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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 

 

 

30.12.2019                                                                                                   Nr. 22 

Tērvetes novads, Zelmeņi 

Sēde sasaukta  plkst.  9. 15  

Sēde atklāta plkst.  9.15 

 

 

 

DARBA KĀRTĪBĀ 

 

*Izpilddirektora ziņojums 

 

1. Par zemes nomas līguma pagarināšanu 

2. Par zemes nomas līguma pagarināšanu 

3. Par zemes nomas līguma pagarināšanu 

4. Par zemes nomas līguma noslēgšanu 

5. Par zemes nomas līguma noslēgšanu 

6. Par zemes nomas līguma noslēgšanu 

7. Par zemes iznomāšanu 

8. Par nekustamā īpašuma “Vanagi”, Augstkalnes pagastā,  Tērvetes novadā, atsavināšanu 

9. Par nekustamā īpašuma “Oši”, Bukaišu pagastā, Tērvetes novadā, atsavināšanu 

10. Par dzīvokļa īpašuma “Spīdolas “ - 3 atsavināšanu 

11. Par dzīvokļa īpašuma “Atpūtas  “ - 11 atsavināšanu 

12. Par dzīvokļa īpašuma “Atpūtas  “ - 17 atsavināšanu 

13. Par dzīvokļa īpašuma “Labrenči” - 4 atsavināšanu 

14. Par dzīvokļa īpašuma “Labrenči” - 50 atsavināšanu 

15. Par dzīvokļa īpašuma “Sanatorija 8 “ - 11 atsavināšanu 

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

17. Par nekustamā īpašuma “Mizēnu mežs”, Bukaišu pagastā, Tērvetes novadā, atsavināšanu 

18. Par nekustamā īpašuma “Dzīslu mežs”, Tērvetes pagastā, Tērvetes novadā, atsavināšanu 

19. Par nekustamā īpašuma “Breimaņu birzs”, Tērvetes pagastā, Tērvetes novadā, atsavināšanu 

20. Par noteikumu “Tērvetes novada pašvaldības kapitālsabiedrības pārvaldības noteikumi” 

apstiprināšanu  

21. Par dzīvokļa īpašuma “Atpūtas  “ - 5 atsavināšanu 

22. Par nekustamā īpašuma „Avenes”, Bukaišu pagasts, Tērvetes novads,  pirmās izsoles atzīšanu 

par nenotikušu un otro izsoli 
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23. Par nekustamā īpašuma „Tīsiņi”, Augstkalnes pagasts, Tērvetes novads,  pirmās izsoles 

atzīšanu par nenotikušu un otro izsoli 

24. Par Tērvetes novada pašvaldības iestāžu amatu  saraksta apstiprināšanu 

25. Par saistošo  noteikumu  Nr. 29 „Grozījumi Tērvetes novada domes 2019. gada 21. februāra 

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

apstiprināšanu 

26. Par izglītojamo ēdināšanai piešķirto valsts budžeta līdzekļu sadalījumu 

 

Sēdi vada domes priekšsēdētāja  Dace Reinika  

Sēdi protokolē   Santa Hibšmane 

 

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

Dzintra Sirsone, Madara Darguža, Ainārs Miķelsons, Indriķis Vēveris 

 
 

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

pārvaldes vadītāja Dace Vācere, datortīklu administrators Aivars Narvaišs 

 

Domes priekšsēdētāja aicina apstiprināt darba kārtību ar 26 jautājumiem 

 

     Atklāti vārdiski balsojot: PAR – 9 (D. Reinika, A. Bruss, S. Laizāns, I. Krūmiņa, L. Karloviča, 

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

NOLEMJ: 

 

Apstiprināt darba kārtību ar 26 jautājumiem 

 

 

Tērvetes novada domes izpilddirektora Māra Berlanda 

2019. gada 30. decembra ziņojums par pašvaldības darbu 

 

 
*    Izvērtējot trīs pretendentu iesniegtos piedāvājumus atklātam konkursam  ar iepirkuma 

identifikācijas Nr. TND2019/18  "Ūdensvadu atjaunošana sociālajam aprūpes centram 

"Tērvete"" (SIA "AMATNIEKS"  piedāvājuma cena    165 000,00 EUR;  SIA "ĢL Konsultants" 

172 800,00 EUR,  bet SIA "WOLTEC "  cena 146 970,07 EUR),  iepirkumu komisija  konstatēja, 

ka visi piedāvājumi ir atbilstoši konkursa nolikuma prasībām,  tādēļ  ir nosūtīts parakstīšanai 

iepirkuma līgums pretendentam ar zemāko piedāvāto iepirkuma cenu - SIA "WOLTEC". Līgums 

paredz darbu izpildi 5 mēnešu laikā, neieskaitot tehnoloģisko pārtraukumu,  sākot no dienas, kad 

tiek parakstīts akts par būvlaukuma nodošanu būvuzņēmējam. 

 

*   12. decembrī bez rezultātiem noslēdzās Tērvetes novada pašvaldības nekustamo īpašumu  

izsoles "Tīsiņi" , Augstkalnes pagasts, Tērvetes novads, sastāvošs no vienas zemes vienības 1,41 

ha platībā ar nosacīto sākuma cenu 11 100 EUR un "Avenes", Bukaišu pagasts, Tērvetes novads, 

sastāvošs no vienas zemes vienības 3,05 ha platībā ar nosacīto sākuma cenu 21 300 EUR, jo 

izsolei nebija pieteicies neviens dalībnieks. 

 

*    Savukārt izsolei Tērvetes novada pašvaldības nekustamam īpašumam "Augļu dārzs", Tērvetes 

pagasts, Tērvetes novads , sastāvošs no vienas zemes vienības ar  platību 3,62  ha  bija pieteicies 

viens dalībnieks, kurš šo īpašumu nosolīja par vienu izsoles soli virs sākotnēji nosacītās sākuma 

cenas- par 24 100 EUR. 
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*   Arī izsolei Tērvetes novada pašvaldības nekustamam īpašumam "Upītes-1", Tērvetes pagasts, 

Tērvetes novads, sastāvošs no vienas zemes vienības ar  platību 1,58  ha  bija pieteicies viens 

dalībnieks, un īpašums tika nosolīts par vienu izsoles soli virs sākotnēji nosacītās sākuma cenas 

t.i. 12 700 EUR. 

 

*   27. decembrī pabeigta koka kāpņu izbūve Tērvetes pilskalnā. Darbus veica SIA "Lielķēniņš". 

Projekta iecere un atļauja tika saskaņota ar Nacionālo kultūras mantojuma pārvaldi. 

 

*    Decembra mēnesī Komunālo, dzīvokļu jautājumu un parādu piedziņas komisijai tika iesniegti 

divi iesniegumi ar lūgumu uzņemt dzīvokļu rindā. 

Viena persona tika uzņemta dzīvokļu rindā. Otrai personai, vienojoties ar ēkas īpašnieku, 

piedāvāta dzīvojamā platība privātmājā. 

 

 

 

1. paragrāfs 

Par zemes nomas līguma pagarināšanu 

D. Reinika 

 

 

     Atklāti vārdiski balsojot: PAR – 9 (D. Reinika, A. Bruss, S. Laizāns, I. Krūmiņa, L. Karloviča, 

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

NOLEMJ: 

 

Pieņemt lēmumu Nr. 150 “Par zemes nomas līguma pagarināšanu” 

 

 

 

 

2. paragrāfs 

Par zemes nomas līguma pagarināšanu 

D. Reinika 

 

 

 

     Atklāti vārdiski balsojot: PAR – 9 (D. Reinika, A. Bruss, S. Laizāns, I. Krūmiņa, L. Karloviča, 

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

NOLEMJ: 

 

Pieņemt lēmumu Nr. 151 “Par zemes nomas līguma pagarināšanu” 

 

 

3. paragrāfs 

Par zemes nomas līguma pagarināšanu 

D. Reinika 

 

 

     Atklāti vārdiski balsojot: PAR – 9 (D. Reinika, A. Bruss, S. Laizāns, I. Krūmiņa, L. Karloviča, 

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

NOLEMJ: 

 

Pieņemt lēmumu Nr. 152 “Par zemes nomas līguma pagarināšanu” 
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4. paragrāfs 

Par zemes nomas līguma noslēgšanu 

                                                      D. Reinika 

 

     Atklāti vārdiski balsojot: PAR – 9 (D. Reinika, A. Bruss, S. Laizāns, I. Krūmiņa, L. Karloviča, 

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

NOLEMJ: 

 

Pieņemt lēmumu Nr. 153 “Par zemes nomas līguma noslēgšanu” 

 

 

 

 

5. paragrāfs 

Par zemes nomas līguma noslēgšanu 

                                                       D. Reinika 

 

 

     Atklāti vārdiski balsojot: PAR – 9 (D. Reinika, A. Bruss, S. Laizāns, I. Krūmiņa, L. Karloviča, 

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

NOLEMJ: 

 

Pieņemt lēmumu Nr. 154 “Par zemes nomas līguma noslēgšanu” 

 

 

6. paragrāfs 

Par zemes nomas līguma noslēgšanu 

D. Reinika 

 

 

     Atklāti vārdiski balsojot: PAR – 9 (D. Reinika, A. Bruss, S. Laizāns, I. Krūmiņa, L. Karloviča, 

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

NOLEMJ: 

 

Pieņemt lēmumu Nr. 155 “Par zemes nomas līguma noslēgšanu” 

 

 

 

7. paragrāfs 

Par zemes iznomāšanu 

D. Reinika 

     

   Atklāti vārdiski balsojot: PAR – 9 (D. Reinika, A. Bruss, S. Laizāns, I. Krūmiņa, L. Karloviča, 

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

NOLEMJ: 

 

Pieņemt lēmumu Nr. 156 “Par zemes iznomāšanu” 
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8. paragrāfs 

Par nekustamā īpašuma “Vanagi”, Augstkalnes pagastā,  

Tērvetes novadā, atsavināšanu 
D. Reinika 

 

Tērvetes novada dome ir izskatījusi Attīstības nodaļas iesniegto ierosinājumu atsavināt 

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

Tērvetes novads, kadastra Nr.4644 001 0113. 

Izskatot minēto ierosinājumu, Tērvetes novada dome konstatēja: 

Tērvetes novada pašvaldībai ir nostiprinātas īpašuma tiesības uz nekustamo īpašumu 

„Vanagi”, Augstkalnes pagasts, Tērvetes novads, kadastra numurs 4644 001 0113, turpmāk 

tekstā – Nekustamais īpašums, sastāvošs no vienas zemes vienības ar kopējo platību ir 2,33 ha,  

kadastra apzīmējums 4644 001 0113, par ko izsniegta Zemesgrāmatu apliecība (Augstkalnes 

pagasta zemesgrāmatas nodalījums Nr.100000560097). 

Nekustamais īpašums pašreiz nav nodots nomā. 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 27. novembra 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 18 

400 EUR apmērā.  

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

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

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

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

lēmumu, Tērvetes novada dome,  atklāti vārdiski balsojot: PAR – 9 (D. Reinika, A. Bruss, S. 

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

ATTURAS – nav, NOLEMJ: 

 

     1. Nodot atsavināšanai Tērvetes novada pašvaldībai piederošo nekustamo īpašumu „Vanagi”, 

Augstkalnes pagasts, Tērvetes novads, kadastra numurs 4644 001 0113, sastāvošu no vienas 

zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 4644 001 0113, platība 2,33 ha, pārdodot to atklātā 

mutiskā izsolē ar augšupejošu soli. 

 

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

noteikumus (lēmuma pielikumā), nosakot izsoles nosacīto sākumcenu 18 400 EUR 

(astoņpadsmit tūkstoši četri simti euro 00 centi) apmērā. 

 

     3. Apstiprināt nekustamā īpašuma „Vanagi”, 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 

„Vanagi”, 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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                                              9. paragrāfs 

Par nekustamā īpašuma “Oši”, Bukaišu pagastā, Tērvetes novadā atsavināšanu 

D. Reinika 

 

Tērvetes novada dome ir izskatījusi Attīstības nodaļas iesniegto ierosinājumu atsavināt 

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

novads, kadastra Nr.4656 004 0041. 

Izskatot minēto ierosinājumu, Tērvetes novada dome konstatēja: 

Tērvetes novada pašvaldībai ir nostiprinātas īpašuma tiesības uz nekustamo īpašumu „Oši”, 

Bukaišu pagasts, Tērvetes novads, kadastra numurs 4656 004 0041, turpmāk tekstā – 

Nekustamais īpašums, sastāvoša no vienas zemes vienības ar kopējo platību ir 1,03 ha,  kadastra 

apzīmējums 4656 004 0041, par ko izsniegta Zemesgrāmatu apliecība (Bukaišu pagasta 

zemesgrāmatas nodalījums Nr.100000594049). 

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 27. novembra 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 7 

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”, 2019. gada  19. decembra Finanšu  komitejas 

lēmumu, Tērvetes novada dome,  atklāti vārdiski balsojot: PAR – 9 (D. Reinika, A. Bruss, S. 

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

ATTURAS – nav, NOLEMJ: 

 

     1. Nodot atsavināšanai Tērvetes novada pašvaldībai piederošo nekustamo īpašumu „Oši”, 

Bukaišu pagasts, Tērvetes novads, kadastra numurs 4656 004 0041, sastāvošu no vienas zemes 

vienības ar kadastra apzīmējumu 4656 004 0041, platība 1,03 ha, pārdodot to atklātā mutiskā 

izsolē ar augšupejošu soli. 

 

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

noteikumus (lēmuma pielikumā), nosakot izsoles nosacīto sākumcenu 7 100 EUR (septiņi  

tūkstoši viens simts euro 00 centi) apmērā. 

 

     3. Apstiprināt nekustamā īpašuma „Oši”, Bukaišu pagasts, Tērvetes novads, izsoles komisiju 

šādā sastāvā:  

          1)izsoles komisijas priekšsēdētājs – Tērvetes novada pašvaldības izpilddirektors 

MārisBerlands; 

          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=
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     4. Publicēt sludinājumu par Tērvetes novada pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma „Oši”, 

Bukaišu pagasts, Tērvetes novads, izsoli Tērvetes novada pašvaldības tīmekļa vietnē 

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

izdevumā „Laikam līdzi”. 

 

 

 

 

 

                                          10. paragrāfs 

Par dzīvokļa īpašuma “Spīdolas“ - 3 atsavināšanu 

D. Reinika 

 

 

   Atklāti vārdiski balsojot: PAR – 9 (D. Reinika, A. Bruss, S. Laizāns, I. Krūmiņa, L. Karloviča, 

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

NOLEMJ: 

 

     Pieņemt lēmumu Nr. 157 “Par dzīvokļa īpašuma “Spīdolas” – 3 atsavināšanu” 

 

 

 

 

 

                                             11. paragrāfs 

Par dzīvokļa īpašuma “Atpūtas  “ - 11 atsavināšanu 

D. Reinika 

 

     Atklāti vārdiski balsojot: PAR – 9 (D. Reinika, A. Bruss, S. Laizāns, I. Krūmiņa, L. Karloviča, 

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

NOLEMJ: 

 

     Pieņemt lēmumu Nr. 158 “Par dzīvokļa īpašuma “Atpūtas” – 11 atsavināšanu” 

 

 

 

 

 

12. paragrāfs 

Par dzīvokļa īpašuma “Atpūtas  “ - 17 atsavināšanu 

D. Reinika 

 

 

 

     Atklāti vārdiski balsojot: PAR – 9 (D. Reinika, A. Bruss, S. Laizāns, I. Krūmiņa, L. Karloviča, 

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

NOLEMJ: 

 

     Pieņemt lēmumu Nr. 159 “Par dzīvokļa īpašuma “Atpūtas” – 17 atsavināšanu” 
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13. paragrāfs 

Par dzīvokļa īpašuma “Labrenči” - 4 atsavināšanu 

D. Reinika 

 

     Atklāti vārdiski balsojot: PAR – 9 (D. Reinika, A. Bruss, S. Laizāns, I. Krūmiņa, L. Karloviča, 

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

NOLEMJ: 

 

     Pieņemt lēmumu Nr. 160 “Par dzīvokļa īpašuma “Labrenči” – 4 atsavināšanu” 

 

 

 

 

14. paragrāfs 

Par dzīvokļa īpašuma “Labrenči” - 50 atsavināšanu 

D. Reinika 

 

     Atklāti vārdiski balsojot: PAR – 9 (D. Reinika, A. Bruss, S. Laizāns, I. Krūmiņa, L. Karloviča, 

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

NOLEMJ: 

 

     Pieņemt lēmumu Nr. 161 “Par dzīvokļa īpašuma “Labrenči” – 50 atsavināšanu” 

 

 

 

 

15. paragrāfs 

Par dzīvokļa īpašuma “Sanatorija 8 “ - 11 atsavināšanu 

D. Reinika 

 

     Atklāti vārdiski balsojot: PAR – 9 (D. Reinika, A. Bruss, S. Laizāns, I. Krūmiņa, L. Karloviča, 

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

NOLEMJ: 

 

     Pieņemt lēmumu Nr. 162 “Par dzīvokļa īpašuma “Sanatorija 8” – 11 atsavināšanu” 

 

 

 

 

 

 16. paragrāfs 

Par nekustamā īpašuma “Strikaišu mežs”, Bukaišu pagastā, Tērvetes novadā, 

atsavināšanu 

D. Reinika 

 

Tērvetes novada dome ir izskatījusi Attīstības nodaļas iesniegto ierosinājumu atsavināt 

Tērvetes novada pašvaldībai piederošo nekustamo īpašumu „Strikaišu mežs”, Bukaišu pagasts, 

Tērvetes novads, kadastra Nr.4656 006 0374. 

Izskatot minēto ierosinājumu, Tērvetes novada dome konstatēja: 

Tērvetes novada pašvaldībai ir nostiprinātas īpašuma tiesības uz nekustamo īpašumu 

„Strikaišu mežs”, Bukaišu pagasts, Tērvetes novads, kadastra numurs 4656 006 0374, turpmāk 

tekstā – Nekustamais īpašums, sastāvošs no vienas zemes vienības ar kopējo platību ir 19,13 ha,  
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kadastra apzīmējums 4656 006 0374, un uz tās atrodošās mežaudzes, par ko izsniegta 

Zemesgrāmatu apliecība (Bukaišu pagasta zemesgrāmatas nodalījums Nr.100000478273). 

Nekustamais īpašums pašreiz nav nodots nomā. Nekustamais īpašums nav nepieciešams 

Tērvetes novada pašvaldībai tās patstāvīgo funkciju izpildei.  

Ņemot vērā iepriekš norādītos apstākļus, lai lietderīgāk apsaimniekotu pašvaldības nekustamo 

īpašumu, kā visizdevīgākā pašvaldības rīcība ir atzīstama Nekustamā īpašuma atsavināšana.  

Saskaņā ar 2019. gada 11. decembra 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 39 

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”, Finanšu komitejas 2019. gada 19. 

decembra lēmumu, atklāti vārdiski balsopjot: PAR - 9 (D. Reinika, A. Bruss, S. Laizāns, I. 

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

Tērvetes novada dome NOLEMJ: 

 

1. Nodot atsavināšanai Tērvetes novada pašvaldībai piederošo nekustamo īpašumu 

„Strikaišu mežs”, Bukaišu pagasts, Tērvetes novads, kadastra numurs 4656 006 0374, sastāvošu 

no vienas zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 4656 006 0374, platība 19,13 ha, un uz tās 

atrodošās mežaudzes, pārdodot to atklātā mutiskā izsolē ar augšupejošu soli. 

 

2. Apstiprināt nekustamā īpašuma „Strikaišu mežs”, Bukaišu pagasts, Tērvetes novads, 

izsoles noteikumus (lēmuma pielikumā), nosakot izsoles nosacīto sākumcenu 39 100 EUR 

(trīsdesmit deviņi tūkstoši viens simts euro 00 centi) apmērā. 

 

3. Apstiprināt nekustamā īpašuma „Strikaišu mežs”, 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.  

 

4. Publicēt sludinājumu par Tērvetes novada pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma 

„Strikaišu mežs”, 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 “Mizēnu mežs”, Bukaišu pagastā, Tērvetes novadā, atsavināšanu 

D. Reinika 

 

Tērvetes novada dome ir izskatījusi Attīstības nodaļas iesniegto ierosinājumu atsavināt 

Tērvetes novada pašvaldībai piederošo nekustamo īpašumu „Mizēnu mežs”, Bukaišu pagasts, 

Tērvetes novads, kadastra Nr.4656 006 0371. 

http://pro.nais.lv/naiser/text.cfm?Ref=0103012002103132796&Req=0103012002103132796&Key=0103011998101432772&Hash=
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Izskatot minēto ierosinājumu, Tērvetes novada dome konstatēja: 

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

mežs”, Bukaišu pagasts, Tērvetes novads, kadastra numurs 4656 006 0371, turpmāk tekstā – 

Nekustamais īpašums, sastāvošs no vienas zemes vienības ar kopējo platību ir 6,83 ha,  kadastra 

apzīmējums 4656 006 0371, un uz tās atrodošās mežaudzes, par ko izsniegta Zemesgrāmatu 

apliecība (Bukaišu pagasta zemesgrāmatas nodalījums Nr.100000478284). 

Nekustamais īpašums pašreiz nav nodots nomā. Nekustamais īpašums nav nepieciešams 

Tērvetes novada pašvaldībai tās patstāvīgo funkciju izpildei.  

Ņemot vērā iepriekš norādītos apstākļus, lai lietderīgāk apsaimniekotu pašvaldības nekustamo 

īpašumu, kā visizdevīgākā pašvaldības rīcība ir atzīstama Nekustamā īpašuma atsavināšana.  

Saskaņā ar 2019. gada 11. decembra 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 18 

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 19. 

decembra lēmumu, atklāti vārdiski balsopjot: PAR - 9 (D. Reinika, A. Bruss, S. Laizāns, I. 

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

Tērvetes novada dome NOLEMJ: 

 

     1. Nodot atsavināšanai Tērvetes novada pašvaldībai piederošo nekustamo īpašumu „Mizēnu 

mežs”, Bukaišu pagasts, Tērvetes novads, kadastra numurs 4656 006 0371, sastāvošu no vienas 

zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 4656 006 0371, platība 6,83 ha, un uz tās atrodošās 

mežaudzes, pārdodot to atklātā mutiskā izsolē ar augšupejošu soli. 

 

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

noteikumus (lēmuma pielikumā), nosakot izsoles nosacīto sākumcenu 18 300 EUR 

(astoņpadsmit tūkstoši trīs simti euro 00 centi) apmērā.  

 

     3. Apstiprināt nekustamā īpašuma „Mizēnu mežs”, 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. 

  

     4. Publicēt sludinājumu par Tērvetes novada pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma 

„Mizēnu mežs”, Bukaišu 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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18. paragrāfs 

Par nekustamā īpašuma “Dzīslu mežs”, Tērvetes pagastā, Tērvetes novadā, atsavināšanu 

D. Reinika 

 

Tērvetes novada dome ir izskatījusi Attīstības nodaļas iesniegto ierosinājumu atsavināt 

Tērvetes novada pašvaldībai piederošo nekustamo īpašumu „Dzīslu mežs”, Tērvetes pagasts, 

Tērvetes novads, kadastra Nr.4688 004 0099. 

Izskatot minēto ierosinājumu, Tērvetes novada dome konstatēja: 

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

mežs”, Tērvetes pagasts, Tērvetes novads, kadastra numurs 4688 004 0099, turpmāk tekstā – 

Nekustamais īpašums, sastāvošs no vienas zemes vienības ar kopējo platību ir 12,56 ha,  kadastra 

apzīmējums 4688 004 0082, un uz tās atrodošās mežaudzes, par ko izsniegta Zemesgrāmatu 

apliecība (Tērvetes pagasta zemesgrāmatas nodalījums Nr.100000495167). 

Nekustamais īpašums pašreiz nav nodots nomā. Nekustamais īpašums nav nepieciešams 

Tērvetes novada pašvaldībai tās patstāvīgo funkciju izpildei.  

Ņemot vērā iepriekš norādītos apstākļus, lai lietderīgāk apsaimniekotu pašvaldības nekustamo 

īpašumu, kā visizdevīgākā pašvaldības rīcība ir atzīstama Nekustamā īpašuma atsavināšana.  

Saskaņā ar 2019. gada 11. decembra 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 9 

400 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 19. 

decembra lēmumu, atklāti vārdiski balsopjot: PAR - 9 (D. Reinika, A. Bruss, S. Laizāns, I. 

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

Tērvetes novada dome NOLEMJ: 

 

     1.Nodot atsavināšanai Tērvetes novada pašvaldībai piederošo nekustamo īpašumu „Dzīslu 

mežs”, Tērvetes pagasts, Tērvetes novads, kadastra numurs 4688 004 0099, sastāvošu no vienas 

zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 4688 004 0082, platība 12,56 ha, un uz tās atrodošās 

mežaudzes, pārdodot to atklātā mutiskā izsolē ar augšupejošu soli. 

 

     2. Apstiprināt nekustamā īpašuma „Dzīslu mežs”, Tērvetes pagasts, Tērvetes novads, izsoles 

noteikumus (lēmuma pielikumā), nosakot izsoles nosacīto sākumcenu 9 400 EUR (deviņi 

tūkstoši četri simti euro 00 centi) apmērā. 

 

     3. Apstiprināt nekustamā īpašuma „Dzīslu mežs”, Tērvetes pagasts, Tērvetes novads, izsoles 

komisiju šādā sastāvā:  

          1)izsoles komisijas priekšsēdētājs – Tērvetes novada pašvaldības izpilddirektors 

MārisBerlands; 

      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 

„Dzīslu mežs”, Tērvetes 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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                                          19. paragrāfs 

Par nekustamā īpašuma “Breimaņu birzs”, Tērvetes pagastā, Tērvetes novadā, 

atsavināšanu 

D. Reinika 

 

Tērvetes novada dome ir izskatījusi Attīstības nodaļas iesniegto ierosinājumu atsavināt 

Tērvetes novada pašvaldībai piederošo nekustamo īpašumu „Breimaņu birzs”, Tērvetes pagasts, 

Tērvetes novads, kadastra Nr.4688 001 0256. 

Izskatot minēto ierosinājumu, Tērvetes novada dome konstatēja: 

Tērvetes novada pašvaldībai ir nostiprinātas īpašuma tiesības uz nekustamo īpašumu 

„Breimaņu birzs”, Tērvetes pagasts, Tērvetes novads, kadastra numurs 4688 001 0256, turpmāk 

tekstā – Nekustamais īpašums, sastāvošs no vienas zemes vienības ar kopējo platību ir 2,63 ha,  

kadastra apzīmējums 4688 001 0256, un uz tās atrodošās mežaudzes, par ko izsniegta 

Zemesgrāmatu apliecība (Tērvetes pagasta zemesgrāmatas nodalījums Nr.100000497090). 

Nekustamais īpašums pašreiz nav nodots nomā. 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 10. decembra 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 

7800,00 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 19. 

decembra lēmumu, atklāti vārdiski balsopjot: PAR - 9 (D. Reinika, A. Bruss, S. Laizāns, I. 

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

Tērvetes novada dome NOLEMJ: 

 

     1. Nodot atsavināšanai Tērvetes novada pašvaldībai piederošo nekustamo īpašumu 

„Breimaņu birzs”, Tērvetes pagasts, Tērvetes novads, kadastra numurs 4688 001 0256, sastāvošu 

no vienas zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 4688 001 0256, platība 2,63 ha, un uz tās 

atrodošās mežaudzes, pārdodot to atklātā mutiskā izsolē ar augšupejošu soli. 

 

     2. Apstiprināt nekustamā īpašuma „Breimaņu birzs”, Tērvetes pagasts, Tērvetes novads, 

izsoles noteikumus (lēmuma pielikumā), nosakot izsoles nosacīto sākumcenu 7 800,00 EUR 

(septiņi tūkstoši astoņi simti euro 00 centi) apmērā. 

 

     3. Apstiprināt nekustamā īpašuma „Breimaņu birzs”, 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 

„Breimaņu birzs”, Tērvetes pagasts, Tērvetes novads, izsoli Tērvetes novada pašvaldības tīmekļa 

http://pro.nais.lv/naiser/text.cfm?Ref=0103012002103132796&Req=0103012002103132796&Key=0103011998101432772&Hash=
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vietnē www.tervetesnovads.lv, oficiālajā izdevumā „Latvijas Vēstnesis” un pašvaldības 

informatīvajā izdevumā „Laikam līdzi”. 

 

 

 

 

 

                                         20. paragrāfs 

Par noteikumu “Tērvetes novada pašvaldības kapitālsabiedrības pārvaldības noteikumi” 

apstiprināšanu 

                                             D. Reinika 

 

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

novada pašvaldības kapitālsabiedrības pārvaldības noteikumi” apstiprināšanu”. Pamatojoties uz 

likuma „Par pašvaldībām”   21. pantu,  Tērvetes novada domes 2019. gada 19. decembra Finanšu 

komitejas lēmumu , Tērvetes novada dome,  atklāti vārdiski balsojot:  PAR – 9 (D. Reinika, A. 

Bruss, S. Laizāns, I. Krūmiņa, L. Karloviča, Dz. Sirsone, A. Miķelsons, I. Vēveris), PRET – nav, 

ATTURAS – nav, NOLEMJ: 

 

   Apstiprināt noteikumus  “Tērvetes novada pašvaldības kapitālsabiedrības pārvaldības 

noteikumi” (pielikumā). 

 

 

 

 

 
       

21. paragrāfs 

Par dzīvokļa īpašuma “Atpūtas  “ - 5 atsavināšanu 

D. Reinika 

 

     Atklāti vārdiski balsojot: PAR – 9 (D. Reinika, A. Bruss, S. Laizāns, I. Krūmiņa, L. Karloviča, 

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

NOLEMJ: 

 

     Pieņemt lēmumu Nr. 163 “Par dzīvokļa īpašuma “Atpūtas” – 5 atsavināšanu” 

 

 

 

 

 

 

22. paragrāfs 

Par nekustamā īpašuma „Avenes”, Bukaišu pagasts, Tērvetes novads,  pirmās izsoles 

atzīšanu par nenotikušu un otro izsoli 

D. Reinika 

 

   Tērvetes novada dome ir izskatījusi Tērvetes novada domes Attīstības un plānošanas 

nodaļas iesniegto lēmuma projektu par Tērvetes novada pašvaldībai piederošā nekustamā 

īpašuma „Avenes”, Bukaišu pagasts, Tērvetes novads, pirmās izsoles atzīšanu par nenotikušu un 

otrās izsoles rīkošanu. 

 Izskatot iesniegto lēmuma projektu, Tērvetes novada dome konstatēja: 
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 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 0170, 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.  

Tērvetes novada dome ar 2019. gada 31. oktobra sēdes lēmumu Nr. 16 „Par nekustamā 

īpašuma „Avenes”, Bukaišu pagastā, Tērvetes novadā, atsavināšanu” ir nolēmusi atsavināt 

nekustamo īpašumu Avenes”, Bukaišu pagastā, Tērvetes novadā, pārdodot to atklātā mutiskā 

izsolē ar augšupejošu soli ar apstiprināto izsoles nosacīto sākumcenu 21 300,00 EUR apmērā.  

Neviens izsoles dalībnieks izsludinātajā termiņā nav pieteicies uz izsoli. 

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 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”, ievērojot 2019. gada 19. decembra Finanšu komitejas lēmumu, Tērvetes 

novada dome, atklāti vārdiski balsojot: PAR - 9 (D. Reinika, A. Bruss, S. Laizāns, I. Krūmiņa, 

L. Karloviča, Dz. Sirsone, A. Miķelsons, I. Vēveris), PRET – nav, ATTURAS - nav, NOLEMJ: 

 

     1.Atzīt par nenotikušu nekustamā īpašuma „Avenes”, Bukaišu pagasts, Tērvetes novads, 

pirmo izsoli. 

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

nekustamajam īpašumam „Avenes”, Bukaišu pagasts, Tērvetes novads, kadastra numurs 4656 

006 0554, sastāvošam no vienas zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 4656 006 0170, platība 

3,05 ha. 

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

noteikumus (lēmuma pielikums), nosakot otrās izsoles nosacīto sākumcenu 17100,00 EUR 

(septiņpadsmit tūkstoši viens simts euro) apmērā. 

     4. 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.  

     5. 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”. 
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23. paragrāfs 

Par nekustamā īpašuma „Tīsiņi”, Augstkalnes pagasts, Tērvetes novads,  pirmās 

izsoles atzīšanu par nenotikušu un otro izsoli 
D. Reinika 

 

   Tērvetes novada dome ir izskatījusi Tērvetes novada domes Attīstības un plānošanas 

nodaļas iesniegto lēmuma projektu par Tērvetes novada pašvaldībai piederošā nekustamā 

īpašuma „Tīsiņi”, Augstkalnes pagasts, Tērvetes novads, pirmās izsoles atzīšanu par nenotikušu 

un otrās izsoles rīkošanu. 

 Izskatot iesniegto lēmuma projektu, Tērvetes novada dome konstatēja: 

 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.  

Tērvetes novada dome ar 2019. gada 31. oktobra sēdes Nr. 16 lēmumu Nr. 15 „Par nekustamā 

īpašuma „Tīsiņi”, Augstkalnes pagastā, Tērvetes novadā, atsavināšanu” ir nolēmusi atsavināt 

nekustamo īpašumu “Tīsiņi”, Augstkalnes pagasts, Tērvetes novads, pārdodot to atklātā mutiskā 

izsolē ar augšupejošu soli ar apstiprināto izsoles nosacīto sākumcenu 11 100,00 EUR apmērā.  

Uz izsoli bija pieteicies viens izsoles dalībnieks, kurš izsoles paziņojumā un izsoles 

noteikumos noteiktajā laikā un vietā uz objekta pārdošanas izsoli nebija ieradies.  

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 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”, ievērojot 2019. gada 19. decembra Finanšu komitejas lēmumu,  Tērvetes 

novada dome, atklāti vārdiski balsojot, PAR - 9 (D. Reinika, A. Bruss, S. Laizāns, I. Krūmiņa, 

L. Karloviča, Dz. Sirsone, A. Miķelsons, I. Vēveris), PRET – nav, ATTURAS - nav, NOLEMJ: 

 

     1. Atzīt par nenotikušu nekustamā īpašuma „Tīsiņi”, Augstkalnes pagasts, Tērvetes novads, 

pirmo izsoli. 

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

nekustamajam īpašumam „Tīsiņi”, Augstkalnes pagasts, Tērvetes novads, kadastra numurs    

4644 001 0117, sastāvošam no vienas zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 4644 001 0117, 

platība 1,41 ha. 

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

noteikumus (lēmuma pielikums), nosakot otrās izsoles nosacīto sākumcenu 9000,00 EUR (deviņi 

tūkstoši euro 00 centi) apmērā. 

     4. 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 –  
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     Tērvetes novada pašvaldības jurists Ivars Gorskis, 

     Tērvetes novada domes ekonomiste Sandra Latiša.  

     5. 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”. 

 

 

 

 

24. paragrāfs 

Par Tērvetes novada pašvaldības iestāžu amatu  saraksta apstiprināšanu 

D. Reinika 

 

Tērvetes novada dome ir izskatījusi iesniegto lēmuma projektu par “Tērvetes novada 

pašvaldības  iestāžu amatu saraksta apstiprināšanu”  ar 2020. gada 1. janvāri.  

Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.pantu, ievērojot  2019. gada  19. decembra 

Finanšu komitejas lēmumu,  Tērvetes novada dome, atklāti vārdiski balsojot: PAR – 9 (D. 

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

PRET - nav, ATTURAS - nav, NOLEMJ: 

 

Apstiprināt Tērvetes novada pašvaldības iestāžu     amatu  sarakstu ar 2020. gada 1. janvāri  

(lēmuma pielikumā) 

 

 

 

 

 

25. paragrāfs 

Par saistošo  noteikumu  Nr. 29 „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. 29 „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 30..decembra   Finanšu 

komitejas lēmumu,  Tērvetes novada dome,  atklāti vārdiski balsojot: PAR – 9 (D. Reinika, A. 

Bruss, S. Laizāns, I. Krūmiņa, L. Karloviča, Dz. Sirsone, A. Miķelsons, I. Vēveris), PRET – nav, 

ATTURAS – nav, NOLEMJ: 

 

Apstiprināt saistošos noteikumus Nr. 29 „Grozījumi Tērvetes novada domes 2019. gada 21. 

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

(pielikumā).  
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26. paragrāfs 

Par izglītojamo ēdināšanai piešķirto valsts budžeta līdzekļu sadalījumu 

D. Reinika 

 

Tērvetes novada dome, izskatot iesniegto lēmuma projektu par izglītojamo ēdināšanai 

piešķirto valsts budzēta līdzekļu sadalījumu konstatēja, ka: 

      Saskaņā ar LR MK 2019. gada 10. decembra noteikumu Nr. 614 „Kārtība, kādā aprēķina, 

piešķir un izlieto valsts budžetā paredzētos līdzekļus izglītojamo ēdināšanai”, kas stājas spēkā ar 

2020. gada 1. janvāri, 3. punktu, piešķirtais valsts budžeta līdzekļu apmērs vienam izglītojamam, 

kurš klātienē pašvaldību izglītības iestādēs apgūst pamatizglītības programmas 1., 2., 3. un 4. 

klasē, ēdināšanai ir 0,71 euro dienā. 

Saskaņā ar jau norādīto noteikumu 7. punktu, pašvaldība atbilstoši izglītojamo skaitam sadala 

valsts piešķirtos budžeta līdzekļus attiecīgās pašvaldības administratīvajā teritorijā esošajām 

pašvaldību un privātajām izglītības iestādēm izglītojamo ēdināšanai. 

Saskaņā ar Izglītības likuma 59. panta 31. daļu (redakcijā, kas ir spēkā no 01.01.2020.) 

pašvaldība piedalās to izglītojamo ēdināšanas izmaksu segšanā, kuri attiecīgās pašvaldības 

administratīvajā teritorijā esošajās izglītības iestādēs (izņemot valsts izglītības iestādes) klātienē 

apgūst pamatizglītības programmas 1., 2., 3. un 4. klasē. Viena izglītojamā ēdināšanai dienā 

līdzekļus no pašvaldības budžeta paredz ne mazākā apmērā, kā tos nodrošina valsts. 

Vienas pusdienu porcijas pašizmaksa Tērvetes novada pašvaldības Augstkalnes vidusskolā ir 

1.50 euro, bet Annas Brigaderes pamatskolā 1.80 euro.  

Vadoties no norādītā un papildus pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām 21. panta pirmās 

daļas 27. punktu, Finanšu komitejas 2019. gada 30. decembra lēmumu, Tērvetes novada dome, 

atklāti vārdiski balsojot: PAR - 9 (D. Reinika, A. Bruss, S. Laizāns, I. Krūmiņa, L. Karloviča, 

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

 

          1. Tērvetes novada pašvaldības izglītības iestāžu izglītojamo, kuri klātienē apgūst 

pamatizglītības programmas 1., 2., 3. un 4. klasē, ēdināšanai piešķirtos valsts budžeta līdzekļus 

(0,71  euro dienā vienam izglītojamajam) atbilstoši izglītojamo skaitam sadalīt starp Augstkalnes 

vidusskolu un Annas Brigaderes pamatskolu, novirzot tos pusdienu pagatavošanai nepieciešamo 

pārtikas produktu iegādes izmaksu segšanai. 

2. Atzīt par spēku zaudējušu Tērvetes novada domes 2018. gada 27. septembra lēmumu „Par 

skolēnu ēdināšanai paredzēto valsts budžeta līdzekļu sadalījumu” (protokols Nr.16, 6. paragrāfs). 

 

 

 

Sēdi slēdz plkst. 9.45 

 

Nākošā domes sēde 2020. gada 30. janvārī 

 

 

Sēdes vadītāja                                                                                                     D. Reinika 

 

Protokola parakstīšanas datums  03.01.2020. 

 

 

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 30. decembrī                                                                                       Nr. 150 

                                                                                                          (protokols Nr. 22, 1. §) 

 

Par zemes nomas līguma pagarināšanu 

 

 

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

iesniegumu par zemes nomas līguma pagarināšanu uz iznomāto neapbūvēto, lauksaimniecībā 

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

1,5 ha platībā, kura darbības termiņš beidzas 2019. gada 31. decembri, 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 

Tērvetes pagastā ir noteikts 130,00 EUR par ha), apstākli, ka nomas maksas apmērs nedrīkst būt 

zemāks nekā 28 euro gadā, neieskaitot PVN, un Tautsaimniecības un attīstības komitejas 2019. 

gada 19. decembra lēmumu, atklāti vārdiski balsojot: PAR – 9 (D. Reinika, A. Bruss, S. Laizāns, 

I. Krūmiņa, L. Karloviča, Dz. Sirsone, 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 “Viesturi”, Tērvetes pagasts, Tērvetes 

novads, /kadastra numurs/ 1,5 ha platībā, nomu, nosakot: 

1.1.  zemes izmantošanas mērķi – lauksaimnieciskai darbībai; 

1.2.  nomas līguma termiņš - 5 (pieci) gadi sākot no 2020. gada 1. janvāra; 

1.3.  nomas maksu 130,00 EUR/ ha gadā; 
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1.4. Nomnieks papildus nomas maksai maksā PVN un nekustamā īpašuma nodokli. 

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

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

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

sagatavošanu. 

3. Pilnvarot Tērvetes novada pašvaldības izpilddirektoru Māri Berlandu noslēgt lēmumam 

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

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

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

līgumi, publicēt informāciju par noslēgtajiem zemes nomas līgumiem Tērvetes novada 

pašvaldības tīmekļa vietnē www.tervetesnovads.lv. 

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

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

 

 

Domes priekšsēdētāja                                                                                         D. Reinika 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.tervetesnovads.lv/
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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 30. decembrī                                                                                       Nr. 151 

                                                                                                          (protokols Nr. 22, 2. §) 

 

Par zemes nomas līguma pagarināšanu 

 

 

Tērvetes novada dome, izskatot /Vārds Uzvārds/, /personas kods/, 2019. gada 31. oktobra 

iesniegumu par zemes nomas līguma pagarināšanu uz iznomāto neapbūvēto, lauksaimniecībā 

izmantojamo zemes vienību “Tīsiņi”, Augstkalnes pagasts, Tērvetes novads, /kadastra 

apzīmējums/, 1,3 ha platībā, kura darbības termiņš beidzas 2019. gada 31. decembrī, 

pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21. panta pirmās daļas 14. punkta “a” apakšpunktu, 

kas nosaka, ka dome var izskatīt jebkuru jautājumu, kas ir attiecīgās pašvaldības pārziņā, turklāt 

tikai dome var noteikt, ja tas nav aizliegts vai noteikts ar likumiem vai Ministru kabineta 

noteikumiem, maksu par pašvaldības zemes, cita nekustamā un kustamā īpašuma lietošanu 

(iznomāšanu),  LR MK 2018. gada 19. jūnija noteikumu Nr. 350 „Publiskas personas zemes 

nomas un apbūves tiesības noteikumi” 53. punktu, kas nosaka, ka iznomātājs, izvērtējot 

lietderības apsvērumus, var pieņemt lēmumu pagarināt nomas līguma termiņu (nerīkojot izsoli), 

ievērojot apstākļus, ka nomnieks ir labticīgi pildījis iepriekš noslēgto nomas līgumu, tai skaitā 

tam nav bijuši nomas maksas un nekustamā īpašuma nodokļa maksājumu kavējumi, 

zemesgabalu kopējā platība ir līdz 10 ha lauku teritorijā, kas tiek izmantoti lauksaimniecībā, 

papildus pamatojoties uz LR MK 2018. gada 19. jūnija noteikumu Nr. 350 „Publiskas personas 

zemes nomas un apbūves tiesības noteikumi” 30.4., 56. un 57. punktu un ievērojot Tērvetes 

novada domes apstiprināto nomas pakalpojumu maksas cenrādi (apstiprinātais nomas maksas 

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

ha), apstākli, ka nomas maksas apmērs nedrīkst būt zemāks kā 28 euro gadā, neieskaitot PVN, 

un Tautsaimniecības un attīstības komitejas 2019. gada 19. decembra lēmumu, atklāti vārdiski 

balsojot: PAR – 9 (D. Reinika, A. Bruss, S. Laizāns, I. Krūmiņa, L. Karloviča, Dz. Sirsone, 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 “Tīsiņi”, Augstkalnes pagasts, Tērvetes 

novads, /kadastra numurs/, 1,3 ha platībā, nomu, nosakot: 

1.1.  zemes izmantošanas mērķi – lauksaimnieciskai darbībai; 

1.2.  nomas līguma termiņš - 5 (pieci) gadi sākot no 2020. gada 1. janvāra; 

1.3.  nomas maksu 130,00 EUR/ ha gadā; 
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1.4. Nomnieks papildus nomas maksai maksā PVN un nekustamā īpašuma nodokli. 

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

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

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

sagatavošanu. 

3. Pilnvarot Tērvetes novada pašvaldības izpilddirektoru Māri Berlandu noslēgt lēmumam 

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

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

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

līgumi, publicēt informāciju par noslēgtajiem zemes nomas līgumiem Tērvetes novada 

pašvaldības tīmekļa vietnē www.tervetesnovads.lv. 

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

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

 

 

 

Domes priekšsēdētāja                                                                                         D. Reinika 
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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 30. decembrī                                                                                       Nr. 152 

                                                                                                          (protokols Nr. 22, 3. §) 

 

Par zemes nomas līguma pagarināšanu 

 

 

Tērvetes novada dome, izskatot /Vārds Uzvārds/, /personas kods/, 2019. gada 11. decembra 

iesniegumu par zemes nomas līguma pagarināšanu uz iznomāto neapbūvēto, lauksaimniecībā 

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

0,15 ha platībā, kura darbības termiņš beidzas 2019. gada 31. decembrī, pamatojoties uz likuma 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

vārdiski balsojot: PAR – 9 (D. Reinika, A. Bruss, S. Laizāns, I. Krūmiņa, L. Karloviča, Dz. 

Sirsone, 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 “Stallēni”, Bukaišu pagasts, 

Tērvetes novads, /kadastra numurs/, 0,15 ha platībā, nomu, nosakot: 

1.1.  zemes izmantošanas mērķi – personīgā palīgsaimniecība - mazdārziņš; 

1.2.  nomas līguma termiņš - 5 (pieci) gadi sākot no 2020. gada 1. janvāra; 
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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 noslēgti un stājusies spēkā zemes nomas 

līgumi, publicēt informāciju par noslēgtajiem zemes nomas līgumiem Tērvetes novada 

pašvaldības tīmekļa vietnē www.tervetesnovads.lv. 

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

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

 

 

Domes priekšsēdētāja                                                                                         D. Reinika 
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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 30. decembrī                                                                                       Nr. 153 

                                                                                                          (protokols Nr. 22, 4. §) 

 

Par zemes nomas līguma noslēgšanu 

 

 

Tērvetes novada dome, izskatot Augstkalnes pagasta /Nosaukums/ māju zemnieku 

saimniecības /Nosaukums/, /reģistrācijas numurs/, 2019. gada 25. novembra iesniegumu ar 

lūgumu Tērvetes novada pašvaldībai iznomāt saimnieciskās darbības vajadzībām zemes vienības 

daļu 0,77 ha platībā pašvaldībai piekritīgajā zemes īpašumā “Galatrenči”, Augstkalnes pagastā, 

Tērvetes novadā, konstatēja:  

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

Tērvetes novads, /kadastra numurs/, ir neiznomāta zemes vienības daļa 0,77 ha platībā ar 

/kadastra apzīmējums/ (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 vienības daļu īpašumā “Galatrenči”, Augstkalnes pagasts, Tērvetes 

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

publicēšanas tīmekļa vietnē pieteicās tikai viens potenciālais zemes gabala nomnieks – 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 Tērvetes pagastā ir noteikts 130,00 EUR 

apmērā par ha. Vienlaikus, atbilstoši Noteikumu 30.4. apakšpunktam, nomas maksa apmērs 

nedrīkst būt mazāks nekā 28 euro. 

Pēc 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 19. decembra lēmumu, Tērvetes novada dome, atklāti vārdiski balsojot: PAR – 9 (D. 

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

PRET – nav, ATTURAS – nav, NOLEMJ: 

 

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

saimniecību /Nosaukums/ par Tērvetes novada pašvaldībai piekritīgās, neiznomātās zemes 

vienības daļu “Galatrenči”, Augstkalnes pagasts, Tērvetes novads, /kadastra apzīmējums/, 0,77 

ha platībā, nosakot: 

1.1. zemes izmantošanas mērķi – lauksaimnieciskā darbība; 

1.2. nomas līguma termiņu - 5 (pieci) gadi sākot no 2020. gada 1. janvāra; 

1.3. nomas maksu - 130,00 EUR/ ha 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 30. decembrī                                                                                       Nr. 154 

                                                                                                          (protokols Nr. 22, 5. §) 

 

Par zemes nomas līguma noslēgšanu 

 

 

Tērvetes novada dome, izskatot /Vārds Uzvārds/, /personas kods/, 2019. gada 28. novembra 

iesniegumu ar lūgumu Tērvetes novada pašvaldībai iznomāt saimnieciskās darbības vajadzībām 

zemes vienību 0,4 ha platībā pašvaldībai piekritīgajā zemes īpašumā “Galatrenči pašvaldība”, 

Augstkalnes pagastā, Tērvetes novadā, konstatēja:  

Tērvetes novada pašvaldībai piekritīgā zemes īpašumā “Galatrenči pašvaldība”, Tērvetes 

pagasts, Tērvetes novads, /kadastra numurs/, ir neiznomāta zemes vienības daļa 0,4 ha platībā ar 

/kadastra apzīmējums/ (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 vienības daļu īpašumā “Galatrenči pašvaldība”, Augstkalnes pagasts, 

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

informācijas publicēšanas tīmekļa vietnē pieteicās tikai viens potenciālais zemes gabala 

nomnieks – /Vārds Uzvārds/, līdz ar to, atbilstoši Noteikumu 29. un 29.2. punktam, nav 

nepieciešams rīkot zemes gabala nomas tiesību izsoli. 

 Saskaņā ar Noteikumu 30.4. 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 Tērvetes pagastā ir noteikts 130,00 

EUR/ha/ha 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 19. decembra lēmumu, Tērvetes novada dome,  atklāti vārdiski balsojot: 

PAR – 9 (D. Reinika, A. Bruss, S. Laizāns, I. Krūmiņa, L. Karloviča, Dz. Sirsone, A. Miķelsons, 

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

 

http://www.tervetesnovads.lv/
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    1. Slēgt zemes nomas līgumu ar /Vārds Uzvārds/, /personas kods/, par Tērvetes novada 

pašvaldībai piekritīgās, neiznomātās zemes vienības daļas “Galatrenči pašvaldība”, Augstkalnes  

pagasts, Tērvetes novads, kadastra apzīmējums 4644 003 0178, 0,4 ha platībā, nomu, nosakot: 

1.1 zemes izmantošanas mērķi – lauksaimnieciskā darbība; 

1.2. nomas līguma termiņu - 5 (pieci) gadi sākot no 2020. gada 1. janvāra; 

1.3. nomas maksu - 130,00 EUR/ ha 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 30. decembrī                                                                                       Nr. 155 

                                                                                                          (protokols Nr. 22, 6. §) 

 

Par zemes nomas līguma noslēgšanu 

 

 

Tērvetes novada dome, izskatot /Vārds Uzvārds/, /personas kods/, 2019. gada 15. novembra 

iesniegumu ar lūgumu Tērvetes novada pašvaldībai iznomāt personiskās palīgsaimniecības 

vajadzībām zemes daļu 0,08 ha platībā pašvaldībai piekritīgajā zemes īpašumā “Centra 

mazdārziņi ”, Augstkalnes pagastā, konstatēja:  

Tērvetes novada pašvaldībai piekritīgajā zemes īpašumā “Centra mazdārziņi”, Augstkalnes 

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

piekritīga zemes vienības daļa 0,08 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 “Centra mazdārziņi”, Augstkalnes pagasts, 

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

informācijas publicēšanas tīmekļa vietnē pieteicās tikai viens potenciālais zemes gabala 

nomnieks – /Vārds Uzvārds/, līdz ar to, atbilstoši Noteikumu 29.2. 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 19. decembra lēmumu, Tērvetes novada dome,  atklāti vārdiski balsojot: 

PAR – 9 (D. Reinika, A. Bruss, S. Laizāns, I. Krūmiņa, L. Karloviča, Dz. Sirsone, 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 “Centra mazdārziņi”, Augstkalnes 

pagasts, Tērvetes novads, 0,08 ha platībā, nomu, 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 sākot no 2020. gada 1. janvāra; 

   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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.tervetesnovads.lv/


30 

 

                                         
 

 

 

 

 

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 30. decembrī                                                                                       Nr. 156 

                                                                                                          (protokols Nr. 22, 7. §) 

 

Par zemes nomas līguma noslēgšanu 

 

 

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

piekritīgo zemes īpašumu “Lejiņas”, Bukaišu pagasts, Tērvetes novads, /kadastra numurs/, uz kura 

atrodas viņai piederoša būve, tās uzturēšanai, konstatēja:  

Tērvetes novada pašvaldībai ir piekritīgs nekustamais īpašums “Lejiņas”, Bukaišu pagasts, 

Tērvetes novads, /kadastra numurs/, sastāvošs no vienas apbūvētas zemes vienības ar kopplatību 

3,5409 ha uz kura atrodas tikai /Vārds Uzvārds/, /personas kods/, piederoša būve “Lejiņas”, 

Bukaišu pagasts, Tērvetes novads. Īpašuma tiesības uz būvju īpašumu “Lejiņas”, Bukaišu pagasts, 

Tērvetes novads, /kadastra numurs/, /Vārds Uzvārds/ ir reģistrētas Augstkalnes pagasta 

/zemesgrāmatas nodalījuma numurs/.  

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

apbūves tiesības noteikumi ” (turpmāk tekstā – Noteikumi) 7.punkts paredz, ka apbūvētu 

zemesgabalu iznomā tikai uz tā esošās būves īpašniekam, tiesiskajam valdītājam vai lietotājam, ja 

citos normatīvajos aktos nav noteikts citādi. 

Noteikumi 8. punkts paredz, ka par apbūvēta zemesgabala nomu var slēgt nomas līgumu. 

Nomas līgumu slēdz, ja iznomātājs ir pieņēmis lēmumu slēgt nomas līgumu vai to ir ierosinājis 

attiecīgās būves īpašnieks, tiesiskais valdītājs vai lietotājs, vai tā noslēgšanu nosaka citi normatīvie 

akti. 

Noteikumu 17. punkts paredz, ka apbūvēta zemesgabala nomas maksa gadā ir 1,5 % no 

zemesgabala kadastrālās vērtības, bet ne mazāka par 28 euro. 

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

daļas 27. punktu un Ministru kabineta 19.06.2018. noteikumu Nr. 350 „Publiskas personas zemes 

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

decembra lēmumu, atklāti vārdiski balsojot: PAR - 9 (D. Reinika, A. Bruss, S. Laizāns, I. Krūmiņa, 

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

novada dome NOLEMJ: 

 

     1. Iznomāt pašvaldībai piekritīgo, apbūvēto zemes vienību “Lejiņas”, Bukaišu pagasts, 

Tērvetes novads, /kadastra numurs/, 3,5409 ha kopplatībā, /Vārds Uzvārds/, /personas kods/, 

nosakot: 
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        1.1.  zemes vienības izmantošanas mērķi – ēku (būvju) uzturēšana; 

        1.2. nomas līguma termiņu - 10 (desmit) gadi; 

        1.3. nomas maksu 1,5 % apmērā no zemes vienības kadastrālās vērtības gadā (neieskaitot 21 

% PVN), bet ne mazāk kā par 28 euro, neskaitot 21 % 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 līguma projekta 

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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TĒRVETES NOVADA TĒRVETES PAGASTĀ 

 

LĒMUMS 
 

 

2019. gada 30. decembrī                                                                                       Nr. 157 

                                                                                                          (protokols Nr. 22, 10. §) 

 

Par dzīvokļa īpašuma “Spīdolas“ - 3 atsavināšanu 

 

 

        Tērvetes novada dome ir izskatījusi /Vārds Uzvārds/ 2019. gada 05. septembra iesniegumu 

ar ierosinājumu pārdot viņai Tērvetes novada pašvaldībai piederošo dzīvokļa īpašumu “Spīdolas” 

dz. 3, Augstkalne, Augstkalnes pagasts, Tērvetes novads.   

        Izskatot augstāk minēto ierosinājumu, Tērvetes novada dome  konstatēja: 

        /Vārds Uzvārds/ uz īres tiesisko attiecību pamata lieto Tērvetes novada pašvaldībai 

piederošo dzīvokļa īpašumu Nr. 3, “Spīdolas”, Augstkalne, Augstkalnes pagasts, Tērvetes 

novads, sastāvošu no divu istabu dzīvokļa ar kopējo platību 57,1 m2, un pie dzīvokļa īpašuma 

piederošo kopīpašuma domājamo daļu 5710/116630 no daudzdzīvokļu mājas /kadastra 

apzīmējums/, un  zemes gabala /kadastra apzīmējums/. 

        Saskaņā ar Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 4. panta noteikumiem, 

atsevišķos gadījumos valsts vai pašvaldības nekustamā īpašuma atsavināšanu var ierosināt 

īrnieks vai viņa ģimenes loceklis, ja viņš vēlas nopirkt dzīvojamo māju, tās domājamo daļu vai 

dzīvokļa īpašumu Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 45. pantā noteiktajā kārtībā. 

        Ņemot vērā augstāk minēto tiesisko reglamentāciju, /Vārds Uzvārds/ ir tiesības ierosināt 

dzīvokļa īpašuma Nr. 3, “Spīdolas”, Augstkalne, Augstkalnes pagasts, Tērvetes novads, 

atsavināšanu. 

        Saskaņā ar Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 45. panta trešās daļas 

noteikumiem, atsavinot valsts vai pašvaldības īpašumā esošu viendzīvokļa māju vai dzīvokļa 

īpašumu, par kuru lietošanu likumā "Par dzīvojamo telpu īri" noteiktajā kārtībā ir noslēgts 

dzīvojamās telpas īres līgums, to vispirms rakstveidā piedāvā pirkt īrniekam un viņa ģimenes 

locekļiem.  

        Saskaņā ar Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 45. panta ceturtās daļas 

noteikumiem, īrnieks vai viņa ģimenes locekļi var pirkt īrēto viendzīvokļa māju vai dzīvokļa 

īpašumu, ja:   

             1) īrnieks un viņa ģimenes locekļi ir noslēguši notariāli apliecinātu vienošanos par to, 

kurš vai kuri no viņiem iegūs īpašumā īrēto viendzīvokļa māju vai dzīvokļa īpašumu;            

             2) tiesā nav celta prasība par īres līguma izbeigšanu. 

http://pro.nais.lv/naiser/text.cfm?Ref=0103012002103132796&Req=0103012002103132796&Key=0127011993021632769&Hash=
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        2019. gada 25. oktobrī ir noslēgta VIENOŠANĀS starp pilngadīgajiem /Vārds Uzvārds/ 

ģimenes locekļiem, par izīrēta dzīvokļa iegūšanu īpašumā, dzīvokli īpašumā iegūst /Vārds 

Uzvārds/. 

        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. 3, “Spīdolas”, Augstkalne, Augstkalnes pagasts, Tērvetes novads, 

tirgus cena, saskaņā ar veikto tirgus novērtējumu, ko veicis Ober Haus vērtēšanas servisa  

sertificēts nekustamo īpašumu vērtētājs Diāna Štāle, profesionālās kvalifikācijas sertifikāts Nr. 

71, ir noteikta 3000,00 EUR (trīs tūkstoši euro 00 centi) apmērā, bet aktuālā kadastrālā vērtība ir 

1828,00 EUR (viens tūkstotis astoņi simti  divdesmit  astoņi euro 00 centi) apmērā. 

        Ņemot vērā augstāk minētos lietas faktiskos apstākļus un pamatojoties uz Publiskas 

personas mantas atsavināšanas likuma 1. pantu, 4. panta ceturto daļu, 5.; 8.; 37. un 45. pantu 

likuma “Par pašvaldībām” 21. panta pirmās daļas 17. punktu, 2019. gada 19. decembra Finanšu 

komitejas lēmumu, Tērvetes novada dome, atklāti vārdiski balsojot: PAR - 9 (D. Reinika, A. 

Bruss, S. Laizāns, I. Krūmiņa, L. Karloviča, Dz. Sirsone, A. Miķelsons, I. Vēveris), PRET - nav, 

ATTURAS - nav, NOLEMJ: 

 

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

Nr. 3, “Spīdolas”, Augstkalne, Augstkalnes pagasts, Tērvetes novads, pārdodot to par cenu 

3000,00 EUR (trīs tūkstoši euro 00 centi) /Vārds Uzvārds/, /personas kods/. 

        2. Noteikt, ka šis lēmums zaudē spēku, ja /Vārds Uzvārds/ līdz 2020. gada 03. februārim 

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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TĒRVETES NOVADA TĒRVETES PAGASTĀ 

 

LĒMUMS 
 

 

2019. gada 30. decembrī                                                                                       Nr. 158 

                                                                                                          (protokols Nr. 22, 11. §) 

 

Par dzīvokļa īpašuma “Atpūtas“ - 11 atsavināšanu 

 

 

        Tērvetes novada dome ir izskatījusi /Vārds Uzvārds/ 2019. gada 23. jūlija iesniegumu ar 

ierosinājumu pārdot viņai Tērvetes novada pašvaldībai piederošo dzīvokļa īpašumu “Atpūtas” 

dz. 11, 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. 11, “Atpūtas”, Tērvetes pagasts, Tērvetes novads, sastāvošu no 

vienas istabas dzīvokļa ar kopējo platību 35,3 m2, un pie dzīvokļa īpašuma piederošo kopīpašuma 

domājamo daļu 3530/96120 no daudzdzīvokļu mājas /kadastra apzīmējums/, un  zemes gabala 

/kadastra apzīmējums/. 

        Saskaņā ar Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 4. panta noteikumiem, 

atsevišķos gadījumos valsts vai pašvaldības nekustamā īpašuma atsavināšanu var ierosināt 

īrnieks vai viņa ģimenes loceklis, ja viņš vēlas nopirkt dzīvojamo māju, tās domājamo daļu vai 

dzīvokļa īpašumu Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 45. pantā noteiktajā kārtībā. 

        Ņemot vērā augstāk minēto tiesisko reglamentāciju, /Vārds Uzvārds/  ir tiesības ierosināt 

dzīvokļa īpašuma Nr. 11, “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. 

        Dzīvoklī nav iemitināti citi pilngadīgi /Vārds Uzvārds/ ģimenes locekļi.   

        Pret /Vārds Uzvārds/ nav celta prasība par īres līguma izbeigšanu.         

http://pro.nais.lv/naiser/text.cfm?Ref=0103012002103132796&Req=0103012002103132796&Key=0127011993021632769&Hash=
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        Saskaņā ar Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 37. panta pirmās daļas 

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

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

ar nosacīto cenu. 

        Saskaņā ar Publiskas personas mantas atsavināšanas likumā doto jēdziena “nosacītā cena” 

skaidrojumu, nosacītā cena ir nekustamā īpašuma vērtība, kas noteikta atbilstoši Standartizācijas 

likumā paredzētajā kārtībā apstiprinātajiem Latvijas īpašuma vērtēšanas standartiem jeb tirgus 

cena, ko noteicis sertificēts vērtētājs . 

        Dzīvokļa īpašuma Nr. 11, “Atpūtas”, Tērvetes pagasts, Tērvetes novads, tirgus cena, 

saskaņā ar veikto tirgus novērtējumu, ko veicis Ober Haus vērtēšanas servisa  sertificēts 

nekustamo īpašumu vērtētājs Diāna Štāle, profesionālās kvalifikācijas sertifikāts Nr. 71, ir 

noteikta 2300,00 EUR (divi tūkstoši trīs simti  euro 00 centi) apmērā, bet aktuālā kadastrālā 

vērtība ir 1148,00 EUR (viens tūkstotis viens simts  četrdesmit astoņi euro 00 centi) apmērā. 

        Ņemot vērā augstāk minētos lietas faktiskos apstākļus un pamatojoties uz Publiskas 

personas mantas atsavināšanas likuma 1. pantu, 4. panta ceturto daļu, 5.; 8.; 37. un 45. pantu 

likuma “Par pašvaldībām” 21. panta pirmās daļas 17. punktu, 2019. gada 19. decembra Finanšu 

komitejas lēmumu, Tērvetes novada dome, atklāti vārdiski balsojot: PAR - 9 (D. Reinika, A. 

Bruss, S. Laizāns, I. Krūmiņa, L. Karloviča, Dz. Sirsone, A. Miķelsons, I. Vēveris), PRET - nav, 

ATTURAS - nav, NOLEMJ: 

 

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

Nr. 11, “Atpūtas”, Tērvetes pagasts, Tērvetes novads, pārdodot to par cenu 2300,00 EUR (divi 

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

        2. Noteikt, ka šis lēmums zaudē spēku, ja /Vārds Uzvārds/ līdz 2020. gada 03. februārim 

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

pašvaldību saskaņā ar šī lēmuma 1. punkta noteikumiem. 

 

 

Domes priekšsēdētāja                                                                                         D. Reinika 
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LATVIJAS REPUBLIKA 
TĒRVETES NOVADA DOME 

Reģ.Nr.90001465562 

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

e-pasts: tervetesnd@tervetesnd.lv 
 

 

TĒRVETES NOVADA TĒRVETES PAGASTĀ 

 

LĒMUMS 
 

 

2019. gada 30. decembrī                                                                                       Nr. 159 

                                                                                                          (protokols Nr. 22, 12. §) 

 

Par dzīvokļa īpašuma “Atpūtas“ - 17 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. 17, 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. 17, “Atpūtas”, Tērvetes pagasts, Tērvetes novads, sastāvošu no 

vienas istabas dzīvokļa ar kopējo platību 35,4 m2, un pie dzīvokļa īpašuma piederošo kopīpašuma 

domājamo daļu 3540/96120 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. 17, “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. 

        Dzīvoklī nav iemitināti citi pilngadīgi /Vārds Uzvārds/ ģimenes locekļi.   

        Pret /Vārds Uzvārds/ nav celta prasība par īres līguma izbeigšanu.         
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        Saskaņā ar Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 37. panta pirmās daļas 

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

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

ar nosacīto cenu. 

        Saskaņā ar Publiskas personas mantas atsavināšanas likumā doto jēdziena “nosacītā cena” 

skaidrojumu, nosacītā cena ir nekustamā īpašuma vērtība, kas noteikta atbilstoši Standartizācijas 

likumā paredzētajā kārtībā apstiprinātajiem Latvijas īpašuma vērtēšanas standartiem jeb tirgus 

cena, ko noteicis sertificēts vērtētājs . 

        Dzīvokļa īpašuma Nr. 17, “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 2500,00 EUR (divi tūkstoši pieci simti  euro 00 centi) apmērā, bet aktuālā kadastrālā 

vērtība ir 1279,00 EUR(viens tūkstotis divi simti  septiņdesmit deviņi euro 00 centi) apmērā. 

        Ņemot vērā augstāk minētos lietas faktiskos apstākļus un pamatojoties uz Publiskas 

personas mantas atsavināšanas likuma 1. pantu, 4. panta ceturto daļu, 5.; 8.; 37. un 45. pantu 

likuma “Par pašvaldībām” 21. panta pirmās daļas 17. punktu, 2019. gada 19. decembra Finanšu 

komitejas lēmumu, Tērvetes novada dome, atklāti vārdiski balsojot: PAR - 9 (D. Reinika, A. 

Bruss, S. Laizāns, I. Krūmiņa, L. Karloviča, Dz. Sirsone, A. Miķelsons, I. Vēveris), PRET - nav, 

ATTURAS - nav, NOLEMJ: 

 

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

Nr. 17, “Atpūtas”, Tērvetes pagasts, Tērvetes novads, pārdodot to par cenu 2500,00 EUR (divi 

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

        2. Noteikt, ka šis lēmums zaudē spēku, ja /Vārds Uzvārds/ līdz 2020. gada 03. februārim 

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

pašvaldību saskaņā ar šī lēmuma 1. punkta noteikumiem. 

 

 

Domes priekšsēdētāja                                                                                         D. Reinika 
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TĒRVETES NOVADA TĒRVETES PAGASTĀ 

 

LĒMUMS 
 

 

2019. gada 30. decembrī                                                                                       Nr. 160 

                                                                                                          (protokols Nr. 22, 13. §) 

 

Par dzīvokļa īpašuma “Labrenči“ - 4 atsavināšanu 

 

        Tērvetes novada dome ir izskatījusi /Vārds Uzvārds/ 2019. gada 01. oktobra iesniegumu 

ar ierosinājumu pārdot Tērvetes novada pašvaldībai piederošo dzīvokļa īpašumu “Labrenči” - 

4, Tērvete, Tērvetes pagasts, Tērvetes novads.   

        Izskatot augstāk minēto ierosinājumu, Tērvetes novada dome konstatēja: 

        /Vārds Uzvārds/ uz īres tiesisko attiecību pamata lieto Tērvetes novada pašvaldībai 

piederošo dzīvokļa īpašumu Nr. 4, “Labrenči”, Tērvete, Tērvetes pagasts, Tērvetes novads, 

sastāvošu no divu istabu dzīvokļa ar kopējo platību 48,6 m2, un pie dzīvokļa īpašuma 

piederošām 472/35171 kopīpašuma domājamām daļām 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, “Labrenči”, Tērvete, Tērvetes pagasts, Tērvetes novads, atsavināšanu. 

        Saskaņā ar Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 45. panta trešās daļas 

noteikumiem, atsavinot valsts vai pašvaldības īpašumā esošu viendzīvokļa māju vai dzīvokļa 

īpašumu, par kuru lietošanu likumā "Par dzīvojamo telpu īri" noteiktajā kārtībā ir noslēgts 

dzīvojamās telpas īres līgums, to vispirms rakstveidā piedāvā pirkt īrniekam un viņa ģimenes 

locekļiem.  

        Saskaņā ar Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 45. panta ceturtās daļas 

noteikumiem, īrnieks vai viņa ģimenes locekļi var pirkt īrēto viendzīvokļa māju vai dzīvokļa 

īpašumu, ja:   

             1) īrnieks un viņa ģimenes locekļi ir noslēguši notariāli apliecinātu vienošanos par to, 

kurš vai kuri no viņiem iegūs īpašumā īrēto viendzīvokļa māju vai dzīvokļa īpašumu;            

             2) tiesā nav celta prasība par īres līguma izbeigšanu. 

        Dzīvoklī nav iemitināti citi pilngadīgi /Vārds Uzvārds/ ģimenes locekļi.   

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

ar nosacīto cenu. 

        Saskaņā ar Publiskas personas mantas atsavināšanas likumā doto jēdziena “nosacītā cena” 

skaidrojumu, nosacītā cena ir nekustamā īpašuma vērtība, kas noteikta atbilstoši 

Standartizācijas likumā paredzētajā kārtībā apstiprinātajiem Latvijas īpašuma vērtēšanas 

standartiem jeb tirgus cena, ko noteicis sertificēts vērtētājs . 

        Dzīvokļa īpašuma Nr. 4, “Labrenči”, Tērvete, Tērvetes pagasts, Tērvetes novads, tirgus 

cena, saskaņā ar veikto tirgus novērtējumu, ko veicis sertificēts nekustamo īpašumu vērtētājs  

Diāna Štāle “Ober Haus Vērtēšanas Serviss” SIA , profesionālās kvalifikācijas sertifikāts Nr. 

71, ir noteikta 3500,00 EUR (trīs tūkstoši pieci simti  euro 00 centi) apmērā, bet aktuālā 

kadastrālā vērtība ir 1914,00 EUR (viens tūkstotis deviņi simti četrpadsmit euro 00 centi) 

apmērā. 

        Ņemot vērā augstāk minētos lietas faktiskos apstākļus un pamatojoties uz Publiskas 

personas mantas atsavināšanas likuma 1. pantu, 4. panta ceturto daļu, 5.; 8.; 37. un 45. pantu 

likuma “Par pašvaldībām” 21. panta pirmās daļas 17. punktu, 2019. gada 19. decembra Finanšu 

komitejas lēmumu, Tērvetes novada dome, atklāti vārdiski balsojot: PAR - 9 (D. Reinika, A. 

Bruss, S. Laizāns, I. Krūmiņa, L. Karloviča, Dz. Sirsone, A. Miķelsons, I. Vēveris), PRET - 

nav, ATTURAS - nav, NOLEMJ: 

 

        1. Atsavināt Tērvetes novada pašvaldībai piederošo nekustamo īpašumu – dzīvokļa 

īpašumu Nr. 4, “Labrenči”, Tērvete, Tērvetes pagasts, Tērvetes novads, pārdodot to par cenu 

3500,00 EUR (trīs tūkstoši pieci simti euro 00 centi) /Vārds Uzvārds/, /personas kods/. 

        2. Noteikt, ka šis lēmums zaudē spēku, ja /Vārds Uzvārds/ līdz 2020. gada 3. februārim 

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

pašvaldību saskaņā ar šī lēmuma 1. punkta noteikumiem. 

 

 

 

Domes priekšsēdētāja                                                                                         D. Reinika 
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TĒRVETES NOVADA TĒRVETES PAGASTĀ 

 

LĒMUMS 
 

 

2019. gada 30. decembrī                                                                                       Nr. 161 

                                                                                                          (protokols Nr. 22, 14. §) 

 

Par dzīvokļa īpašuma “Labrenči“ - 50 atsavināšanu 

 

        Tērvetes novada dome ir izskatījusi /Vārds Uzvārds/ 2019. gada 05. augusta iesniegumu ar 

ierosinājumu pārdot Tērvetes novada pašvaldībai piederošo dzīvokļa īpašumu “Labrenči” - 50, 

Tērvete, Tērvetes pagasts, Tērvetes novads.   

        Izskatot augstāk minēto ierosinājumu, Tērvetes novada dome konstatēja: 

        /Vārds Uzvārds/ uz īres tiesisko attiecību pamata lieto Tērvetes novada pašvaldībai 

piederošo dzīvokļa īpašumu Nr. 50, “Labrenči”, Tērvete, Tērvetes pagasts, Tērvetes novads, 

sastāvošu no divu istabu dzīvokļa ar kopējo platību 50,5 m2, un pie dzīvokļa īpašuma piederošām 

477/35171 kopīpašuma domājamām daļām 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. 50, “Labrenči”, Tērvete, Tērvetes pagasts, Tērvetes novads, atsavināšanu. 

        Saskaņā ar Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 45. panta trešās daļas 

noteikumiem, atsavinot valsts vai pašvaldības īpašumā esošu viendzīvokļa māju vai dzīvokļa 

īpašumu, par kuru lietošanu likumā "Par dzīvojamo telpu īri" noteiktajā kārtībā ir noslēgts 

dzīvojamās telpas īres līgums, to vispirms rakstveidā piedāvā pirkt īrniekam un viņa ģimenes 

locekļiem.  

        Saskaņā ar Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 45. panta ceturtās daļas 

noteikumiem, īrnieks vai viņa ģimenes locekļi var pirkt īrēto viendzīvokļa māju vai dzīvokļa 

īpašumu, ja:   

             1) īrnieks un viņa ģimenes locekļi ir noslēguši notariāli apliecinātu vienošanos par to, 

kurš vai kuri no viņiem iegūs īpašumā īrēto viendzīvokļa māju vai dzīvokļa īpašumu;            

             2) tiesā nav celta prasība par īres līguma izbeigšanu. 

        Dzīvoklī nav iemitināti citi pilngadīgi /Vārds Uzvārds/ ģimenes locekļi.   

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

ar nosacīto cenu. 

        Saskaņā ar Publiskas personas mantas atsavināšanas likumā doto jēdziena “nosacītā cena” 

skaidrojumu, nosacītā cena ir nekustamā īpašuma vērtība, kas noteikta atbilstoši Standartizācijas 

likumā paredzētajā kārtībā apstiprinātajiem Latvijas īpašuma vērtēšanas standartiem jeb tirgus 

cena, ko noteicis sertificēts vērtētājs . 

        Dzīvokļa īpašuma Nr. 50, “Labrenči”, Tērvete, Tērvetes pagasts, Tērvetes novads, tirgus 

cena, saskaņā ar veikto tirgus novērtējumu, ko veicis sertificēts nekustamo īpašumu vērtētājs  

Diāna Štāle “Ober Haus Vērtēšanas Serviss” SIA , profesionālās kvalifikācijas sertifikāts Nr. 71, 

ir noteikta 2800,00 EUR (divi tūkstoši astoņi simti  euro 00 centi) apmērā, bet aktuālā kadastrālā 

vērtība ir 1934,00 EUR (viens tūkstotis deviņi simti trīsdesmit četri euro 00 centi) apmērā. 

        Ņemot vērā augstāk minētos lietas faktiskos apstākļus un pamatojoties uz Publiskas 

personas mantas atsavināšanas likuma 1. pantu, 4. panta ceturto daļu, 5.; 8.; 37. un 45. pantu 

likuma “Par pašvaldībām” 21. panta pirmās daļas 17. punktu, 2019. gada 19. decembra Finanšu 

komitejas lēmumu, Tērvetes novada dome, atklāti vārdiski balsojot: PAR - 9 (D. Reinika, A. 

Bruss, S. Laizāns, I. Krūmiņa, L. Karloviča, Dz. Sirsone, A. Miķelsons, I. Vēveris), PRET - nav, 

ATTURAS - nav, NOLEMJ: 

 

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

Nr. 50, “Labrenči”, Tērvete, Tērvetes pagasts, Tērvetes novads, pārdodot to par cenu 2800,00 

EUR (divi tūkstoši astoņi simti euro 00 centi) /Vārds Uzvārds/, /personas kods/. 

        2. Noteikt, ka šis lēmums zaudē spēku, ja /Vārds Uzvārds/ līdz 2020. gada 3. februārim nav 

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

saskaņā ar šī lēmuma 1. punkta noteikumiem. 

 

 

 

Domes priekšsēdētāja                                                                                         D. Reinika 
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LATVIJAS REPUBLIKA 
TĒRVETES NOVADA DOME 

Reģ.Nr.90001465562 

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

e-pasts: tervetesnd@tervetesnd.lv 
 

 

TĒRVETES NOVADA TĒRVETES PAGASTĀ 

 

LĒMUMS 
 

 

2019. gada 30. decembrī                                                                                       Nr. 162 

                                                                                                          (protokols Nr. 22, 15. §) 

 

Par dzīvokļa īpašuma “Sanatorija 8“ - 11 atsavināšanu 

 

        Tērvetes novada dome ir izskatījusi /Vārds Uzvārds/ 2019. gada 04. septembra iesniegumu 

ar ierosinājumu pārdot viņai Tērvetes novada pašvaldībai piederošo dzīvokļa īpašumu 

“Sanatorija 8” dz. 11, Tērvete, Tērvetes pagasts, Tērvetes novads.   

        Izskatot augstāk minēto ierosinājumu, Tērvetes novada dome konstatēja: 

        /Vārds Uzvārds/ uz īres tiesisko attiecību pamata lieto Tērvetes novada pašvaldībai 

piederošo dzīvokļa īpašumu Nr. 11, “Sanatorija 8”, Tērvete, Tērvetes pagasts, Tērvetes novads, 

sastāvošu no vienas istabas dzīvokļa ar kopējo platību 37,9 m2, un pie dzīvokļa īpašuma 

piederošo kopīpašuma domājamo daļu 379/9074 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. 11, “Sanatorija 8”, Tērvete, Tērvetes pagasts, Tērvetes novads, 

atsavināšanu. 

        Saskaņā ar Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 45. panta trešās daļas 

noteikumiem, atsavinot valsts vai pašvaldības īpašumā esošu viendzīvokļa māju vai dzīvokļa 

īpašumu, par kuru lietošanu likumā "Par dzīvojamo telpu īri" noteiktajā kārtībā ir noslēgts 

dzīvojamās telpas īres līgums, to vispirms rakstveidā piedāvā pirkt īrniekam un viņa ģimenes 

locekļiem.  

        Saskaņā ar Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 45. panta ceturtās daļas 

noteikumiem, īrnieks vai viņa ģimenes locekļi var pirkt īrēto viendzīvokļa māju vai dzīvokļa 

īpašumu, ja:   

             1) īrnieks un viņa ģimenes locekļi ir noslēguši notariāli apliecinātu vienošanos par to, 

kurš vai kuri no viņiem iegūs īpašumā īrēto viendzīvokļa māju vai dzīvokļa īpašumu;            

             2) tiesā nav celta prasība par īres līguma izbeigšanu. 

        Dzīvoklī nav iemitināti citi pilngadīgi /Vārds Uzvārds/ ģimenes locekļi.  

        Pret /Vārds Uzvārds/nav celta prasība par īres līguma izbeigšanu.       
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        Saskaņā ar Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 37. panta pirmās daļas 

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

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

ar nosacīto cenu. 

        Saskaņā ar Publiskas personas mantas atsavināšanas likumā doto jēdziena “nosacītā cena” 

skaidrojumu, nosacītā cena ir nekustamā īpašuma vērtība, kas noteikta atbilstoši Standartizācijas 

likumā paredzētajā kārtībā apstiprinātajiem Latvijas īpašuma vērtēšanas standartiem jeb tirgus 

cena, ko noteicis sertificēts vērtētājs . 

        Dzīvokļa īpašuma Nr. 11, “Sanatorija 8”, Tērvete, Tērvetes pagasts, Tērvetes novads, tirgus 

cena, saskaņā ar veikto tirgus novērtējumu, ko veicis Ober Haus vērtēšanas servisa  sertificēts 

nekustamo īpašumu vērtētājs Diāna Štāle, profesionālās kvalifikācijas sertifikāts Nr. 71, ir 

noteikta 2000,00 EUR (divi tūkstoši euro 00 centi) apmērā, bet aktuālā kadastrālā vērtība ir 

1311,00 EUR (viens tūkstotis trīs simti  vienpadsmit   euro 00 centi) apmērā. 

        Ņemot vērā augstāk minētos lietas faktiskos apstākļus un pamatojoties uz Publiskas 

personas mantas atsavināšanas likuma 1. pantu, 4. panta ceturto daļu, 5.; 8.; 37. un 45. pantu 

likuma “Par pašvaldībām” 21. panta pirmās daļas 17. punktu, 2019. gada 19. decembra Finanšu 

komitejas lēmumu, Tērvetes novada dome, atklāti vārdiski balsojot: PAR - 9 (D. Reinika, A. 

Bruss, S. Laizāns, I. Krūmiņa, L. Karloviča, Dz. Sirsone, A. Miķelsons, I. Vēveris), PRET - nav, 

ATTURAS - nav, NOLEMJ: 

 

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

Nr. 11, “Sanatorija 8”, Tērvete, Tērvetes pagasts, Tērvetes novads, pārdodot to par cenu 2000,00 

EUR (divi tūkstoši euro 00 centi) /Vārds Uzvārds/, /personas kods/. 

        2. Noteikt, ka šis lēmums zaudē spēku, ja /Vārds Uzvārds/ līdz 2020. gada 03.  februārim 

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

pašvaldību saskaņā ar šī lēmuma 1. punkta noteikumiem. 

 

 

Domes priekšsēdētāja                                                                                         D. Reinika 
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LATVIJAS REPUBLIKA 
TĒRVETES NOVADA DOME 

Reģ.Nr.90001465562 

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

e-pasts: tervetesnd@tervetesnd.lv 
 

 

TĒRVETES NOVADA TĒRVETES PAGASTĀ 

 

LĒMUMS 
 

 

2019. gada 30. decembrī                                                                                       Nr. 163 

                                                                                                          (protokols Nr. 22, 21. §) 

 

Par dzīvokļa īpašuma “Atpūtas“ - 5 atsavināšanu 

 

        Tērvetes novada dome ir izskatījusi /Vārds Uzvārds/ 2019. gada 13. augusta iesniegumu ar 

ierosinājumu pārdot viņai Tērvetes novada pašvaldībai piederošo dzīvokļa īpašumu “Atpūtas” 

dz. 5, Tērvetes pagasts, Tērvetes novads.   

        Izskatot augstāk minēto ierosinājumu, Tērvetes novada dome konstatēja: 

        /Vārds Uzvārds/ uz īres tiesisko attiecību pamata lieto Tērvetes novada pašvaldībai 

piederošo dzīvokļa īpašumu Nr. 5, “Atpūtas”, Tērvetes pagasts, Tērvetes novads, sastāvošu no 

vienas istabas dzīvokļa ar kopējo platību 35,3 m2, un pie dzīvokļa īpašuma piederošo kopīpašuma 

domājamo daļu 3530/96120 no daudzdzīvokļu mājas /kadastra apzīmējums/, un  zemes gabala 

/kadastra apzīmējums/. 

        Saskaņā ar Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 4. panta noteikumiem, 

atsevišķos gadījumos valsts vai pašvaldības nekustamā īpašuma atsavināšanu var ierosināt 

īrnieks vai viņa ģimenes loceklis, ja viņš vēlas nopirkt dzīvojamo māju, tās domājamo daļu vai 

dzīvokļa īpašumu Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 45. pantā noteiktajā kārtībā. 

        Ņemot vērā augstāk minēto tiesisko reglamentāciju, /Vārds Uzvārds/  ir tiesības ierosināt 

dzīvokļa īpašuma Nr. 5, “Atpūtas”, Tērvetes pagasts, Tērvetes novads, atsavināšanu. 

        Saskaņā ar Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 45. panta trešās daļas 

noteikumiem, atsavinot valsts vai pašvaldības īpašumā esošu viendzīvokļa māju vai dzīvokļa 

īpašumu, par kuru lietošanu likumā "Par dzīvojamo telpu īri" noteiktajā kārtībā ir noslēgts 

dzīvojamās telpas īres līgums, to vispirms rakstveidā piedāvā pirkt īrniekam un viņa ģimenes 

locekļiem.  

        Saskaņā ar Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 45. panta ceturtās daļas 

noteikumiem, īrnieks vai viņa ģimenes locekļi var pirkt īrēto viendzīvokļa māju vai dzīvokļa 

īpašumu, ja:   

             1) īrnieks un viņa ģimenes locekļi ir noslēguši notariāli apliecinātu vienošanos par to, 

kurš vai kuri no viņiem iegūs īpašumā īrēto viendzīvokļa māju vai dzīvokļa īpašumu;            

             2) tiesā nav celta prasība par īres līguma izbeigšanu. 

        Pret /Vārds Uzvārds/ nav celta prasība par īres līguma izbeigšanu.         

        Saskaņā ar Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 37. panta pirmās daļas 

noteikumiem pārdot valsts vai pašvaldības mantu par brīvu cenu var, ja nekustamo īpašumu 
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iegūst likuma 4. panta ceturtajā daļā minētā persona. Šajā gadījumā pārdošanas cena ir vienāda 

ar nosacīto cenu. 

        Saskaņā ar Publiskas personas mantas atsavināšanas likumā doto jēdziena “nosacītā cena” 

skaidrojumu, nosacītā cena ir nekustamā īpašuma vērtība, kas noteikta atbilstoši Standartizācijas 

likumā paredzētajā kārtībā apstiprinātajiem Latvijas īpašuma vērtēšanas standartiem jeb tirgus 

cena, ko noteicis sertificēts vērtētājs . 

        Dzīvokļa īpašuma Nr. 5, “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 1800,00 

EUR (viens tūkstotis astoņi simti  euro 00 centi) apmērā, bet aktuālā kadastrālā vērtība ir 1270,00 

EUR (viens tūkstotis divi simti  septiņdesmit euro 00 centi) apmērā. 

        Ņemot vērā augstāk minētos lietas faktiskos apstākļus un pamatojoties uz Publiskas 

personas mantas atsavināšanas likuma 1. pantu, 4. panta ceturto daļu, 5.; 8.; 37. un 45. pantu 

likuma “Par pašvaldībām” 21. panta pirmās daļas 17. punktu, 2019. gada 19. decembra Finanšu 

komitejas lēmumu, Tērvetes novada dome, atklāti vārdiski balsojot: PAR - 9 (D. Reinika, A. 

Bruss, S. Laizāns, I. Krūmiņa, L. Karloviča, Dz. Sirsone, A. Miķelsons, I. Vēveris), PRET - nav, 

ATTURAS - nav, NOLEMJ: 

 

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

Nr. 5, “Atpūtas”, Tērvetes pagasts, Tērvetes novads, pārdodot to par cenu 1800,00 EUR (viens 

tūkstotis astoņi simti euro 00 centi) /Vārds Uzvārds/, /personas kods/. 

        2. Noteikt, ka šis lēmums zaudē spēku, ja /Vārds Uzvārds/ līdz 2020. gada 03. februārim 

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

pašvaldību saskaņā ar šī lēmuma 1. punkta noteikumiem. 

 

 

Domes priekšsēdētāja                                                                                         D. Reinika 
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APSTIPRINĀTI 

ar Tērvetes novada domes 

2019. gada 30. decembra sēdes 

lēmumu (prot. Nr. 22, 8. §) 

 

 

Tērvetes novada pašvaldības nekustamā īpašuma  

„Vanagi”, 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 „Vanagi”, 

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

atbildību, ciktāl to neregulē LR spēkā esošie normatīvie akti. 

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

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

„Zelmeņi”, Zelmeņi, Tērvetes pagasts, Tērvetes novads, 2020. gada 13. februāra 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 „Vanagi”, Augstkalnes pagasts, Tērvetes 

novads, kadastra numurs 4644 001 0113, sastāvošs no vienas zemes vienības ar kadastra 

apzīmējumu  4644 001 0113, platība 2,33 ha. 

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

2.3. Nosacītā sākumcena – 18 400 EUR (astoņpadsmit tūkstoši četri 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 2020. gada 13. janvāra līdz 2020. gada 12. 

februāra plkst. 12.00. 

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) 
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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 „Vanagi”, 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. 
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5. Izsoles dalībnieku tiesības un pienākumi 

 

5.1. Izsoles dalībniekam rūpīgi jāiepazīstas ar Noteikumos ietvertajiem norādījumiem un 

jāievēro Noteikumos ietvertās prasības. 

5.2. Katrs izsoles dalībnieks, parakstoties par iepazīšanos ar Noteikumiem, apņemas ievērot 

visus Noteikumos minētos nosacījumus un akceptē tā noteikumus. 

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

un gaitu. 

 

 

Ar izsoles noteikumiem iepazinos ______________________________________ 

 

                                                       _______________________________________ 

 

 

 

Domes priekšsēdētāja                                                                                         D. Reinika 
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APSTIPRINĀTI 

ar Tērvetes novada domes 

2019. gada 30. decembra sēdes 

lēmumu (prot. Nr. 22, 9. §) 

 

 

Tērvetes novada pašvaldības nekustamā īpašuma  

„Oši”, 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 „Oši”, 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, 2020. gada 13. februāra plkst. 14:30. 

  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 „Oši”, Bukaišu pagasts, Tērvetes novads, 

kadastra numurs 4656 004 0041, sastāvošs no vienas zemes vienības ar kadastra apzīmējumu  

4656 004 0041, platība 1,03 ha. 

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

2.3. Nosacītā sākumcena – 7 100,00 EUR (septiņi  tūkstoši viens simts eiro 00 centi). 

2.4. Samaksas termiņi un kārtība – pilnā apmērā viena mēnešu 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 2020. gada 13. janvāra līdz 2020. gada 12. 

februāra plkst. 12.00. 

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) 
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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 „Oši”, 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.  

4.11. Nokavējot Noteikumos noteikto samaksas termiņu, atsakoties no nosolītā nekustamā 

īpašuma izpirkšanas vai līguma parakstīšanas, vai gadījumā, ja tiek konstatēts, ka izsoles 

uzvarētājs neatbilst likuma “Par zemes privatizāciju lauku apvidos” 28.1panta nosacījumiem, 

izsoles uzvarētājs zaudē iemaksāto drošības naudu un tiesības uz nosolītā īpašuma izpirkšanu. 

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

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

 

5.1. Izsoles dalībniekam rūpīgi jāiepazīstas ar Noteikumos ietvertajiem norādījumiem un 

jāievēro Noteikumos ietvertās prasības. 

 5.2. Katrs izsoles dalībnieks, parakstoties par iepazīšanos ar Noteikumiem, apņemas ievērot 

visus Noteikumos minētos nosacījumus un akceptē tā noteikumus. 

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

un gaitu. 

 

 

     Ar izsoles noteikumiem iepazinos ______________________________________ 

 

                                                       _______________________________________ 

 

                                                       _______________________________________ 

 

                                                       ________________________________________ 

 

                                                       __________________________________ 
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APSTIPRINĀTI 

ar Tērvetes novada domes 

2019. gada 30. decembra sēdes 

lēmumu (prot. Nr. 22, 16. §) 

 

 

Tērvetes novada pašvaldības nekustamā īpašuma  

„Strikaišu mežs”, 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 „Strikaišu mežs”, 

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, 2020. gada 13. februāra 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 „Strikaišu mežs”, Bukaišu pagasts, Tērvetes 

novads, kadastra numurs 4656 006 0374, sastāvošs no vienas zemes vienības ar kadastra 

apzīmējumu  4656 006 0374, platība 19,13 ha, un uz tās atrodošās mežaudzes. 

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

   2.3. Nosacītā sākumcena – 39 100 EUR (trīsdesmit deviņi tūkstoši viens simts eiro 00 centi). 

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

 

3. Izsoles dalībnieku reģistrācijas kārtība 

 

   3.1. Izsoles dalībnieku reģistrācija, izdarot attiecīgu ierakstu izsoles dalībnieku sarakstā 

notiek Tērvetes novada pašvaldības domē, kas atrodas „Zelmeņi”, Zelmeņi, Tērvetes pagasts, 

Tērvetes novadā, ēkas 2.stāvā, darba laikā no 2020. gada 13. janvāra līdz 2020. gada 12. 

februāra plkst. 12.00. 

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

         3.2.1. jāiesniedz: 

                 1) Juridiskai personai, arī personālsabiedrībai: 

- Iesniegums par pieteikšanos izsolei; 

- 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 
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dienas) un apliecinātu spēkā esošu statūtu (līguma) norakstu vai izrakstu par pārvaldes 

institūciju (amatpersonu) kompetences apjomu. 

       2) Fiziskai personai: 

- Iesniegums par pieteikšanos izsolei; 

-  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 „Strikaišu mežs”, 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 1000 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 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. 
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   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 30. decembra sēdes 

lēmumu  (prot. Nr. 22, 17. §) 

 

 

Tērvetes novada pašvaldības nekustamā īpašuma  

„Mizēnu mežs”, 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 „Mizēnu mežs”, 

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, 2020. gada 13. februāra plkst. 15.00. 

   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 „Mizēnu mežs”, Bukaišu pagasts, Tērvetes 

novads, kadastra numurs 4656 006 0371, sastāvošs no vienas zemes vienības ar kadastra 

apzīmējumu  4656 006 0371, platība 6,83 ha, un uz tās atrodošās mežaudzes; 

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

   2.3.Nosacītā sākumcena – 18 300 EUR (astoņpadsmit tūkstoši trīs  simti eiro 00 centi); 

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

 

3. Izsoles dalībnieku reģistrācijas kārtība 

 

   3.1.Izsoles dalībnieku reģistrācija, izdarot attiecīgu ierakstu izsoles dalībnieku sarakstā notiek 

Tērvetes novada pašvaldības domē, kas atrodas „Zelmeņi”, Zelmeņi, Tērvetes pagasts, Tērvetes 

novadā, ēkas 2.stāvā, darba laikā no 2020. gada 13. janvāra līdz 2020. gada 12. februāra 

plkst. 12.00. 

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

        3.2.1. jāiesniedz: 

    1) Juridiskai personai, arī personālsabiedrībai: 

- Iesniegums par pieteikšanos izsolei; 

- 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) 
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un apliecinātu spēkā esošu statūtu (līguma) norakstu vai izrakstu par pārvaldes institūciju 

(amatpersonu) kompetences apjomu. 

      2) Fiziskai personai: 

- Iesniegums par pieteikšanos izsolei; 

-  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 „Mizēnu mežs”, 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.  

4.11.Nokavējot Noteikumos noteikto samaksas termiņu, atsakoties no nosolītā nekustamā 

īpašuma izpirkšanas vai līguma parakstīšanas izsoles,  uzvarētājs zaudē iemaksāto drošības 

naudu un tiesības uz nosolītā īpašuma izpirkšanu. 

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

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

 

5.1. Izsoles dalībniekam rūpīgi jāiepazīstas ar Noteikumos ietvertajiem norādījumiem un 

jāievēro Noteikumos ietvertās prasības. 

5.2.Katrs izsoles dalībnieks, parakstoties par iepazīšanos ar Noteikumiem, apņemas ievērot 

visus Noteikumos minētos nosacījumus un akceptē tā noteikumus. 

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

un gaitu. 

 

 

Ar izsoles noteikumiem iepazinos ______________________________________ 

 

                                                       _______________________________________ 

 

                                                       _______________________________________ 

 

                                                       ________________________________________ 
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APSTIPRINĀTI 

ar Tērvetes novada domes 

2019. gada 30. decembra sēdes 

lēmumu  (prot. Nr. 22, 18. §) 

 

 

Tērvetes novada pašvaldības nekustamā īpašuma  

„Dzīslu mežs”, 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 „Dzīslu mežs”, 

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 13. februāra plkst. 15.15. 

   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 „Dzīslu mežs”, Tērvetes pagasts, Tērvetes 

novads, kadastra numurs 4688 004 0099, sastāvošs no vienas zemes vienības ar kadastra 

apzīmējumu  4688 004 0082, platība 12,56 ha, un uz tās atrodošās mežaudzes. 

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

   2.3.Nosacītā sākumcena – 9 400 EUR (deviņi tūkstoši četri  simti eiro 00 centi). 

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

 

3. Izsoles dalībnieku reģistrācijas kārtība 

 

   3.1.Izsoles dalībnieku reģistrācija, izdarot attiecīgu ierakstu izsoles dalībnieku sarakstā notiek 

Tērvetes novada pašvaldības domē, kas atrodas „Zelmeņi”, Zelmeņi, Tērvetes pagasts, Tērvetes 

novadā, ēkas 2.stāvā, darba laikā no 2020. gada 13. janvāra līdz 2020. gada 12. februāra 

plkst. 12.00. 

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

         3.2.1. jāiesniedz: 

                  1) Juridiskai personai, arī personālsabiedrībai: 

- Iesniegums par pieteikšanos izsolei; 

- 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 
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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; 

-  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 „Dzīslu mežs”, 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. 

   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 izsoles uzvarētājs zaudē iemaksāto drošības 

naudu un tiesības uz nosolītā īpašuma izpirkšanu. 

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

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

 

   5.1. Izsoles dalībniekam rūpīgi jāiepazīstas ar Noteikumos ietvertajiem norādījumiem un 

jāievēro Noteikumos ietvertās prasības. 

   5.2.Katrs izsoles dalībnieks, parakstoties par iepazīšanos ar Noteikumiem, apņemas ievērot 

visus Noteikumos minētos nosacījumus un akceptē tā noteikumus. 

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

rezultātus un gaitu. 

 

 

Ar izsoles noteikumiem iepazinos ______________________________________ 

 

                                                       _______________________________________ 

 

                                                       _______________________________________ 

 

                                                       ________________________________________ 

 

                                                       ________________________________________ 
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APSTIPRINĀTI 

ar Tērvetes novada domes 

2019. gada 30. decembra sēdes 

lēmumu  (prot. Nr. 22, 19. §) 

 

 

Tērvetes novada pašvaldības nekustamā īpašuma  

„Breimaņu birzs”, 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 „Breimaņu birzs”, 

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 13. februāra plkst. 15.30. 

    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 „Breimaņu birzs”, Tērvetes pagasts, Tērvetes 

novads, kadastra numurs 4688 001 0256, sastāvošs no vienas zemes vienības ar kadastra 

apzīmējumu  4688 001 0256, platība 2,63 ha, un uz tās atrodošās mežaudzes. 

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

   2.3.Nosacītā sākumcena – 7 800,00 EUR (septiņi tūkstoši astoņi  simti eiro 00 centi). 

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

 

3. Izsoles dalībnieku reģistrācijas kārtība 

 

   3.1.Izsoles dalībnieku reģistrācija, izdarot attiecīgu ierakstu izsoles dalībnieku sarakstā notiek 

Tērvetes novada pašvaldības domē, kas atrodas „Zelmeņi”, Zelmeņi, Tērvetes pagasts, Tērvetes 

novadā, ēkas 2. stāvā, darba laikā no 2020. gada 13. janvāra līdz 2020. gada 12. februāra plkst. 

12.00. 

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

         3.2.1. jāiesniedz: 

                  1) Juridiskai personai, arī personālsabiedrībai: 

- Iesniegums par pieteikšanos izsolei; 

- 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 
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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; 

-  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 „Breimaņu birzs”, 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. 

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 izsoles,  uzvarētājs zaudē iemaksāto drošības 

naudu un tiesības uz nosolītā īpašuma izpirkšanu. 

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

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

 

       5.1.Izsoles dalībniekam rūpīgi jāiepazīstas ar Noteikumos ietvertajiem norādījumiem un 

jāievēro Noteikumos ietvertās prasības. 

      5.2. Katrs izsoles dalībnieks, parakstoties par iepazīšanos ar Noteikumiem, apņemas ievērot 

visus Noteikumos minētos nosacījumus un akceptē tā noteikumus. 

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

rezultātus un gaitu. 

 

Ar izsoles noteikumiem iepazinos ______________________________________ 

                                                       _______________________________________ 
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Apstiprināti  

ar  Tērvetes novada domes  

2019. gada 30. decembra  sēdes lēmumu  

(protokols Nr.22,  20. §) 
 

 

TĒRVETES NOVADA PAŠVALDĪBAS 

KAPITĀLSABIEDRĪBAS PĀRVALDĪBAS NOTEIKUMI 

 
Izdoti saskaņā ar  

Valsts pārvaldes iekārtas likuma  

72. panta pirmās daļas 2. punktu,  

73. panta pirmās daļas 4. punktu  

un Publiskas personas kapitāla daļu un  

kapitālsabiedrību pārvaldības likumu  

 

 

1. Vispārīgie jautājumi 

 

1.1. Noteikumi nosaka Tērvetes novada pašvaldības kapitālsabiedrības, turpmāk tekstā saukta 

arī – Sabiedrība, pārvaldības mērķus, kārtību, pamatprincipus, informācijas apmaiņas procesus 

un darbības rezultātu novērtēšanu.  

1.2. Noteikumu mērķis - veicināt labu un efektīvu pašvaldības kapitālsabiedrības pārvaldību 

un ekonomiski pamatotu resursu izmantošanu.  

1.3. Noteikumi ir saistoši Sabiedrības valdei, atbildīgajam darbiniekam un citām Tērvetes 

novada pašvaldības amatpersonām un darbiniekiem.  

 

2. Sabiedrības pārvaldības pamatprincipi 

2.1. Pārvaldot Sabiedrību, ievērojami šādi pamatprincipi: Sabiedrības darbības efektivitāte, 

tiesiskums un atbilstība sabiedrības interesēm; dalībnieka lēmumu tiesiskums un efektivitāte; 

pastāvīga Sabiedrības un tās valdes darbības kontrole; Sabiedrībai un tās valdei veicamo 

uzdevumu un sasniedzamo mērķu noteikšana, kontrole un izvērtēšana.  

2.2. Sabiedrība darbojas saskaņā ar Tērvetes novada domē apstiprinātu vidēja termiņa 

stratēģiju uz nākamiem trim gadiem.  

2.3. Tērvetes novada domes kapitāla daļu turētāja pārstāvis nosaka pašvaldības 

kapitālsabiedrības īstermiņa (vienam kalendārajam gadam) uzdevumus un sasniedzamos mērķus 

(finanšu un nefinanšu), kas izriet no vidēja termiņa stratēģijas, kā arī to izpildes kontroles 

kritērijus.  

2.4. Peļņas izlietošanas noteikumus nosaka pašvaldības dome un kapitāla daļu turētāja 

pārstāvis. 

 

3. Sabiedrības pārvaldība un atbildīgās amatpersonas 
3.1. Valde  realizē Sabiedrības darbības mērķus un stratēģiju, atbild par tai noteikto uzdevumu 

izpildi un darbības rezultātiem, par sniedzamo pakalpojumu tādu cenu un tarifu noteikšanu, kas 

segtu visas ar pakalpojumu saistītās saimnieciskās darbības izmaksas, kā arī par efektīvas 

iekšējās kontroles sistēmas ieviešanu, nodrošinot lēmumu, norādījumu un ieteikumu izpildi.  

3.2 Sabiedrības un kapitāla daļu pārvaldību veic dome un kapitāla daļu turētāja pārstāvis 

atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajai kompetencei.  
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3.3. Sabiedrības  kapitāla daļu turētāja pārstāvis ir Tērvetes novada pašvaldības 

izpilddirektors. Pašvaldības izpilddirektors ar rīkojumu var nodot pašvaldības kapitāla daļu 

turētāja lēmumu pieņemšanas tiesības citai tam pakļautai amatpersonai. Kapitāla daļu turētāja 

pārstāvis var pilnvarot atbildīgo darbinieku vai citu personu pārstāvēt kapitāla daļu turētāju 

Sabiedrības dalībnieku sapulcē, nosakot pilnvarojuma apjomu.  

3.4. Kapitāla daļu turētāja pārstāvis veic Sabiedrības pārvaldību:  

      3.4.1. pieņemot normatīvajos aktos noteiktos dalībnieku sapulces lēmumus;  

      3.4.2. nodrošinot regulāru Sabiedrības finanšu un saimnieciskās darbības analīzi, kā arī 

nepieciešamības gadījumā nosakot ārējās un iekšējās revīzijas;  

      3.4.3. kontrolējot valdes darbību un tās pieņemtos lēmumus;  

      3.4.4. nodrošinot Sabiedrības komercdarbības atbilstības izvērtēšanu;  

      3.4.5. izvērtējot pašvaldības funkciju deleģēšanas nepieciešamību Sabiedrībai;  

      3.4.6. nodrošinot pašvaldībai sniedzamās informācijas savlaicīgu saņemšanu un 

informācijas publiskošanu atbilstoši likuma noteikumiem;  

      3.4.7. nodrošinot pašvaldības politikas īstenošanu Sabiedrībā;  

      3.4.8. veicot citas darbības, kas izriet no normatīvajiem aktiem un šiem noteikumiem.  

3.5. Kapitāla daļu turētāja pārstāvja uzdevumā darbojas attiecīgie novada pašvaldības 

administrācijas darbinieki.  

3.6.  Tērvetes novada pašvaldības Attīstības nodaļas vadītājs analizē Sabiedrības attīstības 

stratēģiju un galvenās prioritātes, iesniedz izskatīšanai kapitāla daļu turētāja pārstāvim.  

3.8. Atbildīgais administrācijas darbinieks:  

      3.8.1. ziņo kapitāla daļu turētāja pārstāvim par pašvaldības kapitālsabiedrības dalībnieku 

sapulci tūlīt pēc tam, kad saņemts paziņojums par dalībnieku sapulces sasaukšanu, un iepazīstina 

kapitāla daļu turētāja pārstāvi ar sapulces darba kārtību; 

      3.8.2. sniedz kapitāla daļu turētāja pārstāvim ziņas, kas ir tā rīcībā, un sagatavo 

dokumentus, lai kapitāla daļu turētāja pārstāvis varētu pildīt kapitāla daļu turētāja funkcijas un 

pieņemt dalībnieku sapulces lēmumus pašvaldības kapitālsabiedrībā;  

      3.8.3. sagatavo atzinumus par kapitālsabiedrības sagatavotiem dalībnieku sapulcē 

izskatāmajiem lēmumu projektiem un citiem dokumentiem;  

      3.8.4. sniedz priekšlikumus un norādījumus par kontrolējošo institūciju konstatēto 

pārkāpumu novēršanu un turpmāko darbību, lai novērstu riskus;  

      3.8.5. sagatavo dalībnieku sapulces lēmumu projektus, kas saistīti ar izmaiņām 

kapitālsabiedrības valdes sastāvā, pašvaldības ieguldījumos, valdes sociālajās  garantijās, 

sagatavo un saskaņo ar valdes locekļiem slēdzamo līgumu projektus;  

      3.8.6. veic citas darbības un izpilda citus uzdevumus, ko viņam rakstveidā uzdevis kapitāla 

daļu turētāja pārstāvis.  

3.9. Administrācijas darbiniekam savu pienākumu ietvaros ir tiesības, kas izriet no 

normatīvajiem aktiem un šiem noteikumiem.  

3.10. Administrācijas darbiniekiem par darbu atlīdzība tiek noteikta ar kapitāla daļu turētāja 

rīkojumu no pašvaldības budžeta līdzekļiem kā piemaksa saskaņā ar Valsts un pašvaldību 

institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likuma 14.pantu.  

 

4. Sabiedrības vidējā termiņa darbības stratēģijas izstrādāšana un izvērtēšana 

4.1. Sabiedrības vidējā termiņa stratēģiju izstrādā Sabiedrības valde, ievērojot novada 

teritorijas attīstības plānā izvirzītos mērķus un pašvaldības domes noteiktos vispārējos 

stratēģiskos mērķus. 

4.2. Sabiedrība īsteno tai noteiktos uzdevumus stratēģisko mērķu sasniegšanai: nodrošina 

finanšu līdzekļu efektīvu pārvaldīšanu, sasniedzot labākus, nozarei raksturīgus rezultatīvos 

rādītājus. 

4.3. Vidējā termiņa stratēģijā tiek ietverta informācija atbilstoši likuma Publiskas personas 

kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 57.panta ceturtajai daļai. 

4.4. Vidējā termiņa stratēģijas projektu izstrādā Sabiedrības valde un iesniedz saskaņošanai  

https://likumi.lv/ta/id/202273-valsts-un-pasvaldibu-instituciju-amatpersonu-un-darbinieku-atlidzibas-likums
https://likumi.lv/ta/id/202273-valsts-un-pasvaldibu-instituciju-amatpersonu-un-darbinieku-atlidzibas-likums
https://likumi.lv/ta/id/202273-valsts-un-pasvaldibu-instituciju-amatpersonu-un-darbinieku-atlidzibas-likums#p14


66 

 

Tērvetes novada pašvaldības Attīstības nodaļas vadītājam tās analīzei atbilstoši šo noteikumu 

3.6.apakšpunktam un Tērvetes novada domes Finanšu komitejai atzinuma sniegšanai par 

Sabiedrības vidēja termiņa darbības stratēģijā iekļauto prognozējamo peļņas daļu. 

4.5. Pēc atzinumu saņemšanas vidējā termiņa stratēģijas projektu izvērtē un apstiprina 

pašvaldības dome, pēc kā to apstiprina kapitāla daļu turētāja pārstāvis. 

 

5. Pārvaldībai nepieciešamās informācijas apjoms, aprites kārtība, izvērtēšana 

5.1. Sabiedrības finanšu saimnieciskās darbības regulāru darbības analīzi veic kapitāla daļu 

turētāja pārstāvis un atbildīgās amatpersonas savas kompetences ietvaros.  

5.2. Deleģējot Sabiedrībai atsevišķu valsts pārvaldes uzdevumu veikšanu, dome lēmumā 

nosaka līguma uzraudzības un uzdevuma izpildes kvalitātes novērtējuma kritērijus un kārtību.  

5.3. Lai nodrošinātu Sabiedrības finanšu un saimnieciskās darbības regulāru darbības analīzi, 

valdei elektroniski vai papīra formātā jāiesniedz novada pašvaldībā šāda informācija:  

      5.3.1. auditēts Sabiedrības gada pārskats līdz nākamā gada 31.martam;  

      5.3.2. gada atskaite par deleģēšanas, pārvaldīšanas un pilnvarojuma līgumos pašvaldības 

noteikto uzdevumu izpildi līdz nākošā gada 31.martam;  

      5.3.3. finanšu informācija par katru ceturksni līdz nākošā mēneša 20.datumam;  

      5.3.4. citas atskaites un pārskati, kas noteikti  pašvaldības domes un kapitālsabiedrības 

dalībnieku sapulces  lēmumos.  

5.4. Sabiedrībai uzdotie īstermiņa uzdevumi un izvirzītie finanšu un nefinanšu mērķi 

izvērtējami vienu reizi gadā pēc finanšu pārskata apstiprināšanas. Atskaites periods ir konkrētais 

kalendārais gads vai cits novada domes lēmumā par īstermiņa uzdevumiem un mērķiem 

noteiktais laika periods. 

5.5. Sabiedrības darbību izvērtē pēc šādiem kritērijiem: rentabilitāte, likviditātes rādītāji, 

efektivitāte, dividendes un citiem kritērijiem atkarībā no izvirzītajiem uzdevumiem un mērķiem.  

5.6. Valde un kapitāla daļu turētāja pārstāvis ne vēlāk kā līdz 30.maijam sniedz ziņojumu 

domei par Sabiedrības iepriekšējā gada darbības rezultātiem.  

 

6.  Dalībnieku sapulces lēmumu projektu sagatavošana, izvērtēšana un pieņemšana 

6.1 Sabiedrības dalībnieku sapulces lēmumu projektus sagatavo Sabiedrības valde. Atsevišķos 

gadījumos, pēc kapitāla daļu turētāja pārstāvja norādījumiem, lēmumu projektus sagatavo 

atbildīgais administrācijas darbinieks.  

6.2. Sabiedrības dalībnieku sapulces lēmumu projekti un ar tiem saistītie dokumenti un 

informācija iesniedzami elektroniski vai papīra formātā kapitāla daļu turētāja pārstāvim vismaz 

divas nedēļas pirms kārtējās dalībnieku sapulces norises dienas vai trīs darba dienas pirms 

ārkārtas dalībnieku sapulces norises dienas.  

6.3. Sabiedrības dalībnieku sapulces lēmumu projektus un ar tiem saistītos dokumentus 

nekavējoties nodod izvērtēšanai atbildīgajam administrācijas darbiniekam, nepieciešamības 

gadījumā norādot papildus uzdevumus.  

6.4. Sabiedrības dalībnieku sapulces lēmumu projektu tiesiskumu un lietderību izvērtē 

atbildīgais administrācijas darbinieks, par to sniedzot atzinumu kapitāla daļu turētāja pārstāvim 

vismaz vienu darba dienu pirms lēmuma pieņemšanas dienas. Specifiskos jautājumos kapitāla 

daļu turētāja pārstāvis var pieprasīt citu speciālistu viedokli par konkrēto lēmuma projektu vai 

tajā ietverto jautājumu.  

6.5. Atbildīgajam darbiniekam ir tiesības pieprasīt no Sabiedrības papildus informāciju, kas 

nepieciešama izvērtējot Sabiedrības sagatavotos lēmumu projektus.  

6.6. Lēmumu pieņem kapitāla daļu turētāja pārstāvis. Dalībnieku sapulces gaitu protokolē 

atbildīgais administrācijas darbinieks.  

 

7. Kārtība un kritēriji valdes locekļu nominēšanai un atsaukšanai no amata 

7.1. Sabiedrības valdi ieceļ un atsauc no amata ar dalībnieku sapulces lēmumu, kuru pieņem 

kapitāla daļu turētāja pārstāvis.  
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7.2. Valdes locekļa nominēšana ir atklāta, organizējot publisku kandidātu pieteikšanās 

procedūru, ievērojot Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 

31. un 37. pantu.  

7.3. Izvēloties Sabiedrības valdes locekļus, kapitāla daļu turētāja pārstāvis izveido 

nominācijas komisiju, kuras uzdevums ir izvērtēt valdes locekļu kandidātus. Nominācijas 

komisijā iekļauj kapitāla daļu turētāja pārstāvja izvirzītos pārstāvjus, kā arī neatkarīgus ekspertus 

un, ja nepieciešams, novērotājus ar padomdevēja tiesībām. 

7.4. Nominācijas komisija izvērtē un izvirza kandidātu (kandidātus) ievēlēšanai valdes locekļa 

amatā no tiem kandidātiem, kas pieteikušies publiskā kandidātu pieteikšanās procedūrā.  

7.5. Kapitāla daļu turētāja pārstāvim ir tiesības, pamatoti argumentējot, noraidīt nominācijas 

komisijas izvirzītos kandidātus. Tādā gadījumā kandidātu atlases process tiek organizēts 

atkārtoti. 

7.6. Šo noteikumu 7.2. – 7.5.apakšpunktu nosacījumi, nav piemērojami, ja: 

7.6.1. kapitāla daļu turētāja pārstāvis pēc valdes locekļa iepriekšējā pilnvaru termiņā paveiktā 

izvērtēšanas nolemj izvirzīt viņu uz nākamo pilnvaru termiņu; 

7.6.2. valdes locekļa kandidātu nav iespējams nominēt termiņā, kas nodrošinātu Sabiedrības 

valdes rīcībspēju. Šādā gadījumā kapitāla daļu turētāja pārstāvis par valdes locekli ieceļ 

kandidātu, kas atbilst attiecīgajam valdes locekļa kandidātam nepieciešamās profesionalitātes un 

kompetences kritērijiem. 

7.7. Valdes locekli amatā ievēlē (ieceļ) uz pieciem gadiem.  

7.8. Valdes locekļa mēneša atlīdzību nosaka uz visu valdes locekļa pilnvaru termiņu ar 

tiesībām to pārskatīt reizi gadā.  

7.9. Ar valdes locekli slēdz pilnvarojuma līgumu par valdes locekļa pienākumu izpildi.  

7.10. Tiesiskās attiecības starp valdes locekli un dalībnieku regulē pilnvarojuma līgums. 

Pilnvarojuma līgumā nosaka: pilnvarojuma apjomu, pilnvarnieka un kapitālsabiedrības tiesības 

un pienākumus, atlīdzību, sociālās garantijas un izdevumu kompensāciju, atbildību, līguma 

darbības termiņus, līguma grozīšanas un atsaukšanas noteikumus, kā arī citus noteikumus.  

7.11. Valdi vai kādu tās locekli pirms termiņa atsauc kapitāla daļu turētāja pārstāvis, ja tam ir 

svarīgs iemesls. Par svarīgu iemeslu jebkurā gadījumā uzskatāma rupja pilnvaru pārkāpšana, 

pienākumu neizpilde vai nepienācīga izpilde, nespēja vadīt Sabiedrību, kaitējuma nodarīšana 

Sabiedrības interesēm, kā arī uzticības zaudēšana.  

 

 

 

 

8. Informācijas atklātības nodrošināšana 

Kapitāla daļu turētāja pārstāvis ar 2020. gada 1. martu nodrošina, ka pašvaldības tīmekļa 

vietnē www.tervetesnovads.lv  tiek publiskota aktuāla informācija par Sabiedrību, tai skaitā 

šādas ziņas: 

8.1. Sabiedrības firma, juridiskā adrese, pamatkapitāla lielums un pašvaldības līdzdalības 

apmērs; 

8.2. pašvaldības līdzdalības atbilstība Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību 

pārvaldības likuma 4. panta pirmās daļas nosacījumiem un vispārējais stratēģiskais mērķis; 

8.3. Sabiedrības līdzdalība citās sabiedrībās un tās atbilstība Publiskas personas kapitāla daļu 

un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 4. panta otrās daļas nosacījumiem; 

8.4. kapitāla daļu turētāja pārstāvis Sabiedrībā; 

8.5. Sabiedrības apstiprināts gada pārskats; 

8.6. Sabiedrības izmaksātās dividendes pašvaldībai un veiktie maksājumi valsts budžetā un 

pašvaldības budžetos (tai skaitā atskaitījumi un nodokļu maksājumi); 

8.7. ziņas, ka pašvaldība paredzējusi izbeigt līdzdalību Sabiedrībā; 

8.8. ziņas par uzsākto Sabiedrības reorganizāciju vai pārveidi; 

8.9. citas ziņas, ko Kapitāla daļu turētāja pārstāvis uzskata par nepieciešamu publiskot; 

http://www.tervetesnovads.lv/
https://likumi.lv/ta/id/269907#p4
https://likumi.lv/ta/id/269907#p4
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8.10. ne vēlāk kā līdz katra gada 1. oktobrim — ikgadējais pārskats par pašvaldībai 

piederošām kapitālsabiedrībām un kapitāla daļām. Minētajā pārskatā ietver konsolidētu 

informāciju par pašvaldības līdzdalību kapitālsabiedrībās, tās ieguldītajiem resursiem un to 

atdevi, kapitālsabiedrību sniegtajiem pakalpojumiem, iemaksām valsts budžetā un pašvaldību 

budžetos, saņemtajām valsts vai pašvaldības budžeta dotācijām, par nozarēm, kurās darbojas 

kapitālsabiedrības ar pašvaldības līdzdalību, par notikušajiem valdes un padomes locekļu 

nominācijas procesiem, kā arī citu informāciju, kas nepieciešama, lai sniegtu priekšstatu par 

pašvaldības kapitālsabiedrībām un kapitāla daļām. Pārskatā iekļauj arī informāciju par to, kā 

pašvaldība un tai piederošās kapitālsabiedrības izpildījušas Publiskas personas kapitāla daļu un 

kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 36. un 58. panta prasības. 

 

 

9.  Noslēguma jautājumi 

 

9.1. Noteikumi stājas spēkā  2020. gada 1. janvārī. 

9.2. Ar šo noteikumu spēkā stāšanos atzīt par spēku zaudējušiem 2016. gada 24. marta  

noteikumus ”Tērvetes novada pašvaldības kapitālsabiedrības pārvaldības noteikumi” . 

 

 

Domres priekšsēdētāja                                                                            Dace Reinika 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://likumi.lv/ta/id/269907#p58
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APSTIPRINĀTI 

ar Tērvetes novada domes 

2019. gada 30. decembra sēdes 

lēmumu  (prot. Nr. 22, 22. §) 

 

 

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, 2020. gada 13. februāra plkst. 15.45 

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 „Avenes”, Augstkalnes pagasts, Tērvetes novads, 

kadastra numurs 4656 006 0554 , 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 – 17 100,00 EUR (septiņpadsmit tūkstoši viens simts eiro 00 

centi). 

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

 

3. Izsoles dalībnieku reģistrācijas kārtība 

 

3.1.Izsoles dalībnieku reģistrācija, izdarot attiecīgu ierakstu izsoles dalībnieku sarakstā notiek 

Tērvetes novada pašvaldības domē, kas atrodas „Zelmeņi”, Zelmeņi, Tērvetes pagasts, Tērvetes 

novadā, ēkas 2.stāvā, darba laikā no 2020. gada 13. janvāra līdz 2020. gada 12. februāra plkst. 

12.00. 

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; 
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- 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.  

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. 
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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 30. decembra sēdes 

lēmumu  (prot. Nr. 22, 23. §) 

 

 

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. 

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 13. februāra plkst. 16.00. 

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 – 9000,00 EUR (deviņi tūkstoši euro 00 centi). 

2.4.Samaksas termiņi un kārtība – pilnā apmērā divu mēnešu 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 2020. gada 13. janvāra līdz 2020. gada 12. februāra plkst. 

12.00. 

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

      3.2.1.jāiesniedz: 

              1) Juridiskai personai, arī personālsabiedrībai: 

- Iesniegums par pieteikšanos izsolei ar apliecinājumu par atbilstību likuma “Par 

zemes privatizāciju lauku apvidos” 28.1panta nosacījumiem; 

- attiecīgās pārvaldes institūcijas lēmums par nekustamā īpašuma iegādi, ja tāds 

nepieciešams; 

- attiecīgās institūcijas pilnvarojums, ja personu pārstāv pārstāvis, kura pārstāvības 

tiesības nav reģistrētas Uzņēmumu reģistrā.  
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- ja publiskajās datubāzēs nevar iegūt informāciju par attiecīgo juridisko personu vai 

personālsabiedrību, izsoles komisija ir tiesīga papildus pieprasīt no juridiskās personas vai 

personālsabiedrības valsts reģistra iestādes izziņu par attiecīgo juridisko personu vai 

personālsabiedrību (izziņa ir derīga, ja tā izsniegta ne agrāk par sešām nedēļām no izsoles dienas) 

un apliecinātu spēkā esošu statūtu (līguma) norakstu vai izrakstu par pārvaldes institūciju 

(amatpersonu) kompetences apjomu. 

                  2) Fiziskai personai: 

- Iesniegums par pieteikšanos izsolei ar apliecinājumu par atbilstību likuma “Par zemes 

privatizāciju lauku apvidos” 28.1panta 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 „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 200 EUR apmērā. 

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

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

atzīmēšana ir jāturpina, kamēr izsoles dalībnieks to paaugstina. 

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

dalībnieku reģistrācijas sarakstā jāapstiprina sava pēdējā solītā cena. 

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

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

naudā iemaksāto nodrošinājumu, nomaksu. 

4.10.Izsoles uzvarētājam 30 (trīsdesmit) dienu laikā no izsoles rezultātu apstiprināšanas dienas ir 

jāparaksta pirkuma līgums.  

4.11.Nokavējot Noteikumos noteikto samaksas termiņu, atsakoties no nosolītā nekustamā 

īpašuma izpirkšanas vai līguma parakstīšanas, vai gadījumā, ja tiek konstatēts, ka izsoles 

uzvarētājs neatbilst likuma “Par zemes privatizāciju lauku apvidos” 28.1panta nosacījumiem, 

izsoles uzvarētājs zaudē iemaksāto drošības naudu un tiesības uz nosolītā īpašuma izpirkšanu. 

4.12.Izsoles dalībniekiem, kuri nekustamā īpašuma izpirkšanas tiesības nav nosolījuši, iemaksātā 

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

 

5.1.Izsoles dalībniekam rūpīgi jāiepazīstas ar Noteikumos ietvertajiem norādījumiem un jāievēro 

Noteikumos ietvertās prasības. 

5.2.Katrs izsoles dalībnieks, parakstoties par iepazīšanos ar Noteikumiem, apņemas ievērot visus 

Noteikumos minētos nosacījumus un akceptē tā noteikumus. 

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

gaitu. 

 

 

 

Ar izsoles noteikumiem iepazinos ______________________________________ 

 

                                                       _______________________________________ 

 

                                                       _______________________________________ 
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APSTIPRINĀTS 

ar Tērvetes novada domes  
2019. gada 30. decembra sēdes 

 

 
lēmumu (protokols Nr. 22, 24. §) 

 

Tērvetes novada pašvaldības iestāžu   amatu saraksts  

ar 2020. gada 1. janvāri 

 

 

Amata nosaukums 

amata 

vienību 

skaits 

1 

 

 
Izpilddirektors 1 

Sekretāre - lietvede 0,75 

Dzimtsarakstu nodaļas vadītājas p.i. 0,25 

Lietvede 0,5 

Arhīva speciālists 0,5 

Galvenā grāmatvede 1 

Galvenās grāmatvedes vietniece 1 

Grāmatvede - algu 0,75 

Grāmatvede - materiālu 1 

Grāmatvede - pamatlīdz. 0,8 

Ekonomists  0,75 

Iekšējais auditors 1 

Kasiere 0,5 

Jurists 0,75 

Personāla speciālists 0,5 

Automašīnas vadītājs-kurjers 

Summētais 

darba laiks 

līdz 1 

slodzei 

Apkopēja 1 

Datortīkla speciālists 0,25 

  Informāciju sistēmu administrators 1 

 

2 
Augstkalnes 

pagasta pārvalde 

 

Vadītāja 0,5 

Automašīnas vadītājs-kurjers 1 

Kultūras darb. organ. Augstkalnē 0,25 

Apkopēja  1 

Kasiere 0,5 

 

3 

Bukaišu pagasta 

pārvalde 

Vadītāja 0,25 

Kasiere 0,5 

 Apkopēja 1 
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6 

Annas Brigaderes 

pamatskola 

  

  

  

  

  

Saimniecības pārzinis 1 

Remontstrādnieks 1 

Lietvede  1 

Pavārs  2 

Virtuves strādniece 1 

Apkopēja - dežurante 2 

Apkopēja 1 

Sētnieks 1 

 

7 
PIG Sprīdītis 

  

  

  

  

Sētniece-veļas mazgātāja 1 

Skolotāju palīgs 7 

Skolas māsa 1 

Šefpavārs  1 

Virtuves strādniece 1 

Apkopēja  1 

 

8 

  

Augstkalnes      

vidusskola 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Saimniecības pārzinis 0,65 

Lietvede 1 

Šefpavārs 1 

Pavāri 2 

Virtuves strādnieks 1 

Veļas pārzine 0,3 

Apkopēja 3,5 

Strādnieks  1 

Santehniķis 1 

Skolas māsa  0,5 

Skolas dežurants 1 

Zāles dežurants 1 

Sētnieks, skola 1 

Sētnieks, PIG 0,25 

Skolotāju palīgs 4 

 

10 Izglītības vadība 

  

Izglītības koordinators 0,75 

Logopēds 1 

Sociālais pedagogs 1 

 

15 
  

  

  

  

Kultūras nama vadītāja  0,75 

Kultūras pasākumu organizators 1 

Apkopēja 1 

Daiļdārznieks 0,5 

Sētnieks 0,5 
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Tērvetes kultūras 

nams 

  

  

  

  

  

  

  

  

Amatierteātra kolektīva vadītāja 0,25 

Jaun.deju kolektīva vadītāja 0,25 

Vid.paaudzes deju kolektīva vadītāja 0,25 

Kormeistars 0,125 

Kora diriģents 0,25 

Koncertmeistars deju kolektīvam 0,25 

Skaņu-gaismu operators 
summētais 

darba laiks 

Folkloras kopa 0,25 

 

18 Sports 
Sporta nodaļas vadītāja 1 

Apkopēja - dežurante 2 

 

19 Autobusi    

Autobusa vadītājs 1 

Mikroautobusa vadītājs 

summētais 

darba 

laiks līdz 

3slodzēm 

 

21 Bāriņtiesa 

  

 

Priekšsēdētāja 1 

Priekšsēdētājas vietniece 0,75 

Sekretāre 0,5 

Bāriņtiesas locekle 1,5 

 

22 

Sociālais dienests 

  

  

  

Vadītāja 0.9 

Sociālais darbinieks Tērvetes pag. 1 

Sociālais darbinieks Augstkalnes pag. 1 

Sociālais darbinieks Bukaišu pag. 0,5 

Interešu pulciņa audzinātāja un organizatore 

Bukaišu pagastā 
1 

Interešu pulciņa audzinātāja un organizatore 

Tērvetes pagastā 
1 

Automašīnas vadītājs - kurjers 1 

Dienas centra administrators Augstkalnes 

pag. 
0,8 

Dienas centra administrators Bukaišu pag. 0,8 

 

24 

  Kultūras pasākumu organizatore 0,5 

 Bukaišu tautas 

nams Daiļdārznieks 0,75 

  Koncertmeistare deju kolektīvam 0,125 
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  Senioru deju kopas vadītāja 0,225 

 

27 
Ugunsdzēsības 

dienests     

Ugunsdzēsības dienesta vadītājs 0,5 

Ugunsdz.tehniķis Bukaišos 0,25 

Brīvprātīgie ugunsdzēsēji 
summētais 

darba laiks 

 

29 
Attīstības nodaļa 

  

  

  

  

  

Attīstības nodaļas vadītājs 0,5 

Tūrisma organizators 1 

Nekust. īpaš. speciālists Tērvetes pag. 1 

Nekust.īpašuma speciālists Augstkalnes un 

Bukaišu pag. 
0,75 

Projektu koordinatore 0,5 

Sabiedrisko attiecību speciālists 0,25 

Uzņēmējdarbības speciāliste 0,5 

 

30 Komunālā nodaļa  

Tērv.pag.komun.dienesta vadītājs 1 

Atslēdznieks Tērvetes pag. 1 

Zāles pļāvējs (5 mēn) Tērvetes pag. 3 

Santehniķis Augstkalnes pag. 2 

Santehniķis - šoferis Tērvetes pag. 1 

Santehniķis Tērvetes pag. 2 

Apkopēja - dežurante T.estr. (7 mēn) 1 

Sētniece, Tērvetes pag. 1.5 

Kapsētu pārzine, Tērvetes kapi 1 

Apkures sezona - apkures iekārtu operators 

Augstkalnes pag.  (7 mēn) 
3 

Zāles pļāvējs   (5 mēn) Augstkalnes pag. 2 

Kapsētu pārzine, Gaiļu kapi 0,5 

Sētniece, Augstkalnes pag. 0,25 

Dārznieks, Augstkalnes pag. 0,25 

Elektriķis, Bukaišu pag. 0,5 

Remontstrādnieks, Bukaišu pag. 1 

Sētniece 7 mēn, (Bukaišu sk.) 0,5 

Sētniece, Bukaišu pag. 1 

Kapsētu pārzine, Priežu, Trušu, Mednes kapi 0,65 

Apkures sezona - apkures iekārtu operators  

(7 mēn) Bukaišu pag. 
2 

Bukaišu pag.komun.dien.vadītājs 1 
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Traktorists, santehniķis, Bukaišu pag. 

Summētais 

darba laiks 

līdz 1 

slodzei 

Zāles pļāvējs  (5mēn) Bukaišu pag. 2 

Šoferis - santehniķis, Bukaišu pag. 1 

Komunālās nodaļas vadītāja 0,8 

Augstkalnes pag.komun.dienesta vadītājs 0,75 

Grāmatvede  1 

Ēku un apsaimniekoto teritoriju pārzine 

Bukaišu un Tērvetes pag. 
0,75 

Ēku un apsaimniekoto ter.pārzine 

Augstkalnes pag. 
0,25 

Attīrīšanas iekārtu operators 'Griezes' 0,4 

Attīrīšanas iekārtu operators Bukaišu pag. 0,5 

Attīrīšanas iekārtu operators Augstkalnes 

pag. 
0,4 

 

38 
Katlu māja – 

Internāts, Bukaiši 

Apkures sezona - apkures iekārtu operators 

(7mēn) 
0,25 

 

39 Pašvaldības policija 
Priekšnieks 1 

Vecākais inspektors 1 

 

40 Būvvalde Arhitekte-būvvaldes vad. 0,5 

 Būvinspektors 0,25 

 

46 

Tērvetes pagasta 

pārvalde 

  

  

Vadītāja 0,5 

Apkopēja 0,5 

Jaunatnes darbinieks  0,5 

Novadpētniecības krātuves vadītāja 0,5 

Apkopēja (novadpētn. krāt.) 0,25 

Dārznieks   (9 mēn.) 0,5 

 

54 Katlu māja –

Labrenči 
Apkures sezona - apkures iekārtu operators 

(7mēn) 
0.25 

55 
Katlu māja – 

Sanatorija 4 

Apkures sezona - apkures iekārtu operators 

(7mēn) 
1.75 

 

66 
Autoceļu 

uzturēšana  
Traktortehnikas vadītājs                

Summētais 

darba laiks 
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69 
Tērvetes 

bibliotēka  
Bibliotēkas vadītāja 1 

70 
Augstkalnes 

bibliotēka  
Bibliotēkas vadītāja 1 

71 
Bites 

bibliotēka  
Bibliotēkas vadītāja 1 

72 
Bukaišu 

bibliotēka  
Bibliotēkas vadītāja 1 

 

 

Domes priekšsēdētāja                                                                                   Dace Reinika 
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APSTIPRINĀTI 
ar Tērvetes novada domes 

2019.gada 30.decembra lēmumu 

(protokols Nr. 22, 25. §) 

 

 

    Saistošie noteikumi Nr. 29 
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 7 132 854 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 6 621 873  euro 

apmērā.” 

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

5. Izteikt saistošo noteikumu 3. punktu šādā redakcijā: 

„ 3. Noteikt Tērvetes novada pašvaldības pamatbudžeta līdzekļu atlikumu uz 2019.gada 

1.janvāri 1 272 997,00 euro apmērā, aizņēmumu no Valsts kases  pamatsummas atmaksai 

140 850,00 euro un līdzekļu atlikumu uz 2019.gada 31.decembri 1 643 128 euro apmērā. 

(3.pielikums)” 

6. Izteikt saistošo noteikumu 3. pielikumu jaunā redakcijā (3. pielikums). 

7. Izteikt saistošo noteikumu 4. punktu šādā redakcijā: 

„4. Noteikt Tērvetes novada pašvaldības 2019.gada speciālā budžeta ieņēmumus 168 597 

euro apmērā, izdevumus 183 596 euro apmērā, līdzekļu atlikumu uz 2019.gada 1.janvāri 62 

810,00 euro, līdzekļu atlikumu uz 2019.gada 31.decembri 47 811 euro apmērā. 

(4.pielikums)” 

8. Izteikt saistošo noteikumu 4. Pielikumu jaunā redakcijā (4. Pielikums). 

9. Izteikt saistošo noteikumu 5. punktu šādā redakcijā: 

„5. Noteikt Tērvetes novada pašvaldības 2019.gada ziedojumu un dāvinājumu budžeta 

ieņēmumus 3 500,00 euro apmērā, izdevumus 3 231,00 euro apmērā, līdzekļu atlikumu uz 

2019.gada 1.janvāri 7 886 euro un līdzekļu atlikumu uz 2019.gada 31.decembri 8155 euro 

apmērā. (5.pielikums)” 

10. Izteikt saistošo noteikumu 5. Pielikumu jaunā redakcijā (5. Pielikums). 

 

 

 

 

Domes priekšsēdētāja      D.Reinika 
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1.pielikums 
Saistošajiem noteikumiem Nr. 29 

“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 

28.11.2019 

Grozījumi 

29.11.2019 

- 

31.12.2019 

(+/-) 

Precizēts 

2019. 

gadam uz 

31.12.2019 

EUR EUR EUR 

I IEŅĒMUMI - kopā   6440425,00 692429,00 7132854,00 

1 2 3 4 5 

IENĀKUMA NODOKĻI 1.0.0.0. 1851946,00 198807,00 2050753,00 

  Ieņēmumi no iedzīvotāju ienākuma nodokļa   1.1.0.0. 1851946,00 198807,00 2050753,00 

    Iedzīvotāju ienākuma nodoklis     1.1.1.0. 1851946,00 198807,00 2050753,00 

ĪPAŠUMA NODOKĻI 4.0.0.0. 536793,00 105875,00 642668,00 

  Nekustamā īpašuma nodoklis   4.1.0.0. 536793,00 105875,00 642668,00 

    Nekustamā īpašuma nodoklis par zemi     4.1.1.0. 518062,00 101000,00 619062,00 

    Nekustamā īpašuma nodoklis par ēkām     4.1.2.0. 10633,00 2025,00 12658,00 

    Nekustamā īpašuma nodoklis par mājokļiem     4.1.3.0. 8098,00 2850,00 10948,00 

IEŅĒMUMI NO UZŅĒMĒJDARBĪBAS UN 

ĪPAŠUMA 8.0.0.0. 1000,00 690,00 1690,00 

  Procentu ieņēmumi par depozītiem, kontu 

atlikumiem, valsts parāda vērtspapīriem un 

atlikto maksājumu   8.6.0.0. 1000,00 690,00 1690,00 

    Procentu ieņēmumi par atlikto maksājumu no vēl 

nesamaksātās pirkuma maksas daļas     8.6.4.0. 1000,00 690,00 1690,00 

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 -80,00 1020,00 

    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 80,00 180,00 

    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 5890,00 13390,00 
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  Naudas sodi   10.1.0.0. 7500,00 5890,00 13390,00 

    Naudas sodi, ko uzliek pašvaldības 

    

10.1.4.0. 7500,00 5890,00 13390,00 

PĀRĒJIE NENODOKĻU IEŅĒMUMI 12.0.0.0. 1500,00 4000,00 5500,00 

  Dažādi nenodokļu ieņēmumi   12.3.0.0. 1500,00 4000,00 5500,00 

    Citi dažādi nenodokļu ieņēmumi 

    

12.3.9.0. 1500,00 4000,00 5500,00 

Ieņēmumi no valsts (pašvaldību) īpašuma 

iznomāšanas, pārdošanas un no nodokļu 

pamatparāda kapitalizācijas 13.0.0.0. 355885,00 122511,00 478396,00 

  Ieņēmumi no ēku un būvju īpašuma 

pārdošanas   13.1.0.0. 22685,00 15000,00 37685,00 

  Ieņēmumi no zemes, meža īpašuma pārdošanas   13.2.0.0. 333000,00 107511,00 440511,00 

    Ieņēmumi no zemes īpašuma pārdošanas 

    

13.2.1.0. 333000,00 107511,00 440511,00 

  Ieņēmumi no valsts un pašvaldību kustamā 

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

No valsts budžeta daļēji finansēto atvasināto 

publisko personu un budžeta nefinansēto iestāžu 

transferti 17.0.0.0. 0,00 10800,00 10800,00 

  Pašvaldību saņemtie transferti no valsts 

budžeta daļēji finansētām atvasinātām 

publiskām personām un no budžeta 

nefinansētām iestādēm   17.2.0.0. 0,00 10800,00 10800,00 

Valsts budžeta transferti 18.0.0.0. 1722170,00 -28978,00 1693192,00 

  Pašvaldību saņemtie transferti no valsts 

budžeta   18.6.0.0. 1722170,00 -28978,00 1693192,00 

    Pašvaldību saņemtie valsts budžeta transferti 

    

18.6.2.0. 596571,00 1997,00 598568,00 

    Pašvaldību no valsts budžeta iestādēm saņemtie 

transferti Eiropas Savienības politiku instrumentu 

un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības 

līdzfinansētajiem projektiem (pasākumiem) 

    

18.6.3.0. 758560,00 -51828,00 706732,00 

    Pašvaldību budžetā saņemtā dotācija no 

pašvaldību finanšu izlīdzināšanas fonda 

    

18.6.4.0. 321289,00 20853,00 342142,00 

    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 98000,00 743945,00 

  Pašvaldību saņemtie transferti no citām 

pašvaldībām   19.2.0.0. 645945,00 98000,00 743945,00 

Iestādes ieņēmumi 21.0.0.0. 1313846,00 174834,00 1488680,00 

  Ieņēmumi no iestāžu sniegtajiem maksas 

pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi   21.3.0.0. 1313846,00 174834,00 1488680,00 

    Ieņēmumi par dokumentu izsniegšanu un 

kancelejas pakalpojumiem 

    

21.3.7.0. 100,00 500,00 600,00 

    Ieņēmumi par nomu un īri 

    

21.3.8.0. 68390,00 35668,00 104058,00 

    Ieņēmumi par pārējiem sniegtajiem maksas 

pakalpojumiem 

    

21.3.9.0. 1245356,00 138666,00 1384022,00 
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2.pielikums 
Saistošajiem noteikumiem Nr. 29 

“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 

28.11.2019 

Grozījumi 

29.11.2019 - 

31.12.2019 

(+/-) 

Precizēts 

2019. 

gadam uz 

31.12.2019 

EUR EUR EUR 

II IZDEVUMI - kopā   6747966,00 -126093,00 6621873,00 

1 2 3 4 5 

Atlīdzība 1000 2987174,00 45139,00 3032313,00 

  Atalgojums   1100 2307492,00 29488,00 2336980,00 

    Mēnešalga     1110 2181082,00 12494,00 2193576,00 

    Piemaksas, prēmijas un naudas balvas     1140 124610,00 16144,00 140754,00 

    Atalgojums fiziskajām personām uz tiesiskās 

attiecības regulējošu dokumentu pamata     1150 1800,00 850,00 2650,00 

  Darba devēja valsts sociālās 

apdrošināšanas obligātās iemaksas, pabalsti 

un kompensācijas   1200 679682,00 15651,00 695333,00 

    Darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas 

obligātās iemaksas     1210 590440,00 2867,00 593307,00 

    Darba devēja pabalsti, kompensācijas un citi 

maksājumi     1220 89242,00 12784,00 102026,00 

Preces un pakalpojumi 2000 2286579,00 -162736,00 2123843,00 

  Mācību, darba un dienesta komandējumi, 

darba braucieni   2100 8133,00 -785,00 7348,00 

    Iekšzemes mācību, darba un dienesta 

komandējumi, darba braucieni     2110 2061,00 35,00 2096,00 

    Ārvalstu mācību, darba un dienesta 

komandējumi, darba braucieni     2120 6072,00 -820,00 5252,00 

  Pakalpojumi   2200 1037549,00 -178824,00 858725,00 

    Izdevumi par sakaru pakalpojumiem     2210 11544,00 -433,00 11111,00 

    Izdevumi par komunālajiem pakalpojumiem     2220 273532,00 456,00 273988,00 

    Iestādes administratīvie izdevumi un ar 

iestādes darbības nodrošināšanu     2230 105126,00 8385,00 113511,00 

    Remontdarbi un iestāžu uzturēšanas 

pakalpojumi (izņemot kapitālo remontu)     2240 502139,00 -153888,00 348251,00 

    Informācijas tehnoloģiju pakalpojumi     2250 14237,00 0,00 14237,00 

    Īre un noma     2260 6900,00 410,00 7310,00 

    Citi pakalpojumi     2270 124071,00 -39654,00 84417,00 

    Maksājumi par parāda apkalpošanu un 

komisijas maksas par izmantotajiem 

atvasinātajiem finanšu instrumentiem     2280 0,00 5900,00 5900,00 

  Krājumi, materiāli, energoresursi, preces, 

biroja preces un inventārs, kurus neuzskaita 

kodā 5000   2300 1001377,00 -2271,00 999106,00 
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    Izdevumi par precēm iestādes darbības 

nodrošināšanai     2310 137148,00 -8172,00 128976,00 

    Kurināmais un enerģētiskie materiāli     2320 161358,00 -8762,00 152596,00 

    Zāles, ķimikālijas, laboratorijas preces, 

medicīniskās ierīces, medicīniskie instrumenti, 

laboratorijas dzīvnieki un to uzturēšana     2340 27609,00 7501,00 35110,00 

    Kārtējā remonta un iestāžu uzturēšanas 

materiāli     2350 73245,00 6294,00 79539,00 

    Valsts un pašvaldību aprūpē un apgādē 

esošo personu uzturēšana     2360 590596,00 58,00 590654,00 

    Mācību līdzekļi un materiāli     2370 9401,00 810,00 10211,00 

    Pārējās preces     2390 2020,00 0,00 2020,00 

  Izdevumi periodikas iegādei   2400 4686,00 97,00 4783,00 

  Budžeta iestāžu nodokļu, nodevu un 

sankciju maksājumi   2500 234834,00 19047,00 253881,00 

    Budžeta iestāžu nodokļu un nodevu 

maksājumi     2510 234834,00 19047,00 253881,00 

Subsīdijas un dotācijas 3000 10254,00 475,00 10729,00 

  Subsīdijas un dotācijas komersantiem, 

biedrībām un nodibinājumiem   3200 10254,00 475,00 10729,00 

    Valsts un pašvaldību budžeta dotācija 

komersantiem, biedrībām, nodibinājumiem un 

fiziskām personām     3260 10254,00 475,00 10729,00 

Pamatkapitāla veidošana 5000 1176673,00 -17701,00 1158972,00 

  Nemateriālie ieguldījumi   5100 45112,00 3853,00 48965,00 

    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 16444,00 3853,00 20297,00 

    Nemateriālo ieguldījumu izveidošana     5140 23328,00 0,00 23328,00 

  Pamatlīdzekļi   5200 1131561,00 -21554,00 1110007,00 

    Zeme un būves     5210 3530,00 0,00 3530,00 

    Tehnoloģiskās iekārtas un mašīnas     5220 4190,00 -500,00 3690,00 

    Pārējie pamatlīdzekļi     5230 199177,00 -7443,00 191734,00 

    Pamatlīdzekļu izveidošana un nepabeigtā 

būvniecība     5240 15743,00 0,00 15743,00 

    Kapitālais remonts un rekonstrukcija     5250 908921,00 -13611,00 895310,00 

Sociālie pabalsti 6000 133995,00 189,00 134184,00 

  Pensijas un sociālie pabalsti naudā   6200 110288,00 -1400,00 108888,00 

    Valsts un pašvaldību nodarbinātības pabalsti 

naudā     6240 11288,00 0,00 11288,00 

    Pašvaldību sociālā palīdzība iedzīvotājiem 

naudā     6250 25900,00 0,00 25900,00 

    Pabalsts garantētā minimālā ienākumu 

līmeņa nodrošināšanai naudā     6260 3000,00 -1400,00 1600,00 

    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 23227,00 1589,00 24816,00 

    Pašvaldības pirktie sociālie pakalpojumi 

iedzīvotājiem     6410 1080,00 -600,00 480,00 

    Naudas balvas, izdevumi pašvaldību 

brīvprātīgo iniciatīvu izpildei natūrā un naudā     6420 22147,00 2189,00 24336,00 

Transferti, uzturēšanas izdevumu transferti, 

pašu resursu maksājumi, starptautiskā 

sadarbība 7000 153291,00 8541,00 161832,00 

  Pašvaldību transferti un uzturēšanas 

izdevumu transferti   7200 153291,00 8541,00 161832,00 

    Pašvaldību transferti citām pašvaldībām     7210 148106,00 4000,00 152106,00 

    Pašvaldību uzturēšanas izdevumu transferti 

uz valsts budžetu     7240 2685,00 4541,00 7226,00 

    Pašvaldību uzturēšanas izdevumu transferti 

valsts budžeta daļēji finansētām atvasinātajām 

publiskajām personām, budžeta nefinansētām 

iestādēm     7270 2500,00 0,00 2500,00 
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3.pielikums 
Saistošajiem noteikumiem Nr. 29 

“Grozījumi Tērvetes novada domes  

2019. gada 21. februāra saistošajos noteikumos  

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

 

PAMATBUDŽETA FINANSĒŠANA 2019. GADAM 

Rādītāju nosaukumi 

Budžeta 

kategoriju 

kodi 

Apstiprināts 

2019. 

gadam uz 

28.11.2019 

Grozījumi 

29.11.2019 

- 

31.12.2019 

(+/-) 

Precizēts 

2019. 

gadam uz 

31.12.2019 

  EUR EUR EUR 

IV FINANSĒŠANA - kopā   314541,00 -825522,00 -510981,00 

1 2 3 4 5 

Naudas līdzekļi un noguldījumi (bilances 

aktīvā) F20010000 455391,00 -825522,00 -370131,00 

  Naudas līdzekļi   F21010000 2389,00 0,00 2389,00 

    Naudas līdzekļu atlikums gada sākumā 

    F21010000 

AS 2389,00 0,00 2389,00 

  Pieprasījuma noguldījumi (bilances 

aktīvā)   F22010000 453002,00 -825522,00 -372520,00 

    Pieprasījuma noguldījumu atlikums gada 

sākumā 

    F22010000 

AS 1270608,00 0,00 1270608,00 

    Pieprasījuma noguldījumu atlikums perioda 

beigās 

    F22010000 

PB 817606,00 825522,00 1643128,00 

Aizņēmumi F40020000 -140850,00 0,00 -140850,00 

  Saņemtie aizņēmumi   F40020010 357053,00 0,00 357053,00 

    Saņemtie ilgtermiņa aizņēmumi     F40320010 357053,00 0,00 357053,00 

  Saņemto aizņēmumu atmaksa   F40020020 497903,00 0,00 497903,00 

    Saņemto ilgtermiņa aizņēmumu atmaksa     F40320020 497903,00 0,00 497903,00 
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4.pielikums 
Saistošajiem noteikumiem Nr. 29 

“Grozījumi Tērvetes novada domes  

2019. gada 21. februāra saistošajos noteikumos  

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

 

Speciālā budžeta  

KOPSAVILKUMA TĀMES ATSKAITE 

Rādītāju nosaukumi 

Budžeta 

kategoriju 

kodi 

Apstiprināts 

2019. 

gadam 

Grozījumi 

(+/-) 

Precizētais 

2019. gada 

budžets 

EUR EUR EUR 

I IEŅĒMUMI - kopā   163260,00 5337,00 168597,00 

1 2 3 4 5 

NODOKĻI PAR PAKALPOJUMIEM UN 

PRECĒM 5.0.0.0. 9000,00 3000,00 12000,00 

  Nodokļi un maksājumi par tiesībām lietot 

atsevišķas preces   5.5.0.0. 9000,00 3000,00 12000,00 

    Dabas resursu nodoklis     5.5.3.0. 9000,00 3000,00 12000,00 

Valsts budžeta transferti 18.0.0.0. 154260,00 2337,00 156597,00 

  Pašvaldību saņemtie transferti no valsts 

budžeta   18.6.0.0. 154260,00 2337,00 156597,00 

    Pašvaldību saņemtie valsts budžeta transferti     18.6.2.0. 154260,00 2337,00 156597,00 

     

II IZDEVUMI - kopā   183596,00 0,00 183596,00 

1 2 3 4 5 

Atlīdzība 1000 1241,00 0,00 1241,00 

  Atalgojums   1100 1000,00 0,00 1000,00 

    Mēnešalga     1110 1000,00 0,00 1000,00 

  Darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas 

obligātās iemaksas, pabalsti un 

kompensācijas   1200 241,00 0,00 241,00 

    Darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas 

obligātās iemaksas     1210 241,00 0,00 241,00 

Preces un pakalpojumi 2000 182355,00 -996,00 181359,00 

  Pakalpojumi   2200 179264,00 -996,00 178268,00 

    Remontdarbi un iestāžu uzturēšanas 

pakalpojumi (izņemot kapitālo remontu)     2240 179264,00 -996,00 178268,00 

  Krājumi, materiāli, energoresursi, preces, 

biroja preces un inventārs, kurus neuzskaita 

kodā 5000   2300 2988,00 0,00 2988,00 

    Izdevumi par precēm iestādes darbības 

nodrošināšanai     2310 413,00 0,00 413,00 

    Kurināmais un enerģētiskie materiāli     2320 2500,00 0,00 2500,00 

    Kārtējā remonta un iestāžu uzturēšanas 

materiāli     2350 75,00 0,00 75,00 

  Budžeta iestāžu nodokļu, nodevu un 

sankciju maksājumi   2500 103,00 0,00 103,00 

    Maksājumi par budžeta iestādēm 

piemērotajām sankcijām     2520 103,00 0,00 103,00 

Pamatkapitāla veidošana 5000 0,00 996,00 996,00 

  Pamatlīdzekļi   5200 0,00 996,00 996,00 
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    Tehnoloģiskās iekārtas un mašīnas     5220 0,00 996,00 996,00 

     
III Ieņēmumu pārsniegums (+) deficīts (-) (I-

II)   -20336,00 5337,00 -14999,00 

     

IV FINANSĒŠANA - kopā   20336,00 -5337,00 14999,00 

1 2 3 4 5 

Naudas līdzekļi un noguldījumi (bilances 

aktīvā) F20010000 20336,00 -5337,00 14999,00 

  Pieprasījuma noguldījumi (bilances aktīvā) 

  

F22010000 20336,00 -5337,00 14999,00 

    Pieprasījuma noguldījumu atlikums gada 

sākumā 

    

F22010000 

AS 62810,00 0,00 62810,00 

    Pieprasījuma noguldījumu atlikums perioda 

beigās 

    

F22010000 

PB 42474,00 5337,00 47811,00 

 

 

5.pielikums 
Saistošajiem noteikumiem Nr. 29 

“Grozījumi Tērvetes novada domes  

2019. gada 21. februāra saistošajos noteikumos  

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

 

Ziedojumu un dāvinājumu 

KOPSAVILKUMA TĀMES ATSKAITE 
 

Rādītāju nosaukumi 

Budžeta 

kategoriju 

kodi 

Apstiprināt

s 2019. 

gadam 

Grozījum

i (+/-) 

Precizētai

s 2019. 

gada 

budžets 

EUR EUR EUR 

I IEŅĒMUMI - kopā   3000,00 500,00 3500,00 

1 2 3 4 5 

Saņemtie ziedojumi un dāvinājumi 23.0.0.0. 3000,00 500,00 3500,00 

  Ziedojumi un dāvinājumi, kas saņemti 

no juridiskajām personām   23.4.0.0. 2000,00 500,00 2500,00 

    Juridisku personu ziedojumi un 

dāvinājumi naudā 

    

23.4.1.0. 2000,00 500,00 2500,00 

  Ziedojumi un dāvinājumi, kas saņemti 

no fiziskajām personām   23.5.0.0. 1000,00 0,00 1000,00 

    Fizisko personu ziedojumi un dāvinājumi 

naudā 

    

23.5.1.0. 1000,00 0,00 1000,00 

     

II IZDEVUMI - kopā   3231,00 0,00 3231,00 

1 2 3 4 5 

Atlīdzība 1000 400,00 0,00 400,00 

  Atalgojums   1100 300,00 0,00 300,00 

    Atalgojums fiziskajām personām uz 

tiesiskās attiecības regulējošu dokumentu 

pamata     1150 300,00 0,00 300,00 
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  Darba devēja valsts sociālās 

apdrošināšanas obligātās iemaksas, 

pabalsti un kompensācijas   1200 100,00 0,00 100,00 

    Darba devēja valsts sociālās 

apdrošināšanas obligātās iemaksas     1210 100,00 0,00 100,00 

Preces un pakalpojumi 2000 2831,00 0,00 2831,00 

  Pakalpojumi   2200 50,00 0,00 50,00 

    Iestādes administratīvie izdevumi un ar 

iestādes darbības nodrošināšanu     2230 50,00 0,00 50,00 

  Krājumi, materiāli, energoresursi, 

preces, biroja preces un inventārs, kurus 

neuzskaita kodā 5000   2300 2781,00 0,00 2781,00 

    Izdevumi par precēm iestādes darbības 

nodrošināšanai     2310 1781,00 0,00 1781,00 

    Valsts un pašvaldību aprūpē un apgādē 

esošo personu uzturēšana     2360 1000,00 0,00 1000,00 

     
III Ieņēmumu pārsniegums (+) deficīts (-) 

(I-II)   -231,00 500,00 269,00 

     

IV FINANSĒŠANA - kopā   231,00 -500,00 -269,00 

1 2 3 4 5 

Naudas līdzekļi un noguldījumi (bilances 

aktīvā) 

F2001000

0 231,00 -500,00 -269,00 

  Pieprasījuma noguldījumi (bilances 

aktīvā) 

  

F2201000

0 231,00 -500,00 -269,00 

    Pieprasījuma noguldījumu atlikums gada 

sākumā 

    

F2201000

0 AS 7886,00 0,00 7886,00 

    Pieprasījuma noguldījumu atlikums 

perioda beigās 

    

F2201000

0 PB 7655,00 500,00 8155,00 

 

 

 

 

PASKAIDROJUMA RAKSTS 

 

Tērvetes novada pašvaldības 2019.gada 30.decembra saistošajiem noteikumiem Nr.29 

 

„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 30.decembri Pašvaldības 2019.gada budžeta grozījumos apkopoti sekojoši 

grozījumu priekšlikumi: 

 precizēti Pašvaldības plānotie valsts budžeta transferti noteiktam mērķim; 

 precizēti izdevumi pamatbudžetā atbilstoši funkcionālajām un ekonomiskajām 

kategorijām. 

 

1. Pamatbudžets 
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1.1. Ieņēmumu prognoze kopumā palielināta par 692 429 euro. 

 

Tabula nr.1.1.1. Pašvaldības ieņēmumu izmaiņas 2019.gada 30.decembra grozījumos 

Rādītāju nosaukumi 

Budžeta 

kategoriju 

kodi 

Apstiprināts 

2019. 

gadam uz 

29.11 

Grozījumi 

(+/-) 

Precizētais 

2019. 

gadam uz 

31.12 

EUR EUR EUR 

I IEŅĒMUMI - kopā   6440425,00 692429,00 7132854,00 

   Budžeta ieņēmumi   4571933,00 418895,00 4990828,00 

    IENĀKUMA NODOKĻI 1.0.0.0. 1851946,00 198807,00 2050753,00 

      Ieņēmumi no iedzīvotāju ienākuma 

nodokļa   1.1.0.0. 1851946,00 198807,00 2050753,00 

        Iedzīvotāju ienākuma nodoklis     1.1.1.0. 1851946,00 198807,00 2050753,00 

    ĪPAŠUMA NODOKĻI 4.0.0.0. 536793,00 105875,00 642668,00 

      Nekustamā īpašuma nodoklis   4.1.0.0. 536793,00 105875,00 642668,00 

        Nekustamā īpašuma nodoklis par zemi     4.1.1.0. 518062,00 101000,00 619062,00 

        Nekustamā īpašuma nodoklis par ēkām     4.1.2.0. 10633,00 2025,00 12658,00 

        Nekustamā īpašuma nodoklis par 

mājokļiem     4.1.3.0. 8098,00 2850,00 10948,00 

    IEŅĒMUMI NO UZŅĒMĒJDARBĪBAS 

UN ĪPAŠUMA 8.0.0.0. 1000,00 690,00 1690,00 

      Procentu ieņēmumi par depozītiem, 

kontu atlikumiem, valsts parāda 

vērtspapīriem un atlikto maksājumu   8.6.0.0. 1000,00 690,00 1690,00 

        Procentu ieņēmumi par atlikto 

maksājumu no vēl nesamaksātās pirkuma 

maksas daļas     8.6.4.0. 1000,00 690,00 1690,00 

        Valsts nodeva par apliecinājumiem un 

citu funkciju pildīšanu bāriņtiesās     9.4.2.0. 1100,00 -80,00 1020,00 

        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 80,00 180,00 

    NAUDAS SODI UN SANKCIJAS 10.0.0.0. 7200,00 5490,00 12690,00 

      Naudas sodi   10.1.0.0. 7200,00 5490,00 12690,00 

        Naudas sodi, ko uzliek pašvaldības 

    

10.1.4.0. 7200,00 5490,00 12690,00 

    PĀRĒJIE NENODOKĻU IEŅĒMUMI 12.0.0.0. 1100,00 4000,00 5100,00 

      Dažādi nenodokļu ieņēmumi   12.3.0.0. 1100,00 4000,00 5100,00 

        Citi dažādi nenodokļu ieņēmumi 

    

12.3.9.0. 1100,00 4000,00 5100,00 

    Ieņēmumi no valsts (pašvaldību) īpašuma 

iznomāšanas, pārdošanas un no nodokļu 

pamatparāda kapitalizācijas 13.0.0.0. 355885,00 122511,00 478396,00 

      Ieņēmumi no ēku un būvju īpašuma 

pārdošanas   13.1.0.0. 22685,00 15000,00 37685,00 

      Ieņēmumi no zemes, meža īpašuma 

pārdošanas   13.2.0.0. 333000,00 107511,00 440511,00 
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        Ieņēmumi no zemes īpašuma 

pārdošanas 

    

13.2.1.0. 333000,00 107511,00 440511,00 

    No valsts budžeta daļēji finansēto 

atvasināto publisko personu un budžeta 

nefinansēto iestāžu transferti 17.0.0.0. 0,00 10800,00 10800,00 

      Pašvaldību saņemtie transferti no valsts 

budžeta daļēji finansētām atvasinātām 

publiskām personām un no budžeta 

nefinansētām iestādēm   17.2.0.0. 0,00 10800,00 10800,00 

    Valsts budžeta transferti 18.0.0.0. 1719169,00 -29278,00 1689891,00 

      Pašvaldību saņemtie transferti no valsts 

budžeta   18.6.0.0. 1719169,00 -29278,00 1689891,00 

        Pašvaldību saņemtie valsts budžeta 

transferti 

    

18.6.2.0. 593570,00 1697,00 595267,00 

        Pašvaldību no valsts budžeta iestādēm 

saņemtie transferti Eiropas Savienības 

politiku instrumentu un pārējās ārvalstu 

finanšu palīdzības līdzfinansētajiem 

projektiem (pasākumiem) 

    

18.6.3.0. 758560,00 -51828,00 706732,00 

        Pašvaldību budžetā saņemtā dotācija 

no pašvaldību finanšu izlīdzināšanas fonda 

    

18.6.4.0. 321289,00 20853,00 342142,00 

  01 SAC Tērvete   1523426,00 234518,00 1757944,00 

    Pašvaldību budžetu transferti 19.0.0.0. 550945,00 98000,00 648945,00 

      Pašvaldību saņemtie transferti no citām 

pašvaldībām   19.2.0.0. 550945,00 98000,00 648945,00 

    Iestādes ieņēmumi 21.0.0.0. 972081,00 136518,00 1108599,00 

      Ieņēmumi no iestāžu sniegtajiem 

maksas pakalpojumiem un citi pašu 

ieņēmumi   21.3.0.0. 972081,00 136518,00 1108599,00 

        Ieņēmumi par nomu un īri 

    

21.3.8.0. 4200,00 8218,00 12418,00 

        Ieņēmumi par pārējiem sniegtajiem 

maksas pakalpojumiem 

    

21.3.9.0. 967881,00 128300,00 1096181,00 

  1 Administrācija   33400,00 15400,00 48800,00 

    NAUDAS SODI UN SANKCIJAS 10.0.0.0. 300,00 400,00 700,00 

      Naudas sodi   10.1.0.0. 300,00 400,00 700,00 

        Naudas sodi, ko uzliek pašvaldības 

    

10.1.4.0. 300,00 400,00 700,00 

    Iestādes ieņēmumi 21.0.0.0. 33100,00 15000,00 48100,00 

      Ieņēmumi no iestāžu sniegtajiem 

maksas pakalpojumiem un citi pašu 

ieņēmumi   21.3.0.0. 33100,00 15000,00 48100,00 

        Ieņēmumi par nomu un īri 

    

21.3.8.0. 30000,00 15000,00 45000,00 

  15 Kultūras nams   4451,00 520,00 4971,00 

    Iestādes ieņēmumi 21.0.0.0. 4451,00 520,00 4971,00 

      Ieņēmumi no iestāžu sniegtajiem 

maksas pakalpojumiem un citi pašu 

ieņēmumi   21.3.0.0. 4451,00 520,00 4971,00 

        Ieņēmumi par nomu un īri 

    

21.3.8.0. 117,00 370,00 487,00 

        Ieņēmumi par pārējiem sniegtajiem 

maksas pakalpojumiem 

    

21.3.9.0. 4334,00 150,00 4484,00 
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  18 Sports   0,00 360,00 360,00 

    Iestādes ieņēmumi 21.0.0.0. 0,00 360,00 360,00 

      Ieņēmumi no iestāžu sniegtajiem 

maksas pakalpojumiem un citi pašu 

ieņēmumi   21.3.0.0. 0,00 360,00 360,00 

        Ieņēmumi par nomu un īri 

    

21.3.8.0. 0,00 360,00 360,00 

  19 Autobusi   0,00 200,00 200,00 

    Iestādes ieņēmumi 21.0.0.0. 0,00 200,00 200,00 

      Ieņēmumi no iestāžu sniegtajiem 

maksas pakalpojumiem un citi pašu 

ieņēmumi   21.3.0.0. 0,00 200,00 200,00 

        Ieņēmumi par nomu un īri 

    

21.3.8.0. 0,00 200,00 200,00 

  22 Sociālais Dienests   1035,00 80,00 1115,00 

    Iestādes ieņēmumi 21.0.0.0. 1035,00 80,00 1115,00 

      Ieņēmumi no iestāžu sniegtajiem 

maksas pakalpojumiem un citi pašu 

ieņēmumi   21.3.0.0. 1035,00 80,00 1115,00 

        Ieņēmumi par pārējiem sniegtajiem 

maksas pakalpojumiem 

    

21.3.9.0. 1035,00 80,00 1115,00 

  30 Labiekārtošana   0,00 6711,00 6711,00 

    Iestādes ieņēmumi 21.0.0.0. 0,00 6711,00 6711,00 

      Ieņēmumi no iestāžu sniegtajiem 

maksas pakalpojumiem un citi pašu 

ieņēmumi   21.3.0.0. 0,00 6711,00 6711,00 

        Ieņēmumi par nomu un īri 

    

21.3.8.0. 0,00 6700,00 6700,00 

        Ieņēmumi par pārējiem sniegtajiem 

maksas pakalpojumiem 

    

21.3.9.0. 0,00 11,00 11,00 

  31 Mājokļu apsaimniekošana   269779,00 7500,00 277279,00 

    Iestādes ieņēmumi 21.0.0.0. 269779,00 7500,00 277279,00 

      Ieņēmumi no iestāžu sniegtajiem 

maksas pakalpojumiem un citi pašu 

ieņēmumi   21.3.0.0. 269779,00 7500,00 277279,00 

        Ieņēmumi par dokumentu izsniegšanu 

un kancelejas pakalpojumiem 

    

21.3.7.0. 0,00 500,00 500,00 

        Ieņēmumi par nomu un īri 

    

21.3.8.0. 33073,00 0,00 33073,00 

        Ieņēmumi par pārējiem sniegtajiem 

maksas pakalpojumiem 

    

21.3.9.0. 236706,00 7000,00 243706,00 

  32 Transports   0,00 4600,00 4600,00 

    Iestādes ieņēmumi 21.0.0.0. 0,00 4600,00 4600,00 

      Ieņēmumi no iestāžu sniegtajiem 

maksas pakalpojumiem un citi pašu 

ieņēmumi   21.3.0.0. 0,00 4600,00 4600,00 

        Ieņēmumi par nomu un īri 

    

21.3.8.0. 0,00 4600,00 4600,00 

  6 A. Brigaderes p-skola   900,00 535,00 1435,00 

    Iestādes ieņēmumi 21.0.0.0. 900,00 535,00 1435,00 

      Ieņēmumi no iestāžu sniegtajiem 

maksas pakalpojumiem un citi pašu 

ieņēmumi   21.3.0.0. 900,00 535,00 1435,00 
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        Ieņēmumi par nomu un īri 

    

21.3.8.0. 0,00 135,00 135,00 

        Ieņēmumi par pārējiem sniegtajiem 

maksas pakalpojumiem 

    

21.3.9.0. 900,00 400,00 1300,00 

  7 A. Brigaderes PG Sprīdītis   22500,00 85,00 22585,00 

    Iestādes ieņēmumi 21.0.0.0. 22500,00 85,00 22585,00 

      Ieņēmumi no iestāžu sniegtajiem 

maksas pakalpojumiem un citi pašu 

ieņēmumi   21.3.0.0. 22500,00 85,00 22585,00 

        Ieņēmumi par nomu un īri 

    

21.3.8.0. 0,00 85,00 85,00 

  8 Augstkalnes v-skola   10000,00 2725,00 12725,00 

    Iestādes ieņēmumi 21.0.0.0. 10000,00 2725,00 12725,00 

      Ieņēmumi no iestāžu sniegtajiem 

maksas pakalpojumiem un citi pašu 

ieņēmumi   21.3.0.0. 10000,00 2725,00 12725,00 

        Ieņēmumi par pārējiem sniegtajiem 

maksas pakalpojumiem 

    

21.3.9.0. 9000,00 2725,00 11725,00 

  90 Asistenta pakalpojumi   3001,00 300,00 3301,00 

    Valsts budžeta transferti 18.0.0.0. 3001,00 300,00 3301,00 

      Pašvaldību saņemtie transferti no valsts 

budžeta   18.6.0.0. 3001,00 300,00 3301,00 

        Pašvaldību saņemtie valsts budžeta 

transferti 

    

18.6.2.0. 3001,00 300,00 3301,00 

 

Pašvaldības budžeta ieņēmumi palielināti: 

 par 198 807 EUR no iedzīvotāju ienākuma nodokļa ieņēmumiem 

 par 105 875EUR no nekustamā īpašuma nodokļa ieņēmumiem 

 par 690 EUR no procentu maksājumiem par atlikto maksājumu 

 par 5490 EUR no pašvaldības uzliktajiem naudas sodiem 

 par 4000 EUR no dažādiem nenodokļu ieņēmumiem 

 par 122 511 EUR no nekustamo īpašumu pārdošanas 

 par 10 800 EUR valsts budžeta maksājums  

 

Pašvaldības struktūrvienību ieņēmumi palielināti: 

 par 300 EUR valsts budžeta mērķdotācija asistenta pakalpojumiem 

 par 520 EUR kultūras nama sniegtie pakalpojumi 

 par 2975 EUR izglītības iestāžu ieņēmumi par ēdināšanas pakalpojumu 

 par 315 EUR no telpu nomas 

 par 7000 EUR no atkritumu apsaimniekošanas 

 par 500 EUR pašvaldības maksas pakalpojumu sniegšana 

 par 4600 EUR par nomas maksu 

 par 200 EUR par transporta pakalpojumiem 

 

SAC „Tērvete” budžeta ieņēmumi palielināti:  

 par EUR 98 000 pašvaldības saņemtie transferti no citam pašvaldībām  

 par EUR -10 489 samazinājums pašvaldības saņemtie transferti no augstākas 

iestādes 

 par EUR 8 218 ieņēmumi par telpu nomu un īri  

 par EUR 120 000 maksa par personu uzturēšanos soc. aprūpes iestādē 
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 par EUR 8000 maksa par komunālajiem pakalpojumiem 

 

 

1.2.Izdevumi 

Budžeta izdevumu daļā precizēti izdevumi un Pašvaldības finansējums pa 

funkcionālajām kategorijām un ekonomiskās klasifikācijas kodiem, kopumā izdevumus 

samazinot par 133 093 euro.  

 

Tabula nr.1.2.1. Pašvaldības izdevumu izmaiņas 2019.gada 30. decembra grozījumos 

Rādītāju nosaukumi 

Budžeta 

kategoriju 

kodi 

Apstiprināts 

2019. 

gadam uz 

29.11 

Grozījumi 

(+/-) 

Precizētais 

2019. gada 

budžets 

EUR EUR EUR 

II IZDEVUMI - kopā   6754966,00 -133093,00 6621873,00 

  01 SAC Tērvete   1847717,00 -132000,00 1715717,00 

    Atlīdzība 1000 803092,00 18513,00 821605,00 

      Atalgojums   1100 601546,00 11628,00 613174,00 

        Piemaksas, prēmijas un naudas 

balvas     1140 64708,00 11628,00 76336,00 

          Samaksa par virsstundu darbu un 

darbu svētku dienās       1142 9372,00 15628,00 25000,00 

          Piemaksa par papildu darbu       1147 9000,00 -4000,00 5000,00 

      Darba devēja valsts sociālās 

apdrošināšanas obligātās iemaksas, 

pabalsti un kompensācijas   1200 201546,00 6885,00 208431,00 

        Darba devēja pabalsti, 

kompensācijas un citi maksājumi     1220 32006,00 6885,00 38891,00 

          Darba devēja pabalsti un 

kompensācijas, no kuriem aprēķina 

iedzīvotāju ienākuma nodokli un valsts 

sociālās apdrošināšanas obligātās 

iemaksas       1221 17606,00 5685,00 23291,00 

          Darba devēja pabalsti un 

kompensācijas, no kā neaprēķina 

iedzīvotāju ienākuma nodokli un valsts 

sociālās apdrošināšanas obligātās 

iemaksas       1228 600,00 1200,00 1800,00 

    Preces un pakalpojumi 2000 966625,00 -140513,00 826112,00 

      Pakalpojumi   2200 312326,00 -151728,00 160598,00 

        Izdevumi par komunālajiem 

pakalpojumiem     2220 46269,00 531,00 46800,00 

          Izdevumi par elektroenerģiju       2223 40000,00 -2000,00 38000,00 

          Izdevumi par atkritumu savākšanu, 

izvešanu no apdzīvotām vietām un 

teritorijām ārpus apdzīvotām vietām un 

atkritumu utilizāciju       2224 0,00 800,00 800,00 

          Izdevumi par pārējiem 

komunālajiem pakalpojumiem       2229 6269,00 1731,00 8000,00 

        Iestādes administratīvie izdevumi un 

ar iestādes darbības nodrošināšanu     2230 5292,00 5200,00 10492,00 

          Izdevumi par transporta 

pakalpojumiem       2233 300,00 200,00 500,00 
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          Izdevumi par mācību 

pakalpojumiem       2235 0,00 1500,00 1500,00 

          Pārējie iestādes administratīvie 

izdevumi       2239 2642,00 3500,00 6142,00 

        Remontdarbi un iestāžu uzturēšanas 

pakalpojumi (izņemot kapitālo remontu)     2240 251569,00 -157803,00 93766,00 

          Ēku, būvju un telpu kārtējais 

remonts       2241 195000,00 -168760,00 26240,00 

          Transportlīdzekļu uzturēšana un 

remonts, apdrošināšana       2242 3158,00 1842,00 5000,00 

          Iekārtas, inventāra un aparatūras 

remonts, tehniskā apkalpošana       2243 3573,00 2842,00 6415,00 

          Nekustamā īpašuma uzturēšana       2244 43727,00 6273,00 50000,00 

        Īre un noma     2260 140,00 200,00 340,00 

          Transportlīdzekļu noma       2262 0,00 50,00 50,00 

          Zemes noma       2263 0,00 150,00 150,00 

        Citi pakalpojumi     2270 4956,00 144,00 5100,00 

          Pārējie iepriekš neklasificētie 

pakalpojumu veidi       2279 4856,00 144,00 5000,00 

      Krājumi, materiāli, energoresursi, 

preces, biroja preces un inventārs, kurus 

neuzskaita kodā 5000   2300 652706,00 11215,00 663921,00 

        Izdevumi par precēm iestādes 

darbības nodrošināšanai     2310 28695,00 -4738,00 23957,00 

          Biroja preces       2311 3011,00 500,00 3511,00 

          Inventārs       2312 25684,00 -5238,00 20446,00 

        Zāles, ķimikālijas, laboratorijas 

preces, medicīniskās ierīces, 

medicīniskie instrumenti, laboratorijas 

dzīvnieki un to uzturēšana     2340 26999,00 7501,00 34500,00 

          Zāles, ķimikālijas, laboratorijas 

preces       2341 26499,00 7501,00 34000,00 

        Kārtējā remonta un iestāžu 

uzturēšanas materiāli     2350 28548,00 8452,00 37000,00 

    Pamatkapitāla veidošana 5000 18000,00 -10000,00 8000,00 

      Pamatlīdzekļi   5200 18000,00 -10000,00 8000,00 

        Pārējie pamatlīdzekļi     5230 18000,00 -10000,00 8000,00 

          Saimniecības pamatlīdzekļi       5232 18000,00 -18000,00 0,00 

          Pārējie iepriekš neklasificētie 

pamatlīdzekļi       5239 0,00 8000,00 8000,00 

  1 Administrācija   308277,00 -3660,00 304617,00 

    Atlīdzība 1000 220311,00 -3660,00 216651,00 

      Atalgojums   1100 171051,00 -3660,00 167391,00 

        Mēnešalga     1110 158187,00 -3660,00 154527,00 

          Pārējo darbinieku mēnešalga 

(darba alga)       1119 158187,00 -3660,00 154527,00 

    Preces un pakalpojumi 2000 79966,00 -2690,00 77276,00 

      Pakalpojumi   2200 58204,00 -3400,00 54804,00 

        Remontdarbi un iestāžu uzturēšanas 

pakalpojumi (izņemot kapitālo remontu)     2240 12030,00 -2000,00 10030,00 

          Nekustamā īpašuma uzturēšana       2244 2330,00 -2000,00 330,00 

        Citi pakalpojumi     2270 14200,00 -1400,00 12800,00 
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          Pārējie iepriekš neklasificētie 

pakalpojumu veidi       2279 5500,00 -1400,00 4100,00 

      Budžeta iestāžu nodokļu, nodevu un 

sankciju maksājumi   2500 10020,00 710,00 10730,00 

        Budžeta iestāžu nodokļu un nodevu 

maksājumi     2510 10020,00 710,00 10730,00 

          Budžeta iestāžu pievienotās 

vērtības nodokļa maksājumi       2512 10020,00 710,00 10730,00 

    Pamatkapitāla veidošana 5000 5500,00 2690,00 8190,00 

      Nemateriālie ieguldījumi   5100 1500,00 3853,00 5353,00 

        Pārējie nemateriālie ieguldījumi     5130 1500,00 3853,00 5353,00 

      Pamatlīdzekļi   5200 4000,00 -1163,00 2837,00 

        Pārējie pamatlīdzekļi     5230 4000,00 -1163,00 2837,00 

          Datortehnika, sakaru un cita biroja 

tehnika       5238 4000,00 -1163,00 2837,00 

  10 Izglītības vadība   55747,00 -3091,00 52656,00 

    Atlīdzība 1000 39791,00 -3091,00 36700,00 

      Atalgojums   1100 26957,00 678,00 27635,00 

        Mēnešalga     1110 25877,00 678,00 26555,00 

          Pārējo darbinieku mēnešalga 

(darba alga)       1119 25877,00 678,00 26555,00 

      Darba devēja valsts sociālās 

apdrošināšanas obligātās iemaksas, 

pabalsti un kompensācijas   1200 12834,00 -3769,00 9065,00 

        Darba devēja pabalsti, 

kompensācijas un citi maksājumi     1220 6080,00 -3769,00 2311,00 

          Darba devēja pabalsti un 

kompensācijas, no kā neaprēķina 

iedzīvotāju ienākuma nodokli un valsts 

sociālās apdrošināšanas obligātās 

iemaksas       1228 5000,00 -3769,00 1231,00 

      Pakalpojumi   2200 2109,00 222,00 2331,00 

        Remontdarbi un iestāžu uzturēšanas 

pakalpojumi (izņemot kapitālo remontu)     2240 0,00 92,00 92,00 

          Transportlīdzekļu uzturēšana un 

remonts, apdrošināšana       2242 0,00 92,00 92,00 

        Citi pakalpojumi     2270 790,00 130,00 920,00 

          Pārējie iepriekš neklasificētie 

pakalpojumu veidi       2279 790,00 130,00 920,00 

      Krājumi, materiāli, energoresursi, 

preces, biroja preces un inventārs, kurus 

neuzskaita kodā 5000   2300 2841,00 -222,00 2619,00 

        Izdevumi par precēm iestādes 

darbības nodrošināšanai     2310 1851,00 -130,00 1721,00 

          Izdevumi par precēm iestādes 

administratīvās darbības nodrošināšanai       2314 1651,00 -130,00 1521,00 

        Valsts un pašvaldību aprūpē un 

apgādē esošo personu uzturēšana     2360 290,00 -92,00 198,00 

          Ēdināšanas izdevumi       2363 290,00 -92,00 198,00 

  11 Brigaderes sk.v.fin   221929,00 1840,00 223769,00 

    Atlīdzība 1000 218924,00 1840,00 220764,00 
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      Darba devēja valsts sociālās 

apdrošināšanas obligātās iemaksas, 

pabalsti un kompensācijas   1200 42255,00 1840,00 44095,00 

        Darba devēja valsts sociālās 

apdrošināšanas obligātās iemaksas     1210 42255,00 340,00 42595,00 

        Darba devēja pabalsti, 

kompensācijas un citi maksājumi     1220 0,00 1500,00 1500,00 

          Darba devēja pabalsti un 

kompensācijas, no kuriem aprēķina 

iedzīvotāju ienākuma nodokli un valsts 

sociālās apdrošināšanas obligātās 

iemaksas       1221 0,00 1500,00 1500,00 

  13 Augstkalnes sk.v.fin   279727,00 4990,00 284717,00 

    Atlīdzība 1000 275521,00 4990,00 280511,00 

      Atalgojums   1100 222385,00 4000,00 226385,00 

        Mēnešalga     1110 222385,00 4000,00 226385,00 

          Pārējo darbinieku mēnešalga 

(darba alga)       1119 0,00 4000,00 4000,00 

          Pārējo darbinieku mēnešalga - 

pedagogiem       11191 222385,00 0,00 222385,00 

      Darba devēja valsts sociālās 

apdrošināšanas obligātās iemaksas, 

pabalsti un kompensācijas   1200 53136,00 990,00 54126,00 

        Darba devēja valsts sociālās 

apdrošināšanas obligātās iemaksas     1210 53136,00 470,00 53606,00 

        Darba devēja pabalsti, 

kompensācijas un citi maksājumi     1220 0,00 520,00 520,00 

          Darba devēja pabalsti un 

kompensācijas, no kuriem aprēķina 

iedzīvotāju ienākuma nodokli un valsts 

sociālās apdrošināšanas obligātās 

iemaksas       1221 0,00 520,00 520,00 

  14 Skolas soma   4200,00 141,00 4341,00 

    Transferti, uzturēšanas izdevumu 

transferti, pašu resursu maksājumi, 

starptautiskā sadarbība 7000 0,00 141,00 141,00 

      Pašvaldību transferti un uzturēšanas 

izdevumu transferti   7200 0,00 141,00 141,00 

        Pašvaldību uzturēšanas izdevumu 

transferti uz valsts budžetu     7240 0,00 141,00 141,00 

          Pašvaldību atmaksa valsts 

budžetam par iepriekšējos gados 

saņemto, bet neizlietoto valsts budžeta 

transfertu uzturēšanas izdevumiem       7245 0,00 141,00 141,00 

  16 Klientu apkalpošanas centrs   7800,00 58,00 7858,00 

      Atalgojums   1100 4848,00 -120,00 4728,00 

        Mēnešalga     1110 4848,00 -120,00 4728,00 

          Pārējo darbinieku mēnešalga 

(darba alga)       1119 4848,00 -120,00 4728,00 

      Darba devēja valsts sociālās 

apdrošināšanas obligātās iemaksas, 

pabalsti un kompensācijas   1200 1152,00 120,00 1272,00 

        Darba devēja pabalsti, 

kompensācijas un citi maksājumi     1220 0,00 120,00 120,00 
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          Darba devēja pabalsti un 

kompensācijas, no kuriem aprēķina 

iedzīvotāju ienākuma nodokli un valsts 

sociālās apdrošināšanas obligātās 

iemaksas       1221 0,00 120,00 120,00 

    Preces un pakalpojumi 2000 1715,00 58,00 1773,00 

      Pakalpojumi   2200 1240,00 85,00 1325,00 

        Izdevumi par sakaru pakalpojumiem     2210 160,00 27,00 187,00 

          Pārējie sakaru pakalpojumi       2219 160,00 27,00 187,00 

        Izdevumi par komunālajiem 

pakalpojumiem     2220 980,00 58,00 1038,00 

          Izdevumi par elektroenerģiju       2223 450,00 33,00 483,00 

          Izdevumi par atkritumu savākšanu, 

izvešanu no apdzīvotām vietām un 

teritorijām ārpus apdzīvotām vietām un 

atkritumu utilizāciju       2224 0,00 25,00 25,00 

      Izdevumi periodikas iegādei   2400 27,00 -27,00 0,00 

  18 Sports   94223,00 -720,00 93503,00 

    Atlīdzība 1000 42153,00 693,00 42846,00 

      Atalgojums   1100 32795,00 465,00 33260,00 

        Mēnešalga     1110 30570,00 465,00 31035,00 

          Pārējo darbinieku mēnešalga 

(darba alga)       1119 30570,00 465,00 31035,00 

      Darba devēja valsts sociālās 

apdrošināšanas obligātās iemaksas, 

pabalsti un kompensācijas   1200 9358,00 228,00 9586,00 

        Darba devēja valsts sociālās 

apdrošināšanas obligātās iemaksas     1210 8183,00 10,00 8193,00 

        Darba devēja pabalsti, 

kompensācijas un citi maksājumi     1220 1175,00 218,00 1393,00 

          Darba devēja pabalsti un 

kompensācijas, no kuriem aprēķina 

iedzīvotāju ienākuma nodokli un valsts 

sociālās apdrošināšanas obligātās 

iemaksas       1221 1175,00 218,00 1393,00 

    Preces un pakalpojumi 2000 48270,00 -1413,00 46857,00 

      Pakalpojumi   2200 35270,00 -1413,00 33857,00 

        Izdevumi par komunālajiem 

pakalpojumiem     2220 10400,00 -513,00 9887,00 

          Izdevumi par elektroenerģiju       2223 3400,00 -513,00 2887,00 

        Citi pakalpojumi     2270 8780,00 -900,00 7880,00 

          Pārējie iepriekš neklasificētie 

pakalpojumu veidi       2279 8780,00 -900,00 7880,00 

  19 Autobusi   97061,00 2513,00 99574,00 

    Atlīdzība 1000 41571,00 4392,00 45963,00 

      Atalgojums   1100 32209,00 3773,00 35982,00 

        Mēnešalga     1110 30917,00 3573,00 34490,00 

          Pārējo darbinieku mēnešalga 

(darba alga)       1119 30917,00 3573,00 34490,00 

        Piemaksas, prēmijas un naudas 

balvas     1140 1292,00 200,00 1492,00 
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          Samaksa par virsstundu darbu un 

darbu svētku dienās       1142 0,00 200,00 200,00 

      Darba devēja valsts sociālās 

apdrošināšanas obligātās iemaksas, 

pabalsti un kompensācijas   1200 9362,00 619,00 9981,00 

        Darba devēja valsts sociālās 

apdrošināšanas obligātās iemaksas     1210 8070,00 719,00 8789,00 

        Darba devēja pabalsti, 

kompensācijas un citi maksājumi     1220 1292,00 -100,00 1192,00 

          Darba devēja pabalsti un 

kompensācijas, no kuriem aprēķina 

iedzīvotāju ienākuma nodokli un valsts 

sociālās apdrošināšanas obligātās 

iemaksas       1221 1292,00 -100,00 1192,00 

    Preces un pakalpojumi 2000 55490,00 -1879,00 53611,00 

      Pakalpojumi   2200 24850,00 2241,00 27091,00 

        Remontdarbi un iestāžu uzturēšanas 

pakalpojumi (izņemot kapitālo remontu)     2240 24650,00 2441,00 27091,00 

          Transportlīdzekļu uzturēšana un 

remonts, apdrošināšana       2242 24600,00 2441,00 27041,00 

        Citi pakalpojumi     2270 200,00 -200,00 0,00 

          Pārējie iepriekš neklasificētie 

pakalpojumu veidi       2279 200,00 -200,00 0,00 

      Krājumi, materiāli, energoresursi, 

preces, biroja preces un inventārs, kurus 

neuzskaita kodā 5000   2300 29830,00 -3700,00 26130,00 

        Kurināmais un enerģētiskie 

materiāli     2320 29000,00 -4400,00 24600,00 

          Degviela       2322 29000,00 -4400,00 24600,00 

        Kārtējā remonta un iestāžu 

uzturēšanas materiāli     2350 500,00 700,00 1200,00 

      Budžeta iestāžu nodokļu, nodevu un 

sankciju maksājumi   2500 450,00 -420,00 30,00 

        Budžeta iestāžu nodokļu un nodevu 

maksājumi     2510 450,00 -420,00 30,00 

          Budžeta iestāžu pievienotās 

vērtības nodokļa maksājumi       2512 450,00 -420,00 30,00 

  2 Augstkalnes pagasta pārvalde   58535,00 2465,00 61000,00 

    Atlīdzība 1000 40899,00 3784,00 44683,00 

      Atalgojums   1100 28346,00 3000,00 31346,00 

        Mēnešalga     1110 25629,00 3000,00 28629,00 

          Pārējo darbinieku mēnešalga 

(darba alga)       1119 25629,00 3000,00 28629,00 

      Darba devēja valsts sociālās 

apdrošināšanas obligātās iemaksas, 

pabalsti un kompensācijas   1200 12553,00 784,00 13337,00 

        Darba devēja valsts sociālās 

apdrošināšanas obligātās iemaksas     1210 6760,00 730,00 7490,00 

        Darba devēja pabalsti, 

kompensācijas un citi maksājumi     1220 5793,00 54,00 5847,00 

          Darba devēja pabalsti un 

kompensācijas, no kuriem aprēķina 

iedzīvotāju ienākuma nodokli un valsts       1221 5793,00 54,00 5847,00 
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sociālās apdrošināšanas obligātās 

iemaksas 

    Preces un pakalpojumi 2000 17636,00 -1319,00 16317,00 

      Krājumi, materiāli, energoresursi, 

preces, biroja preces un inventārs, kurus 

neuzskaita kodā 5000   2300 10000,00 -1319,00 8681,00 

        Kārtējā remonta un iestāžu 

uzturēšanas materiāli     2350 2000,00 -1319,00 681,00 

  22 Sociālais Dienests   104187,00 80,00 104267,00 

    Atlīdzība 1000 88561,00 1399,00 89960,00 

      Atalgojums   1100 68626,00 1218,00 69844,00 

        Mēnešalga     1110 65843,00 150,00 65993,00 

          Pārējo darbinieku mēnešalga 

(darba alga)       1119 65843,00 150,00 65993,00 

        Piemaksas, prēmijas un naudas 

balvas     1140 2783,00 543,00 3326,00 

          Piemaksa par papildu darbu       1147 0,00 110,00 110,00 

          Prēmijas un naudas balvas       1148 2783,00 433,00 3216,00 

        Atalgojums fiziskajām personām uz 

tiesiskās attiecības regulējošu dokumentu 

pamata     1150 0,00 525,00 525,00 

      Darba devēja valsts sociālās 

apdrošināšanas obligātās iemaksas, 

pabalsti un kompensācijas   1200 19935,00 181,00 20116,00 

        Darba devēja valsts sociālās 

apdrošināšanas obligātās iemaksas     1210 17193,00 160,00 17353,00 

        Darba devēja pabalsti, 

kompensācijas un citi maksājumi     1220 2742,00 21,00 2763,00 

          Darba devēja pabalsti un 

kompensācijas, no kuriem aprēķina 

iedzīvotāju ienākuma nodokli un valsts 

sociālās apdrošināšanas obligātās 

iemaksas       1221 2742,00 21,00 2763,00 

    Preces un pakalpojumi 2000 14507,00 -1319,00 13188,00 

      Pakalpojumi   2200 9742,00 -1319,00 8423,00 

        Remontdarbi un iestāžu uzturēšanas 

pakalpojumi (izņemot kapitālo remontu)     2240 3101,00 -1000,00 2101,00 

          Transportlīdzekļu uzturēšana un 

remonts, apdrošināšana       2242 2250,00 -1000,00 1250,00 

        Citi pakalpojumi     2270 1446,00 -319,00 1127,00 

          Pārējie iepriekš neklasificētie 

pakalpojumu veidi       2279 1446,00 -319,00 1127,00 

  28 Līdzekļi neparedz.g.   36818,00 -36818,00 0,00 

    Preces un pakalpojumi 2000 36818,00 -36818,00 0,00 

      Pakalpojumi   2200 36818,00 -36818,00 0,00 

        Citi pakalpojumi     2270 36818,00 -36818,00 0,00 

          Pašvaldību līdzekļi neparedzētiem 

gadījumiem       2275 36818,00 -36818,00 0,00 

  3 Bukaišu pagasta pārvalde   25604,00 1195,00 26799,00 

    Atlīdzība 1000 16675,00 1195,00 17870,00 

      Atalgojums   1100 12938,00 1014,00 13952,00 

        Mēnešalga     1110 11901,00 1014,00 12915,00 
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          Pārējo darbinieku mēnešalga 

(darba alga)       1119 11901,00 1014,00 12915,00 

      Darba devēja valsts sociālās 

apdrošināšanas obligātās iemaksas, 

pabalsti un kompensācijas   1200 3737,00 181,00 3918,00 

        Darba devēja valsts sociālās 

apdrošināšanas obligātās iemaksas     1210 3237,00 181,00 3418,00 

  31 Mājokļu apsaimniekošana   12355,00 7500,00 19855,00 

    Preces un pakalpojumi 2000 12355,00 7500,00 19855,00 

      Pakalpojumi   2200 6580,00 3000,00 9580,00 

        Izdevumi par komunālajiem 

pakalpojumiem     2220 1420,00 2500,00 3920,00 

          Izdevumi par elektroenerģiju       2223 1220,00 2500,00 3720,00 

        Remontdarbi un iestāžu uzturēšanas 

pakalpojumi (izņemot kapitālo remontu)     2240 5110,00 500,00 5610,00 

          Iekārtas, inventāra un aparatūras 

remonts, tehniskā apkalpošana       2243 1050,00 500,00 1550,00 

      Krājumi, materiāli, energoresursi, 

preces, biroja preces un inventārs, kurus 

neuzskaita kodā 5000   2300 3775,00 -2700,00 1075,00 

        Kārtējā remonta un iestāžu 

uzturēšanas materiāli     2350 3200,00 -2700,00 500,00 

      Budžeta iestāžu nodokļu, nodevu un 

sankciju maksājumi   2500 2000,00 7200,00 9200,00 

        Budžeta iestāžu nodokļu un nodevu 

maksājumi     2510 2000,00 7200,00 9200,00 

          Budžeta iestāžu pievienotās 

vērtības nodokļa maksājumi       2512 2000,00 7200,00 9200,00 

  32 Transports   14885,00 -1413,00 13472,00 

    Preces un pakalpojumi 2000 11703,00 -913,00 10790,00 

      Krājumi, materiāli, energoresursi, 

preces, biroja preces un inventārs, kurus 

neuzskaita kodā 5000   2300 4050,00 -680,00 3370,00 

        Kurināmais un enerģētiskie 

materiāli     2320 2500,00 -680,00 1820,00 

          Degviela       2322 2500,00 -680,00 1820,00 

      Budžeta iestāžu nodokļu, nodevu un 

sankciju maksājumi   2500 1178,00 -233,00 945,00 

        Budžeta iestāžu nodokļu un nodevu 

maksājumi     2510 1178,00 -233,00 945,00 

          Budžeta iestāžu pievienotās 

vērtības nodokļa maksājumi       2512 1178,00 -233,00 945,00 

    Pamatkapitāla veidošana 5000 500,00 -500,00 0,00 

      Pamatlīdzekļi   5200 500,00 -500,00 0,00 

        Tehnoloģiskās iekārtas un mašīnas     5220 500,00 -500,00 0,00 

  33 Labrenču siltināšanas projekts   31500,00 4600,00 36100,00 

    Preces un pakalpojumi 2000 31500,00 4600,00 36100,00 

      Pakalpojumi   2200 31500,00 4600,00 36100,00 

        Remontdarbi un iestāžu uzturēšanas 

pakalpojumi (izņemot kapitālo remontu)     2240 31500,00 4600,00 36100,00 

          Ēku, būvju un telpu kārtējais 

remonts       2241 31500,00 4600,00 36100,00 

  41 Savst.norēķini izglītībā   123000,00 4000,00 127000,00 
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    Transferti, uzturēšanas izdevumu 

transferti, pašu resursu maksājumi, 

starptautiskā sadarbība 7000 123000,00 4000,00 127000,00 

      Pašvaldību transferti un uzturēšanas 

izdevumu transferti   7200 123000,00 4000,00 127000,00 

        Pašvaldību transferti citām 

pašvaldībām     7210 123000,00 4000,00 127000,00 

  45 Objektu privatizāc.   23000,00 3900,00 26900,00 

    Preces un pakalpojumi 2000 23000,00 3900,00 26900,00 

      Pakalpojumi   2200 23000,00 3900,00 26900,00 

        Iestādes administratīvie izdevumi un 

ar iestādes darbības nodrošināšanu     2230 22000,00 2700,00 24700,00 

          Auditoru, tulku pakalpojumi, 

izdevumi par iestāžu pasūtītajiem 

pētījumiem       2232 4150,00 2700,00 6850,00 

        Citi pakalpojumi     2270 1000,00 1200,00 2200,00 

          Pārējie iepriekš neklasificētie 

pakalpojumu veidi       2279 1000,00 1200,00 2200,00 

  46 Tērvetes pagasta pārvalde   36785,00 -58,00 36727,00 

    Preces un pakalpojumi 2000 5149,00 242,00 5391,00 

      Pakalpojumi   2200 2254,00 122,00 2376,00 

        Izdevumi par komunālajiem 

pakalpojumiem     2220 1156,00 180,00 1336,00 

          Izdevumi par apkuri       2221 806,00 -120,00 686,00 

          Izdevumi par elektroenerģiju       2223 350,00 300,00 650,00 

        Citi pakalpojumi     2270 80,00 -58,00 22,00 

          Pārējie iepriekš neklasificētie 

pakalpojumu veidi       2279 80,00 -58,00 22,00 

      Izdevumi periodikas iegādei   2400 0,00 120,00 120,00 

    Pamatkapitāla veidošana 5000 2439,00 -300,00 2139,00 

      Pamatlīdzekļi   5200 2439,00 -300,00 2139,00 

        Pārējie pamatlīdzekļi     5230 2135,00 -300,00 1835,00 

          Saimniecības pamatlīdzekļi       5232 1144,00 -300,00 844,00 

  47 Finansējums biedrībām   10254,00 475,00 10729,00 

    Subsīdijas un dotācijas 3000 10254,00 475,00 10729,00 

      Subsīdijas un dotācijas 

komersantiem, biedrībām un 

nodibinājumiem   3200 10254,00 475,00 10729,00 

        Valsts un pašvaldību budžeta 

dotācija komersantiem, biedrībām, 

nodibinājumiem un fiziskām personām     3260 10254,00 475,00 10729,00 

          Valsts un pašvaldību budžeta 

dotācija biedrībām un nodibinājumiem       3263 10254,00 475,00 10729,00 

  48 Nor. par soc.aprūpi   17600,00 4400,00 22000,00 

    Transferti, uzturēšanas izdevumu 

transferti, pašu resursu maksājumi, 

starptautiskā sadarbība 7000 17600,00 4400,00 22000,00 

      Pašvaldību transferti un uzturēšanas 

izdevumu transferti   7200 17600,00 4400,00 22000,00 

        Pašvaldību uzturēšanas izdevumu 

transferti uz valsts budžetu     7240 2600,00 4400,00 7000,00 
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          Pašvaldību uzturēšanas izdevumu 

transferti (izņemot atmaksas) uz valsts 

budžetu       7247 2600,00 4400,00 7000,00 

  56 Katlu māja Līdumi /Kroņauce/   58400,00 2110,00 60510,00 

    Preces un pakalpojumi 2000 58400,00 2110,00 60510,00 

      Pakalpojumi   2200 57400,00 2110,00 59510,00 

        Izdevumi par komunālajiem 

pakalpojumiem     2220 57400,00 2110,00 59510,00 

          Izdevumi par apkuri       2221 57400,00 2110,00 59510,00 

  6 A. Brigaderes p-skola   161304,00 535,00 161839,00 

    Atlīdzība 1000 90128,00 535,00 90663,00 

      Atalgojums   1100 70114,00 -169,00 69945,00 

        Mēnešalga     1110 67597,00 -507,00 67090,00 

          Pārējo darbinieku mēnešalga 

(darba alga)       1119 60037,00 -507,00 59530,00 

        Piemaksas, prēmijas un naudas 

balvas     1140 2517,00 338,00 2855,00 

          Piemaksa par papildu darbu       1147 0,00 338,00 338,00 

      Darba devēja valsts sociālās 

apdrošināšanas obligātās iemaksas, 

pabalsti un kompensācijas   1200 20014,00 704,00 20718,00 

        Darba devēja pabalsti, 

kompensācijas un citi maksājumi     1220 2517,00 704,00 3221,00 

          Darba devēja pabalsti un 

kompensācijas, no kuriem aprēķina 

iedzīvotāju ienākuma nodokli un valsts 

sociālās apdrošināšanas obligātās 

iemaksas       1221 2517,00 704,00 3221,00 

  7 A. Brigaderes PG Sprīdītis   261950,00 1090,00 263040,00 

    Atlīdzība 1000 198330,00 6010,00 204340,00 

      Atalgojums   1100 157315,00 1090,00 158405,00 

        Piemaksas, prēmijas un naudas 

balvas     1140 2512,00 1090,00 3602,00 

          Prēmijas un naudas balvas       1148 2512,00 1090,00 3602,00 

      Darba devēja valsts sociālās 

apdrošināšanas obligātās iemaksas, 

pabalsti un kompensācijas   1200 41015,00 4920,00 45935,00 

        Darba devēja pabalsti, 

kompensācijas un citi maksājumi     1220 2512,00 4920,00 7432,00 

          Darba devēja pabalsti un 

kompensācijas, no kuriem aprēķina 

iedzīvotāju ienākuma nodokli un valsts 

sociālās apdrošināšanas obligātās 

iemaksas       1221 2512,00 4920,00 7432,00 

    Preces un pakalpojumi 2000 57945,00 -4000,00 53945,00 

      Pakalpojumi   2200 18070,00 -5000,00 13070,00 

        Izdevumi par komunālajiem 

pakalpojumiem     2220 10500,00 -4200,00 6300,00 

          Izdevumi par apkuri       2221 5500,00 -4920,00 580,00 

          Izdevumi par elektroenerģiju       2223 4500,00 720,00 5220,00 

        Remontdarbi un iestāžu uzturēšanas 

pakalpojumi (izņemot kapitālo remontu)     2240 4080,00 -800,00 3280,00 
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          Ēku, būvju un telpu kārtējais 

remonts       2241 800,00 -800,00 0,00 

      Krājumi, materiāli, energoresursi, 

preces, biroja preces un inventārs, kurus 

neuzskaita kodā 5000   2300 38180,00 800,00 38980,00 

        Izdevumi par precēm iestādes 

darbības nodrošināšanai     2310 7160,00 800,00 7960,00 

          Inventārs       2312 5085,00 800,00 5885,00 

      Budžeta iestāžu nodokļu, nodevu un 

sankciju maksājumi   2500 1475,00 200,00 1675,00 

        Budžeta iestāžu nodokļu un nodevu 

maksājumi     2510 1475,00 200,00 1675,00 

          Budžeta iestāžu pievienotās 

vērtības nodokļa maksājumi       2512 1475,00 200,00 1675,00 

    Pamatkapitāla veidošana 5000 5675,00 -920,00 4755,00 

      Pamatlīdzekļi   5200 5675,00 -920,00 4755,00 

        Pārējie pamatlīdzekļi     5230 5675,00 -920,00 4755,00 

          Saimniecības pamatlīdzekļi       5232 4725,00 -920,00 3805,00 

  78 Kroņauces stadiona pārbūve   162141,00 -2110,00 160031,00 

    Preces un pakalpojumi 2000 0,00 11501,00 11501,00 

      Budžeta iestāžu nodokļu, nodevu un 

sankciju maksājumi   2500 0,00 11501,00 11501,00 

        Budžeta iestāžu nodokļu un nodevu 

maksājumi     2510 0,00 11501,00 11501,00 

          Budžeta iestāžu pievienotās 

vērtības nodokļa maksājumi       2512 0,00 11501,00 11501,00 

    Pamatkapitāla veidošana 5000 162141,00 -13611,00 148530,00 

      Pamatlīdzekļi   5200 154276,00 -13611,00 140665,00 

        Kapitālais remonts un 

rekonstrukcija     5250 154276,00 -13611,00 140665,00 

  8 Augstkalnes v-skola   348489,00 4585,00 353074,00 

    Atlīdzība 1000 180582,00 6140,00 186722,00 

      Atalgojums   1100 141318,00 5280,00 146598,00 

        Mēnešalga     1110 137111,00 3675,00 140786,00 

          Pārējo darbinieku mēnešalga 

(darba alga)       1119 103535,00 3675,00 107210,00 

        Piemaksas, prēmijas un naudas 

balvas     1140 4207,00 1300,00 5507,00 

          Piemaksa par papildu darbu       1147 0,00 300,00 300,00 

          Prēmijas un naudas balvas       1148 4207,00 1000,00 5207,00 

        Atalgojums fiziskajām personām uz 

tiesiskās attiecības regulējošu dokumentu 

pamata     1150 0,00 305,00 305,00 

      Darba devēja valsts sociālās 

apdrošināšanas obligātās iemaksas, 

pabalsti un kompensācijas   1200 39264,00 860,00 40124,00 

        Darba devēja valsts sociālās 

apdrošināšanas obligātās iemaksas     1210 35057,00 50,00 35107,00 

        Darba devēja pabalsti, 

kompensācijas un citi maksājumi     1220 4207,00 810,00 5017,00 

          Darba devēja pabalsti un 

kompensācijas, no kuriem aprēķina       1221 4207,00 810,00 5017,00 
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iedzīvotāju ienākuma nodokli un valsts 

sociālās apdrošināšanas obligātās 

iemaksas 

    Preces un pakalpojumi 2000 164299,00 -1555,00 162744,00 

      Mācību, darba un dienesta 

komandējumi, darba braucieni   2100 300,00 35,00 335,00 

        Iekšzemes mācību, darba un 

dienesta komandējumi, darba braucieni     2110 213,00 35,00 248,00 

          Pārējie komandējumu un darba 

braucienu izdevumi       2112 150,00 35,00 185,00 

        Izdevumi par sakaru pakalpojumiem     2210 1059,00 -460,00 599,00 

          Pārējie sakaru pakalpojumi       2219 1059,00 -460,00 599,00 

        Iestādes administratīvie izdevumi un 

ar iestādes darbības nodrošināšanu     2230 2840,00 250,00 3090,00 

          Administratīvie izdevumi un 

sabiedriskās attiecības       2231 150,00 510,00 660,00 

          Izdevumi par transporta 

pakalpojumiem       2233 0,00 20,00 20,00 

          Normatīvajos aktos noteiktie darba 

devēja veselības izdevumi darba 

ņēmējiem       2234 500,00 250,00 750,00 

          Izdevumi par mācību 

pakalpojumiem       2235 1000,00 -20,00 980,00 

          Pārējie iestādes administratīvie 

izdevumi       2239 1190,00 -510,00 680,00 

          Ēku, būvju un telpu kārtējais 

remonts       2241 40928,00 250,00 41178,00 

          Iekārtas, inventāra un aparatūras 

remonts, tehniskā apkalpošana       2243 2684,00 -250,00 2434,00 

          Nekustamā īpašuma uzturēšana       2244 830,00 320,00 1150,00 

          Pārējie remontdarbu un iestāžu 

uzturēšanas pakalpojumi       2249 1300,00 -320,00 980,00 

        Īre un noma     2260 0,00 210,00 210,00 

          Iekārtu, aparatūras un inventāra īre 

un noma       2264 0,00 210,00 210,00 

      Krājumi, materiāli, energoresursi, 

preces, biroja preces un inventārs, kurus 

neuzskaita kodā 5000   2300 81826,00 -1590,00 80236,00 

        Kurināmais un enerģētiskie 

materiāli     2320 19200,00 -3150,00 16050,00 

          Kurināmais       2321 17400,00 -3150,00 14250,00 

        Kārtējā remonta un iestāžu 

uzturēšanas materiāli     2350 10400,00 600,00 11000,00 

        Valsts un pašvaldību aprūpē un 

apgādē esošo personu uzturēšana     2360 30000,00 150,00 30150,00 

          Ēdināšanas izdevumi       2363 30000,00 150,00 30150,00 

        Mācību līdzekļi un materiāli     2370 1150,00 810,00 1960,00 

  90 Asistenta pakalpojumi   3000,00 300,00 3300,00 

    Preces un pakalpojumi 2000 2664,00 300,00 2964,00 

      Pakalpojumi   2200 2664,00 300,00 2964,00 

        Citi pakalpojumi     2270 2664,00 300,00 2964,00 

          Pārējie iepriekš neklasificētie 

pakalpojumu veidi       2279 2664,00 300,00 2964,00 
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Pašvaldības izdevumi palielināti: 

 par 300 EUR par asistenta pakalpojumiem 

 par 3490 EUR papildu finansējums atalgojuma izmaksai izglītības iestāžu 

darbiniekiem, autobusu šoferiem un sporta nodaļas darbiniekiem 

 par 7000 EUR pievienotās vērtības nodokļa nomaksai struktūrvienībā Mājokļu 

apsaimniekošana 

 par 4600 EUR dzīvojamās mājas „Labrenči” siltināšanas projekta realizēšanai 

 par 4400 EUR norēķini par sociālo aprūpi 

 par 3900 EUR NĪ dokumentu sakārtošanai to atsavināšanai 

 

SAC „Tērvete” budžeta izdevumu izmaiņas: 

 Atlīdzība- palielinājums par EUR 18 513 

 Preces un pakalpojumi- samazinājums par EUR 140 513 veidojas, jo pārskata gadā 

netika veikti plānotie remontdarbi un netika veikta pirmā kārta ūdens projekta 

realizācijā 

 Pamatkapitāla veidošana- samazinājums EUR 10 000 sakarā ar to, ka netika veikti 

remontdarbi veļas mazgātavā,  netika iegādāts veļas žāvētājs. Tas tiks pirkts pēc 

telpu remonta. 

 

 

 

Domes priekšsēdētāja      D.Reinika 

 


