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LATVIJAS REPUBLIKA 

TĒRVETES NOVADA DOME 
Reģ.Nr.90001465562 

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

e-pasts: tervetesnd@tervetesnd.lv 
 

 

TĒRVETES NOVADA TĒRVETES PAGASTĀ 

 

 

ĀRKĀRTAS SĒDES  PROTOKOLS 

 

 

16.12.2019.                                                                                                         Nr. 20 

 

 

Tērvetes novads, Zelmeņi 

Sēde sasaukta  plkst. 14.00 

Sēde atklāta plkst. 14.00 

 

       

DARBA KĀRTĪBĀ 

 

1. Par likumprojektu “Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likums” 

2. Par nekustamā īpašuma „Atpūtas” - 9, Tērvetes pagasts, Tērvetes novads, otro izsoli 

 

 

Sēdi vada domes priekšsēdētāja Dace Reinika 

Sēdi protokolē lietvede Santa Hibšmane 

 

 

Sēdē piedalās: Dace Reinika, Arvīds Bruss, Ieva Krūmiņa, Linda Karloviča, Dzintra Sirsone, 

Madara Darguža, Ainārs Miķelsons, Indriķis Vēveris 

 

Sēdē nepiedalās: Sandris Laizāns - attaisnojošu iemeslu dēļ 

 

Piedalās pašvaldības darbinieki: Domes izpilddirektors Māris Berlands, datortīklu 

administrators Aivars Narvaišs 

 

Domes priekšsēdētāja aicina apstiprināt darba kārtību ar 2 jautājumiem 

 

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

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

novada dome NOLEMJ: 
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Apstiprināt darba kārtību ar 2 jautājumiem 

 

DARBA KĀRTĪBĀ 

 

1. Par likumprojektu “Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likums” 

2. Par nekustamā īpašuma „Atpūtas” - 9, Tērvetes pagasts, Tērvetes novads, otro izsoli 

 

 

1. paragrāfs 

Par likumprojektu “Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likums” 

D. Reinika 

 

      

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

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

novada dome NOLEMJ: 

 

     Pieņemt lēmumu Nr. 149 “Par likumprojektu “Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu 

likums”” 

 

 

2. paragrāfs 
Par nekustamā īpašuma „Atpūtas” - 9, Tērvetes pagasts, 

Tērvetes novads, otro izsoli 

D. Reinika 

 

 Tērvetes novada dome ir izskatījusi iesniegto lēmuma projektu par Tērvetes novada 

pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma „Atpūtas” - 9, Tērvetes pagasts, Tērvetes novads, 

otrās izsoles rīkošanu. 

Izskatot augstāk minēto lēmuma projektu, Tērvetes novada dome konstatēja: 

Saskaņā ar Tērvetes novada domes 2019. gada 26. septembra sēdes lēmumu „Par 

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

novada dome ir nolēmusi atsavināt nekustamo īpašumu „Atpūtas” - 9, Tērvetes pagasts, 

Tērvetes novads, pārdodot to atklātā mutiskā izsolē ar augšupejošu soli ar apstiprināto izsoles 

nosacīto sākumcenu 3800,00 EUR apmērā.  

Noteiktajā termiņā netika reģistrēts neviens izsoles dalībnieks. 

Saskaņā ar Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 31. panta pirmo daļu, ja 

neviens pircējs nav pārsolījis izsoles sākumcenu vai arī nosolītājs nav samaksājis nosolīto 

cenu, izsole ar augšupejošu soli atzīstama par nenotikušu. 

Saskaņā ar Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 32. panta pirmās daļas 1. 

punktu, ja nekustamā īpašuma pirmajā izsolē neviens nav pārsolījis izsoles sākumcenu, var 

rīkot otro izsoli ar augšupejošu soli, kurā institūcija, kas organizē nekustamā īpašuma 

atsavināšanu, var pazemināt izsoles sākumcenu ne vairāk kā par 20 procentiem. 

  Ņemot vērā norādītos lietas faktiskos apstākļus un juridisko argumentāciju, papildus 

pamatojoties uz Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 4., 5., 8., 9., 10. un 11. pantu,  

likuma „Par pašvaldībām” 21. pantu un LR MK 01.02.2011. noteikumiem nr. 109 “Kārtība, 

kādā atsavināma publiskas personas manta”, Tērvetes novada dome, atklāti vārdiski balsojot: 

PAR 8 – (D. Reinika, A. Bruss, I. Krūmiņa, L. Karloviča, Dz. Sirsone, M. Darguža, A. 

Miķelsons, I. Vēveris), PRET – nav, ATTURAS – nav NOLEMJ: 
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1. Atzīt par nenotikušu nekustamā īpašuma „Atpūtas” - 9, Tērvetes pagasts, Tērvetes 

novads, pirmo izsoli. 

2. Rīkot otro mutisko izsoli ar augšupejošu soli Tērvetes novada pašvaldībai 

piederošajam nekustamajam īpašumam „Atpūtas” - 9, Tērvetes pagasts, Tērvetes novads, 

sastāvošu no trīs istabu dzīvokļa 71,9 m2 platībā un pie dzīvokļa īpašuma piederošām 

kopīpašuma 7190/96120 domājamām daļām no daudzdzīvokļu mājas, kadastra apzīmējums 

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

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

izsoles noteikumus (lēmuma pielikums), nosakot otrās izsoles nosacīto sākumcenu 3100,00 

EUR (trīs tūkstoši viens simts euro centi) apmērā. 

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

izsoles komisiju sekojošā sastāvā:   

                                      1) izsoles komisijas priekšsēdētājs -     

                                           Tērvetes novada pašvaldības izpilddirektors Māris Berlands; 

                                      2) izsoles komisijas locekļi –  

                                          Tērvetes novada pašvaldības jurists Ivars Gorskis,                                                                       

                                          Tērvetes novada pašvaldības ekonomiste Sandra Latiša.                                       

5. Publicēt sludinājumu par Tērvetes novada pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma 

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

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

informatīvajā izdevumā „Laikam līdzi”. 

 

 

Sēdi slēdz plkst.14.20 

 

Sēdes vadītāja                                                                                                D. Reinika 

 

 

Protokola parakstīšanas datums 16.12.2019. 

 

 

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 16. decembrī                                                                                       Nr. 149 

                                                                                                          (protokols Nr. 20, 1. §) 

 

Par likumprojektu “Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likums” 

 

         Saeima 1. lasījumā ir pieņēmusi likumprojektu “Administratīvo teritoriju un apdzīvoto 

vietu likums” un 2019. gada 7. novembrī ir izveidojusi Administratīvi teritoriālās reformas 

komisiju, kura savā 2019. gada 25. novembra vēstulē Nr. 11.9/19-1-13/19 ir aicinājusi visas 

pašvaldības iesniegt komisijai viedokli domes lēmuma formā par likumprojektu 

“Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likums” līdz 2019. gada 18. decembrim. 

 Saeima 2019. gada 21. martā, ņemot vērā nepieciešamību turpināt administratīvi 

teritoriālo reformu, nolēmusi turpināt 1998. gadā iesākto teritoriālo reformu un līdz 

2021. gadam izveidot ekonomiski attīstīties spējīgas administratīvās teritorijas ar vietējām 

pašvaldībām, kas spēj nodrošināt tām likumos noteikto autonomo funkciju izpildi salīdzināmā 

kvalitātē un pieejamībā un sniedz iedzīvotājiem kvalitatīvus pakalpojumus par samērīgām 

izmaksām.  

 2019. gada 21. marta Saeimas paziņojumā norādīts, ka Ministru kabinets pēc 

konceptuālā ziņojuma sagatavošanas par administratīvi teritoriālo iedalījumu un 

konsultācijām ar pašvaldībām saskaņā ar Eiropas vietējo pašvaldību hartas 5. pantu izstrādā 

un līdz 2019. gada 1. decembrim iesniedz Saeimai atbilstoši Saeimas lēmumā norādītajiem 

punktiem sagatavotu likumprojektu. 

 Tērvetes novada dome (turpmāk tekstā – Dome), izvērtējot likumprojektu 

“Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likums” (turpmāk tekstā – ATL), konstatē un 

secina, ka: 

 

[1] Izstrādājot ATL  jāņem vērā Tērvetes novada iedzīvotāju viedoklis un 

attieksme pret gaidāmo reformu.  
Eiropas vietējo pašvaldību hartas 5. pants nosaka, ka vietējās varas teritoriju robežu 

izmaiņas nav atļauts izdarīt bez iepriekšējas konsultēšanās ar attiecīgo vietējo varu, pēc 

iespējas ar referenduma palīdzību, kur tas ir likumīgi atļauts. 
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Tādēļ nolūkā noskaidrot Tērvetes novada iedzīvotāju viedokli par Vides aizsardzības 

un reģionālās attīstības ministrijas (turpmāk tekstā – VARAM) virzīto teritoriālās reformas 

modeli, pamatojoties uz 2019. gada 1. jūlija domes ārkārtas sēdes lēmumu, tika organizētas 

Tērvetes novada iedzīvotāju aptaujas ar mērķi noskaidrot novada iedzīvotāju viedokli par 

iespējamo Tērvetes novada pievienošanu citām administratīvajām teritorijām. Iedzīvotāju 

sapulces tika organizētas 5 novada vietās:  8. jūlijā Bukaišos un Augstkalnē, 10. jūlijā 

Kroņaucē, 11. jūlijā Tērvetē un 15. jūlijā Zelmeņos. Iedzīvotāju sapulcēs to dalībniekiem tika 

uzdoti divi jautājumi: 

1.Vai Jūs esat par Tērvetes novadu kā patstāvīgu Latvijas Republikas administratīvo 

teritoriju?  

2. Ja Tērvetes novads netiek saglabāts kā patstāvīga administratīvā teritorija, 

2.1. Vai Jūs esat par Tērvetes novada likvidēšanu, pievienojot to Dobeles novadam? 

2.2. Vai Jūs esat par Tērvetes novada likvidēšanu, pievienojot to Jelgavas novadam? 

Pirmajā jautājumā, vai Jūs esat par Tērvetes novadu kā patstāvīgu Latvijas Republikas 

administratīvo teritoriju “par” nobalsoja 93% no iedzīvotājiem, kas labprāt gribētu dzīvot 

Tērvetes novadā. Aptaujā par pievienošanos kādam no lielajiem novadiem  30% no 

dalībniekiem piekrita esošajam VARAM sadalījumam par pievienošanos Dobeles novadam, 

bet ap 60% sapulču dalībnieku izteica viedokli, ka labprāt būtu daļa no esošā Jelgavas novada. 

 No minētā ir redzams Tērvetes novada pašvaldības iedzīvotāju kopumā negatīvais 

viedoklis pret gaidāmo reformu. 

No ATL un tiesību aktu pavadošajiem dokumentiem nav redzams, ka, izstrādājot 

likumprojektu, būtu izvērtētas pašvaldību iedzīvotāju intereses. 

 

 [2] Par ATL ietekmi uz Tērvetes novada pašvaldības teritorijas attīstību. 
 Domes deputāti ir izvērtējuši ATL piedāvāto pašvaldību sadalījumu, tajā izvirzītos 

mērķus un tā ietekmi attiecībā uz Tērvetes novada pašvaldības teritorijas attīstību turpmākajos 

gados. 

 Dome uzskata, ka teritoriālās reformas kontekstā visbūtiskāk ir ievērot vietējo 

iedzīvotāju intereses, jo reforma būtiski ietekmēs dažādas iedzīvotāju dzīves organizācijas 

jomas (tai skaitā veselība, izglītība, mobilitāte, zemes resursu pārvaldība u.c.). Nosakot 

Tērvetes novada pievienošanu Dobeles novadam, kurā ir citas galvenās prioritātes un 

vajadzības, pastāv ievērojams risks, ka tiks kavēta Tērvetes novada kā pierobežas teritorijas 

turpmākā izaugsme, jo tiks mainīti pašreizējās Tērvetes novada teritorijas attīstības un 

investīciju plānā noteiktie prioritārie mērķi, noteiktu finansējuma summu novirzot citas 

teritorijas infrastruktūras uzturēšanai, it sevišķi novirzot finanšu līdzekļus Dobeles, kā novada 

centra attīstībai. 

 Dome atbalsta Latvijas Pašvaldību savienības viedokli, ka ir jāturpina darbu pie 

administratīvi teritoriālās reformas, sākot ar apriņķa mēroga funkcionālo reformu, tai skaitā 

atsevišķu valsts un pašvaldību funkciju un finanšu deleģēšanu apriņķiem, kā arī vietējo 

pašvaldību sadarbību apriņķa mērogā: 

     1) noskaidrojot, kuras funkcijas pietiekami nenodrošina esošā struktūra; 

     2) izvērtējot, vai šo funkciju veikšanai sadarbība nav ieteicamāka par apvienošanu; 

     3) izstrādājot vēlamos vietējo pašvaldību kritērijus, ievērojot apriņķiem nododamās 

funkcijas; 

     4) atbalstot pašvaldību brīvprātīgu apvienošanos, ja tā sekmē sociāli ekonomisko 

jautājumu risināšanu, organizējot pilnvērtīgas konsultācijas ar iedzīvotājiem.  

 Domes ieskatā atsevišķas likuma “Par pašvaldībām” 15. pantā uzskaitītās pašvaldību 

funkcijas nododamas reģionālajām (apriņķa)  pašvaldībām, proti, izglītība, veselības 

aizsardzība. Dome uzskata, ka pašvaldību funkcijas būtu sadalāmas starp apriņķa  pašvaldību 

un vietējām pašvaldībām tā, lai vietējās pašvaldības veiktu iedzīvotājiem ikdienā 

nepieciešamās funkcijas, savukārt reģionālās pašvaldības finansiāli ietilpīgas funkcijas, kuras 

īstenojamas lielākā teritorijā, pie tam lielākā teritorijā, nekā to paredz ATL. 
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Dome uzskata, mērķis- radīt mehānismus efektīvākai novadu pilsētu un novada 

pagastu pašpārvaldes darbībai, vairāk iesaistot tajā attiecīgo teritoriju iedzīvotājus, apvienojot 

vairākas pašvaldības, nav realizējams, jo uz šo brīdi ir redzams, ka mazākām pašvaldībām ir 

ciešāka saskarsme ar tās administratīvajā teritorijā esošajiem iedzīvotājiem un iedzīvotāju 

interešu labāka īstenošana. Mainot pašvaldību administratīvo teritoriju robežas, novada centrs 

būs attālināts no tiem iedzīvotājiem, kuri dzīvo tālākajās novada teritorijās, tādējādi netiks 

ievērots princips “Tuvāk iedzīvotājam”. 

 

 [3] Par ATL 6. pantu. 

 Domes ieskatā ATL 6. pantā noteiktie novadu izveidošanas kritēriji būtu precizējami, 

izslēdzot deklaratīvus kritērijus, kā, piemēram, “ir pietiekams skolēnu skaits vismaz vienai 

perspektīvai vidusskolai”.  Dome vēlas norādīt, ka to, vai izglītības iestāde ir perspektīva, 

nosaka ne tikai skolēnu skaits izglītības iestādē, bet arī īstenojamās izglītības kvalitāte, kā arī 

izglītības iestādes materiāltehniskā bāze. Termins – “pietiekams skolēnu skaits” 

likumprojektā nav konkretizēts, tādejādi radot iespējas tā dažādai tulkošanai un attiecīgi arī 

piemērošanai. Dome uzskata, ka, nosakot novadu izveidošanas kritēriju, būtu ievērojama 

konsekvence, proti, ja Pierīgas novados ir noteikts minimālais iedzīvotāju skaits, tad tādi paši 

nosacījumi būtu attiecināmi arī uz citiem novadiem. 

 

 [4] Par ATL pārejas noteikumu 21. punktu. 

Dome konstatē, ka ATL pārejas noteikumu 21. punkts pārkāpj likuma “Par 

pašvaldībām” 3. pantā nostiprināto pašvaldību pārvaldības principu, ka vietējā pašvaldība ir 

vietējā pārvalde, kas ar pilsoņu vēlētas pārstāvniecības – domes – un tās izveidoto institūciju 

un iestāžu starpniecību nodrošina likumos noteikto funkciju, kā arī šajā likumā paredzētajā 

kārtībā Ministru kabineta doto uzdevumu un pašvaldības brīvprātīgo iniciatīvu izpildi, 

ievērojot valsts un attiecīgās administratīvās teritorijas iedzīvotāju intereses. 

 Domes ieskatā ATL pārejas noteikumu 21. punkta piemērošana apdraud: 

     1) pašvaldības budžeta pieņemšanu (pašvaldība nevar plānot savus ieņēmumus); 

     2)būtiski ietekmē pašvaldības darbību iedzīvotāju interesēs, jo tiek  

ierobežotas Domes iespējas pieņemt lēmumus; 

     3) apdraud uzsākto investīciju projektu turpināšanu un ieviešanu; 

     4) veidojas situācija, ka lēmumus attiecībā uz vienas pašvaldības darbību (teritoriju) 

pieņems citas pašvaldības domes priekšsēdētājs, neskatoties uz to, ka pēdējais šajā teritorijā 

nemaz nav ievēlēts un nepārstāv attiecīgās teritorijas iedzīvotāju intereses, bet gan citas 

teritorijas iedzīvotāju intereses. 

 Vadoties un pamatojoties uz norādīto, papildus pamatojoties uz likuma “Par 

pašvaldībām” 3. un 12. pantu, 21. panta otro daļu, Tērvetes novada dome, atklāti vārdiski 

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

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

 

     1. Neatbalstīt likumprojektu “Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likums” esošajā 

redakcijā. 

 

    2. Aicināt Saeimas Administratīvi teritoriālās reformas komisiju turpināt darbu pie 

administratīvi teritoriālās reformas, sākot ar apriņķa mēroga valsts un pašvaldību funkcionālo 

reformu, tai skaitā atsevišķu valsts un pašvaldību funkciju deleģēšanu apriņķiem, kā arī vietējo 

pašvaldību sadarbību apriņķa mērogā. 

 

 

 

Domes priekšsēdētāja                                                                                         D. Reinika 
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APSTIPRINĀTI 

ar Tērvetes novada domes 

2019. gada 16. decembra 

lēmumu (prot. Nr. 20, 2.§) 

 

 

Tērvetes novada pašvaldības nekustamā īpašuma  

„Atpūtas ” - 9, Tērvetes pagasts,  Tērvetes  novads, 

IZSOLES NOTEIKUMI 

 

1.Vispārīgie noteikumi 

 

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

mantas atsavināšanas likuma prasībām, kā arī atbilstoši citu normatīvo aktu, kas 

reglamentē valsts un pašvaldības mantas atsavināšanas veikšanu, prasībām. 

1.2. Noteikumi nosaka Tērvetes novada pašvaldības dzīvokļa īpašuma „Atpūtas” - 9, 

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

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

1.3. Nekustamā īpašuma atsavināšanas veids – atklāta mutiska izsole ar augšupejošu soli. 

1.4. Izsoles norises vieta un laiks – Tērvetes novada pašvaldības administrācijas ēkā, 

„Zelmeņi”, Zelmeņi, Tērvetes pagasts, Tērvetes novads, 2020. gada 23. janvārī plkst. 

1100.   
1.5. Izsolē var piedalīties jebkura rīcībspējīga fiziska vai juridiska persona, kas Noteikumu 

noteiktajā kārtībā ir reģistrējusies kā izsoles dalībnieks. 

 

2. Informācija par izsoles priekšmetu 

 

2.1. Izsoles priekšmets – dzīvokļa īpašums „Atpūtas”- 9, Tērvetes pagasts, Tērvetes novads, 

kadastra numurs 4688 900 0318, sastāvošs no trīs istabu dzīvokļa 71,9 m2 platībā, un pie 

dzīvokļa īpašuma piederošām kopīpašuma 7190/96120 domājamām daļām no 

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

kadastra apzīmējums 4688 002 0031. 

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

2.3. Nosacītā sākumcena – 3100 EUR (trīs 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 23. decembra līdz 2020. gada      

22. janvāra plkst. 16.00. 

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

       3.2.1. jāiesniedz: 
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1) Juridiskai personai, arī personālsabiedrībai: 

 iesniegums; 

 attiecīgās pārvaldes institūcijas lēmums par nekustamā īpašuma iegādi, ja 

tāds nepieciešams; 

 attiecīgās institūcijas pilnvarojums, ja personu pārstāv pārstāvis, kura 

pārstāvības tiesības nav reģistrētas Uzņēmumu reģistrā.  

2) Fiziskai personai: 

 iesniegums; 

 pilnvarojums, ja attiecīgās personas vārdā rīkojas pilnvarots pārstāvis. 

3.2.2. jāuzrāda: 

1) Juridiskai personai: 

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

nekustamā īpašuma izsoles nosacītās sākumcenas. 

2) Fiziskai personai: 

 personu apliecinošs dokuments; 

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

nekustamā īpašuma izsoles nosacītās sākumcenas. 

3.3. Izsoles drošības nauda ir iemaksājama Tērvetes novada pašvaldības, reģistrācijas 

Nr.90001465562, norēķinu kontos: 

AS SEB banka, UNLALV2X, konta Nr.LV98UNLA0006011130654; 

AS Swedbank, HABALV22, konta Nr.LV55HABA0551020477861; 

ar norādi - izsoles nodrošinājums „Atpūtas” - 9, Tērvetes pagasts. 

 

4. Izsoles norises procedūra 

 

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

izsoles vietā izlemj izsoles komisijas priekšsēdētājs. 

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

Noteikumi, nosaka izsoles komisijas priekšsēdētājs. Nepakļaušanās izsoles komisijas 

priekšsēdētāja rīkojumiem var būt par iemeslu izsoles pārtraukšanai. 

4.3. Pirms izsoles sākšanās izsoles dalībnieki paraksta Noteikumus. 

4.4. Izsoles dalībnieku vairāksolīšana notiek izsoles dalībnieku reģistrācijas saraksta kārtībā. 

4.5. Izsoles solis tiek noteikts 200 EUR apmērā. 

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

dalībnieku un izsoles dalībnieku reģistrācijas sarakstā atzīmē tā piedāvāto cenu. Cenas 

atzīmēšana ir jāturpina, kamēr izsoles dalībnieks to paaugstina. 

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

dalībnieku reģistrācijas sarakstā jāapstiprina sava pēdējā solītā cena. 

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

cenu. 

4.8. Izsoles uzvarētājam viena mēneša laikā no izsoles dienas jāveic piedāvātās summas, 

atrēķinot naudā iemaksāto nodrošinājumu, nomaksu. 

4.9. Izsoles uzvarētājam 7 (septiņu) dienu laikā no izsoles rezultātu apstiprināšanas dienas ir 

jāparaksta pirkuma līgums.  

4.10. Nokavējot Noteikumos noteikto samaksas termiņu vai atsakoties no nosolītā 

nekustamā īpašuma izpirkšanas, vai līguma parakstīšanas, izsoles uzvarētājs zaudē 

iemaksāto drošības naudu un tiesības uz nosolītā īpašuma izpirkšanu. 

4.11. Izsoles dalībniekiem, kuri nekustamā īpašuma izpirkšanas tiesības nav nosolījuši, 

iemaksātā drošības nauda tiek atmaksāta 7 (septiņu) dienu laikā no izsoles norises dienas. 
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5. Izsoles dalībnieku tiesības un pienākumi 

 

5.1. Izsoles dalībniekam rūpīgi jāiepazīstas ar Noteikumos ietvertajiem norādījumiem un 

jāievēro Noteikumos ietvertās prasības. 

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

minētos nosacījumus un akceptē tā noteikumus. 

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

un gaitu. 

 

Domes priekšsēdētāja                                                                   D. Reinika 


