 0,00 1851946,00 

ĪPAŠUMA NODOKĻI 4.0.0.0. 508193,00 0,00 508193,00 

  Nekustamā īpašuma nodoklis   4.1.0.0. 508193,00 0,00 508193,00 

    Nekustamā īpašuma nodoklis par zemi     4.1.1.0. 489462,00 0,00 489462,00 

    Nekustamā īpašuma nodoklis par ēkām     4.1.2.0. 10633,00 0,00 10633,00 

    Nekustamā īpašuma nodoklis par mājokļiem     4.1.3.0. 8098,00 0,00 8098,00 

IEŅĒMUMI NO UZŅĒMĒJDARBĪBAS UN 

ĪPAŠUMA 8.0.0.0. 1000,00 0,00 1000,00 

  Procentu ieņēmumi par depozītiem, kontu 

atlikumiem, valsts parāda vērtspapīriem un 

atlikto maksājumu   8.6.0.0. 1000,00 0,00 1000,00 

    Procentu ieņēmumi par atlikto maksājumu no vēl 

nesamaksātās pirkuma maksas daļas     8.6.4.0. 1000,00 0,00 1000,00 

VALSTS (PAŠVALDĪBU) NODEVAS UN 

KANCELEJAS NODEVAS 9.0.0.0. 3840,00 0,00 3840,00 

  Valsts nodevas, kuras ieskaita pašvaldību 

budžetā   9.4.0.0. 1500,00 0,00 1500,00 

    Valsts nodeva par apliecinājumiem un citu 

funkciju pildīšanu bāriņtiesās     9.4.2.0. 1100,00 0,00 1100,00 

    Valsts nodevas par laulības reģistrāciju, 

civilstāvokļa akta reģistra ieraksta aktualizēšanu vai 

atjaunošanu un atkārtotas civilstāvokļa aktu 

reģistrācijas apliecības izsniegšanu     9.4.5.0. 100,00 0,00 100,00 

    Pārējās valsts nodevas, kuras ieskaita pašvaldību 

budžetā     9.4.9.0. 300,00 0,00 300,00 

  Pašvaldību nodevas   9.5.0.0. 2340,00 0,00 2340,00 

    Pašvaldības nodeva par domes izstrādāto oficiālo 

dokumentu un apliecinātu to kopiju saņemšanu     9.5.1.1. 140,00 0,00 140,00 

    Pašvaldības nodeva par tirdzniecību publiskās 

vietās     9.5.1.4. 1400,00 0,00 1400,00 

    Pašvaldības nodeva par būvatļaujas saņemšanu     9.5.2.1. 700,00 0,00 700,00 

    Pārējās nodevas, ko uzliek pašvaldības     9.5.2.9. 100,00 0,00 100,00 

NAUDAS SODI UN SANKCIJAS 10.0.0.0. 7500,00 0,00 7500,00 

  Naudas sodi   10.1.0.0. 7500,00 0,00 7500,00 
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    Naudas sodi, ko uzliek pašvaldības 

    

10.1.4.0. 7500,00 0,00 7500,00 

PĀRĒJIE NENODOKĻU IEŅĒMUMI 12.0.0.0. 1500,00 0,00 1500,00 

  Dažādi nenodokļu ieņēmumi   12.3.0.0. 1500,00 0,00 1500,00 

    Citi dažādi nenodokļu ieņēmumi 

    

12.3.9.0. 1500,00 0,00 1500,00 

Ieņēmumi no valsts (pašvaldību) īpašuma 

iznomāšanas, pārdošanas un no nodokļu 

pamatparāda kapitalizācijas 13.0.0.0. 25200,00 16000,00 41200,00 

  Ieņēmumi no ēku un būvju īpašuma pārdošanas   13.1.0.0. 15000,00 0,00 15000,00 

  Ieņēmumi no zemes, meža īpašuma pārdošanas   13.2.0.0. 10000,00 16000,00 26000,00 

    Ieņēmumi no zemes īpašuma pārdošanas 

    

13.2.1.0. 10000,00 16000,00 26000,00 

  Ieņēmumi no valsts un pašvaldību kustamā 

īpašuma un mantas realizācijas   13.4.0.0. 200,00 0,00 200,00 

Valsts budžeta transferti 18.0.0.0. 1549767,00 158803,00 1708570,00 

  Pašvaldību saņemtie transferti no valsts 

budžeta   18.6.0.0. 1549767,00 158803,00 1708570,00 

    Pašvaldību saņemtie valsts budžeta transferti 

    

18.6.2.0. 433168,00 158803,00 591971,00 

    Pašvaldību no valsts budžeta iestādēm saņemtie 

transferti Eiropas Savienības politiku instrumentu 

un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības 

līdzfinansētajiem projektiem (pasākumiem) 

    

18.6.3.0. 749560,00 0,00 749560,00 

    Pašvaldību budžetā saņemtā dotācija no 

pašvaldību finanšu izlīdzināšanas fonda 

    

18.6.4.0. 321289,00 0,00 321289,00 

    Pašvaldību budžetā saņemtā speciālā dotācija FM 

rīk.488 

    

18.6.4.0.1 45750,00 0,00 45750,00 

Pašvaldību budžetu transferti 19.0.0.0. 645945,00 0,00 645945,00 

  Pašvaldību saņemtie transferti no citām 

pašvaldībām   19.2.0.0. 645945,00 0,00 645945,00 

Iestādes ieņēmumi 21.0.0.0. 1312192,00 304,00 1312496,00 

  Ieņēmumi no iestāžu sniegtajiem maksas 

pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi   21.3.0.0. 1312192,00 304,00 1312496,00 

    Ieņēmumi par dokumentu izsniegšanu un 

kancelejas pakalpojumiem 

    

21.3.7.0. 100,00 0,00 100,00 

    Ieņēmumi par nomu un īri 

    

21.3.8.0. 68390,00 0,00 68390,00 

    Ieņēmumi par pārējiem sniegtajiem maksas 

pakalpojumiem 

    

21.3.9.0. 1243702,00 304,00 1244006,00 
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2. pielikums 
Saistošajiem noteikumiem Nr. 15 

“Grozījumi Tērvetes novada domes  

2019. gada 21. februāra saistošajos noteikumos  

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

 

PAMATBUDŽETA IZDEVUMU TĀMES GROZĪJUMI 2019. GADAM 

 

Rādītāju nosaukumi 

Budžeta 

kategoriju 

kodi 

Apstiprināts 

2019. 

gadam uz 

29.08.2019 

Grozījumi 

(+/-) 

Precizēts 

2019. 

gadam 

EUR EUR EUR 

II IZDEVUMI - kopā   6545259,00 175107,00 6720366,00 

1 2 3 4 5 

Atlīdzība 1000 2824170,00 158803,00 2982973,00 

  Atalgojums   1100 2177218,00 127974,00 2305192,00 

    Mēnešalga     1110 2050808,00 127974,00 2178782,00 

    Piemaksas, prēmijas un naudas balvas     1140 124610,00 0,00 124610,00 

    Atalgojums fiziskajām personām uz tiesiskās 

attiecības regulējošu dokumentu pamata     1150 1800,00 0,00 1800,00 

  Darba devēja valsts sociālās 

apdrošināšanas obligātās iemaksas, pabalsti 

un kompensācijas   1200 646952,00 30829,00 677781,00 

    Darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas 

obligātās iemaksas     1210 559301,00 30829,00 590130,00 

    Darba devēja pabalsti, kompensācijas un citi 

maksājumi     1220 87651,00 0,00 87651,00 

Preces un pakalpojumi 2000 2285709,00 10355,00 2296064,00 

  Mācību, darba un dienesta komandējumi, 

darba braucieni   2100 8663,00 -330,00 8333,00 

    Iekšzemes mācību, darba un dienesta 

komandējumi, darba braucieni     2110 2678,00 -330,00 2348,00 

    Ārvalstu mācību, darba un dienesta 

komandējumi, darba braucieni     2120 5985,00 0,00 5985,00 

  Pakalpojumi   2200 1075180,00 4344,00 1079524,00 

    Izdevumi par sakaru pakalpojumiem     2210 11544,00 0,00 11544,00 

    Izdevumi par komunālajiem pakalpojumiem     2220 240462,00 14500,00 254962,00 

    Iestādes administratīvie izdevumi un ar 

iestādes darbības nodrošināšanu     2230 92668,00 14340,00 107008,00 

    Remontdarbi un iestāžu uzturēšanas 

pakalpojumi (izņemot kapitālo remontu)     2240 550229,00 700,00 550929,00 

    Informācijas tehnoloģiju pakalpojumi     2250 15737,00 0,00 15737,00 

    Īre un noma     2260 6000,00 -400,00 5600,00 

    Citi pakalpojumi     2270 152540,00 -24796,00 127744,00 

    Maksājumi par parāda apkalpošanu un 

komisijas maksas par izmantotajiem 

atvasinātajiem finanšu instrumentiem     2280 6000,00 0,00 6000,00 

  Krājumi, materiāli, energoresursi, preces, 

biroja preces un inventārs, kurus neuzskaita 

kodā 5000   2300 984236,00 5591,00 989827,00 
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    Izdevumi par precēm iestādes darbības 

nodrošināšanai     2310 129991,00 4691,00 134682,00 

    Kurināmais un enerģētiskie materiāli     2320 159318,00 0,00 159318,00 

    Zāles, ķimikālijas, laboratorijas preces, 

medicīniskās ierīces, medicīniskie instrumenti, 

laboratorijas dzīvnieki un to uzturēšana     2340 27609,00 0,00 27609,00 

    Kārtējā remonta un iestāžu uzturēšanas 

materiāli     2350 65643,00 900,00 66543,00 

    Valsts un pašvaldību aprūpē un apgādē 

esošo personu uzturēšana     2360 590254,00 0,00 590254,00 

    Mācību līdzekļi un materiāli     2370 9401,00 0,00 9401,00 

    Pārējās preces     2390 2020,00 0,00 2020,00 

  Izdevumi periodikas iegādei   2400 4945,00 0,00 4945,00 

  Budžeta iestāžu nodokļu, nodevu un 

sankciju maksājumi   2500 212685,00 750,00 213435,00 

    Budžeta iestāžu nodokļu un nodevu 

maksājumi     2510 212685,00 750,00 213435,00 

Subsīdijas un dotācijas 3000 10254,00 0,00 10254,00 

  Subsīdijas un dotācijas komersantiem, 

biedrībām un nodibinājumiem   3200 10254,00 0,00 10254,00 

    Valsts un pašvaldību budžeta dotācija 

komersantiem, biedrībām, nodibinājumiem un 

fiziskām personām     3260 10254,00 0,00 10254,00 

Pamatkapitāla veidošana 5000 1169622,00 5949,00 1175571,00 

  Nemateriālie ieguldījumi   5100 43587,00 0,00 43587,00 

    Attīstības pasākumi un programmas     5110 5250,00 0,00 5250,00 

    Licences, koncesijas un patenti, preču zīmes 

un līdzīgas tiesības     5120 90,00 0,00 90,00 

    Pārējie nemateriālie ieguldījumi     5130 14944,00 0,00 14944,00 

    Nemateriālo ieguldījumu izveidošana     5140 23303,00 0,00 23303,00 

  Pamatlīdzekļi   5200 1126035,00 5949,00 1131984,00 

    Zeme un būves     5210 5000,00 3530,00 8530,00 

    Tehnoloģiskās iekārtas un mašīnas     5220 4290,00 0,00 4290,00 

    Pārējie pamatlīdzekļi     5230 196534,00 -1397,00 195137,00 

    Pamatlīdzekļu izveidošana un nepabeigtā 

būvniecība     5240 11927,00 3816,00 15743,00 

    Kapitālais remonts un rekonstrukcija     5250 908284,00 0,00 908284,00 

Sociālie pabalsti 6000 129898,00 0,00 129898,00 

  Pensijas un sociālie pabalsti naudā   6200 106888,00 0,00 106888,00 

    Valsts un pašvaldību nodarbinātības pabalsti 

naudā     6240 10488,00 0,00 10488,00 

    Pašvaldību sociālā palīdzība iedzīvotājiem 

naudā     6250 23300,00 0,00 23300,00 

    Pabalsts garantētā minimālā ienākumu 

līmeņa nodrošināšanai naudā     6260 3000,00 0,00 3000,00 

    Dzīvokļa pabalsts naudā     6270 8900,00 0,00 8900,00 

    Valsts un pašvaldību budžeta maksājumi     6290 61200,00 0,00 61200,00 

  Sociālie pabalsti natūrā   6300 480,00 0,00 480,00 

    Pašvaldību sociālā palīdzība iedzīvotājiem 

natūrā     6320 180,00 0,00 180,00 

    Dzīvokļa pabalsts natūrā     6360 300,00 0,00 300,00 
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  Pārējie klasifikācijā neminētie maksājumi 

iedzīvotājiem natūrā un kompensācijas   6400 22530,00 0,00 22530,00 

    Pašvaldības pirktie sociālie pakalpojumi 

iedzīvotājiem     6410 1080,00 0,00 1080,00 

    Naudas balvas, izdevumi pašvaldību 

brīvprātīgo iniciatīvu izpildei natūrā un naudā     6420 21450,00 0,00 21450,00 

Transferti, uzturēšanas izdevumu transferti, 

pašu resursu maksājumi, starptautiskā 

sadarbība 7000 125606,00 0,00 125606,00 

  Pašvaldību transferti un uzturēšanas 

izdevumu transferti   7200 125606,00 0,00 125606,00 

    Pašvaldību transferti citām pašvaldībām     7210 123106,00 0,00 123106,00 

    Pašvaldību uzturēšanas izdevumu transferti 

valsts budžeta daļēji finansētām atvasinātajām 

publiskajām personām, budžeta nefinansētām 

iestādēm     7270 2500,00 0,00 2500,00 

 

            Domes priekšsēdētāja                                                                   Dace Reinika 

 

 

 

 

PASKAIDROJUMA RAKSTS 

 

Tērvetes novada pašvaldības 2019. gada 31. oktobra saistošajiem noteikumiem 

Nr. 15 „Grozījumi Tērvetes novada domes 2019. gada 21. februāra saistošajos 

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

 

 

Pamatojoties uz Tērvetes novada pašvaldības (turpmāk - Pašvaldība) budžeta 

izpildes analīzi uz 2019. gada 31. oktobri Pašvaldības 2019. gada budžeta grozījumos 

apkopoti sekojoši grozījumu priekšlikumi: 

 precizēti Pašvaldības plānotie valsts budžeta transferti noteiktam mērķim; 

 Precizēti pārējie nenodokļu ieņēmumi 

 precizēti izdevumi pamatbudžetā atbilstoši funkcionālajām un ekonomiskajām 

kategorijām. 

 

1. Pamatbudžets 

 

1.1. Ieņēmumu prognoze kopumā palielināta par 175 107 euro. 

 

Tabula nr. 1.1.1. Pašvaldības ieņēmumu izmaiņas 2019. gada 31. oktobra grozījumos 

Rādītāju nosaukumi 

Budžeta 

kategoriju 

kodi 

Apstiprināts 

2019. gadam 

uz 30.08 

Grozījumi 

(+/-) 

Precizētais 

2019. gada 

budžets 

EUR EUR EUR 

I IEŅĒMUMI - kopā   5907083,00 175107,00 6082190,00 

   Budžeta ieņēmumi   4040245,00 174803,00 4215048,00 

    Ieņēmumi no valsts (pašvaldību) īpašuma 

iznomāšanas, pārdošanas un no nodokļu 

pamatparāda kapitalizācijas 13.0.0.0. 25200,00 16000,00 41200,00 

      Ieņēmumi no zemes, meža īpašuma 

pārdošanas   13.2.0.0. 10000,00 16000,00 26000,00 
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        Ieņēmumi no zemes īpašuma 

pārdošanas     13.2.1.0. 10000,00 16000,00 26000,00 

    Valsts budžeta transferti 18.0.0.0. 1546766,00 158803,00 1705569,00 

      Pašvaldību saņemtie transferti no valsts 

budžeta   18.6.0.0. 1546766,00 158803,00 1705569,00 

        Pašvaldību saņemtie valsts budžeta 

transferti     18.6.2.0. 430167,00 158803,00 588970,00 

          Pašvaldību saņemtie valsts budžeta 

transferti noteiktam mērķim - pedagogu 

atalgojumam 

      

18.6.2.0.1 280752,00 127394,00 408146,00 

          Pašvaldību saņemtie valsts budžeta 

transferti noteiktam mērķim - 5-6 gadīgo 

apmacībai 

      

18.6.2.0.2 39664,00 24340,00 64004,00 

          Pašvaldību saņemtie valsts budžeta 

transferti noteiktam mērķim - interešu 

izglītībai 

      

18.6.2.0.3 15316,00 7069,00 22385,00 

  15 Kultūras nams   2797,00 304,00 3101,00 

    Iestādes ieņēmumi 21.0.0.0. 2797,00 304,00 3101,00 

      Ieņēmumi no iestāžu sniegtajiem maksas 

pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi   21.3.0.0. 2797,00 304,00 3101,00 

        Ieņēmumi par pārējiem sniegtajiem 

maksas pakalpojumiem     21.3.9.0. 2680,00 304,00 2984,00 

          Ieņēmumi par biļešu realizāciju       21.3.9.3. 2680,00 304,00 2984,00 

 

 

Ieņēmumi palielināti: 

 par 16 000 EUR ieņēmumi no zemes īpašumu pārdošanas 

 par 127 394 EUR vispārizglītojošo pamatizglītības un vidējās izglītības 

programmu īstenošanai Augstkalnes vidusskolā un Annas Brigaderes 

pamatskolā, valsts piešķirtā mērķdotācija 

 par 24340 EUR pirmsskolas izglītības programmu bērniem no piecu gadu 

vecuma īstenošanai PIG Zvaniņi un PIG Sprīdītis, valsts piešķirtā 

mērķdotācija 

 par 7069 EUR interešu izglītības programmu īstenošanai Augstkalnes 

vidusskolā un Annas Brigaderes pamatskolā, valsts piešķirtā mērķdotācija 

 par 304 EUR no biļešu realizācijas Tērvetes kultūras namā 

 

1.2. Izdevumi 

Budžeta izdevumu daļā precizēti izdevumi un Pašvaldības finansējums pa 

funkcionālajām kategorijām un ekonomiskās klasifikācijas kodiem, kopumā izdevumus 

palielinot par 175 107 euro. Izdevumu finansēšana paredzēta ar papildus saņemtajiem 

ieņēmumiem.  

 

 

 

 

Tabula nr. 1.2.1. Pašvaldības izdevumu izmaiņas 2019. gada 31. oktobra grozījumos 

Rādītāju nosaukumi 

Budžeta 

kategoriju 

kodi 

Apstiprināts 

2019. 

gadam uz 

30.08 

Grozījumi 

(+/-) 

Precizētais 

2019. gada 

budžets 

EUR EUR EUR 
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II IZDEVUMI - kopā   6545259,00 175107,00 6720366,00 

  11 Brigaderes sk.v.fin   146631,00 75298,00 221929,00 

    Atlīdzība 1000 143626,00 75298,00 218924,00 

      Atalgojums   1100 115989,00 60680,00 176669,00 

        Mēnešalga     1110 115989,00 60680,00 176669,00 

          Pārējo darbinieku mēnešalga - 

pedagogiem       11191 115989,00 60680,00 176669,00 

      Darba devēja valsts sociālās 

apdrošināšanas obligātās iemaksas, pabalsti 

un kompensācijas   1200 27637,00 14618,00 42255,00 

        Darba devēja valsts sociālās 

apdrošināšanas obligātās iemaksas     1210 27637,00 14618,00 42255,00 

  13 Augstkalnes sk.v.fin   196222,00 83505,00 279727,00 

    Atlīdzība 1000 192016,00 83505,00 275521,00 

      Atalgojums   1100 155091,00 67294,00 222385,00 

        Mēnešalga     1110 155091,00 67294,00 222385,00 

          Pārējo darbinieku mēnešalga - 

pedagogiem       11191 155091,00 67294,00 222385,00 

      Darba devēja valsts sociālās 

apdrošināšanas obligātās iemaksas, pabalsti 

un kompensācijas   1200 36925,00 16211,00 53136,00 

        Darba devēja valsts sociālās 

apdrošināšanas obligātās iemaksas     1210 36925,00 16211,00 53136,00 

  15 Kultūras nams   187300,00 304,00 187604,00 

    Preces un pakalpojumi 2000 114921,00 -1330,00 113591,00 

      Mācību, darba un dienesta komandējumi, 

darba braucieni   2100 430,00 -330,00 100,00 

        Iekšzemes mācību, darba un dienesta 

komandējumi, darba braucieni     2110 430,00 -330,00 100,00 

          Pārējie komandējumu un darba 

braucienu izdevumi       2112 370,00 -330,00 40,00 

      Pakalpojumi   2200 98137,00 -3560,00 94577,00 

        Iestādes administratīvie izdevumi un ar 

iestādes darbības nodrošināšanu     2230 3654,00 -660,00 2994,00 

          Administratīvie izdevumi un 

sabiedriskās attiecības       2231 220,00 0,00 220,00 

          Izdevumi par transporta 

pakalpojumiem       2233 1000,00 -600,00 400,00 

          Normatīvajos aktos noteiktie darba 

devēja veselības izdevumi darba ņēmējiem       2234 160,00 -60,00 100,00 

          Ēku, būvju un telpu kārtējais remonts       2241 55000,00 -2000,00 53000,00 

          Iekārtas, inventāra un aparatūras 

remonts, tehniskā apkalpošana       2243 500,00 2000,00 2500,00 

        Īre un noma     2260 1840,00 -400,00 1440,00 

          Iekārtu, aparatūras un inventāra īre un 

noma       2264 1300,00 -400,00 900,00 

        Citi pakalpojumi     2270 34258,00 -2500,00 31758,00 

          Pārējie iepriekš neklasificētie 

pakalpojumu veidi       2279 34258,00 -2500,00 31758,00 

      Krājumi, materiāli, energoresursi, preces, 

biroja preces un inventārs, kurus neuzskaita 

kodā 5000   2300 16354,00 2560,00 18914,00 
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        Izdevumi par precēm iestādes darbības 

nodrošināšanai     2310 13054,00 2560,00 15614,00 

          Inventārs       2312 11418,00 2560,00 13978,00 

    Pamatkapitāla veidošana 5000 0,00 1634,00 1634,00 

      Pamatlīdzekļi   5200 0,00 1634,00 1634,00 

        Pārējie pamatlīdzekļi     5230 0,00 1634,00 1634,00 

          Pārējie iepriekš neklasificētie 

pamatlīdzekļi       5239 0,00 1634,00 1634,00 

  27 Ugunsdzēs.dienests   249287,00 8700,00 257987,00 

    Preces un pakalpojumi 2000 70198,00 11731,00 81929,00 

      Pakalpojumi   2200 4950,00 8700,00 13650,00 

        Remontdarbi un iestāžu uzturēšanas 

pakalpojumi (izņemot kapitālo remontu)     2240 2100,00 8700,00 10800,00 

          Ēku, būvju un telpu kārtējais remonts       2241 0,00 8700,00 8700,00 

      Krājumi, materiāli, energoresursi, preces, 

biroja preces un inventārs, kurus neuzskaita 

kodā 5000   2300 4185,00 3031,00 7216,00 

        Izdevumi par precēm iestādes darbības 

nodrošināšanai     2310 3225,00 2131,00 5356,00 

          Inventārs       2312 3000,00 2131,00 5131,00 

        Kārtējā remonta un iestāžu uzturēšanas 

materiāli     2350 160,00 900,00 1060,00 

    Pamatkapitāla veidošana 5000 170127,00 -3031,00 167096,00 

      Pamatlīdzekļi   5200 166305,00 -3031,00 163274,00 

        Pārējie pamatlīdzekļi     5230 10700,00 -3031,00 7669,00 

          Pārējie iepriekš neklasificētie 

pamatlīdzekļi       5239 10700,00 -3031,00 7669,00 

  28 Līdzekļi neparedz.g.   60114,00 -23296,00 36818,00 

    Preces un pakalpojumi 2000 60114,00 -23296,00 36818,00 

      Pakalpojumi   2200 60114,00 -23296,00 36818,00 

        Citi pakalpojumi     2270 60114,00 -23296,00 36818,00 

          Pašvaldību līdzekļi neparedzētiem 

gadījumiem       2275 60114,00 -23296,00 36818,00 

  30 Labiekārtošana   368286,00 4000,00 372286,00 

    Preces un pakalpojumi 2000 66653,00 4000,00 70653,00 

      Pakalpojumi   2200 33070,00 4000,00 37070,00 

        Izdevumi par komunālajiem 

pakalpojumiem     2220 7950,00 8000,00 15950,00 

          Izdevumi par elektroenerģiju       2223 4940,00 8000,00 12940,00 

        Remontdarbi un iestāžu uzturēšanas 

pakalpojumi (izņemot kapitālo remontu)     2240 22930,00 -4000,00 18930,00 

          Ēku, būvju un telpu kārtējais remonts       2241 13021,00 -4000,00 9021,00 

  35 Atkritumu savākšana   22000,00 6500,00 28500,00 

    Preces un pakalpojumi 2000 22000,00 6500,00 28500,00 

      Pakalpojumi   2200 22000,00 6500,00 28500,00 

        Izdevumi par komunālajiem 

pakalpojumiem     2220 22000,00 6500,00 28500,00 

          Izdevumi par atkritumu savākšanu, 

izvešanu no apdzīvotām vietām un 

teritorijām ārpus apdzīvotām vietām un 

atkritumu utilizāciju       2224 22000,00 6500,00 28500,00 
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  37 Ielu apgaismojums   15028,00 280,00 15308,00 

    Preces un pakalpojumi 2000 15028,00 -3250,00 11778,00 

      Pakalpojumi   2200 14008,00 -4000,00 10008,00 

        Remontdarbi un iestāžu uzturēšanas 

pakalpojumi (izņemot kapitālo remontu)     2240 6640,00 -4000,00 2640,00 

          Ēku, būvju un telpu kārtējais remonts       2241 6640,00 -4000,00 2640,00 

      Budžeta iestāžu nodokļu, nodevu un 

sankciju maksājumi   2500 0,00 750,00 750,00 

        Budžeta iestāžu nodokļu un nodevu 

maksājumi     2510 0,00 750,00 750,00 

          Budžeta iestāžu pievienotās vērtības 

nodokļa maksājumi       2512 0,00 750,00 750,00 

    Pamatkapitāla veidošana 5000 0,00 3530,00 3530,00 

      Pamatlīdzekļi   5200 0,00 3530,00 3530,00 

        Zeme un būves     5210 0,00 3530,00 3530,00 

          Inženierbūves       5218 0,00 3530,00 3530,00 

  45 Objektu privatizāc.   7000,00 16000,00 23000,00 

    Preces un pakalpojumi 2000 7000,00 16000,00 23000,00 

      Pakalpojumi   2200 7000,00 16000,00 23000,00 

        Iestādes administratīvie izdevumi un ar 

iestādes darbības nodrošināšanu     2230 7000,00 15000,00 22000,00 

          Auditoru, tulku pakalpojumi, 

izdevumi par iestāžu pasūtītajiem 

pētījumiem       2232 0,00 4150,00 4150,00 

          Pārējie iestādes administratīvie 

izdevumi       2239 7000,00 10850,00 17850,00 

        Citi pakalpojumi     2270 0,00 1000,00 1000,00 

          Pārējie iepriekš neklasificētie 

pakalpojumu veidi       2279 0,00 1000,00 1000,00 

  98 Autoceļš Te-8 Mālzemnieku- Īkšķīši   0,00 3816,00 3816,00 

    Pamatkapitāla veidošana 5000 0,00 3816,00 3816,00 

      Pamatlīdzekļi   5200 0,00 3816,00 3816,00 

        Pamatlīdzekļu izveidošana un 

nepabeigtā būvniecība     5240 0,00 3816,00 3816,00 

 

 

 

 

Izdevumi palielināti: 

 par 127 394 EUR pedagogu algām vispārizglītojošo pamatizglītības un 

vidējās izglītības programmu īstenošanai Augstkalnes vidusskolā un Annas 

Brigaderes pamatskolā; 

 par 24 340 EUR pedagogu algām pirmsskolas izglītības programmu bērniem 

no piecu gadu vecuma īstenošanai PIG Zvaniņi un PIG Sprīdītis; 

 par 7069 EUR pedagogu algām interešu izglītības programmu īstenošanai 

Augstkalnes vidusskolā un Annas Brigaderes pamatskolā; 

 par 304 EUR inventāra iegādei Tērvetes kultūras namam; 

 par 16 000 EUR papildu nepieciešamais finansējums pašvaldības NĪ 

nodošanai atsavināšanai (novērtēšana, inventarizācijas, īpašumu 

uzmērīšana,  Zemesgrāmatas) . 
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No Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem: 

 280 EUR papildu finansējums auto stāvlaukuma apgaismojuma izbūvei pie 

PIG Sprīdītis; 

 3816 EUR autoceļa Te-8 tehniskā projekta izstrādei;  

 4700 EUR papildu nepieciešamais finansējums par elektrības gaisvada 

līnijas pārbūvi pie ugunsdzēsēju depo;  

 6500 EUR papildu nepieciešamais finansējums atkritumu savākšanas 

izmaksu priekšfinansēšanai   Kroņauces ciemā; 

 8000 EUR papildu nepieciešamais finansējums maksājumu veikšanai par 

patērēto elektroenerģiju. 

 

 

 

Struktūrvienībai Kultūras nams  nepieciešamā inventāra iegādei veikta izdevumu 

pārdale starp ekonomiskās klasifikācijas kodiem. Struktūrvienībai Ugunsdzēsības 

dienests nepieciešamā inventāra un materiālu iegādei veikta izdevumu pārdale starp 

ekonomiskās klasifikācijas kodiem. 

 

 

Domes priekšsēdētāja              D. Reinika 

 

 

 


