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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 
 

 

 

30.01.2020                                                                                                      Nr. 3 

 

Tērvetes novads, Zelmeņi 

Sēde sasaukta  plkst.  10.00  

Sēde atklāta plkst. 10.00   

     

       

DARBA KĀRTĪBĀ 

 

*Izpilddirektora ziņojums 

 

1. Par zemes nomas līguma noslēgšanu 

2. Par zemes nomas līguma noslēgšanu 

3. Par zemes nomas līguma noslēgšanu 

4. Par zemes nomas līguma noslēgšanu 

5. Par zemes nomas līguma noslēgšanu 

6. Par zemes nomas līguma noslēgšanu 

7. Par zemes nomas līguma noslēgšanu 

8. Par zemes nomas līguma pagarināšanu 

9. Par zemes nomas līguma pagarināšanu 

10. Par zemes nomas līguma pagarināšanu 

11. Par zemes nomas līguma pagarināšanu 

12. Par zemes nomas līguma pagarināšanu 

13. Par zemes nomas līguma pagarināšanu 

14. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu, nekustamā īpašuma „Audruves”  sadalīšanu, 

nosaukuma un lietošanas mērķa piešķiršanu 

15. Par zemes vienību platību precizēšanu un lietošanas mērķa noteikšanu 

16. Par adreses piešķiršanu 

17. Par deklarētās dzīvesvietas anulēšanu 

18. Par nekustama īpašuma „Mežaiņi” sadalīšanu, nosaukuma un zemes lietošanas mērķa 

piešķiršanu 
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19. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu, nekustamā īpašuma „Mežaiņi”  sadalīšanu, 

nosaukuma un lietošanas mērķa piešķiršanu 

20. Par nekustamā īpašuma „Kauliņi”, Augstkalnes pagasts, Tērvetes novads,  pirmās izsoles 

atzīšanu par nenotikušu un otro izsoli 

21. Par ēdināšanas izmaksu apstiprināšanu 

22. Par saistošo noteikumu Nr. 1 „ Grozījums Tērvetes novada domes 2013. gada 19. 

decembra saistošajos noteikumos Nr. 32 „Par izglītojamo ēdināšanas maksas 

atvieglojumiem”” apstiprināšanu 

23. Par ēdināšanas maksas atvieglojumiem sākumskolas  skolēniem  no daudzbērnu 

ģimenēm 

24. Par līguma slēgšanu ar Dobeles novada pašvaldību 

25. Par Valsts mērķdotācijas sadalījumu izglītības iestādēm 

26. Par Tērvetes novada izglītojamo izmaksu apstiprināšanu 

27. Par saistošo noteikumu Nr. 2 “Grozījums  Tērvetes novada domes saistošajos  

noteikumos      Nr. 16 “Par ģimenes vai atsevišķi dzīvojošas personas atzīšanu par trūcīgu 

vai maznodrošinātu un sociālās palīdzības pabalstiem  Tērvetes novada pašvaldībā”” 

apstiprināšanu 

28. Par pabalstu launagam 1.-4. klašu izglītojamajiem,  kuru ģimenei noteikts trūcīgas 

ģimenes statuss 

29. Par  saistošo  noteikumu  Nr. 3  „Grozījums Tērvetes novada domes 2014. gada 30. aprīļa  

saistošajos noteikumos Nr.4 „Kārtība, kādā Tērvetes novada pašvaldība sniedz  palīdzību 

dzīvokļa jautājumu risināšanā”” apstiprināšanu 

30. Par dzīvokļa īpašuma “Vālodzītes” - 3 atsavināšanu 

31. Par dzīvokļa īpašuma “Vālodzītes” -2 atsavināšanu 

32. Par dzīvokļa īpašuma “Vīnkalni“ 5 atsavināšanu 

33. Par maksas pakalpojuma apstiprināšanu 

34. Par grozījuma Tērvetes novada pašvaldības iestāžu   amatu sarakstā apstiprināšanu 

35. Par nekustamā īpašuma “Jauntērvetes”, Bukaišu pagastā, Tērvetes novadā, atsavināšanu 

36. Par nekustamā īpašuma “Druķi”, Bukaišu pagastā, Tērvetes novadā, atsavināšanu 

37. Par saistošo  noteikumu  Nr.16 “Grozījumi Tērvetes novada domes 2013. gada 28. marta 

saistošajos noteikumos Nr. 3 “Par Tērvetes novada simboliku” precizēšanu 

38. Par saistošo  noteikumu Nr. 21 “Grozījumi Tērvetes novada domes 2018. gada 6. aprīļa 

saistošajos noteikumos Nr. 7 “Par reklāmas izvietošanu Tērvetes novadā” precizēšanu 

39. Par saistošo noteikumu  Nr. 18 „Grozījumi Tērvetes novada domes 2013. gada 15. 

augusta saistošajos noteikumos Nr. 14 “Mājdzīvnieku uzturēšanas noteikumi”” 

precizēšanu    

40. Par noteikumu “Kārtība, kādā notiek pašvaldības nekustamā īpašuma atsavināšanas 

process un atsavināšanas rezultātā iegūto finanšu līdzekļu izlietošanas Tērvetes novada 

pašvaldībā” apstiprināšanu 

41. Par nekustamā īpašuma “Atpūtas” – 9, Tērvetes pagasts, Tērvetes novads, trešo izsoli 

42. Par nekustamā īpašuma “Pūliņi” atsavināšanu 

 

 

Sēdi vada domes priekšsēdētāja  Dace Reinika  

Sēdi protokolē   Santa Hibšmane 

 

Sēdē piedalās: Dace Reinika, Arvīds Bruss, Ieva Krūmiņa, Linda Karloviča, Madara Darguža, 

Ainārs Miķelsons, Indriķis Vēveris 
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Sēdē nepiedalās: Sandris Laizāns – attaisnojošu iemeslu dēļ,  Dzintra Sirsone – atrodas 

seminārā 

 

Sēdē piedalās pašvaldības darbinieki: Domes izpilddirektors Māris Berlands, Augstkalnes 

pagasta pārvaldes vadītāja Jeļena Belova, Tērvetes pagasta pārvaldes vadītāja Dace Vācere, 

datortīklu administrators Aivars Narvaišs 

 

Domes priekšsēdētāja aicina apstiprināt darba kārtību ar 42 jautājumiem 

 

Atklāti vārdiski balsojot: PAR – 7 (D. Reinika, A. Bruss, I. Krūmiņa, L. Karloviča, M. Darguža, 

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

 

Apstiprināt darba kārtību ar 42 jautājumiem 

 

 

Tērvetes novada domes izpilddirektora Māra Berlanda 2020. gada 30. janvāra ziņojums 

par pašvaldības darbu 

 

 

*     Par Tērvetes novada budžeta izpildi 2019. gadā:  

 

Pašvaldības pamatbudžeta ieņēmumu  plāna 7 132 854 EUR  izpilde uz 2019. gada 31. 

decembri ir  6 968 050 EUR, kas sastāda  98 %.  

 

 Tai skaitā: 

 nodokļu ieņēmumu izpilde  2 686 111 EUR (100 %); 

 nenodokļu ieņēmumu izpilde 500 520 EUR (100 %);  

 maksas pakalpojumu un citu pašu ieņēmumu izpilde 1 334 751 EUR (90 %); 

 valsts un pašvaldību budžeta transfertu izpilde  2 446 668 EUR (100 %). 

      

Pamatbudžeta izdevumu plāns  izpildīts par 93 %, jeb izlietoti 6 162 079 EUR no 

plānotiem 6 621 873 EUR. No šīs summas  uzturēšanas  izdevumiem   izlietoti 5 145 861 EUR 

jeb 94 %,  bet kapitāliem izdevumiem 1 016 218 EUR, kas ir 88 % no plānotiem 1 158 972 

EUR izdevumiem. 

Naudas līdzekļu atlikums kasē un pamatbudžeta banku kontos ir 1 938 146 EUR.  

Pašvaldības speciālā budžeta plānotie ieņēmumi 2019. gadam ir 168 597 EUR, atlikums uz 

2019. gada 1. janvāri ir 62 810 EUR.  

  Speciālā budžeta faktiskie izdevumi 2019. gadā ir 166 403 EUR. Naudas līdzekļu atlikums 

uz  2019. gada 31. decembri 65 004 EUR , kas no 2019. gada speciālā budžeta ir pārcelts uz  

2020. gada pamatbudžetu, un sadalās: 35 377 EUR  - Pašvaldības ceļu kontā,  bet  29 627 EUR 

ieskaitīti sadaļā Dabas resursi. 

 

Dāvinājumu un ziedojumu budžeta naudas līdzekļu atlikums ir  8 104 EUR. 

Pašvaldības kredītsaistības valsts kasei uz 2019. gada 31. decembri ir 1 714 757 EUR. 

Pamatsummas atmaksa veikta 497 874 EUR apmērā. Aizņēmumu apkalpošanas izmaksas uz 

31.decembri sastāda 4 526 EUR.  

Pašvaldībai nav nodokļu parādu.  

 

 

Autoceļu fonda līdzekļu izlietojums uz 2019. gada 31. decembri 
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Akts Nr.1/19                

sniega šķūrēšana 
I 1784.12      1784.12 

Akts Nr.2/18                

sniega šķūrēšana 
I   626.99    626.99 

Akts Nr.1/19                

sniega šķūrēšana 

I   2176.44    2176.44 

Akts Nr.2/19                

sniega šķūrēšana 
I  

 
989.42    989.42 

Akts Nr.1                     

sniega šķūrēšana 
I   502.13    502.13 

Akts Nr.2                     

sniega šķūrēšana 
I   551.55    551.55 

Akts Nr.3                     

smilts kaisīšana 
I   176.77    176.77 

Sniega šķūrēšana I  418.25     418.25 

Kopā I ceturksnī: I 1784.12 418.25 5023.30    7225.67 

Ceļazīme II 95.13      95.13 

Akts Nr.1-19011             

ceļu planēšana 
II  

 
2134.44    2134.44 

Akts Nr.2-19011  ceļu 

planēšana 

  

II  1612,89     1612,89 

Akts Nr.3-19011  ceļu 

planēšana 

   

II 2392.36      2392.36 

Akts Nr.4-19011          

asf. bedrīšu rem. 
II 7161,84  36080.51  

 

 

 

 
43242.35 

     50.94         3.24  54.18 

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

Kopā I pusgadā  11433.45 2031.14 43238.25 50.94* 3.24  56757.02 

Akts Nr.4  

ceļmalu 

appļauš.

  

III   984.95    984.95 

Akts Nr.5 

 ceļmalu 

appļauš.

   

III  544.51     544.51 

Akts Nr.6 

 ceļmalu 

appļauš.

  

III 667.17      667.17 
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*sniega šķūrēšanas darba veicēja traktorista  atvaļinājuma nauda 

 

*   8. janvārī  no Lauku atbalsta dienesta ir saņemts lēmums par  projekta iesnieguma 

apstiprināšanu Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai Latvijas Lauku attīstības 

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

apvidos" projektam "Pašvaldības autoceļa Te-8 "Mālzemnieki- Īkšķīši" 0,000-0,766 km posma 

pārbūve". Būvdarbu sezonas sākumā tiks parakstīts līgums par  būvdarbu veikšanu ar SIA 

Akts Nr.4-19011 ceļu 

planēšana 

            

III   1991.12    1991.12 

Akts Nr.5-19011  ceļu 

planēšana 

          

III  1398.61     1398.61 

Akts Nr.6-19011  ceļu 

planēšana 

           

III 2709.31      2709.31 

Akts Nr.2-19011 ceļa         

seguma 

atjaunošana

  

III 21785.32      21785.32 

Akts Nr.3-19011  ceļa         

seguma atjaunošana           
III   20531.28    20531.28 

Vertikālais apzīmējums III  99.4     99.40  

Akts Nr.110 divkārtu 

virsmas apstrāde III 
 

13015,00      
                            

13015.00  

 III    61.50* 3.96  65.46 

Kopā III ceturksnī: III 38176.80 2042.52 23507.35 61.50* 3.96  63792.13 

Kopā 9. mēnešos  49610.25 4073.66 66745.60 112.44* 7.20  120549.15 

Ceļazīme IV   55.82    55.82 

Ceļazīme IV  22.10 43.22    65.32 

Akts Nr.7-19011 ceļu 

planēšana 

            

 863.25 437.26 684.41    1984.92 

Akts Nr.8-19011  ceļu 

planēšana 

          

 812.24 1281.34 1078.04    3171.62 

Akts Nr.4-19011  ceļa         

seguma atjaunošana     
IV  19431.39 8982.44    28413.83 

Akts Nr.4.TND/10/2019 

caurtekas nomaiņa 
IV   8604.77    8604.77 

Akts Nr.7  

ceļmalu appļauš. 
IV   1055.77    1055.77 

Akts Nr.8  

ceļmalu appļauš. 
IV 632.65      632.65 

Akts Nr.9  

ceļmalu appļauš. 
IV  566.22     566.22 

Ceļa signālstabiņi IV      225.60 225.60 

PVN IV  20.87    47.38 68.25 

      2.16  2.04 

Kopā IV ceturksnī: IV 2308.14 21759.18 20504.47  2.16 272.98 44846.93 

Kopā gadā:  51918.39 25832.84 87250.07 112.44* 9,36 272.98 165396.08 
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"STRABAG" par līgumcenu 104 686,89 EUR, neieskaitot   PVN.  Darbu izpildes termiņš ir 

četri mēneši, neieskaitot tehnoloģisko pārtraukumu, no akta parakstīšanas par būvlaukuma 

nodošanu darbu uzsākšanai būvuzņēmējam. 

 

*   20. janvārī noslēdzās iepirkums Nr. TND 2020/1, Publisko iepirkumu likuma 9. panta kārtībā 

"Tērvetes pašvaldības ceļu planēšanas darbu veikšana". Tika iesniegts tikai viena pretendenta - 

SIA "Ceļu būvniecības sabiedrība "IGATE"" piedāvājums par kopējo cenu 22 501,80 EUR, 

neieskaitot PVN. Izvērtējot iesniegto dokumentāciju, minētajam pretendentam netika konstatēti 

izslēgšanas no dalības iepirkumā apstākļi, tādēļ 27. janvārī ir  parakstīts  iepirkuma līgums. 

 

*   23. janvārī bez rezultātiem noslēdzās Tērvetes novada pašvaldības nekustamā īpašuma  

"Atpūtas"- 9 , Tērvetes pagasts, Tērvetes novads atkārtoti rīkotā izsole. Objekts sastāv no 

trīsistabu dzīvokļa ar kopējo platību 71,9 m2 ar nosacīto sākuma cenu 3 100 EUR. Izsolei nebija 

pieteicies neviens dalībnieks. 

 

*   Sakarā ar to, ka uzņēmums, ar kuru bija noslēgts iepirkuma līgums par gaļas produktu piegādi 

Tērvetes novada izglītības iestādēm atteicās piegādāt produkciju par iepirkuma cenām, tika 

pārtraukts noslēgtais līgums un izsludināta cenu aptauja par produktu atlikušā apjoma piegādi. 

No uzaicinātajiem trim pretendentiem - SIA "Rēzeknes gaļas kombināts", SIA "FOREVERS" 

un SIA "Gaļas pārstrādes uzņēmums Nākotne", piedāvājumu iesūtīja tikai SIA "Rēzeknes gaļas 

kombināts" par kopējo cenu 6312,50 EUR, neieskaitot PVN. Šajā sakarā ir nosūtīts 

parakstīšanai piegādes līgums, kurš stāsies spēkā ar 1. februāri. 

 

*  Noslēgusies SAC "Tērvete" organizētā cenu aptauja " Elektroenerģijas piegāde SAC 

"Tērvete" vajadzībām". No 15 uzaicinātajiem pretendentiem piedāvājumus iesniedza seši - 

SIA"AJ Power", SIA "Enefit", SIA "AEnergy", SIA "TET", AS "Latvenergo" un SIA "220 

Enerģija", par izdevīgāko tika atzīts SIA "AJ Power" piedāvājums ar elektroenerģijas cenu 

0,04788 EUR/kWh vienā laika zonā visu diennakti. Līguma darbības laiks no 01.02.2020 līdz 

31.01.2021. 

 

*    14. janvārī ar Nodarbinātības valsts aģentūru noslēgta Vienošanās Nr. 2 par grozījumiem 

2019. gada 14. janvāra Līgumā par aktīvā nodarbinātības pasākuma "Algoti pagaidu 

sabiedriskie darbi" īstenošanu . Šajā gadā Tērvetes novadam no pieprasītajām 6 pagaidu darba 

vietām vienā mēnesī tika piešķirtas tikai 3. Tas nozīmē, ka vienā mēnesī katrā pagastā tiks 

nodarbināts viens algotais bezdarbnieks. 

 

*  28. janvārī izsludināts iepirkums Publisko iepirkumu likuma  9. panta kārtībā "Tērvetes 

pašvaldības ceļu ikdienas uzturēšanas darbu veikšana", kas paredz ceļu segumu atjaunošanu 27 

000 m2 apjomā ar grants-šķembu maisījumu, dubulto virsmas apstrādi 400 m2 apjomā, kā arī 

asfalta bedrīšu remontu 1750 m2, izmantojot nepilno tehnoloģiju. Pretendentiem piedāvājumi 

jāiesniedz līdz 10. februāra plkst.10.00. 

 

*    Janvāra mēnesī Komunālo, dzīvokļu jautājumu un parādu piedziņas komisijai tika iesniegts 

viens iesniegums. Komisija piekrita pārslēgt apsaimniekošanas līgumu uz citu dzīvoklī 

deklarēto personu. 

   Komisija pārskatīja īres, komunālo un dzīvokļu apsaimniekošanas maksājumu  parādnieku 

sarakstu uz  01.01.2020 . Šajā sakarā tiek gatavoti izsūtīšanai 41 brīdinājums par parādu 

nomaksu viena mēneša laikā. Komisija nolēma piesaistīt ārpustiesas parādu atgūšanas 

pakalpojumu sniedzēju gadījumos,  ja maksājumi vispār nav veikti 4 mēnešus, kā arī, ja parāda 

summa pārsniedz 300,00 EUR. 
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1. paragrāfs 

Par zemes nomas līguma noslēgšanu 

D. Reinika 

 

     Atklāti vārdiski balsojot: PAR – 7 (D. Reinika, A. Bruss, I. Krūmiņa, L. Karloviča, M. 

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

NOLEMJ: 

 

     Pieņemt lēmumu Nr. 1 “Par zemes nomas līguma noslēgšanu” 

 

 

 

2. paragrāfs 

Par zemes nomas līguma noslēgšanu 

D. Reinika 

 

     Atklāti vārdiski balsojot: PAR – 7 (D. Reinika, A. Bruss, I. Krūmiņa, L. Karloviča, M. 

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

NOLEMJ: 

 

     Pieņemt lēmumu Nr. 2 “Par zemes nomas līguma noslēgšanu” 

 

 

 

 

3. paragrāfs 

Par zemes nomas līguma noslēgšanu 

D. Reinika 

 

 

     Atklāti vārdiski balsojot: PAR – 7 (D. Reinika, A. Bruss, I. Krūmiņa, L. Karloviča, M. 

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

NOLEMJ: 

 

     Pieņemt lēmumu Nr. 3 “Par zemes nomas līguma noslēgšanu” 

 

 

 

 

4. paragrāfs 

Par zemes nomas līguma noslēgšanu 

D. Reinika 

 

 

     Atklāti vārdiski balsojot: PAR – 7 (D. Reinika, A. Bruss, I. Krūmiņa, L. Karloviča, M. 

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

NOLEMJ: 

 

     Pieņemt lēmumu Nr. 4 “Par zemes nomas līguma noslēgšanu” 
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5. paragrāfs 

Par zemes nomas līguma noslēgšanu 

D. Reinika 

 

     Atklāti vārdiski balsojot: PAR – 7 (D. Reinika, A. Bruss, I. Krūmiņa, L. Karloviča, M. 

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

NOLEMJ: 

 

     Pieņemt lēmumu Nr. 5 “Par zemes nomas līguma noslēgšanu” 

 

 

6. paragrāfs 

Par zemes nomas līguma noslēgšanu 

D. Reinika 

 

     Atklāti vārdiski balsojot: PAR – 7 (D. Reinika, A. Bruss, I. Krūmiņa, L. Karloviča, M. 

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

NOLEMJ: 

 

     Pieņemt lēmumu Nr. 6 “Par zemes nomas līguma noslēgšanu” 

 

 

7. paragrāfs 

Par zemes nomas līguma noslēgšanu 

D. Reinika 

 

     Atklāti vārdiski balsojot: PAR – 7 (D. Reinika, A. Bruss, I. Krūmiņa, L. Karloviča, M. 

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

NOLEMJ: 

 

     Pieņemt lēmumu Nr. 7 “Par zemes nomas līguma noslēgšanu” 

 

 

 

8. paragrāfs 

Par zemes nomas līguma pagarināšanu 

D. Reinika 

 

 

     Atklāti vārdiski balsojot: PAR – 7 (D. Reinika, A. Bruss, I. Krūmiņa, L. Karloviča, M. 

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

NOLEMJ: 

 

     Pieņemt lēmumu Nr. 8 “Par zemes nomas līguma pagarināšanu” 
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9. paragrāfs 

Par zemes nomas līguma pagarināšanu 

D. Reinika 

 

     Atklāti vārdiski balsojot: PAR – 7 (D. Reinika, A. Bruss, I. Krūmiņa, L. Karloviča,                   

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

NOLEMJ: 

 

     Pieņemt lēmumu Nr. 9 “Par zemes nomas līguma pagarināšanu” 

 

 

 

 

10. paragrāfs 

Par zemes nomas līguma pagarināšanu 

D. Reinika 

 

 

     Atklāti vārdiski balsojot: PAR – 7 (D. Reinika, A. Bruss, I. Krūmiņa, L. Karloviča, M. 

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

NOLEMJ: 

 

     Pieņemt lēmumu Nr. 10 “Par zemes nomas līguma pagarināšanu” 

 

 

 

11. paragrāfs 

Par zemes nomas līguma pagarināšanu 

D. Reinika 

 

 

     Atklāti vārdiski balsojot: PAR – 7 (D. Reinika, A. Bruss, I. Krūmiņa, L. Karloviča, M. 

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

NOLEMJ: 

 

     Pieņemt lēmumu Nr. 11 “Par zemes nomas līguma pagarināšanu” 

 

 

 

12. paragrāfs 

Par zemes nomas līguma pagarināšanu 

D. Reinika 

 

 

     Atklāti vārdiski balsojot: PAR – 7 (D. Reinika, A. Bruss, I. Krūmiņa, L. Karloviča, M. 

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

NOLEMJ: 

 

     Pieņemt lēmumu Nr. 12 “Par zemes nomas līguma pagarināšanu” 
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13. paragrāfs 

Par zemes nomas līguma pagarināšanu 

D. Reinika 

 

     Atklāti vārdiski balsojot: PAR – 7 (D. Reinika, A. Bruss, I. Krūmiņa, L. Karloviča, M. 

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

NOLEMJ: 

 

     Pieņemt lēmumu Nr. 13 “Par zemes nomas līguma pagarināšanu” 

 

 

 

 

 

14. paragrāfs 

Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu, nekustamā īpašuma „Audruves” 

sadalīšanu, nosaukuma un lietošanas mērķa piešķiršanu 

D. Reinika 

 

     Atklāti vārdiski balsojot: PAR – 7 (D. Reinika, A. Bruss, I. Krūmiņa, L. Karloviča,                   

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

NOLEMJ: 

 

     Pieņemt lēmumu Nr. 14 “Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu, nekustamā īpašuma 

“Audruves” sadalīšanu, nosaukuma un lietošanas mērķa piešķiršanu” 

 

 

 

 

 

 

15. paragrāfs 

Par zemes vienību platību precizēšanu un lietošanas mērķa noteikšanu 

D. Reinika 

 
     Atklāti vārdiski balsojot: PAR – 7 (D. Reinika, A. Bruss, I. Krūmiņa, L. Karloviča, M. 

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

NOLEMJ: 

 

     Pieņemt lēmumu Nr. 15 “Par zemes vienību platību precizēšanu un lietošanas mērķa 

noteikšanu” 
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16. paragrāfs 

Par adreses piešķiršanu 

D. Reinika 

 

     Atklāti vārdiski balsojot: PAR – 7 (D. Reinika, A. Bruss, I. Krūmiņa, L. Karloviča, M. 

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

NOLEMJ: 

 

     Pieņemt lēmumu Nr. 16 “Par adreses piešķiršanu” 

 

 

 
17. paragrāfs 

Par deklarētās dzīvesvietas anulēšanu 

D. Reinika 

 

     Atklāti vārdiski balsojot: PAR – 7 (D. Reinika, A. Bruss, I. Krūmiņa, L. Karloviča, M. 

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

NOLEMJ: 

 

     Pieņemt lēmumu Nr. 17 “Par deklarētās dzīvesvietas anulēšanu” 

 
 

 

18. paragrāfs 

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

piešķiršanu 

D. Reinika 
 

     Atklāti vārdiski balsojot: PAR – 7 (D. Reinika, A. Bruss, I. Krūmiņa, L. Karloviča, M. 

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

NOLEMJ: 

 

     Pieņemt lēmumu Nr. 18 “Par nekustamā īpašuma “Mežaiņi” sadalīšanu, nosaukuma un zemes 

lietošanas mērķa piešķiršanu” 

 

 

 

19. paragrāfs 

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

nosaukuma un lietošanas mērķa piešķiršanu 

D. Reinika 

 

     Atklāti vārdiski balsojot: PAR – 7 (D. Reinika, A. Bruss, I. Krūmiņa, L. Karloviča, M. 

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

NOLEMJ: 

 

     Pieņemt lēmumu Nr. 19 “Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu, nekustamā īpašuma 

“Mežaiņi” sadalīšanu, nosaukuma un  lietošanas mērķa piešķiršanu” 
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20. paragrāfs 

Par nekustamā īpašuma „Kauliņi”, Augstkalnes pagasts, Tērvetes novads,  pirmās izsoles 

atzīšanu par nenotikušu un otro izsoli 

D. Reinika 

 

   Tērvetes novada dome ir izskatījusi Tērvetes novada domes Finanšu komitejas iesniegto 

lēmuma projektu par Tērvetes novada pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma „Kauliņi”, 

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 

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

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

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

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

nodalījuma numurs/. 

Nekustamais īpašums pašreiz nav iznomāts un nav nepieciešams Tērvetes novada pašvaldībai 

tās patstāvīgo funkciju izpildei.  

Tērvetes novada dome ar 2019. gada 26. septembra sēdes Nr. 15 lēmumu Nr. 38 „Par 

nekustamā īpašuma „Kauliņi”, Augstkalnes pagastā, Tērvetes novadā, atsavināšanu” ir nolēmusi 

atsavināt Nekustamo īpašumu, pārdodot to atklātā mutiskā izsolē ar augšupejošu soli ar 

apstiprināto izsoles nosacīto sākumcenu 4600 EUR apmērā.  

Kā tas redzams no 2019. gada 07. novembra izsoles protokola, tad uz izsoli bija pieteicies 

viens izsoles dalībnieks, kurš izsoles paziņojumā un izsoles noteikumos noteiktajā laikā un vietā 

uz objekta pārdošanas izsoli nebija ieradies, tādēļ Nekustamo īpašumu par izsoles sākumcenu 

tika piedāvāts iegūt savā īpašumā pirmpirkuma tiesīgo personu Sabiedrību ar ierobežotu 

atbildību /Nosaukums/, /reģistrācijas numurs/. 

2019. gada 31. decembrī Tērvetes novada dome ir saņēmusi pirmpirkuma tiesīgās personas 

Sabiedrības ar ierobežotu atbildību /Nosaukums/ iesniegumu ar atteikumu iegādāties Nekustamo 

īpašumu. 

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”, Finanšu komitejas 2020. gada 23. janvāra lēmumu, Tērvetes novada dome, 

atklāti vārdiski balsojot: PAR - 7 (D. Reinika, A. Bruss, I. Krūmiņa, L. Karloviča, M. Darguža, 

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

 

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

pirmo izsoli. 

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

nekustamajam īpašumam „Kauliņi”, Augstkalnes pagasts, Tērvetes novads, kadastra numurs 
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4644 005 0376, sastāvošam no vienas zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 4644 005 0376, 

platība 0,88 ha. 

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

noteikumus (lēmuma pielikums), nosakot otrās izsoles nosacīto sākumcenu 3700,00 EUR (trīs 

tūkstoši septiņi simti euro 00 centi) apmērā. 

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

komisiju šādā sastāvā:  

      1) izsoles komisijas priekšsēdētājs – Tērvetes novada pašvaldības izpilddirektors Māris 

Berlands; 

      2) izsoles komisijas locekļi –  

  Tērvetes novada pašvaldības jurists Ivars Gorskis, 

  Tērvetes novada domes ekonomiste Sandra Latiša.  

     5. Publicēt sludinājumu par Tērvetes novada pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma 

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

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

informatīvajā izdevumā „Laikam līdzi”. 

 

 

 
 

21. paragrāfs 

Par ēdināšanas izmaksu apstiprināšanu 

D. Reinika 

 

      Tērvetes novada dome, izskatot  iesniegto lēmuma projektu par ēdināšanas izmaksu 

apstiprināšanu novada izglītības iestādēs, ievērojot ekonomistes S. Latišas iesniegtos aprēķinus, 

pamatojoties uz 2013. gada 19. decembra Tērvetes novada pašvaldības saistošajiem 

noteikumiem Nr. 32 “Par izglītojamo ēdināšanas maksas atvieglojumiem”, uz  likuma „Par 

pašvaldībām”  15. panta pirmās daļas 4. punktu un  21. panta pirmās daļas 14. punkta g 

apakšpunktu, ievērojot Finanšu komitejas 2020. gada 23. janvāra lēmumu, atklāti vārdiski 

balsojot: PAR - 7 (D. Reinika, A. Bruss, I. Krūmiņa, L. Karloviča, M. Darguža, A. Miķelsons, 

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

 

  1. Noteikt Tērvetes novada pašvaldības izglītības iestādēs pārtikas produktu iegādes vidējās 

izmaksas ēdināšanas pakalpojuma sniegšanai  dienā: 

1.1. 0,80  EUR par vienu pusdienu porciju  pamatizglītības  vecumu sasniegušo izglītojamo 

ēdināšanai; 

1.2. 0,75 EUR par vienu pusdienu porciju  pirmsskolas izglītojamo ēdināšanai;  

1.3. 0,35  EUR par vienu launaga porciju visu izglītojamo ēdināšanai; 

1.4.  0,35  EUR par vienu brokastu porciju visu izglītojamo ēdināšanai. 

 

  2. Noteikt Tērvetes novada pašvaldības izglītības iestādēs (izņemot pirmsskolas grupu 

audzēkņiem līdz obligātās izglītības vecuma sasniegšanai)   maksu par faktiski saņemtajiem 

ēdināšanas pakalpojumiem šādā apmērā: 

       2.1.  Augstkalnes vidusskolā  1,65 EUR pusdienu porcija; 

       2.2.   Annas Brigaderes pamatskolā 1, 95 EUR pusdienu porcija; 

       2.3.  Annas Brigaderes pamatskolas pirmsskolas izglītības grupā “Sprīdītis” 1,30 EUR 

pusdienu porcija; 
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       2.4.   Augstkalnes vidusskolā  un Annas Brigaderes pamatskolā  0,35 EUR  launaga porcija 

(tikai audzēkņiem); 

       2.5.  Augstkalnes vidusskolas  un Annas Brigaderes pamatskolas  pirmsskolas izglītības 

grupās 0,35 EUR brokastu porcija (tikai audzēkņiem). 

  

3.  Apstiprināt Tērvetes novada izglītības iestāžu pirmsskolas grupu audzēkņiem līdz obligātās 

izglītības vecuma sasniegšanai ēdināšanas maksu par faktiski saņemtajiem ēdināšanas 

pakalpojumiem šādā apmērā:              

       3.1. Mainīgā maksa:   

         3.1.1. 0,75   EUR   pusdienas (pārtikas produktu izmaksas); 

         3.1.2. 0,35   EUR  launags (pārtikas produktu izmaksas); 

         3.1.3. 0,35   EUR brokastis (pārtikas produktu izmaksas); 

       3.2. Pastāvīgā maksa 11,00 EUR mēnesī, kas saistās ar pakalpojuma sniegšanu ēdiena 

pagatavošanai  neatkarīgi no  pirmsskolas grupas apmeklēto dienu skaita.  

Pastāvīgā maksa var tikt piemērota arī proporcionāli faktiski apmeklēto dienu skaitam šādos 

gadījumos:   

 3.2.1. audzēknis pirmo reizi uzsāk apmācību pašvaldības izglītības iestādes pirmsskolas 

izglītības grupā;  

 3.2.2.   audzēknis ir  ilgstošā prombūtnē slimības dēļ (ne mazāk kā četrpadsmit dienas), ja, 

audzēknim saslimstot, vecāks ir uzrakstījis iesniegumu par ēdināšanas pakalpojumu sniegšanas 

pārtraukšanu. 

 

 4.  Noteikt, ka izglītojamajiem,  kuri  apgūst  pamatizglītības programmu  citu  pašvaldību  

vispārējās izglītības  iestādēs  un  kuru  deklarētā  un  faktiskā  dzīves  vieta  ir  Tērvetes  

pašvaldības administratīvajā  teritorijā,  kā arī  izglītojamajiem  no    daudzbērnu  ģimenēm,  kuri  

apgūst  vispārējās  vidējās  izglītības programmu  no  10.-12.klasei  citu pašvaldību vispārējās 

vidējās izglītības iestādēs un kuru deklarētā un faktiskā dzīves vieta ir Tērvetes pašvaldības 

administratīvajā teritorijā, ir  tiesības  saņemt  ēdināšanas  maksas  atvieglojumu 1,65  EUR  par 

pusdienu porciju.  

5.   Noteikt, ka lēmums stājas spēkā ar 2020. gada 3. februāri. 

   

6.  Ar  lēmuma spēkā stāšanās dienu atzīt par spēku zaudējušu Tērvetes novada domes                 

2020. gada  7. janvāra lēmumu (protokols Nr. 2, 4. paragrāfs)   “Par ēdināšanas izmaksu 

apstiprināšanu”  

 

 

 

22. paragrāfs 

Par saistošo noteikumu  Nr. 1 „ Grozījums Tērvetes novada domes 2013. gada 19. 

decembra saistošajos noteikumos Nr. 32 „Par izglītojamo ēdināšanas maksas 

atvieglojumiem”” apstiprināšanu 

D. Reinika 

 
    Tērvetes novada dome ir izskatījusi iesniegto lēmuma projektu par saistošo noteikumu Nr. 1 

„Grozījums Tērvetes novada domes 2013. gada 19. decembra saistošajos noteikumos Nr. 32 „Par 

izglītojamo ēdināšanas maksas atvieglojumiem”” apstiprināšanu. 

    Izvērtējot saistošo noteikumu projektu un pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21. pantu, 

ievērojot Finanšu komitejas 2020. gada 23. janvāra lēmumu, Tērvetes novada dome, atklāti vārdiski 

balsojot: PAR – 7 (D. Reinika, A. Bruss, I. Krūmiņa, L. Karloviča, M. Darguža, A. Miķelsons, I. 

Vēveris), PRET – nav, ATTURAS - nav, NOLEMJ: 
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1. Apstiprināt Tērvetes novada domes saistošos noteikumus Nr. 1 „Grozījums Tērvetes novada 

domes 2013. gada 19. decembra saistošajos noteikumos Nr. 32 „Par izglītojamo ēdināšanas maksas 

atvieglojumiem””.  
 

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

reģionālās attīstības ministrijai atzinuma sniegšanai. 

   3. Ja Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas atzinumā nav izteikti iebildumi par 

pieņemto saistošo noteikumu tiesiskumu, publicēt saistošos noteikumus oficiālajā izdevumā 

“Latvijas vēstnesis”.  

   4. Saistošos noteikumus pēc to stāšanās spēkā publicēt pašvaldības tīmekļa vietnē 

www.tervetesnovads.lv  un nodrošināt saistošo noteikumu pieejamību Tērvetes novada pašvaldības 

administrācijas ēkā un pagastu pārvaldēs. 

   5. Kontroli par šī lēmuma izpildi veikt Tērvetes novada pašvaldības izpilddirektoram. 

 

 

 

23. paragrāfs 

Par ēdināšanas maksas atvieglojumiem 1.-4. klašu izglītojamajiem    

no daudzbērnu ģimenēm 

D. Reinika 

 

Tērvetes novada dome, izskatot iesniegto lēmuma projektu „Par ēdināšanas maksas 

atvieglojumiem 1.- 4. klašu  izglītojamajiem  no daudzbērnu ģimenēm”,  konstatēja, ka 

pašreizējais tiesiskais regulējums paredz, ka pirmsskolas izglītības grupu izglītojamajiem no 

daudzbērnu ģimenēm tiek nodrošināts bezmaksas launags izglītības iestādes ēdnīcā, ja izglītojamo 

deklarētā dzīves vieta ir Tērvetes novada pašvaldības administratīvajā teritorijā.  

Ievērojot iedzīvotāju ekonomisko stāvokli un pašvaldības finansiālās iespējas, ir iespējams 

palielināt pašvaldības sniedzamās palīdzības apjomu Tērvetes novada izglītības iestāžu 1.-4. klašu  

izglītojamajiem    no daudzbērnu ģimenēm, kuru deklarētā dzīves vieta ir Tērvetes pašvaldības 

administratīvajā teritorijā, neatkarīgi no tā, vai šie izglītojamie faktiski dzīvo vai nedzīvo Tērvetes 

pašvaldības administratīvajā teritorijā, bet apmeklē Tērvetes novada izglītības iestādi. 

    Vadoties no minētā un pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15. panta pirmās daļas 4. 

punktu un 21. pantu, ievērojot  Finanšu komitejas 2020. gada 23. janvāra lēmumu, Tērvetes 

novada dome, atklāti vārdiski balsojot: PAR – 7 (D. Reinika, A. Bruss, I. Krūmiņa, L. Karloviča, 

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

 

1. Noteikt, ka Tērvetes novada pašvaldības izglītības iestāžu 1.-4. klašu  izglītojamajiem  no 

daudzbērnu ģimenēm tiek nodrošināts bezmaksas launags izglītības iestādes ēdnīcā, ja izglītojamo 

deklarētā dzīves vieta ir Tērvetes novada pašvaldības administratīvajā teritorijā.  
 

2. Šī lēmuma 1. punkts stājas spēkā no 2020. gada 3. februāra un ir spēkā līdz brīdim, kad stājas 

spēkā Tērvetes novada domes saistošie noteikumi Nr.1  „Grozījums Tērvetes novada domes 2013. 

gada 19. decembra saistošajos noteikumos Nr. 32 „Par izglītojamo ēdināšanas maksas 

atvieglojumiem””. 

 

 

 

http://www.tervetesnovads.lv/
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24. paragrāfs 

Par līguma slēgšanu ar Dobeles novada pašvaldību 

D. Reinika 

 

Tērvetes  novada dome ir izskatījusi Finanšu  komitejas iesniegto lēmuma projektu par līguma 

slēgšanu ar Dobeles novada pašvaldību par atsevišķu likuma “Par pašvaldībām” 15. panta pirmās 

daļas 21. punktā, Izglītības likuma 17. pantā un Vispārējās izglītības likuma 54. pantā noteikto 

Tērvetes novada pašvaldības funkciju izglītības jomā izpildes nodošanu Dobeles novada 

pašvaldības Izglītības pārvaldei.  

Izskatot iesniegto lēmumprojektu, Tērvetes novada dome konstatēja: 

Izglītības likuma 17. panta trešā daļa nosaka, ka novada pašvaldība: 

19. punkts - nodrošina pašvaldības pedagoģiski medicīniskās komisijas darbību un pieejamību 

bērniem ar speciālām vajadzībām; 

24. punkts - organizē pedagogu profesionālās meistarības pilnveidi, koordinē un nodrošina 

metodisko darbu; 

27. punkts - atbalsta izglītojamo piedalīšanos mācību priekšmetu olimpiādēs, konkursos, 

skatēs, projektos un sporta sacensībās. 

Izglītības likuma 18. panta trešā daļa nosaka, ka novadu pašvaldības var apvienoties vienas vai 

vairāku funkciju īstenošanai izglītības jomā, savstarpēji vienojoties par finansēšanas kārtību.  

Vispārējās izglītības likuma 54. pants nosaka, ka ir Valsts pedagoģiski medicīniskā komisija 

un pašvaldību pedagoģiski medicīniskās komisijas. Valsts pedagoģiski medicīnisko komisiju 

izveido izglītības un zinātnes ministrs. Pašvaldību pedagoģiski medicīniskās komisijas izveido 

pašvaldības. Valsts pedagoģiski medicīniskās komisijas un pašvaldību pedagoģiski medicīnisko 

komisiju kompetenci nosaka Ministru kabinets. 

Likuma „Par pašvaldībām” 21. panta pirmās daļas 23. punkts nosaka, ka pašvaldības dome 

lemj par kārtību, kādā izpildāmas šā likuma 15. pantā minētās funkcijas. 

     Ņemot vērā iepriekš minēto un to, ka iepriekš minētās Izglītības likumā un Vispārējās izglītības 

likumā noteiktās Tērvetes novada pašvaldības funkcijas var efektīvāk veikt un nodrošināt, 

vienojoties ar Dobeles novada pašvaldību par šo funkciju kopīgu īstenošanu, pamatojoties uz 

iepriekš minētajām tiesību normām, ievērojot Finanšu komitejas 2020. gada 23. janvāra lēmumu, 

Tērvetes novada dome, atklāti vārdiski balsojot: PAR – 7 (D. Reinika, A. Bruss, I. Krūmiņa, L. 

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

 

1. Slēgt līgumu ar Dobeles novada pašvaldību par šādu pašvaldības funkciju izglītības jomā 

kopīgu īstenošanu līdz 2020. gada 31. decembrim: 

1.1. nodrošināt pašvaldības pedagoģiski medicīniskās komisijas darbību un pieejamību 

bērniem ar speciālām vajadzībām; 

1.2. organizēt pedagogu profesionālās meistarības pilnveidi, koordinēt un nodrošināt 

metodisko darbu; 

1.3. atbalstīt izglītojamo piedalīšanos mācību priekšmetu olimpiādēs, konkursos, skatēs, 

projektos un sporta sacensībās. 

2. Pilnvarot Tērvetes novada domes priekšsēdētāju  parakstīt līgumu ar Dobeles novada 

pašvaldības Izglītības pārvaldi par pašvaldības funkciju izglītības jomā kopīgu īstenošanu saskaņā 

ar šī lēmuma un tam pievienotā līguma projekta (lēmuma pielikumā) pamatnoteikumiem. 

 

 

 
 

http://pro.nais.lv/naiser/text.cfm?Ref=0103011999061032771&Req=0103011999061032771&Key=0101032001112000480&Hash=
http://pro.nais.lv/naiser/text.cfm?Ref=0103011999061032771&Req=0103011999061032771&Key=0101032001112000480&Hash=
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25. paragrāfs 

Par Valsts mērķdotācijas sadalījumu izglītības iestādēm 

D. Reinika 

 

Tērvetes novada  dome ir izskatījusi izglītības darba koordinatores Initas Rozes iesniegumu par 

Valsts piešķirtās mērķdotācijas sadalījuma apmēru katrai Tērvetes novada izglītības iestādei 

pedagogu algām 2020. gada janvārim - augustam (8 mēneši).  

      Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15. panta pirmās daļas 4. punktu, ievērojot Tērvetes 

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

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

2020. gada 23. janvāra lēmumu, Tērvetes novada dome, atklāti  vārdiski balsojot: PAR - 7 (D. 

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

ATTURAS - nav,  NOLEMJ: 

 

   Apstiprināt Valsts piešķirto mērķdotāciju Tērvetes novada izglītības iestāžu pedagogu algām 

2020. gada janvārim - augustam (8 mēneši) šādā apmērā: 

 

 Augstkalnes vidusskola 

ar pirmsskolas izglītības 

grupām „Zvaniņi”  

Annas Brigaderes 

pamatskola ar 

pirmsskolas izglītības 

grupām „Sprīdītis” 

Vispārizglītojošo 

pamatizglītības un vidējās 

izglītības programmu 

īstenošanai  

136 504 118 288 

Tarifikācijās neiestrādātais 

finansējums  

1032 894 

Pirmsskolas izglītības 

programmu bērniem no 

piecu gadu vecuma 

īstenošanai  

 

22 944 25 736 

Tarifikācijās neiestrādātais 

finansējums 

232 1064 

Interešu izglītības 

programmu īstenošanai 

7560 6576 

Tarifikācijās neiestrādātais 

finansējums 

72 64 

Kopā: 168 344 152 622 
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26. paragrāfs 

Par Tērvetes novada izglītojamo izmaksu apstiprināšanu  

D. Reinika 

 

      Tērvetes novada dome ir izskatījusi izglītības darba koordinatores Initas Rozes iesniegumu 

ar lūgumu apstiprināt Grāmatvedības nodaļas veikto aprēķinu  viena skolēna izmaksām Tērvetes 

novada izglītības iestādēs uz  2020. gada 1. janvāri.  

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

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

savstarpējie norēķini par izglītības iestāžu sniegtajiem pakalpojumiem”2020. gada 23. janvāra 

Finanšu komitejas lēmumu, Tērvetes novada dome, atklāti  vārdiski balsojot: PAR - 7 (D. 

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

nav, ATTURAS - nav, NOLEMJ: 

 

   Sākot ar 2020. gada 1. janvāri  apstiprināt izglītojamo izmaksas Tērvetes novada pašvaldības 

izglītības iestādēs saskaņā ar lēmuma pielikumā pievienoto izdevumu tāmi šādos apmēros: 

1.     Augstkalnes vidusskolā ar pirmsskolas izglītības grupu “Zvaniņi” – 102,03 EUR mēnesī. 

2.     Annas Brigaderes pamatskolā ar pirmsskolas izglītības grupu „Sprīdītis”-  92,96 EUR 

        mēnesī. 

 

 

 

 

27. paragrāfs 

Par saistošo noteikumu Nr. 2  

“Grozījums  Tērvetes novada domes saistošajos  noteikumos Nr. 16 

“Par ģimenes vai atsevišķi dzīvojošas personas atzīšanu par trūcīgu vai maznodrošinātu 

un sociālās palīdzības pabalstiem  Tērvetes novada pašvaldībā”” apstiprināšanu 

D. Reinika 

 

     Tērvetes novada dome ir izskatījusi iesniegto lēmuma projektu par saistošo noteikumu Nr. 2 

„Grozījums  Tērvetes novada domes saistošajos  noteikumos Nr. 16 “Par ģimenes vai atsevišķi 

dzīvojošas personas atzīšanu par trūcīgu vai maznodrošinātu un sociālās palīdzības pabalstiem  

Tērvetes novada pašvaldībā”” apstiprināšanu. 

    Izvērtējot saistošo noteikumu projektu un pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām”              

21. pantu, Finanšu komitejas 2020. gada 23. janvāra lēmumu, Tērvetes novada dome, atklāti 

vārdiski balsojot: PAR – 7 (D. Reinika, A. Bruss, I. Krūmiņa, L. Karloviča, M. Darguža, A. 

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

 

1. Apstiprināt Tērvetes novada domes saistošos noteikumus Nr.2 „ Grozījums  Tērvetes 

novada domes saistošajos  noteikumos Nr. 16 “Par ģimenes vai atsevišķi dzīvojošas personas 

atzīšanu par trūcīgu vai maznodrošinātu un sociālās palīdzības pabalstiem  Tērvetes novada 

pašvaldībā””. 
 

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

un reģionālās attīstības ministrijai atzinuma sniegšanai. 

   3. Ja Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas atzinumā nav izteikti iebildumi par 

pieņemto saistošo noteikumu tiesiskumu, publicēt saistošos noteikumus oficiālajā izdevumā 

“Latvijas vēstnesis”.  
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   4. Saistošos noteikumus pēc to stāšanās spēkā publicēt pašvaldības tīmekļa vietnē 

www.tervetesnovads.lv  un nodrošināt saistošo noteikumu pieejamību Tērvetes novada 

pašvaldības administrācijas ēkā un pagastu pārvaldēs. 

   5. Kontroli par šī lēmuma izpildi veikt Tērvetes novada pašvaldības izpilddirektoram. 

 

 

 

 

28. paragrāfs 

Par pabalstu launagam 1.-4. klašu izglītojamajiem,  

kuru ģimenei noteikts trūcīgas ģimenes statuss 

D. Reinika 

 

     Tērvetes novada dome ir izskatījusi iesniegto  lēmuma projektu „Par pabalstu launagam        

1.-4. klašu izglītojamajiem, kuru ģimenei noteikts trūcīgas ģimenes statuss”.  

     Ievērojot iedzīvotāju ekonomisko stāvokli un pašvaldības finansiālās iespējas, ir iespējams 

palielināt pašvaldības sniedzamās palīdzības apjomu Tērvetes novada izglītības iestāžu 1.-4. 

klašu izglītojamajiem, kuru ģimenei ir noteikts trūcīgas ģimenes statuss.  Sociālā palīdzība tiek 

sniegta ģimenēm (personām), kuras savu dzīves vietu deklarējušas Tērvetes novada 

administratīvajā teritorijā. 

    Vadoties no minētā un pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15. panta pirmās daļas 4. 

punktu un 21 .pantu,  Finanšu komitejas 2020. gada 23. janvāra lēmumu, Tērvetes novada dome, 

atklāti vārdiski balsojot: PAR – 7 (D. Reinika, A. Bruss, I. Krūmiņa, L. Karloviča, M. Darguža, 

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

 

1. Noteikt, ka Tērvetes novada pašvaldības izglītības iestāžu 1.-4. klašu izglītojamajiem,   

kuru ģimenei noteikts trūcīgas ģimenes statuss, tiek nodrošināts bezmaksas launags izglītības 

iestādes ēdnīcā, ja izglītojamo deklarētā dzīves vieta ir Tērvetes novada pašvaldības 

administratīvajā teritorijā.  
 

2. Šī lēmuma 1. punkts stājas spēkā no 2020. gada 3. februāra un ir spēkā līdz brīdim, kad 

stājas spēkā Tērvetes novada domes saistošie noteikumi Nr. 2  „Grozījums  Tērvetes novada 

domes saistošajos  noteikumos Nr. 16 “Par ģimenes vai atsevišķi dzīvojošas personas atzīšanu 

par trūcīgu vai maznodrošinātu un sociālās palīdzības pabalstiem  Tērvetes novada pašvaldībā””. 

 

 

 

29. paragrāfs 

Par  saistošo  noteikumu  Nr. 3  „Grozījumi Tērvetes novada domes 2014. gada 

24. aprīļa  saistošajos noteikumos Nr. 4 „Kārtība, kādā Tērvetes novada 

pašvaldība sniedz  palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā”” apstiprināšanu 

D. Reinika 

 

      Tērvetes novada dome ir izskatījusi iesniegto lēmuma projektu par saistošo noteikumu         

Nr. 3 “Grozījumi Tērvetes novada domes 2014. gada 24. aprīļa  saistošajos noteikumos Nr. 4      

„Kārtība, kādā Tērvetes novada pašvaldība sniedz  palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā”” 

apstiprināšanu. 

    Izvērtējot saistošo noteikumu projektu un pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām”               

21. pantu, Finanšu komitejas 2020. gada 23. janvāra lēmumu, Tērvetes novada dome, atklāti 

http://www.tervetesnovads.lv/
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vārdiski balsojot: PAR – 7 (D. Reinika, A. Bruss, I. Krūmiņa, L. Karloviča, M. Darguža, A. 

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

 

  1. Apstiprināt Tērvetes novada domes saistošos noteikumus Nr. 3 „ Grozījumi Tērvetes novada 

domes 2014. gada 24. aprīļa  saistošajos noteikumos Nr. 4 „Kārtība, kādā Tērvetes novada 

pašvaldība sniedz  palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā””. 
 

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

un reģionālās attīstības ministrijai atzinuma sniegšanai. 

   3. Ja Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas atzinumā nav izteikti iebildumi par 

pieņemto saistošo noteikumu tiesiskumu, publicēt saistošos noteikumus oficiālajā izdevumā 

“Latvijas vēstnesis”. 

   4. Saistošos noteikumus pēc to stāšanās spēkā publicēt pašvaldības tīmekļa vietnē 

www.tervetesnovads.lv  un nodrošināt saistošo noteikumu pieejamību Tērvetes novada 

pašvaldības administrācijas ēkā un pagastu pārvaldēs. 

   5. Kontroli par šī lēmuma izpildi veikt Tērvetes novada pašvaldības izpilddirektoram. 

 

 

 

30. paragrāfs 

Par dzīvokļa īpašuma “Vālodzītes” - 3 atsavināšanu 

D. Reinika 

 

     Atklāti vārdiski balsojot: PAR – 7 (D. Reinika, A. Bruss, I. Krūmiņa, L. Karloviča, M. 

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

NOLEMJ: 

 

     Pieņemt lēmumu Nr. 20 “Par dzīvokļa īpašuma “Vālodzītes” – 3 atsavināšanu” 

 

 

 

31. paragrāfs 

Par dzīvokļa īpašuma “Vālodzītes” - 2 atsavināšanu 

D. Reinika 

 

     Atklāti vārdiski balsojot: PAR – 7 (D. Reinika, A. Bruss, I. Krūmiņa, L. Karloviča, M. 

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

NOLEMJ: 

 

     Pieņemt lēmumu Nr. 21 “Par dzīvokļa īpašuma “Vālodzītes” – 2 atsavināšanu” 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.tervetesnovads.lv/
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32. paragrāfs 

Par dzīvokļa īpašuma “Vīnkalni “ 5 atsavināšanu 

D. Reinika 

 

     Atklāti vārdiski balsojot: PAR – 7 (D. Reinika, A. Bruss, I. Krūmiņa, L. Karloviča, M. 

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

NOLEMJ: 

 

     Pieņemt lēmumu Nr. 22 “Par dzīvokļa īpašuma “Vīnkalni” – 5 atsavināšanu” 

 

 

 

 

33. paragrāfs 

Par maksas pakalpojuma apstiprināšanu 

D. Reinika 

 

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

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

ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un ar šo pakalpojumu sniegšanu saistītie izdevumi, kā arī 

maksas pakalpojumu izcenojumu noteikšanas metodika un izcenojumu apstiprināšanas kārtība”, 

ievērojot ekonomistes S. Latišas veikto aprēķinu,  Finanšu komitejas 2020. gada 23. janvāra 

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

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

NOLEMJ:  
  

   1.   Apstiprināt pašvaldības rēķina papīra formātā nosūtīšanas pa pastu  pakalpojuma 

izcenojumu  1,16  EUR/gab (neskaitot PVN).  

    2.  Atzīt par spēku zaudējušu 2019. gada 31. oktobra lēmumu „Par maksas pakalpojuma 

apstiprināšanu” (protokols Nr.16, 24. §). 
 

 

 

          34. paragrāfs  

Par grozījuma Tērvetes novada pašvaldības iestāžu  amatu sarakstā apstiprināšanu  

D. Reinika 

 

     Tērvetes novada dome ir izskatījusi  Augstkalnes vidusskolas direktores Ievas Krūmiņas  2020. 

gada 21. janvāra  iesniegumu, ar kuru tiek lūgts izveidot jaunu štata vietu - virtuves strādnieks  

Augstkalnes vidusskolas pirmsskolas grupas “Zvaniņi” darbības nodrošināšanai.   

     Pamatojoties uz  likuma „Par pašvaldībām” 21. pantu,  ievērojot 2020. gada 23. janvāra. 

Finanšu komitejas lēmumu,  Tērvetes novada dome, atklāti vārdiski balsojot:  PAR – 7 (D. 

Reinika, A. Bruss, I. Krūmiņa, L. Karloviča, M. Darguža, A. Miķelsons, I. Vēveris),  PRET – nav, 

ATTURAS – nav, NOLEMJ: 

 

    1. Izdarīt grozījumu  2019. gada 30. decembrī  apstiprinātajā  Tērvetes novada pašvaldības 

iestāžu   amatu  sarakstā, aizstājot    sadaļā  “Augstkalnes vidusskola”  pie amata  “Virtuves 

strādnieks” skaitli   “1”  ar  skaitli “2” .  

    2. Grozījums piemērojams ar 2020. gada 3. februāri. 
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35. paragrāfs  

Par nekustamā īpašuma “Jauntērvetes”, Bukaišu pagastā,  

Tērvetes novadā, atsavināšanu 

D. Reinika 

 

   Tērvetes novada dome ir izskatījusi Attīstības nodaļas iesniegto ierosinājumu atsavināt 

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

Tērvetes novads, kadastra Nr.4656 006 0506. 

   Izskatot minēto ierosinājumu, Tērvetes novada dome konstatēja: 

   Tērvetes novada pašvaldībai ir nostiprinātas īpašuma tiesības uz nekustamo īpašumu 

„Jauntērvetes”, Bukaišu pagasts, Tērvetes novads, kadastra numurs 4656 006 0506, turpmāk 

tekstā saukta arī – Nekustamais īpašums, sastāvošs no vienas zemes vienības ar kopējo platību 

ir 0,0707 ha,  kadastra apzīmējums 4656 006 0506, un uz tās atrodošās būves (ambulances 

ēka), kadastra apzīmējums 4656 006 0506 001, par ko izsniegta Zemesgrāmatu apliecība 

(Bukaišu pagasta zemesgrāmatas nodalījums Nr.100000537521). 

     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 2020. gada 7. janvāra Nekustamā īpašuma tirgus novērtējumu, ko atbilstoši 

Standartizācijas likumā paredzētajā kārtībā apstiprinātajiem Latvijas īpašuma vērtēšanas 

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

profesionālās kvalifikācijas sertifikāts Nr. 23), Nekustamā īpašuma tirgus vērtība ir noteikta 11 

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 2020. gada 23. 

janvāra lēmumu, atklāti vārdiski balsojot: PAR - 7 (D. Reinika, A. Bruss, I. Krūmiņa, L. 

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

novada dome NOLEMJ: 

 

     1. Nodot atsavināšanai Tērvetes novada pašvaldībai piederošo nekustamo īpašumu 

„Jauntērvetes”, Bukaišu pagasts, Tērvetes novads, kadastra numurs 4656 006 0506, sastāvošu 

no vienas zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 4656 006 0506, platība 0,0707 ha, un uz tās 

atrodošās būves (ambulances ēka), kadastra apzīmējums 4656 006 0506 001, pārdodot to 

atklātā mutiskā izsolē ar augšupejošu soli. 

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

noteikumus (lēmuma pielikumā), nosakot izsoles nosacīto sākumcenu 11 300 EUR 

(vienpadsmit tūkstoši trīs simti eiro 00 centi) apmērā. 

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

komisiju šādā sastāvā:  

     1)izsoles komisijas priekšsēdētājs – Tērvetes novada pašvaldības izpilddirektors Māris 

Berlands; 

     2) izsoles komisijas locekļi –  

  Tērvetes novada pašvaldības jurists Ivars Gorskis, 

  Tērvetes novada domes ekonomiste Sandra Latiša.  

http://pro.nais.lv/naiser/text.cfm?Ref=0103012002103132796&Req=0103012002103132796&Key=0103011998101432772&Hash=
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     4. Publicēt sludinājumu par Tērvetes novada pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma 

„Jauntērvetes”, Bukaišu pagasts, Tērvetes novads, izsoli Tērvetes novada pašvaldības tīmekļa 

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

informatīvajā izdevumā „Laikam līdzi”. 

 

 

 

36. paragrāfs 

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

D. Reinika 

 

   Tērvetes novada dome ir izskatījusi Attīstības nodaļas iesniegto ierosinājumu atsavināt 

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

novads, kadastra Nr.4656 006 0391. 

   Izskatot minēto ierosinājumu, Tērvetes novada dome konstatēja: 

   Tērvetes novada pašvaldībai ir nostiprinātas īpašuma tiesības uz nekustamo īpašumu 

„Druķi”, Bukaišu pagasts, Tērvetes novads, kadastra numurs 4656 006 0391, turpmāk tekstā – 

Nekustamais īpašums, sastāvoša no vienas zemes vienības ar kopējo platību ir 0,727 ha,  kadastra 

apzīmējums 4656 006 0391, un uz tās atrodošām ēkām – vienas daudzdzīvokļu dzīvojamās 

mājas (kadastra apzīmējums 4656 006 0391 001) un vienas saimniecības ēkas (kadastra 

apzīmējums 4656 006 0391 002), par ko izsniegta Zemesgrāmatu apliecība (Bukaišu pagasta 

zemesgrāmatas nodalījums Nr.128). 

   Nekustamais īpašums pašreiz nav nodots nomā un nav izīrēts. 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 18. augusta Nekustamā īpašuma tirgus novērtējumu, ko atbilstoši 

Standartizācijas likumā paredzētajā kārtībā apstiprinātajiem Latvijas īpašuma vērtēšanas 

standartiem, veica SIA “OBER HAUS VĒRTĒŠANAS SERVISS” sertificēts vērtētājs Diāna 

Štāle (īpašumu vērtētāja profesionālās kvalifikācijas sertifikāts Nr. 71), Nekustamā īpašuma 

tirgus vērtība ir noteikta 5 700 EUR apmērā.  

   Ņemot vērā 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”, ievērojot 2020. gada 23. janvāra Finanšu komitejas 

lēmumu, atklāti vārdiski balsojot: PAR - 7 (D. Reinika, A. Bruss, I. Krūmiņa, L. Karloviča, M. 

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

NOLEMJ: 
 

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

Bukaišu pagasts, Tērvetes novads, kadastra numurs 4656 006 0391, sastāvošu no vienas zemes 

vienības ar kadastra apzīmējumu 4656 006 0391, platība 0,727 ha, un uz tās atrodošām vienas 

daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas,  kadastra apzīmējums 4656 006 0391 001, un vienas 

saimniecības ēkas, kadastra apzīmējums 4656 006 0391 002, pārdodot to atklātā mutiskā izsolē 

ar augšupejošu soli. 

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

noteikumus (lēmuma pielikumā), nosakot izsoles nosacīto sākumcenu 5 700 EUR (pieci tūkstoši 

septiņi simti eiro) apmērā. 

http://pro.nais.lv/naiser/text.cfm?Ref=0103012002103132796&Req=0103012002103132796&Key=0103011998101432772&Hash=
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    3. Apstiprināt nekustamā īpašuma „Druķi”, 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 

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

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

izdevumā „Laikam līdzi”. 

 

 

 

 

37. paragrāfs  

Par saistošo  noteikumu  Nr. 16 “Grozījumi Tērvetes novada domes 2013. gada 28. 

marta saistošajos noteikumos Nr. 3 “Par Tērvetes novada simboliku” precizēšanu 

D. Reinika 

   

   Ievērojot Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas 2020. gada 16. janvāra    

atzinumā Nr.1-18/486  “Par saistošajiem noteikumiem Nr.16” norādīto, saskaņā ar  likuma „Par 

pašvaldībām” 21. pantu,  2020. gada 23. janvāra Finanšu  komitejas lēmumu,  Tērvetes novada 

dome, atklāti vārdiski balsojot: PAR - 7 (D. Reinika, A. Bruss, I. Krūmiņa, L. Karloviča, M. 

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

     

1. Izdarīt Tērvetes novada domes saistošajos noteikumos  Nr. 16 “Grozījumi Tērvetes novada 

domes  2013. gada 28. marta saistošajos noteikumos Nr. 3  “Par Tērvetes novada simboliku”” 

(turpmāk tekstā – saistošie noteikumi) šādus precizējumus:   

       1.1.  Izteikt saistošo noteikumu 1.1. punktu šādā redakcijā: 

       „1.1. Izteikt saistošo noteikumu tiesisko pamatojumu šādā redakcijā:     

       “Izdoti saskaņā ar likuma “Par pašvaldībām” 21. panta pirmās daļas 7. punktu”.”; 

  

       1.2.  Izteikt saistošo noteikumu 1.2. punktu šādā redakcijā: 

       “1.2. Izteikt saistošo noteikumu 12. punktu šādā redakcijā: 

   “12. Par noteikumu 5.3., 5.4., 5.7., 6.5., 7.1.2., 7.1.3. un 8. punktā noteikto prasību 

neievērošanu piemēro brīdinājumu vai naudas sodu fiziskajām personām no 2 līdz 10 naudas 

soda vienībām, juridiskajām personām no 2 līdz 70 naudas soda vienībām””; 

 

      1.3. Mainīt attiecīgi saistošo noteikumu visu turpmāko punktu numerāciju.  

 

  2. Apstiprināt saistošos noteikumus to galīgajā redakcijā (pielikumā).  

 

3. Saistošos noteikumus  Nr. 16 “Grozījumi Tērvetes novada domes 2013. gada 28. marta 

saistošajos noteikumos Nr. 3 “Par Tērvetes novada simboliku””   triju darba dienu laikā pēc to 

parakstīšanas nosūtīt Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai.  

 

4.  Saistošo noteikumu Nr. 16 “Grozījumi Tērvetes novada domes 2013. gada 28. marta 

saistošajos noteikumos Nr. 3 “Par Tērvetes novada simboliku”””   pilnu tekstu:  

       4.1. publicēt oficiālajā  izdevumā „Latvijas vēstnesis”;  
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       4.2. publicēt Tērvetes novada domes tīmekļa vietnē  www.tervetesnovads.lv;  

       4.3. izvietot redzamā vietā Tērvetes novada domes un pagastu pārvalžu telpās. 

 

5.  Kontroli par šī lēmuma izpildi veikt Tērvetes novada domes izpilddirektoram. 

 

 

38. paragrāfs 

Par saistošo  noteikumu Nr. 21 “Grozījumi Tērvetes novada domes 2018. gada 6. aprīļa 

saistošajos noteikumos Nr. 7 “Par reklāmas izvietošanu Tērvetes novadā”” precizēšanu 

D. Reinika 

 

     Ievērojot Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas 2020. gada 16. janvāra    

atzinumā Nr.1-18/488  “Par saistošajiem noteikumiem Nr.21” norādīto, saskaņā ar  likuma „Par 

pašvaldībām” 21. pantu,  2020. gada 23. janvāra  Finanšu  komitejas lēmumu,  Tērvetes novada 

dome, atklāti vārdiski balsojot: PAR - 7 (D. Reinika, A. Bruss, I. Krūmiņa, L. Karloviča, M. 

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

     

   1. Izdarīt Tērvetes novada domes saistošajos noteikumos  Nr. 21 “ Grozījumi Tērvetes novada 

domes 2018. gada 6. aprīļa saistošajos noteikumos Nr. 7 “Par reklāmas izvietošanu Tērvetes 

novadā”””     (turpmāk tekstā – saistošie noteikumi) šādus precizējumus: 

  

      1.1.  Izteikt saistošo noteikumu 1.1. punktu šādā redakcijā: 

      „1.1. Izteikt saistošo noteikumu tiesisko pamatojumu šādā redakcijā:     

“Izdoti saskaņā ar likuma “Par pašvaldībām” 43. panta pirmās daļas 7. punktu, Reklāmas likuma 

7. panta trešo daļu, Priekšvēlēšanu aģitācijas likuma 22.1 panta otro daļu, Ministru kabineta 

2012. gada 30. oktobra noteikumu Nr. 732 “Kārtība, kādā saņemama atļauja reklāmas 

izvietošanai publiskās vietās vai vietās, kas vērstas pret publisku vietu” 28. un 45. punktu”.”; 

      

       1.2.   Izteikt saistošo noteikumu 1.2. punktu šādā redakcijā:  

       “1.2. Izteikt saistošo noteikumu 25. punktu šādā redakcijā: 

       “25. Par Noteikumu 8.3., 8.5., 8.6., 9., 11., 13., 16., 17., 18.2., 18.3., 18.4., 18.5., 19. un 21. 

punktā noteikto prasību neievērošanu piemēro brīdinājumu vai naudas sodu fiziskajām personām 

no 2 līdz 20 naudas soda vienībām, juridiskajām personām no 2 līdz 100 naudas soda vienībām.”; 

 

       1.3.  Mainīt attiecīgi saistošo noteikumu visu turpmāko punktu numerāciju. 

 

2. Apstiprināt saistošos noteikumus to galīgajā redakcijā (pielikumā).  

 

3. Saistošos noteikumus  Nr. 21 “Grozījumi Tērvetes novada domes 2018. gada 6. aprīļa 

saistošajos noteikumos Nr. 7 “Par reklāmas izvietošanu Tērvetes novadā”” triju darba dienu laikā 

pēc to parakstīšanas nosūtīt Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai.  

 

4.  Saistošo noteikumu Nr. 21 “Grozījumi Tērvetes novada domes 2018. gada 6. aprīļa 

saistošajos noteikumos Nr. 7 “Par reklāmas izvietošanu Tērvetes novadā”” pilnu tekstu:  

      4.1. publicēt oficiālajā  izdevumā „Latvijas vēstnesis”;  

      4.2. publicēt Tērvetes novada domes tīmekļa vietnē  www. tervetesnovads.lv;  

      4.3. izvietot redzamā vietā Tērvetes novada domes un pagastu pārvalžu telpās. 

 

5.  Kontroli par šī lēmuma izpildi veikt Tērvetes novada domes izpilddirektoram. 
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39. paragrāfs 

Par saistošo noteikumu  Nr. 18 

„Grozījumi Tērvetes novada domes 2013. gada 15. augusta 

saistošajos noteikumos Nr. 14 “Mājdzīvnieku uzturēšanas noteikumi”” precizēšanu 

D. Reinika 

 

     Ievērojot Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas 2020. gada 16. janvāra    

atzinumā Nr.1-18/487  “Par saistošajiem noteikumiem Nr.18” norādīto, saskaņā ar  likuma „Par 

pašvaldībām” 21. pantu,  2019. gada 21. marta Finanšu  komitejas 2020. gada 23. janvāra 

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

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

NOLEMJ:  

     

  1. Izdarīt Tērvetes novada domes saistošajos noteikumos  Nr. 18 “Grozījumi Tērvetes novada 

domes 2013. gada 15. augusta saistošajos noteikumos Nr. 14 “Mājdzīvnieku uzturēšanas 

noteikumi”     (turpmāk tekstā – saistošie noteikumi) šādu precizējumu: 

 

Izteikt saistošo noteikumu 1.1. punktu šādā redakcijā: 

“ 1.1. Izteikt saistošo noteikumu 12. punktu šādā redakcijā: 

“12. Par noteikumu 4., 5., 6., 7., 8. un 9. punktā noteikto prasību neievērošanu piemēro 

brīdinājumu vai naudas sodu fiziskajām personām no 2 līdz 20 naudas soda vienībām, 

juridiskajām personām no 2 līdz 40 naudas soda vienībām.”.  

 

     2. Apstiprināt saistošos noteikumus to galīgajā redakcijā (pielikumā).  

 

     3. Saistošos noteikumus  Nr. Nr. 18 „Grozījumi Tērvetes novada domes 2013. gada 15. 

augusta 

saistošajos noteikumos Nr. 14 “Mājdzīvnieku uzturēšanas noteikumi”” triju darba dienu laikā 

pēc to parakstīšanas nosūtīt Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai.  

 

   4.  Saistošo noteikumu Nr. 21 “Grozījumi Tērvetes novada domes 2018. gada 6. aprīļa 

saistošajos   noteikumos Nr. 7 “Par reklāmas izvietošanu Tērvetes novadā”” pilnu tekstu:  

      4.1. publicēt oficiālajā  izdevumā „Latvijas vēstnesis”;  

      4.2. publicēt Tērvetes novada domes tīmekļa vietnē  www. tervetesnovads.lv;  

      4.3. izvietot redzamā vietā Tērvetes novada domes un pagastu pārvalžu telpās. 

 

   5.  Kontroli par šī lēmuma izpildi veikt Tērvetes novada domes izpilddirektoram. 
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40. paragrāfs 

Par noteikumu „Kārtība, kādā notiek pašvaldības nekustamā īpašuma 

atsavināšanas process un atsavināšanas rezultātā iegūto finanšu līdzekļu izlietošana 

Tērvetes novada pašvaldībā” apstiprināšanu 

D. Reinika 

 

     Tērvetes novada dome ir izskatījusi  iesniegto lēmuma projektu “Par noteikumu „Kārtība, 

kādā notiek pašvaldības nekustamā īpašuma atsavināšanas process un atsavināšanas rezultātā 

iegūto finanšu līdzekļu izlietošana Tērvetes novada pašvaldībā” apstiprināšanu”. 

     Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām”   21. pantu, ievērojot 2020. gada 27. janvāra    

Finanšu komitejas lēmumu, Tērvetes novada dome,  atklāti vārdiski balsojot: PAR – 7 (D. 

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

nav, ATTURAS – nav, NOLEMJ: 

 

        Apstiprināt noteikumus „Kārtība, kādā notiek pašvaldības nekustamā īpašuma 

atsavināšanas process un atsavināšanas rezultātā iegūto finanšu līdzekļu izlietošana Tērvetes 

novada pašvaldībā” (pielikumā). 

 

      

        41. paragrāfs 

Par nekustamā īpašuma „Atpūtas” - 9, Tērvetes pagasts, Tērvetes novads, trešo izsoli 

D. Reinika 

 

Tērvetes novada dome ir izskatījusi iesniegto lēmuma projektu par Tērvetes novada 

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

trešās izsoles rīkošanu. 

Izskatot augstāk minēto lēmuma projektu, Tērvetes novada dome konstatēja: 

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

īpašuma „Atpūtas” - 9, Tērvetes pagasts, Tērvetes novads, atsavināšanu”, Tērvetes novada dome 

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

pārdodot to atklātā mutiskā izsolē ar augšupejošu soli ar apstiprināto izsoles nosacīto sākumcenu 

3800,00 EUR apmērā.  

Noteiktajā termiņā netika reģistrēts neviens izsoles dalībnieks. 

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

pircējs nav pārsolījis izsoles sākumcenu vai arī nosolītājs nav samaksājis nosolīto cenu, izsole 

ar augšupejošu soli atzīstama par nenotikušu. 

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

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

izsoli ar augšupejošu soli, kurā institūcija, kas organizē nekustamā īpašuma atsavināšanu, var 

pazemināt izsoles sākumcenu ne vairāk kā par 20 procentiem. 

Ņemot vērā norādīto, Tērvetes novada dome ar 2019. gada 16. decembra sēdes lēmumu 

nolēma atzīt par nenotikušu nekustamā īpašuma „Atpūtas” - 9, Tērvetes pagasts, Tērvetes 

novads, pirmo izsoli un rīkot šī nekustamā īpašuma otro izsoli, nosakot otrās izsoles nosacīto 

sākumcenu 3100,00 EUR (trīs tūkstoši viens simts euro centi) apmērā. 

Noteiktajā termiņā netika reģistrēts neviens izsoles dalībnieks. 

Saskaņā ar Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 32. panta otrās daļas 1. punktu, 

pēc otrās nesekmīgās izsoles institūcija, kas organizē nekustamā īpašuma atsavināšanu, var rīkot 

trešo izsoli ar augšupejošu soli, pazeminot izsoles sākumcenu ne vairāk kā par 60 procentiem no 

nosacītās cenas. 

 Ņemot vērā norādītos lietas faktiskos apstākļus un juridisko argumentāciju, papildus 
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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 MK 01.02.2011. 

noteikumiem nr. 109 “Kārtība, kādā atsavināma publiskas personas manta”, ievērojot 2020. gada 

27. janvāra Finanšu komitejas lēmumu, Tērvetes novada dome, atklāti vārdiski balsojot: PAR - 

7 (D. Reinika, A. Bruss, I. Krūmiņa, L. Karloviča, M. Darguža, A. Miķelsons, I. Vēveris), PRET 

- nav, ATTURAS - nav, NOLEMJ: 

 

     1. Atzīt par nenotikušu nekustamā īpašuma „Atpūtas” - 9, Tērvetes pagasts, Tērvetes novads, 

otro izsoli. 

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

nekustamajam īpašumam „Atpūtas” - 9, Tērvetes pagasts, Tērvetes novads, sastāvošu no trīs 

istabu dzīvokļa 71,9 m2 platībā un pie dzīvokļa īpašuma piederošām kopīpašuma 7190/96120 

domājamām daļām no daudzdzīvokļu mājas, kadastra apzīmējums 4688 002 0031 001, un zemes 

gabala, kadastra apzīmējums 4688 002 0031. 

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

noteikumus (lēmuma pielikums), nosakot trešās izsoles nosacīto sākumcenu 2300,00 EUR (divi 

tūkstoši trīs simti  euro 00 centi) apmērā. 

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

komisiju sekojošā sastāvā:   

      1) izsoles komisijas priekšsēdētājs -     

                 Tērvetes novada pašvaldības izpilddirektors Māris Berlands; 

      2) izsoles komisijas locekļi –  

                 Tērvetes novada pašvaldības jurists Ivars Gorskis,                                                                       

                 Tērvetes novada pašvaldības ekonomiste Sandra Latiša.                                       

     5. Publicēt sludinājumu par Tērvetes novada pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma 

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

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

pašvaldības informatīvajā izdevumā „Laikam līdzi”. 

 

 

42. paragrāfs 

Par nekustamā īpašuma „Pūliņi” atsavināšanu 

D. Reinika 

 

     Atklāti vārdiski balsojot: PAR – 7 (D. Reinika, A. Bruss, I. Krūmiņa, L. Karloviča, M. 

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

NOLEMJ: 

 

     Pieņemt lēmumu Nr. 23 “Par nekustamā īpašuma “Pūliņi”  atsavināšanu” 

 

 

Sēdi slēdz plkst. 11.00 

Nākošā sēde  2020. gada 27. februārī 

 

             

Sēdes vadītāja                                                                                             D. Reinika 

 

Protokola parakstīšanas datums  31.01.2020 

 

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 
 

 

2020. gada 30. janvārī                                                                                       Nr. 1 

                                                                                                          (protokols Nr. 3, 1. §) 

 

Par zemes nomas līguma noslēgšanu 

 

        Tērvetes novada dome, izskatot /Vārds Uzvārds/, /personas kods/, 2020. gada 07. 

janvāra iesniegumu ar lūgumu Tērvetes novada pašvaldībai iznomāt saimnieciskās darbības 

vajadzībām zemes vienību 2,6051 ha platībā pašvaldībai piekritīgajā zemes īpašumā “Stīguļi – 

Lejas””, Tērvetes pagastā, Tērvetes novadā, konstatēja:  

Tērvetes novada pašvaldībai piekritīgā zemes īpašumā “Stīguļi – Lejas”, Tērvetes pagasts, 

Tērvetes novads, /kadastra numurs/, ir neiznomāta zemes vienība 2,6051 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 vienību īpašumā “Stīguļi – Lejas”, Tērvetes pagasts, Tērvetes novads, 

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

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

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

tiesību izsoli. 

 Saskaņā ar Noteikumu 30.4. 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 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 2020. gada 23. janvāra lēmumu, Tērvetes novada dome,  atklāti vārdiski balsojot: 

PAR – 7 (D. Reinika, A. Bruss, I. Krūmiņa, L. Karloviča, M. Darguža, A. Miķelsons, I. Vēveris) 

PRET – nav, ATTURAS – nav, NOLEMJ: 

 

http://www.tervetesnovads.lv/


30 

 

1. Slēgt zemes nomas līgumu ar /Vārds Uzvārds/ par Tērvetes novada pašvaldībai 

piekritīgo, neiznomāto zemes vienību “Stīguļi - Lejas”, Tērvetes pagasts, Tērvetes novads, 

kadastra apzīmējums 4688 005 0184, 2,6051 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, bet ne mazāk kā 28,0 EUR;  

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/
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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 
 

 

2020. gada 30. janvārī                                                                                       Nr. 2 

                                                                                                          (protokols Nr. 3, 2. §) 

 

Par zemes nomas līguma noslēgšanu 

 

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

iesniegumu ar lūgumu Tērvetes novada pašvaldībai iznomāt personiskās palīgsaimniecības 

vajadzībām zemes daļu 0,05 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 0,05 ha platībā (turpmāk tekstā - zemes gabals).  

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

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

par iznomājamo zemes gabalu zemes īpašumā “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 pēc minētā un papildus pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21. panta pirmās 

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

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

komitejas 2020. gada 23. janvāra lēmumu, Tērvetes novada dome,  atklāti vārdiski balsojot: 

PAR – 7 (D. Reinika, A. Bruss, I. Krūmiņa, L. Karloviča, M. Darguža, A. Miķelsons, I. Vēveris), 

PRET – nav, ATTURAS – nav, NOLEMJ: 

 

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

pašvaldībai piekritīgās neiznomātās zemes vienības daļas “Centra mazdārziņi”, Augstkalnes  

pagasts, Tērvetes novads, /kadastra apzīmējums/  0,06 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 
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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 
 

 

2020. gada 30. janvārī                                                                                       Nr. 3 

                                                                                                          (protokols Nr. 3, 3. §) 

 

Par zemes nomas līguma noslēgšanu 

 

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

iesniegumu ar lūgumu Tērvetes novada pašvaldībai iznomāt personiskās palīgsaimniecības 

vajadzībām zemes daļu 0,25 ha platībā pašvaldībai piekritīgajā zemes īpašumā “Zelmeņu 

mazdārziņi”, Augstkalnes pagastā, konstatēja:  

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

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

piekritīga zemes vienības daļa 0,25 ha platībā (turpmāk tekstā - zemes gabals).  

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

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

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

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

informācijas publicēšanas tīmekļa vietnē pieteicās tikai viens potenciālais zemes gabala 

nomnieks – /Vārds Uzvārds/, līdz ar to, atbilstoši Noteikumu 29.2. apakšpunktam un 32. 

punktam nav nepieciešams rīkot zemes gabala nomas tiesību izsoli. 

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

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

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

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

euro gadā, neskaitot PVN. 

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

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

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

2020. gada 23. janvāra lēmumu, Tērvetes novada dome, atklāti vārdiski balsojot: PAR – 7 (D. 

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

nav, ATTURAS – nav, NOLEMJ: 

 

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

pašvaldībai piekritīgās neiznomātās zemes vienības daļas “Zelmeņu mazdārziņi”, Augstkalnes 

pagasts, Tērvetes novads, 0,25 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 
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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 
 

 

2020. gada 30. janvārī                                                                                       Nr. 4 

                                                                                                          (protokols Nr. 3, 4. §) 

 

Par zemes nomas līguma noslēgšanu 

 

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

iesniegumu ar lūgumu Tērvetes novada pašvaldībai iznomāt personiskās palīgsaimniecības 

vajadzībām zemes daļu 0,06 ha platībā pašvaldībai piekritīgajā zemes īpašumā “Laimdotu 

mazdārziņi”, Augstkalnes pagastā, konstatēja:  

Tērvetes novada pašvaldībai piekritīgajā zemes īpašumā “Laimdotu mazdārziņi”, 

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

pašvaldībai piekritīga zemes vienības daļa 0,06 ha platībā (turpmāk tekstā - zemes gabals).  

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

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

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

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

informācijas publicēšanas tīmekļa vietnē pieteicās tikai viens potenciālais zemes gabala 

nomnieks – /Vārds Uzvārds/, līdz ar to, atbilstoši Noteikumu 29.2. 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 nekā 

7 euro gadā, neskaitot PVN. 

Vadoties pēc minētā un papildus pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21. panta pirmās 

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

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

komitejas 2020. gada 23. janvāra lēmumu, Tērvetes novada dome, atklāti vārdiski balsojot: PAR 

– 7 (D. Reinika, A. Bruss, I. Krūmiņa, L. Karloviča, M. Darguža, A. Miķelsons, I. Vēveris), 

PRET – nav, ATTURAS – nav, NOLEMJ: 

 

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

pašvaldībai piekritīgās neiznomātās zemes vienības daļas “Laimdotu mazdārziņi”, Augstkalnes 

pagasts, Tērvetes novads, 0,06 ha platībā, nomu, nosakot: 
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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 
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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 
 

 

2020. gada 30. janvārī                                                                                       Nr. 5 

                                                                                                          (protokols Nr. 3, 5. §) 

 

Par zemes nomas līguma noslēgšanu 

 

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

iesniegumu ar lūgumu Tērvetes novada pašvaldībai iznomāt saimnieciskās darbības vajadzībām 

zemes vienības daļu 0,33 ha platībā pašvaldībai piekritīgajā zemes īpašumā “Auseklīši”, 

Augstkalnes pagastā, Tērvetes novadā, konstatēja:  

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

Tērvetes novads, /kadastra numurs/, ir neiznomāta zemes vienības daļa 0,33 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 “Auseklīši”, 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 Augstkalnes 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 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 2020. gada 23. janvāra lēmumu, Tērvetes novada dome,  atklāti vārdiski 

balsojot: PAR – 7 (D. Reinika, A. Bruss, I. Krūmiņa, L. Karloviča, M. Darguža, A. Miķelsons, 

I. Vēveris), PRET – nav, ATTURAS – nav, NOLEMJ: 
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1. Slēgt zemes nomas līgumu ar /Vārds Uzvārds/ par Tērvetes novada pašvaldībai 

piekritīgās, neiznomātās zemes vienības daļas “Auseklīši”, Augstkalnes  pagasts, Tērvetes 

novads, /kadastra apzīmējums/, 0,33 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, bet ne mazāk kā 28,0 EUR;  

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 
 

 

2020. gada 30. janvārī                                                                                       Nr. 6 

                                                                                                          (protokols Nr. 3, 6. §) 

 

Par zemes nomas līguma noslēgšanu 

 

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

iesniegumu ar lūgumu Tērvetes novada pašvaldībai iznomāt saimnieciskās darbības vajadzībām 

zemes vienības daļu 0,1 ha platībā pašvaldībai piekritīgajā zemes īpašumā “Ilgas”, Augstkalnes 

pagastā, Tērvetes novadā, konstatēja:  

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

Tērvetes novads, /kadastra numurs/, ir neiznomāta zemes vienības daļa 0,1 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 “Ilgas”, 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 Augstkalnes pagastā ir noteikts 130,00 

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

nedrīkst būt mazāks nekā 28 euro. 

Vadoties 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 2020. gada 23. janvāra lēmumu, Tērvetes novada dome, atklāti vārdiski 

balsojot: PAR – 7 (D. Reinika, A. Bruss, I. Krūmiņa, L. Karloviča, M. Darguža, A. Miķelsons, 

I. Vēveris), PRET – nav, ATTURAS – nav, NOLEMJ: 
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1. Slēgt zemes nomas līgumu ar /Vārds Uzvārds/ par Tērvetes novada pašvaldībai 

piekritīgās, neiznomātās zemes vienības daļas “Ilgas”, Augstkalnes pagasts, Tērvetes novads, 

/kadastra apzīmējums/, 0,1 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, bet ne mazāk kā 28,0 EUR;  

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 
 

 

2020. gada 30. janvārī                                                                                       Nr. 7 

                                                                                                          (protokols Nr. 3, 7. §) 

 

Par zemes nomas līguma noslēgšanu 

 

Tērvetes novada dome, izskatot /Vārds Uzvārds/, /personas kods/, 2019. gada 20. decembra 

iesniegumu ar lūgumu Tērvetes novada pašvaldībai iznomāt personiskās palīgsaimniecības 

vajadzībām zemes daļu 0,1 ha platībā pašvaldībai piekritīgajā zemes īpašumā “Kļaviņas”, 

Augstkalnes pagastā, konstatēja:  

Tērvetes novada pašvaldībai piekritīgajā zemes īpašumā “Kļaviņas”, Augstkalnes pagasts, 

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

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

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

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

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

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

informācijas publicēšanas tīmekļa vietnē pieteicās tikai viens potenciālais zemes gabala 

nomnieks – /Vārds Uzvārds/, līdz ar to, atbilstoši Noteikumu 29.2. 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 nekā 

7 euro gadā, neskaitot PVN. 

Vadoties pēc minētā un papildus pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21. panta pirmās 

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

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

komitejas 2020. gada 23. janvāra lēmumu, Tērvetes novada dome, atklāti vārdiski balsojot: PAR 

– 7 (D. Reinika, A. Bruss, I. Krūmiņa, L. Karloviča, M. Darguža, A. Miķelsons, I. Vēveris), 

PRET – nav, ATTURAS – nav, NOLEMJ: 

 

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

pašvaldībai piekritīgo neiznomāto zemes vienību “Kļaviņas”, Augstkalnes  pagasts, Tērvetes 

novads, /kadastra apzīmējums/  0,1 ha platībā, nomu, nosakot: 
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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 
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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 
 

 

2020. gada 30. janvārī                                                                                       Nr. 8 

                                                                                                          (protokols Nr. 3, 8. §) 

 

Par zemes nomas līguma pagarināšanu 

 

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

iesniegumu par zemes nomas līguma pagarināšanu uz iznomāto neapbūvēto, lauksaimniecībā 

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

/kadastra apzīmējums/, 0,05 ha platībā, kura darbības termiņš beidzas 2019. gada 11. 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 2020. gada 23. janvāra lēmumu, atklāti vārdiski balsojot: PAR – 7 (D. Reinika, A. 

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

ATTURAS – nav, NOLEMJ: 

 

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

Tērvetes novada pašvaldībai piekritīgās zemes vienības daļas “Laimdotu mazdārziņi”, 

Augstkalnes pagasts, Tērvetes novads, /kadastra numurs/, 0,05 ha platībā, nomu no 01.01.2020, 

nosakot: 

1.1.  zemes izmantošanas mērķi – personīgā palīgsaimniecība - mazdārziņš; 
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1.2.  nomas līguma termiņš - 5 (pieci)  gadi; 

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

kā 7 euro; 

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

2. Uzdot Tērvetes novada Attīstības nodaļas nekustamo īpašumu speciālistei Andrai 

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

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

sagatavošanu. 

3. Pilnvarot Tērvetes novada pašvaldības izpilddirektoru Māri Berlandu noslēgt lēmumam 

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

apbūves tiesības noteikumi ” 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 
 

 

2020. gada 30. janvārī                                                                                       Nr. 9 

                                                                                                          (protokols Nr. 3, 9. §) 

 

Par zemes nomas līguma pagarināšanu 

 

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

iesniegumu par zemes nomas līguma pagarināšanu uz iznomāto neapbūvēto, lauksaimniecībā 

izmantojamo zemes vienību “Pašvaldība”, Bukaišu pagasts, Tērvetes novads, /kadastra 

apzīmējums/, 0,5 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 Bukaišu pagastā ir noteikts 120,00 EUR par ha), 

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

Tautsaimniecības un attīstības komitejas 2020. gada 23. janvāra lēmumu, atklāti vārdiski 

balsojot: PAR – 7 (D. Reinika, A. Bruss, I. Krūmiņa, L. Karloviča, M. Darguža, A. Miķelsons, 

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

 

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

Tērvetes novada pašvaldībai piekritīgās zemes vienības “Pašvaldība ”, Bukaišu pagasts, 

Tērvetes novads, /kadastra numurs/ 0,5 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 120,00 EUR/ ha gadā; 
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1.4. Nomnieks papildus nomas maksai maksā PVN un nekustamā īpašuma nodokļi. 

2. Uzdot Tērvetes novada Attīstības nodaļas nekustamo īpašumu speciālistei Andrai 

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

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

sagatavošanu. 

3. Pilnvarot Tērvetes novada pašvaldības izpilddirektoru Māri Berlandu noslēgt lēmumam 

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

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

4. 10 (desmit) darba dienu laikā pēc tam, kad 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 
 

 

2020. gada 30. janvārī                                                                                       Nr. 10 

                                                                                                          (protokols Nr. 3, 10. §) 

 

Par zemes nomas līguma pagarināšanu 

 

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

iesniegumu par zemes nomas līguma pagarināšanu uz iznomāto neapbūvēto, lauksaimniecībā 

izmantojamo zemes vienību “Pašvaldība”, Bukaišu pagasts, Tērvetes novads, /kadastra 

apzīmējums/, 1,7 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 Bukaišu pagastā ir noteikts 120,00 EUR par ha), 

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

Tautsaimniecības un attīstības komitejas 2020. gada 23. janvāra  lēmumu, atklāti vārdiski 

balsojot: PAR – 7 (D. Reinika, A. Bruss, I. Krūmiņa, L. Karloviča, M. Darguža, A. Miķelsons, 

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

 

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

Tērvetes novada pašvaldībai piekritīgās zemes vienības “Pašvaldība ”, Bukaišu pagasts, 

Tērvetes novads, /kadastra numurs/ 1,7 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 120,00 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 ” atbilstošu zemes nomas līgumu 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 
 

 

2020. gada 30. janvārī                                                                                       Nr. 11 

                                                                                                          (protokols Nr. 3, 11. §) 

 

Par zemes nomas līguma pagarināšanu 

 

Tērvetes novada dome, izskatot /Vārds Uzvārds/, /personas kods/, 2019. gada 19. decembra 

iesniegumu par zemes nomas līguma pagarināšanu uz iznomāto neapbūvēto, lauksaimniecībā 

izmantojamo zemes vienību “Pašvaldība”, Bukaišu 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 Bukaišu pagastā ir noteikts 120,00 EUR par ha), 

apstākli, ka nomas maksas apmērs nedrīkst būt zemāks nekā 28 euro gadā, neieskaitot PVN, un 

Tautsaimniecības un attīstības komitejas 2020. gada 23. janvāra lēmumu, atklāti vārdiski 

balsojot: PAR – 7 (D. Reinika, A. Bruss, I. Krūmiņa, L. Karloviča, M. Darguža, A. Miķelsons, 

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

 

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

Tērvetes novada pašvaldībai piekritīgās zemes vienības “Pašvaldība ”, Bukaišu 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 120,00 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 ” atbilstošu zemes nomas līgumu 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 
 

 

2020. gada 30. janvārī                                                                                       Nr. 12 

                                                                                                          (protokols Nr. 3, 12. §) 

 

Par zemes nomas līguma pagarināšanu 

 

Tērvetes novada dome, izskatot /Vārds Uzvārds/, /personas kods/, 2020. gada 16. janvāra 

iesniegumu par zemes nomas līguma pagarināšanu uz iznomāto neapbūvēto, lauksaimniecībā 

izmantojamo zemes daļu “Centra mazdārziņi”, Augstkalnes pagasts, Tērvetes novads, /kadastra 

apzīmējums/, 0,05 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 nekā 7 euro gadā, neieskaitot PVN, ievērojot Tautsaimniecības un attīstības 

komitejas 2020. gada 23. janvāra lēmumu, atklāti vārdiski balsojot: PAR – 7 (D. Reinika, A. 

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

ATTURAS – nav, NOLEMJ: 

 

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

Tērvetes novada pašvaldībai piekritīgās zemes vienības daļas “Centra mazdārziņi”, Augstkalnes 

pagasts, Tērvetes novads, /kadastra numurs/, 0,05 ha platībā, nomu no 01.01.2020, nosakot: 

1.1.  zemes izmantošanas mērķi – personīgā palīgsaimniecība - mazdārziņš; 

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



52 

 

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

kā 7 euro; 

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

2. Uzdot Tērvetes novada Attīstības nodaļas nekustamo īpašumu speciālistei Andrai 

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

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

sagatavošanu. 

3. Pilnvarot Tērvetes novada pašvaldības izpilddirektoru Māri Berlandu noslēgt lēmumam 

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

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

4. 10 (desmit) darba dienu laikā pēc tam, kad 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 
 

 

2020. gada 30. janvārī                                                                                       Nr. 13 

                                                                                                          (protokols Nr. 3, 13. §) 

 

Par zemes nomas līguma pagarināšanu 

 

Tērvetes novada dome, izskatot /Vārds Uzvārds/, /personas kods/, 2020. gada 16. janvāra 

iesniegumu par zemes nomas līguma pagarināšanu uz iznomāto neapbūvēto, lauksaimniecībā 

izmantojamo zemes daļu “Centra mazdārziņi”, Augstkalnes pagasts, Tērvetes novads, /kadastra 

apzīmējums/, 0,05 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 nekā 7 euro gadā, neieskaitot PVN, ievērojot Tautsaimniecības un attīstības 

komitejas 2020. gada 23. janvāra lēmumu, atklāti vārdiski balsojot: PAR – 7 (D. Reinika, A. 

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

ATTURAS – nav, NOLEMJ: 

 

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

Tērvetes novada pašvaldībai piekritīgās zemes vienības daļas “Centra mazdārziņi”, Augstkalnes 

pagasts, Tērvetes novads, /kadastra numurs/, 0,05 ha platībā, nomu no 01.01.2020, nosakot: 

1.1.  zemes izmantošanas mērķi – personīgā palīgsaimniecība - mazdārziņš; 

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

kā 7 euro; 

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

2. Uzdot Tērvetes novada Attīstības nodaļas nekustamo īpašumu speciālistei Andrai 

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

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

sagatavošanu. 

3. Pilnvarot Tērvetes novada pašvaldības izpilddirektoru Māri Berlandu noslēgt lēmumam 

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

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

4. 10 (desmit) darba dienu laikā pēc tam, kad 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 
 

 

2020. gada 30. janvārī                                                                                       Nr. 14 

                                                                                                          (protokols Nr. 3, 14. §) 

 

Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu, nekustamā īpašuma „Audruves” 

sadalīšanu, nosaukuma un lietošanas mērķa piešķiršanu 

 

Tērvetes novada dome ir izskatījusi Tērvetes novada domes Attīstības nodaļas sagatavoto 

lēmuma projektu par izstrādātā zemes ierīcības projekta apstiprināšanu, nekustamā īpašuma 

„Audruves”, Bukaišu pagasts, Tērvetes novads, /kadastra numurs/, sadalīšanu, nosaukuma un 

lietošanas mērķu piešķiršanu sadalītajiem zemes gabaliem.  

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

dome konstatēja: 

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

pieder /Uzvārds/ zemnieku saimniecībai /Nosaukums/ un sastāv no vienas zemes vienības ar 

kopējo platību 12,0 ha.  

/Uzvārds/ zemnieku saimniecībai /Nosaukums/ īpašuma tiesības uz nekustamo īpašumu 

„Audruves”, Bukaišu pagasts, Tērvetes novads, reģistrētas Bukaišu pagasta /zemesgrāmatas 

nodalījuma numurs/.  

Nekustamā īpašuma „Audruves” īpašniece /Uzvārds/ zemnieku saimniecība vēlas sadalīt 

nekustamā īpašuma sastāvā ietilpstošo zemes vienību ar /kadastra apzīmējums/ divās daļās 

atbilstoši izstrādātajam zemes ierīcības projektam. 

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

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

Zemes ierīcības projekts paredz sadalīt nekustamā īpašuma „Audruves”, Bukaišu pagasts, 

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

1 – 0,7 ha platībā un Nr.2 – 11,3 ha  platībā un konkretizē nekustamā īpašuma apgrūtinājumus. 

Zemes ierīcības projektā paredzētie pasākumi atbilst Tērvetes novada teritorijas plānojumam.  

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

piešķirt jaunu nosaukumu – „Kārkli”, Bukaišu pagasts, Tērvetes novads, bet zemes vienībai Nr. 

1 /kadastra apzīmējums/  atstāt iepriekšējo nosaukumu un adresi – “Audruves”, Bukaišu pagasts, 

Tērvetes novads. 

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

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

ja nepieciešams, izdod administratīvo aktu par adreses vai nosaukuma piešķiršanu, ja pēc zemes 
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ierīcības darbiem paredzēts izveidot jaunu adresācijas objektu un nekustamā īpašuma lietošanas 

mērķu noteikšanu vai maiņu. 

    Ņemot vērā augstāk minētos lietas faktiskos apstākļus un šim protokolam pievienoto 

zemes ierīcības projekta lietu (pielikums pie lēmuma) pamatojoties uz Zemes ierīcības likuma 

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

„Zemes ierīcības projekta izstrādes noteikumi” 26. un 28. punktu un LR MK 20.06.2006. 

noteikumiem Nr. 496 „Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā 

īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība”, ievērojot Tautsaimniecības un 

attīstības komitejas 2020. gada 23. janvāra lēmumu, Tērvetes novada dome, atklāti vārdiski 

balsojot: PAR - 6 (D. Reinika, A. Bruss, I. Krūmiņa, L. Karloviča, A. Miķelsons, I. Vēveris), 

PRET - nav, ATTURAS - nav, Madarai Dargužai saskaņā ar likumu  ”Par interešu konflikta 

novēršanu valsts amatpersonu darbībā” balsojumā nepiedaloties, NOLEMJ: 

 

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

nekustamā īpašuma „Audruves”, Bukaišu pagasts, Tērvetes novads, zemes vienību ar /kadastra 

apzīmējums/ divās atsevišķās zemes vienībās: Nr. 1, /kadastra apzīmējums/, 0,7 ha platībā un 

Nr. 2, /kadastra apzīmējums/, 11,3 ha platībā. 

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

novads, sekojošus nosaukumus, adreses, un lietošanas mērķus: 

2.1. paliekošajai zemes vienības daļai Nr. 1 ar /kadastra apzīmējums/, kopējā platība 0,7 ha, 

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

tās platībā (0,7 ha) noteikt nekustamā īpašuma lietošanas mērķi – zeme, uz kuras galvenā 

saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība (NĪLM kods 0101);  

2.2. atdalītajai zemes vienībai Nr. 2 ar /kadastra apzīmējums/, kopējā platība 11,3 ha, piešķirt 

jaunu nosaukumu – „Kārkli”, Bukaišu pagasts, Tērvetes novads, un visā tās platībā (11,3 ha) 

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

lauksaimniecība (NĪLM kods - 0101). 

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

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

 

 

Domes priekšsēdētāja                                                                                 D. Reinika 
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LATVIJAS REPUBLIKA 
TĒRVETES NOVADA DOME 

Reģ.Nr.90001465562 

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

e-pasts: tervetesnd@tervetesnd.lv 
 

 

TĒRVETES NOVADA TĒRVETES PAGASTĀ 

 

LĒMUMS 
 

 

2020. gada 30. janvārī                                                                                       Nr. 16 

                                                                                                          (protokols Nr. 3, 16. §) 

 

Par adreses piešķiršanu 

 

Tērvetes novada dome, izskatot Tērvetes novada domes Tautsaimniecības un attīstības 

komitejas iesniegto lēmuma projektu par adreses piešķiršanu jaunbūvēm, konstatēja: 

Tērvetes novada dome ir saņēmusi Akciju sabiedrības “AGROFIRMA TĒRVETE”, 

/reģistrācijas numurs/, iesniegumu ar lūgumu piešķirt adreses zemes vienībai ar nosaukumu 

“Palienas”, Tērvetes pagasts, Tērvetes novads, /kadastra apzīmējums/, un uz tās atrodošām jauni 

izbūvētām ēkām ar /kadastra apzīmējums/ , /kadastra apzīmējums/ un /kadastra apzīmējums/.  

Atbilstoši Adrešu reģistra datiem, adreses zemes vienībai ar /kadastra apzīmējums/  un uz tās 

atrodošām jauni izbūvētām ēkām ar /kadastra apzīmējums/, /kadastra apzīmējums/ un /kadastra 

apzīmējums/  nav piešķirtas. 

Saskaņā ar LR MK 2015. gada 8. decembra noteikumu Nr. 698 “Adresācijas noteikumi”, 

turpmāk tekstā – Noteikumi, 2.8. un 2.9. punkta nosacījumiem, apbūvei paredzēta zemes vienība 

un dzīvošanai, saimnieciskai, administratīvai vai publiskai darbībai paredzēta ēka ir adresācijas 

objekti, kam ir piešķirama adrese. 

Saskaņā ar Noteikumu 9. punktu, pašvaldības dome, izvērtējot konkrēto situāciju, ir tiesīga 

piešķirt adresi, ja adrese adresācijas objektam nav piešķirta, un mainīt, likvidēt vai precizēt 

adreses pieraksta formu, ja reģistrētā adrese neatbilst šajos noteikumos minētajām prasībām. 

Saskaņā ar Noteikumu 12.1. punkta nosacījumiem, apbūvei paredzētai zemes vienībai un 

pirmajai ēkai, kas tiek būvēta vai ir uzbūvēta uz apbūvei paredzētas zemes vienības, un ar to 

funkcionāli saistītajām ēkām piešķir vienu adresi. 

Ievērojot īpašumam piešķirto nosaukumu, zemes vienībai ar /kadastra apzīmējums/  un uz 

tās atrodošām jauni izbūvētām ēkām ar /kadastra apzīmējums/, /kadastra apzīmējums/ un 

/kadastra apzīmējums/  ir piešķirama adrese “Palienas”, Tērvetes pagasts, Tērvetes novads. 

Pēc norādītā, papildus pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21. panta pirmās daļas 27. 

punktu, ievērojot Tautsaimniecības un attīstības komitejas 2020. gada 23. janvāra lēmumu, 

atklāti vārdiski balsojot: PAR - 7 (D. Reinika, A. Bruss, I. Krūmiņa, L. Karloviča, M. Darguža, 

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



58 

 

 

1. Piešķirt apbūvei paredzētajai zemes vienībai “Palienas”, Tērvetes pagasts, Tērvetes 

novads, /kadastra apzīmējums/, un uz tās atrodošām jauni izbūvētām ēkām ar /kadastra 

apzīmējums/, /kadastra apzīmējums/ un /kadastra apzīmējums/ adresi „Palienas”, Tērvetes 

pagasts, Tērvetes novads.  

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

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

Domes priekšsēdētāja                                                                                 D. Reinika 
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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 
 

 

2020. gada 30. janvārī                                                                                       Nr. 17 

                                                                                                          (protokols Nr. 3, 17. §) 

 

Par deklarētās dzīvesvietas anulēšanu 

 

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

Uzvārds/ deklarēto dzīvesvietu nekustamajā īpašumā „Lejasstēguļi”, Tērvetes pagasts, Tērvetes 

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

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

apstākļus tika konstatēts: 

2019. gada 17. decembrī Tērvetes novada dome ir saņēmusi nekustamā īpašuma 

„Lejasstēguļi”, Tērvetes pagasts, Tērvetes novads, īpašnieka iesniegumu ar lūgumu anulēt ziņas 

par /Vārds Uzvārds/ deklarēto dzīvesvietu adresē „Lejasstēguļi”, Tērvetes pagasts, Tērvetes 

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

minētajā adresē. 

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

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

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

tiesisks pamats deklarēt dzīvesvietu attiecīgajā  adresē. 

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

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

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

dzīvesvietas deklarētājam un uzaicina viņu sniegt paskaidrojumu. 

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

informēts par nekustamā īpašuma „Lejasstēguļi”, Tērvetes pagasts, Tērvetes novads, īpašnieka 

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

iesniegtu dokumentus, kas apliecina tiesisko pamatu dzīvot deklarētajā dzīvesvietā, nosūtot 

vēstuli uz viņa deklarēto dzīvesvietu. 

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

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

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

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

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

deklarēto dzīvesvietu” 2. un 3. punktu, iestāde personas deklarācijā sniegtās ziņas par deklarēto 
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dzīvesvietu anulē, pamatojoties uz iestādes rīcībā esošajiem dokumentiem, pēc šo ziņu 

pārbaudes normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā un motivēta lēmuma pieņemšanas par 

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

dokumentus, kas apliecina citu tiesisko pamatu dzīvot deklarētajā dzīvesvietā. 

Noteiktajā termiņā nekādus dokumentus, kas apliecinātu tiesisko pamatu dzīvot deklarētajā 

dzīvesvietā vai paskaidrojumus /Vārds Uzvārds/ nav sniedzis.  

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

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

dzīvesvietā. 

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

nepieder nekustamais īpašums „Lejasstēguļi”, Tērvetes pagasts, Tērvetes novads, kā arī nav 

konstatēti apstākļi, ka attiecībā uz minētā nekustamā īpašuma lietošanu būtu noslēgts īres vai 

nomas līgums, vai arī šā īpašuma lietošanas tiesības viņš būtu ieguvusi uz laulības, radniecības, 

svainības vai cita likumiska vai līgumiska pamata, kā arī /Vārds Uzvārds/ faktiski minētajā 

īpašumā nedzīvo, ziņas par /Vārds Uzvārds/ deklarēto dzīvesvietu adresē „Lejasstēguļi”, 

Tērvetes pagasts, Tērvetes novads, ir anulējamas. Pēc Iedzīvotāju reģistra datiem /Vārds 

Uzvārds/ citu dzīvesvietu nav deklarējis.  

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

pirmās daļas 2. punktu, ievērojot Tautsaimniecības un attīstības komitejas 2020. gada 23. 

janvāra lēmumu, atklāti vārdiski balsojot: PAR - 7 (D. Reinika, A. Bruss, I. Krūmiņa, L. 

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

novada dome NOLEMJ: 

 

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

„Lejasstēguļi”, Tērvetes pagasts, Tērvetes novads. 

2. Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas brīdi. Lēmumu var pārsūdzēt viena mēneša laikā 

no tā spēkā stāšanās brīža Administratīvās rajona tiesas Jelgavas tiesu namā Atmodas ielā 19, 

Jelgava, LV-3007. 

 
 

Domes priekšsēdētāja                                                                                 D. Reinika 
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LATVIJAS REPUBLIKA 
TĒRVETES NOVADA DOME 

Reģ.Nr.90001465562 

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

e-pasts: tervetesnd@tervetesnd.lv 
 

 

TĒRVETES NOVADA TĒRVETES PAGASTĀ 

 

LĒMUMS 
 

 

2020. gada 30. janvārī                                                                                       Nr. 18 

                                                                                                          (protokols Nr. 3, 18. §) 

 

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

piešķiršanu 

 

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

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

lietošanas mērķa piešķiršanu. 

Izskatot iepriekš minēto ierosinājumu, Tērvetes novada dome konstatēja: 

Nekustamais īpašums „Mežaiņi”, Bukaišu pagasts, Tērvetes novads, pieder /Vārds Uzvārds/ 

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

apzīmējums/  ar to kopējo platību 45,0 ha. /Vārds Uzvārds/  īpašuma tiesības uz nekustamo 

īpašumu „Mežaiņi”, Bukaišu pagasts, Tērvetes novads, reģistrētas Bukaišu pagasta 

/zemesgrāmatas nodalījuma numurs/. 

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

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

apzīmējums/, kopplatībā 13,3 ha, piešķirt tai jaunu nosaukumu un zemes lietošanas mērķi. 

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

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

apzīmējums/  atdalīšanai no nekustamā īpašuma „Mežaiņi” nav nepieciešama. 

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

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

496 „Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas 

mērķu noteikšanas un maiņas kārtība”, Tautsaimniecības un attīstības komitejas 2020. gada 23. 

janvāra lēmumu, atklāti vārdiski balsojot: PAR - 7 (D. Reinika, A. Bruss, I. Krūmiņa, L. 

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

dome NOLEMJ: 

 

1. Atdalīt no nekustamā īpašuma „Mežaiņi”, Bukaišu pagasts, Tērvetes novads, /kadastra 

numurs/, visu zemes vienību ar /kadastra apzīmējums/ – 13,3 ha platībā. 

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

numurs/, atdalāmajai zemes vienībai ar /kadastra apzīmējums/, piešķirt jaunu nosaukumu – 
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„Gulbji”, Bukaišu  pagasts, Tērvetes novads, un visā tās platībā (13,3 ha) noteikt nekustamā 

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

(NĪLM kods – 0101).           

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

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

 

 
 

Domes priekšsēdētāja                                                                                 D. Reinika 
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LATVIJAS REPUBLIKA 
TĒRVETES NOVADA DOME 

Reģ.Nr.90001465562 

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

e-pasts: tervetesnd@tervetesnd.lv 
 

 

TĒRVETES NOVADA TĒRVETES PAGASTĀ 

 

LĒMUMS 
 

 

2020. gada 30. janvārī                                                                                       Nr. 19 

                                                                                                          (protokols Nr. 3, 19. §) 

 

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

nosaukuma un lietošanas mērķa piešķiršanu 

 

Tērvetes novada dome ir izskatījusi Tērvetes novada domes Attīstības nodaļas sagatavoto 

lēmuma projektu par izstrādātā zemes ierīcības projekta apstiprināšanu, nekustamā īpašuma 

„Mežaiņi”, Bukaišu pagasts, Tērvetes novads, /kadastra numurs/, sadalīšanu, nosaukuma un 

lietošanas mērķu piešķiršanu sadalītajiem zemes gabaliem.  

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

dome konstatēja: 

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

pieder /Vārds Uzvārds/ un sastāv no trīs zemes vienībām ar kopējo platību 45,0 ha.  

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

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

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

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

zemes ierīcības projektam. 

    Zemes ierīcības projektu ir izstrādājis SIA „Dobeles Mērnieks” sertificēts zemes mērnieks 

Igors Lepets, sertifikāta Nr. AA000000013, atbilstoši normatīvo aktu nosacījumiem.  

Zemes ierīcības projekts paredz sadalīt nekustamā īpašuma „Mežaiņi”, Bukaišu pagasts, 

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

1 – 21,9 ha platībā un Nr.2 – 7,5 ha platībā un konkretizē nekustamā īpašuma apgrūtinājumus. 

Zemes ierīcības projektā paredzētie pasākumi atbilst Tērvetes novada teritorijas plānojumam.  

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

piešķirt jaunu nosaukumu – „Gulbji”, Bukaišu pagasts, Tērvetes novads, bet zemes vienībai Nr. 

1 /kadastra apzīmējums/ atstāt iepriekšējo nosaukumu un adresi – “Mežaiņi”, Bukaišu pagasts, 

Tērvetes novads. 

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

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

ja nepieciešams, izdod administratīvo aktu par adreses vai nosaukuma piešķiršanu, ja pēc zemes 
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ierīcības darbiem paredzēts izveidot jaunu adresācijas objektu un nekustamā īpašuma lietošanas 

mērķu noteikšanu vai maiņu. 

    Ņemot vērā augstāk minētos lietas faktiskos apstākļus un šim protokolam pievienoto zemes 

ierīcības projekta lietu (pielikums pie lēmuma), pamatojoties uz Zemes ierīcības likuma 5., 8. un 

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

ierīcības projekta izstrādes noteikumi” 26. un 28. punktu un LR MK 20.06.2006. noteikumiem 

Nr. 496 „Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas 

mērķu noteikšanas un maiņas kārtība”, ievērojot Tautsaimniecības un attīstības komitejas 2020. 

gada 23. janvāra lēmumu, Tērvetes novada dome, atklāti vārdiski balsojot: PAR - 7 (D. Reinika, 

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

ATTURAS - nav, NOLEMJ: 

 

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

nekustamā īpašuma „Mežaiņi”, Bukaišu pagasts, Tērvetes novads, zemes vienību ar /kadastra 

apzīmējums/  divās atsevišķās zemes vienībās: Nr. 1, /kadastra apzīmējums/, 21,9 ha platībā un 

Nr. 2, /kadastra apzīmējums/, 7,5 ha platībā. 

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

novads, sekojošus nosaukumus, adreses, un lietošanas mērķus: 

2.1. paliekošajai zemes vienības daļai Nr. 1 ar /kadastra apzīmējums/, kopējā platība 21,9 ha, 

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

tās platībā (21,9 ha) noteikt nekustamā īpašuma lietošanas mērķi – zeme, uz kuras galvenā 

saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība (NĪLM kods 0101);  

2.2. atdalītajai zemes vienībai Nr. 2 ar /kadastra apzīmējums/, kopējā platība 7,5 ha, piešķirt 

jaunu nosaukumu – „Gulbji”, Bukaišu pagasts, Tērvetes novads, un visā tās platībā (7,5 ha) 

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

lauksaimniecība (NĪLM kods - 0101). 

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

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

 
 

Domes priekšsēdētāja                                                                                 D. Reinika 
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LATVIJAS REPUBLIKA 
TĒRVETES NOVADA DOME 

Reģ.Nr.90001465562 

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

e-pasts: tervetesnd@tervetesnd.lv 
 

 

TĒRVETES NOVADA TĒRVETES PAGASTĀ 

 

LĒMUMS 
 

 

2020. gada 30. janvārī                                                                                       Nr. 20 

                                                                                                          (protokols Nr. 3, 30. §) 

 

Par dzīvokļa īpašuma “Vālodzītes” - 3 atsavināšanu 

 

 

     Tērvetes novada dome ir izskatījusi /Vārds Uzvārds/ 2019. gada 30. maija iesniegumu ar 

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

- 3, 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. 3, “Vālodzītes”, Tērvetes pagasts, Tērvetes novads, sastāvošu no vienistabas 

dzīvokļa ar kopējo platību 31,0 m2, un pie dzīvokļa īpašuma piederošām 3100/25830  kopīpašuma 

domājamām daļām no daudzdzīvokļu mājas /kadastra apzīmējums/, garāžas /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, “Vālodzītes”, 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. 3, “Vālodzītes”, Tērvetes pagasts, Tērvetes novads, tirgus cena, saskaņā 

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

īpašumu vērtētājs Diāna Štāle, profesionālās kvalifikācijas sertifikāts Nr. 71, ir noteikta 1500,00 

EUR (viens tūkstotis pieci simti euro 00 centi) apmērā, bet aktuālā kadastrālā vērtība ir 596,00 

EUR (pieci simti  deviņdesmit seši    euro 00 centi) apmērā. 

     Ņemot vērā norādītos 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, Finanšu komitejas 2020. gada 23. janvāra 

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

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

NOLEMJ: 
 

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

Nr. 3, “Vālodzītes”, Tērvetes pagasts, Tērvetes novads, pārdodot to par cenu 1500,00 EUR (viens 

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

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

 

2020. gada 30. janvārī                                                                                       Nr. 21 

                                                                                                          (protokols Nr. 3, 31. §) 

 

Par dzīvokļa īpašuma “Vālodzītes” - 2 atsavināšanu 

 

 

     Tērvetes novada dome ir izskatījusi /Vārds Uzvārds/ 2019. gada 15. augusta iesniegumu ar 

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

- 2, Tērvetes pagasts, Tērvetes novads. 

     Izskatot augstāk minēto ierosinājumu, Tērvetes novada dome konstatēja: 

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

dzīvokļa īpašumu Nr. 2, “Vālodzītes”, Tērvetes pagasts, Tērvetes novads, sastāvošu no četru 

istabu dzīvokļa ar kopējo platību 83,3 m2, un pie dzīvokļa īpašuma piederošām 8330/25830  

kopīpašuma domājamām daļām  no daudzdzīvokļu mājas /kadastra apzīmējums/, garāžas 

/kadastra apzīmējums/ un zemes gabala /kadastra apzīmējums/. 

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

gadījumos valsts vai pašvaldības nekustamā īpašuma atsavināšanu var ierosināt īrnieks vai viņa 

ģimenes loceklis, ja viņš vēlas nopirkt dzīvojamo māju, tās domājamo daļu vai dzīvokļa īpašumu 

Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 45. pantā noteiktajā kārtībā. 

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

dzīvokļa īpašuma Nr. 2, “Vālodzītes”, 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. 2, “Vālodzītes”, 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 4400,00 

EUR (četri tūkstoši četri simti euro 00 centi) apmērā, bet aktuālā kadastrālā vērtība ir 1440,00 

EUR (viens tūkstotis četri simti  četrdesmit    euro 00 centi) apmērā. 

Ņemot vērā norādītos 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, Finanšu komitejas 2020. gada 23. janvāra 

lēmuma projektu, Tērvetes novada dome, atklāti vārdiski balsojot: PAR - 7 (D. Reinika, A. Bruss, 

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

NOLEMJ: 

 

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

Nr. 2, “Vālodzītes”, Tērvetes pagasts, Tērvetes novads, pārdodot to par cenu 4400,00 EUR (četri 

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

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

 

2020. gada 30. janvārī                                                                                       Nr. 22 

                                                                                                          (protokols Nr. 3, 32. §) 

 

Par dzīvokļa īpašuma “Vīnkalni” - 5 atsavināšanu 

 

 

        Tērvetes novada dome ir izskatījusi /Vārds Uzvārds/ 2019. gada 09. septembra iesniegumu 

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

-5, 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. 5, “Vīnkalni”, Augstkalne, Augstkalnes pagasts, Tērvetes novads, sastāvošu 

no divu istabu dzīvokļa ar kopējo platību 60,4 m2, un pie dzīvokļa īpašuma piederošām 604/2663 

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. 5, “Vīnkalni”, 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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2020. gada 13. janvārī ir noslēgta Vienošanās starp pilngadīgajiem /Vārds Uzvārds/ ģimenes 

locekļiem, par izīrēta dzīvokļa iegūšanu īpašumā, saskaņā ar kuru dzīvokli īpašumā ir tiesības 

iegūt /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. 5, “Vīnkalni”, 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 1800,00 EUR (viens tūkstotis astoņi simti euro 00 centi) apmērā, bet aktuālā 

kadastrālā vērtība ir 638,00 EUR (seši simti  trīsdesmit astoņi  euro 00 centi) apmērā. 

Ņemot vērā norādītos 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, Finanšu komitejas 2020. gada 23. janvāra 

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

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

NOLEMJ: 
 

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

Nr. 5, “Vīnkalni”, Augstkalne, Augstkalnes 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. martam 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 
 

 

2020. gada 30. janvārī                                                                                       Nr. 23 

                                                                                                          (protokols Nr. 3, 42. §) 

 

Par nekustamā īpašuma „Pūliņi” atsavināšanu 

 

         

Tērvetes novada dome ir izskatījusi Tērvetes novada domes Finanšu komitejas iesniegto 

lēmuma projektu par Tērvetes novada pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma „Pūliņi”, 

Kroņauce, Tērvetes pagasts, Tērvetes novads, /kadastra numurs/, atsavināšanu. 

Izskatot iesniegto lēmuma projektu, Tērvetes novada dome konstatēja: 

Saskaņā ar Zemgales rajona tiesas zemesgrāmatu nodaļas tiesneša lēmumu, Tērvetes novada 

pašvaldībai ir nostiprinātas īpašuma tiesības uz nekustamo īpašumu „Pūliņi”, Kroņauce, 

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

ar kopīgo platību 0,3718 ha, par ko Tērvetes pagasta zemesgrāmatā atvērts /nodalījuma numurs/ 

un izsniegta Zemesgrāmatu apliecība. 

Pašreiz nekustamais īpašums „Pūliņi”, Kroņauce,  Tērvetes pagasts, Tērvetes novads, saskaņā 

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

Uz zemes vienības „Pūliņi”, Kroņauce, Tērvetes pagasts, Tērvetes novads, ar /kadastra 

apzīmējums/, atrodas /Vārds Uzvārds/ piederoši divi ēku (būvju) īpašumi, kuri reģistrēti  

Tērvetes pagasta zemesgrāmatas nodalījumos -  /nodalījuma numurs/ ir reģistrēts ēku (būvju) 

nekustamais īpašums „Jaunpūliņi”, Tērvetes  pagasts, Tērvetes novads, /kadastra numurs/, kas 

sastāv no ½ dzīvojamās ēkas ar /kadastra apzīmējums/, un  nodalījuma numurs/ ir reģistrēts 

nekustamais ēku (būvju) īpašums “Pūliņi”, Tērvetes pagasts, Tērvetes novads, /kadastra 

numurs/, kas sastāv no vienas saimniecības ēkas ar /kadastra apzīmējums/. 

2019. gada 25. aprīlī Tērvetes novada dome ir saņēmusi /Vārds Uzvārds/ ierosinājumu 

atsavināt Tērvetes novada pašvaldībai piederošo nekustamo īpašumu „Pūliņi”, Tērvetes pagasts, 

Tērvetes novads, izsakot vēlmi nopirkt šo nekustamo īpašumu. 

Saskaņā Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas sertifikātu 

izmantošanas pabeigšanas likuma 25. panta ceturtās daļas noteikumiem, zeme tiek atsavināts 

Publiskas personas mantas atsavināšanas likumā noteiktā kārtībā. 

Saskaņā Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 4. panta ceturtās daļas 3. punkta 

noteikumiem, pašvaldības nekustamā īpašuma atsavināšanu var ierosināt zemesgrāmatā 

ierakstītas ēkas (būves) īpašnieks vai visi kopīpašnieki, ja viņi vēlas nopirkt zemesgabalu, uz 
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kura atrodas ēka (būve), vai zemesgabalu, uz kura atrodas ēka (būve), un zemes starpgabalu, kas 

pieguļ šai zemei. 

Vadoties no augstāk norādītajiem apstākļiem /Vārds Uzvārds/  ir tiesības ierosināt nekustamā 

īpašuma „Pūliņi”, Kroņauce, Tērvetes pagasts, Tērvetes novads, atsavināšanu. 

 Ņemot vērā apstākli, ka norādītais zemes gabals nav nepieciešams pašvaldības pastāvīgo 

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

pašvaldības rīcība ir atzīstama augstāk minētā nekustamā īpašuma atsavināšana.  

Saskaņā ar Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 44. panta ceturto daļu, publiskai 

personai piederošu zemesgabalu, uz kura atrodas citai personai (kopīpašniekiem) piederošas 

ēkas (būves), var pārdot tikai ēkas (būves) īpašniekam (visiem kopīpašniekiem proporcionāli 

viņu kopīpašuma daļām). 

Saskaņā ar Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 37. panta pirmās daļas 4. punktu, 

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

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

cenu, ko nosaka atbilstoši Standartizācijas likumā paredzētajā kārtībā apstiprinātajiem Latvijas 

īpašuma vērtēšanas standartiem. 

Saskaņā ar zemes gabala “Pūliņi”, Kroņauce, Tērvetes pagasts, Tērvetes novads, 2020. gada 

23. janvārī veikto tirgus novērtējumu, ko atbilstoši Standartizācijas likumā paredzētajā kārtībā 

apstiprinātajiem Latvijas īpašuma vērtēšanas standartiem veicis SIA “INTERBALTIJA” 

vērtēšanas servisa  sertificēts nekustamo īpašumu vērtētājs Arnis Zeilis, profesionālās 

kvalifikācijas sertifikāts Nr. 23, tā tirgus vērtība ir noteikta 2 100,00 EUR (divi tūkstoši viens 

simts euro 00 centi) apmērā.  

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

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

izmantošanas pabeigšanas likums, atsavināmā apbūvētā zemesgabala nosacītā cena nedrīkst būt 

zemāka par zemāko no šādām vērtībām: attiecīgā zemesgabala kadastrālo vērtību vai attiecīgā 

zemesgabala kadastrālo vērtību 2007. gada 31. decembrī. 

Saskaņā ar  LR Valsts zemes dienesta Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas 

sistēmā norādītiem datiem nekustamā īpašuma „Pūliņi”, Tērvetes pagasts, Tērvetes novads, 

aktuālā kadastrālā vērtība 2020. gadā ir 781,00 EUR (septiņi simti astoņdesmit viens euro 00 

centi). 

Saskaņā ar  LR Valsts zemes dienesta Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas 

sistēmas datiem,  nekustamā īpašuma „Pūliņi”, Kroņauce, Tērvetes pagasts, Tērvetes novads, 

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

Ievērojot norādīto nekustamais īpašums „Pūliņi”, Kroņauce, Tērvetes pagasts, Tērvetes 

novads, atsavināms par cenu 2 100,00 EUR (divi tūkstoši viens simts euro 00 centi) apmērā. 

Ņemot vērā iepriekš norādīto un pamatojoties uz Publiskas personas mantas atsavināšanas 

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

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

noteikumiem Nr. 109 „Kārtība, kādā atsavināma publiskas personas manta”, ievērojot 2020. 

gada 27. janvāra Finanšu komitejas lēmumu, Tērvetes novada dome, atklāti vārdiski balsojot: 

PAR - 7 (D. Reinika, A. Bruss, I. Krūmiņa, L. Karloviča, M. Darguža, A. Miķelsons, I. Vēveris), 

PRET - nav, ATTURAS - nav, NOLEMJ: 

 

1. Nodot atsavināšanai Tērvetes novada pašvaldībai piederošo nekustamo īpašumu 

„Pūliņi”, Kroņauce, Tērvetes pagasts, Tērvetes novads, /kadastra numurs/, pārdodot to par 

nosacīto cenu 2 100 EUR (divi tūkstoši viens simts euro 00 centi) /Vārds Uzvārds/, /personas 

kods/. 

http://pro.nais.lv/naiser/text.cfm?Ref=0103012002103132796&Req=0103012002103132796&Key=0103011998101432772&Hash=
http://pro.nais.lv/naiser/text.cfm?Ref=0103012002103132796&Req=0103012002103132796&Key=0103011998101432772&Hash=
http://pro.nais.lv/naiser/text.cfm?Ref=0103012002103132796&Req=0103012002103132796&Key=0103012005061632779&Hash=
http://pro.nais.lv/naiser/text.cfm?Ref=0103012002103132796&Req=0103012002103132796&Key=0103012005061632779&Hash=
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2. Noteikt, ka šis lēmums zaudē spēku, ja /Vārds Uzvārds/ četru mēnešu laikā pēc šī 

lēmuma saņemšanas dienas nav noslēgusi pirkuma līgumu ar Tērvetes novada domi saskaņā ar 

normatīvo aktu un šī lēmuma 1. punkta noteikumiem. 

3. Lēmumu var pārsūdzēt Administratīvās rajona tiesas Jelgavas tiesu namā (pasta adrese: 

Atmodas iela 19, Jelgava, LV-3007) viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas. 

 

 

Domes priekšsēdētāja                                                                                 D. Reinika 
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APSTIPRINĀTI 

ar Tērvetes novada domes 

2020. gada 30. janvāra sēdes 

lēmumu (prot. Nr. 3, 20. §) 

 

 

Tērvetes novada pašvaldības nekustamā īpašuma  

„Kauliņi”, Augstkalnes pagasts, Tērvetes novads, 

IZSOLES NOTEIKUMI 

 

1. Vispārīgie noteikumi 

 

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

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

valsts un pašvaldības mantas atsavināšanas veikšanu, prasībām. 

1.2. Noteikumi nosaka Tērvetes novada pašvaldības nekustamā īpašuma „Kauliņi”, 

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

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

1.3. Nekustamā īpašuma atsavināšanas veids – otrā mutiskā izsole ar augšupejošu soli. 

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

„Zelmeņi”, Zelmeņi, Tērvetes pagasts, Tērvetes novads, 2020. gada 12. marta plkst. 

14.00. 
1.5. Izsolē var piedalīties jebkura rīcībspējīga fiziska vai juridiska persona, kas Noteikumu 

noteiktajā kārtībā ir reģistrējusies kā izsoles dalībnieks. 

 

2. Informācija par izsoles priekšmetu 

 

2.1. Izsoles priekšmets – nekustamais īpašums „Kauliņi”, Augstkalnes pagasts, Tērvetes 

novads, kadastra numurs 4644 005 0376, sastāvošs no vienas zemes vienības ar kadastra 

apzīmējumu  4644 005 0376, platība 0,88 ha, tai skaitā lauksaimniecībā izmantojamā zeme 

0,76 ha, meži 0,12 ha.. 

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

2.3. Nosacītā sākumcena – 3700,00 EUR (trīs tūkstoši septiņi simti 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 10. februāra līdz 2020. 

gada 11. marta 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; 
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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” 28.1 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 „Kauliņi”, Augstkalnes pagasts. 

 

 

4. Izsoles norises procedūra 
 

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

pielaišanu izsoles vietā izlemj izsoles komisijas priekšsēdētājs. 

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

Noteikumi, nosaka izsoles komisijas priekšsēdētājs. Nepakļaušanās izsoles komisijas 

priekšsēdētāja rīkojumiem var būt par iemeslu izsoles pārtraukšanai. 

4.3. Pirms izsoles sākšanās izsoles dalībnieki parakstās par iepazīšanos ar Noteikumiem. 

4.4. Izsoles dalībnieku vairāksolīšana notiek izsoles dalībnieku reģistrācijas saraksta 

kārtībā. 

4.5. Izsoles solis ir noteikts 100 EUR apmērā. 

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

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

atzīmēšana ir jāturpina, kamēr izsoles dalībnieks to paaugstina. 

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

dalībnieku reģistrācijas sarakstā jāapstiprina sava pēdējā solītā cena. 

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

cenu. 

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

atrēķinot naudā iemaksāto nodrošinājumu, nomaksu. 

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

dienas ir jāparaksta pirkuma līgums.  
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4.11. Nokavējot Noteikumos noteikto samaksas termiņu, atsakoties no nosolītā nekustamā 

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

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

nosacījumiem, izsoles uzvarētājs zaudē iemaksāto drošības naudu un tiesības uz nosolītā 

īpašuma izpirkšanu. 

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

iemaksātā drošības nauda tiek atmaksāta 7 (septiņu) dienu laikā no izsoles norises dienas. 

 

 

5. Izsoles dalībnieku tiesības un pienākumi 

 

5.1. Izsoles dalībniekam rūpīgi jāiepazīstas ar Noteikumos ietvertajiem norādījumiem un 

jāievēro Noteikumos ietvertās prasības. 

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

ievērot visus Noteikumos minētos nosacījumus un akceptē tā noteikumus. 

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

rezultātus un gaitu. 

 

Ar izsoles noteikumiem iepazinos ______________________________________ 

 

                                                       

_______________________________________ 
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APSTIPRINĀTI 

ar Tērvetes novada domes 

2020. gada 30. janvāra sēdes 

lēmumu (prot. Nr. 3,24.§) 

 

 

LĪGUMS Nr. __________  

 

Tērvetē,         2020. gada __. janvārī 

 

Tērvetes novada dome, reģ.nr. 90001465562, turpmāk  tekstā saukta arī – 

PAŠVALDĪBA, kuras vārdā saskaņā ar Tērvetes pašvaldības nolikumu un Tērvetes novada 

domes 2020. gada ___. janvāra sēdes lēmumu Nr. ____ (prot.Nr.___), rīkojas Tērvetes 

novada domes priekšsēdētāja Dace Reinika, no vienas puses,  

un 

Dobeles novada Izglītības pārvalde, reģ. Nr. 90009147276, turpmāk tekstā saukta arī 

– PILNVAROTĀ PERSONA, kuras vārdā saskaņā ar pārvaldes nolikumu rīkojas tās 

vadītāja Aija Didrihsone, abas līguma slēdzējas puses kopā un katra atsevišķi turpmāk 

tekstā sauktas arī – Puses un Puse, pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām’’ 10. panta 

pirmo un otro daļu, Izglītības likuma 18. panta trešo daļu,   noslēdz šo līgumu (turpmāk 

tekstā – Līgums), vienojoties par sekojošo: 

 

1.  Līguma priekšmets 

Puses uz Līgumā atrunātajiem nosacījumiem apvienojas Izglītības likuma 17.panta 

trešās daļas 19., 24. un 27.punktā noteikto pašvaldības funkciju izglītības jomā izpildē. 

 

2.  Pušu tiesības un pienākumi 

2.1. Realizējot Pušu sadarbību, PILNVAROTĀ PERSONA apņemas izpildīt sekojošas 

PAŠVALDĪBAI noteiktās funkcijas izglītības jomā: 

2.1.1.sniegt informāciju un nodrošināt iespēju Tērvetes  novada pašvaldības 

izglītības iestāžu izglītojamajiem piedalīties Dobeles novada pašvaldības 

organizētajās izglītojamo mācību priekšmetu olimpiādēs, konkursos, skatēs, 

projektos un sporta sacensībās; 

2.1.2.nodrošināt Dobeles novada pašvaldības pedagoģiski medicīniskās komisijas 

darbību un pieejamību Tērvetes novada pašvaldības bērniem; 

2.1.3. organizēt Tērvetes novada pašvaldības vidējās izglītības iestāžu pedagogu 

profesionālās meistarības pilnveidi, koordinēt un nodrošināt metodisko darbu, 

piedāvājot un nodrošinot izglītības iestāžu administrācijas un pedagogu profesionālās 

meistarības un tālākizglītības kursus un seminārus, pieredzes apmaiņu. 

  2.1.4. koordinēt centralizēto eksāmenu norises procesu Tērvetes novada Augstkalnes 

vidusskolā. 

  2.1.5. Nodrošināt karjeras izglītības īstenošanu, atbalstot Augstkalnes vidusskolas un 

Annas Brigaderes pamatskolas dalību Dobeles novada Izglītības pārvaldes īstenotajā 

projektā Nr. 8.3.5.0/16/1/001 “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības 

iestādēs”. 

 

2.2. Puses līguma saistību izpildei apņemas: 

2.2.1.pēc pieprasījuma nodrošināt uzdevumu izpildei nepieciešamo informāciju vai 

dokumentāciju; 
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2.2.2. izdarot grozījumus saistošajos noteikumos vai nolikumos par PILNVAROTĀS 

PERSONAS darbību un tās funkcijām, jautājumus par uzdoto pārvaldes uzdevuma 

izpildi risināt vienojoties. 

 

3.  Pušu padotība un atbildība 

3.1.  PAŠVALDĪBA normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā nodrošina uzdoto pārvaldes 

uzdevumu izpildes pilnīgu uzraudzību. 

3.2. Puses atbild saskaņā ar spēkā esošajiem  normatīvajiem aktiem pilnā apmērā par savu 

līgumisko saistību izpildi. 

3.3. Ja pārvaldes uzdevumu izpildes kvalitāte neatbilst šī Līguma noteikumiem, 

PAŠVALDĪBAS amatpersona/s sastāda aktu, kurā nosaka,  kādi trūkumi jānovērš un 

kādos termiņos tas jāveic. 

 

4.  Savstarpējo norēķinu un finanšu resursu piešķiršanas, pārskatu sniegšanas 

kārtība 

4.1. PAŠVALDĪBA veic norēķinus par pārvaldes uzdevumu veikšanu atbilstoši Pušu 

iepriekš rakstveidā saskaņotam pārvaldes uzdevumu izpildes finansēšanas plānam, 

kuru Puses saskaņo līdz kārtējā gada 15.novembrim. Norēķini tiek veikti atbilstoši 

uzdoto pārvaldes uzdevumu izpildes plānam sastādītajām un Pušu saskaņotajām 

izdevumu tāmēm, pēc PILNVAROTĀS PERSONAS piestādītajiem rēķiniem, rēķinu 

apmaksu veicot 10 (desmit) darba dienu laikā pēc attiecīgā rēķina saņemšanas dienas. 

4.2. Puses vienojas, ka savstarpējie norēķini tiek veikti par periodu sākot ar 2020.gada 

1.janvāri,  pēc iepriekš saskaņotām izdevumu tāmēm.  

4.3. PILNVAROTĀS PERSONAS darbības finanšu kontrole tiek veikta normatīvajos 

aktos paredzētajā kārtībā, šajā sakarā PAŠVALDĪBAI ir tiesības pieprasīt, bet 

PILNVAROTĀJAI PERSONAI pēc šāda pieprasījuma saņemšanas ir pienākums 

nekavējoties izsniegt PAŠVALDĪBAI visu nepieciešamo finansiālo dokumentāciju un 

informāciju. Gadījumā, ja piešķirtie finanšu līdzekļi pilnībā vai daļā nav izlietoti 

atbilstoši piešķiršanas mērķiem, PILNVAROTĀ PERONA tos nekavējoties pilnībā 

vai daļā atmaksā PAŠVALDĪBAS budžetā. 

 

5.  Līguma darbības termiņš 

5.1. Līgums stājas spēkā ar tā abpusējas parakstīšanas brīdi un ir spēkā līdz 2020. gada 31. 

decembrim vai līdz uzņemto saistību pilnīgai izpildei. 

5.2. Līguma termiņš var tikt pagarināts pēc abu Pušu rakstveida vienošanās. 

PAŠVALDĪBA var atteikt līgumu pagarināt, ja līguma izpildes gaitā tiek konstatēti 

pārkāpumi un/vai šādu pagarinājumu nepieļauj spēkā esošie normatīvie akti.  

5.3. PAŠVALDĪBA var līgumu uzteikt nekavējoties, rakstiski informējot par to 

PILNVAROTO PERSONU, ja konstatē, ka: 

5.3.1. PILNVAROTĀ PERSONA rupji pārkāpusi Līguma noteikumus; 

5.3.2. pastāv svarīgi iemesli, kas neļauj turpināt līgumsaistības. 

5.4. PILNVAROTĀ PERSONA var uzteikt Līgumu, rakstiski brīdinot par to 

PAŠVALDĪBU vismaz 1 (vienu) mēnesi iepriekš tikai tādā gadījumā, ja 

PILNVAROTAI PERSONAI ir svarīgs iemesls, sedzot PAŠVALDĪBAI visus ar 

Līguma laušanu saistītos zaudējumus. 
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6.  Strīdu atrisināšana 

Strīdus un nesaskaņas, kas var rasties šī Līguma izpildes gaitā vai saistībā ar šo Līgumu, 

Puses centīsies atrisināt pārrunu ceļā. Ja Puses nevar vienoties, tad domstarpības risināmas 

tiesā saskaņā ar spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem. 

 

7.  Nepārvaramas varas apstākļi 

7.1. Puses tiek atbrīvotas no atbildības par daļēju vai pilnīgu šī Līguma saistību 

neizpildīšanu, ja tas saistīts ar nepārvaramas varas apstākļiem. 

7.2. Ar nepārvaramu varu saprot kara darbību, ugunsgrēkus, plūdus, streikus, nemierus vai 

citus apstākļus, kas nav atkarīgi no Pušu gribas, bet rada tiešu ietekmi uz līguma 

nosacījumu izpildi. 

7.3. Ja iestājas 7.2. punktā norādītie apstākļi, cietušajai Pusei 3 (trīs) darba dienu laikā no 

brīža, kad tai ir kļuvis zināms par minētajiem apstākļiem, jāinformē par to otru Pusi. 

Cietušajai Pusei rakstveidā ir jādara zināms par nepārvaramas varas apstākļiem un par 

to ietekmi uz šī Līguma saistību tālāku izpildi. Cietušajai Pusei jādara viss iespējamais, 

lai novērstu līdz minimumam nepārvaramas varas apstākļu turpmākās sekas. 

7.4. Beidzoties nepārvaramas varas apstākļu darbībai, cietušajai Pusei 3 (trīs) darba dienu 

laikā jānosūta otrai Pusei rakstveida paziņojums, kas satur šo apstākļu seku 

novērtējumu attiecībā uz turpmāko līguma saistību izpildīšanu. 

 

8. Pārējie noteikumi 

8.1. PILNVAROTAI PERSONAI nav tiesības ar šo Līgumu uzdotos pienākumus un 

tiesības deleģēt citām personām. 

8.2. Katra Puse apņemas neveikt nekādas darbības, kuras tieši vai netieši var radīt 

zaudējumus otras Puses prestižam un interesēm. 

8.3. Ja kāds no Līguma noteikumiem zaudē juridisko spēku, tad tas neietekmē citus Līguma 

noteikumus. 

8.4. Šis līgums ir sastādīts uz 3 (trīs) lapām 2 (divos) eksemplāros un izsniegts pa vienam 

katrai Pusei, katram no tiem ir vienāds juridiskais spēks. 

8.5. PAŠVALDĪBA un PILNVAROTĀ PERSONA piekrīt visiem šā līguma noteikumiem 

un apstiprina, to parakstot. 

 

Pušu juridiskās adreses, rekvizīti un paraksti: 

PAŠVALDĪBA:     

Tērvetes novada dome 

„Zelmeņi”, Tērvetes pagasts, 

Tērvetes novads, LV – 3730 

Reģ.nr. 90001465562 

PVN LV 90001465562 

A/S SEB Banka 

Kods UNLALV2X 

Konts LV98 UNLA 0006011130654 

______________________ 

Dace Reinika 

PILNVAROTĀ PERSONA: 

Dobeles novada Izglītības pārvalde 

Reģ.Nr.900009147276 

Brīvības iela 17, Dobele 

Dobeles novads, LV-3701 

Norēķinu konts: 

AS SEB Banka 

Kods UNLALV2X 

LV28UNLA0050014477694 

________________________ 

Aija Didrihsone     
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APSTIPRINĀTS 

ar Tērvetes novada domes 

2020. gada 30. janvāra sēdes 

lēmumu  (prot. Nr. 3, 26. §) 

 

 

Izdevumu tāme Tērvetes novada vispārizglītojošās skolās  

uz  2020. gada 1. janvāri/EUR/  

 
Izmaksu veids A.Brigaderes 

pamatskola ar 

pirmsskolas 

grupu 

Augstkalnes 

vidusskola ar  

pirmsskolas 

grupu 

Atalgojums                                          

EKK 1100 

139559.58 107252.32 

Sociālās apdrošināšanas maksājums  

                                                               

EKK 1200 

 

33564.08 

 

25794.18 

Komandējumi un darba braucieni   

                                                               

EKK 2100 

 

88.15 

 

231.26 

Pakalpojumu apmaksa                       

EKK 2210 

EKK 2220 

EKK 2230 

EKK 2240 

EKK 2250 

EKK 2260 

864.43 

22301.84 

3219.15 

16633.53 

413.16 

0.00 

 

554.52 

13122.00 

3377.44 

45138.22 

413.16 

209.36 

Materiālu, energoresursu iegāde, 

inventārs līdz 500 EUR                                         

EKK 2310 

EKK 2320 

EKK 2340 

EKK 2350 

EKK 2370  

 

13484.58 

0.00 

114.22 

10710.92 

3864.17 

 

20181.59 

12331.70 

73.88 

10961.69 

1877.61 

Preses abonēšana                               EKK 

2400 

238.11 258.96 

Mācību grāmatas                                

EKK 5233 

371.28 653.74 

Kopā gadā izmaksas 245 427.20 242 431.63 

Vidējais skolēnu skaits 220 198 

1 skolēna izmaksas mēnesī EUR 92.96 102.03 

  

 
Domes priekšsēdētāja                                                                                        D. Reinika 
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APSTIPRINĀTI 

ar Tērvetes novada domes 

2020. gada 30.janvāra sēdes 

lēmumu  (prot. Nr. 3, 35.§) 

 

 

Tērvetes novada pašvaldības nekustamā īpašuma  

„Jauntērvetes”, 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 

„Jauntērvetes”, 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 12. marta 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 „Jauntērvetes”, Bukaišu pagasts, 

Tērvetes novads, kadastra numurs 4656 006 0506, sastāvošs no vienas zemes vienības ar 

kadastra apzīmējumu  4656 006 0506, platība 0,0707 ha, un vienas būves (ambulances 

ēka), kadastra apzīmējums 4656 006 0506 001. 

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

2.3. Nosacītā sākumcena – 11 300,00 EUR (vienpadsmit tūkstoši trīs simti 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 10. februāra līdz  2020. 

gada 11. marta 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; 
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- attiecīgās pārvaldes institūcijas lēmums par nekustamā īpašuma iegādi, ja tāds 

nepieciešams; 

- attiecīgās institūcijas pilnvarojums, ja personu pārstāv pārstāvis, kura 

pārstāvības tiesības nav reģistrētas Uzņēmumu reģistrā.  

- ja publiskajās datubāzēs nevar iegūt informāciju par attiecīgo juridisko personu 

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

vai personālsabiedrības valsts reģistra iestādes izziņu par attiecīgo juridisko personu vai 

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

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

institūciju (amatpersonu) kompetences apjomu. 

1) 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 „Jauntērvetes”. 

 

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.  
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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. 

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 

2020. gada 30. decembra sēdes 

lēmumu (prot. Nr. 3, 36. §) 

 

 

Tērvetes novada pašvaldības nekustamā īpašuma  

„Druķi”, 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 „Druķi”, 

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 12. marta 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 „Druķi”, Bukaišu pagasts, Tērvetes novads, 

kadastra numurs 4656 006 0391, sastāvošs no vienas zemes vienības ar kadastra 

apzīmējumu  4656 006 0391, platība 0,727 ha, un uz tās atrodošām ēkām – vienas 

daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas (kadastra apzīmējums 4656 006 0391 001) un vienas 

saimniecības ēkas ( kadastra apzīmējums 4656 006 0391 002). 

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

2.3. Nosacītā sākumcena – 5 700 EUR (pieci tūkstoši septiņi simti eiro). 

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 10. februāra līdz 2020. 

gada 11. marta 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; 
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- attiecīgās pārvaldes institūcijas lēmums par nekustamā īpašuma iegādi, ja tāds 

nepieciešams; 

- attiecīgās institūcijas pilnvarojums, ja personu pārstāv pārstāvis, kura 

pārstāvības tiesības nav reģistrētas Uzņēmumu reģistrā.  

- ja publiskajās datubāzēs nevar iegūt informāciju par attiecīgo juridisko personu 

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

vai personālsabiedrības valsts reģistra iestādes izziņu par attiecīgo juridisko personu vai 

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

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

institūciju (amatpersonu) kompetences apjomu. 

2) Fiziskai personai: 

- Iesniegums par pieteikšanos izsolei; 

-  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 „Druķi”. 

 

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 100 EUR apmērā. 

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

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

atzīmēšana ir jāturpina, kamēr izsoles dalībnieks to paaugstina. 

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

dalībnieku reģistrācijas sarakstā jāapstiprina sava pēdējā solītā cena. 

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

visaugstāko cenu. 

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

atrēķinot naudā iemaksāto nodrošinājumu, nomaksu. 

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

dienas ir jāparaksta pirkuma līgums.  
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    4.11.Nokavējot Noteikumos noteikto samaksas termiņu, atsakoties no nosolītā 

nekustamā īpašuma izpirkšanas vai līguma parakstīšanas, izsoles uzvarētājs zaudē 

iemaksāto drošības naudu un tiesības uz nosolītā īpašuma izpirkšanu. 

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

iemaksātā drošības nauda tiek atmaksāta 7 (septiņu) dienu laikā no izsoles norises dienas. 

 

 

 

 

5. Izsoles dalībnieku tiesības un pienākumi 

 

    5.1.Izsoles dalībniekam rūpīgi jāiepazīstas ar Noteikumos ietvertajiem norādījumiem un 

jāievēro Noteikumos ietvertās prasības. 

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

ievērot visus Noteikumos minētos nosacījumus un akceptē tā noteikumus. 

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

rezultātus un gaitu. 

 

 

Ar izsoles noteikumiem iepazinos ______________________________________ 

 

                                                       _______________________________________ 

 

                                                       _______________________________________ 
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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 

 

 

APSTIPRINĀTS 

ar Tērvetes novada domes 

2020. gada 30. janvāra sēdes 

lēmumu  (prot. Nr. 3, 40.§) 

 
 

 

Kārtība, kādā notiek pašvaldības nekustamā īpašuma atsavināšanas 

process un atsavināšanas rezultātā iegūto finanšu līdzekļu izlietošana 

Tērvetes novada pašvaldībā 

 

 

 

Izdoti saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 

21. panta pirmās daļas 17. punktu,41 .panta pirmās daļas 2. punktu, 

Ministru kabineta 01.02.2011. noteikumu Nr.109 

"Kārtība, kādā atsavināma publiskas personas manta" 38. punktu 

 

1. Vispārīgie jautājumi 

1.1. Tērvetes novada pašvaldības (turpmāk – Pašvaldība) noteikumi “Kārtība, kādā 

notiek pašvaldības nekustamā īpašuma atsavināšanas process un atsavināšanas rezultātā 

iegūto finanšu līdzekļu izlietošana Tērvetes novada pašvaldībā” (turpmāk – noteikumi) 

nosaka kārtību, kādā notiek Tērvetes novada pašvaldības nekustamā īpašuma atsavināšanas 

process, kuru ierosinājušas Publisko personu mantas atsavināšanas likuma 4. panta 

ceturtajā daļā norādītās personas, kā arī nosaka atsavināšanas procesa finansēšanas un tajā 

iegūto līdzekļu izlietošanas kārtību.  

     1.2. Noteikumi izstrādāti saskaņā ar Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 

(turpmāk – Likums), Ministru kabineta 2011. gada 01. februāra noteikumu Nr.109 

“Kārtība, kādā atsavināma publiskas personas manta” (turpmāk – MK noteikumi) un citu 

normatīvo aktu nosacījumiem.  
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2. Atsavināšanas ierosinājuma iesniegšana, reģistrācija un izskatīšana 

     2.1. Atsavināšanas ierosinājumu Likuma 4. panta ceturtajā daļā norādītās personas var 

iesniegt Tērvetes novada pašvaldības pagasta pārvaldē, kuras teritorijā atrodas attiecīgais 

atsavināmais nekustamais īpašums, vai Tērvetes novada pašvaldības centrālajā 

administrācijā – „Zelmeņi”, Tērvetes pagasts, Tērvetes novads.  

     2.2. Personas atsavināšanas ierosinājumu reģistrē attiecīgā institūcija, kurā tiek iesniegts 

atsavināšanas ierosinājums, un nodod to izskatīšanai Tērvetes novada domes Nekustamā 

īpašuma speciālistam (turpmāk – Atbildīgais darbinieks).  

     2.3. Atbildīgais darbinieks, saņemot atsavināšanas ierosinājumu, pārliecinās, vai 

iesniegtajā ierosinājumā ir ietverta MK noteikumos prasītā informācija un pievienoti 

nepieciešamie dokumenti. 

     2.4. Gadījumā, ja tiek konstatēts, ka atsavināšanas ierosinājumā nav iekļauta visa 

informācija un nav iesniegti visi nepieciešamie dokumenti, ierosinātājam tiek pieprasīta 

papildus informācija un iztrūkstošie dokumenti. Šajā sakarā Atbildīgais darbinieks 

sagatavo papildus informācijas un/vai dokumentu pieprasījumu un nodod to tālākai 

parakstīšanai un izsūtīšanai pašvaldības izpilddirektoram. 

Ja iztrūkstošo informāciju un dokumentus var iegūt elektroniski no Pašvaldībai pieejamām 

datu bāzēm vai rakstiski no Pašvaldības struktūrvienībām, tad tie no atsavināšanas 

ierosinātāja nav pieprasāmi. 

     2.5. Ja ierosinājums un tam pievienotie dokumenti atbilst normatīvo aktu prasībām, tad 

Atbildīgais darbinieks sagatavo Finanšu komitejas lēmuma projektu uzsākt vai neuzsākt 

darbības nekustamā īpašuma atsavināšanai, nodod to domes priekšsēdētājam virzīšanai 

izskatīšanai Finanšu komitejai. 

     2.6. Finanšu komiteja savā sēdē izskata sagatavoto lēmuma projektu un ierosinājumu 

un pieņem lēmumu uzsākt vai neuzsākt darbības nekustamā īpašuma atsavināšanai. 

Gadījumā, ja atsavināmais nekustamais īpašums, izņemot dzīvokļa īpašumu, nav reģistrēts 

zemesgrāmatā uz Pašvaldības vārda, Finanšu komiteja uzdod Atbildīgajam darbiniekam 

pasūtīt nekustamā īpašuma kadastrālo uzmērīšanu un veikt darbības nekustamā īpašuma 

reģistrācijai zemesgrāmatā uz Pašvaldības vārda, un pasūtīt nekustamā īpašuma 

novērtēšanu.  

Gadījumā, ja atsavināmais nekustamais īpašums ir reģistrēts zemesgrāmatā uz Pašvaldības 

vārda, Finanšu komiteja uzdod Atbildīgajam darbiniekam pasūtīt nekustamā īpašuma 

novērtēšanu.  

     2.7. Ja atsavināmais dzīvokļa īpašums nav reģistrēts Nekustamā īpašuma valsts kadastra 

informācijas sistēmā kā patstāvīgs nekustamais īpašums, Finanšu komiteja uzdod 

Atbildīgajam darbiniekam pasūtīt Valsts Zemes dienestā veikt dzīvojamās telpu grupas, 

kas ietilpst atsavināmā dzīvokļa īpašuma sastāvā, kadastrālo uzmērīšanu un kadastrālās 

uzmērīšanas lietas izgatavošanu, kā arī dzīvokļa īpašuma kā patstāvīga nekustamā īpašuma 

reģistrāciju Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmā. 

     2.8. Pēc atsavināmā nekustamā īpašuma īpašuma tiesību nostiprināšanas zemesgrāmatā 

vai gadījumā, ja atsavināmais nekustamais īpašums jau ir reģistrēts zemesgrāmatā uz 

Pašvaldības vārda, atbilstoši Finanšu komitejas lēmumam Atbildīgais darbinieks 

nekustamā īpašuma novērtēšanai pieaicina vienu vai vairākus sertificētus nekustamā 

īpašuma vērtētājus.  

     2.9. Pēc nekustamā īpašuma novērtēšanas  Atbildīgais darbinieks sagatavo Tērvetes 

novada domes lēmuma projektu par Nekustamā īpašuma atsavināšanu un nodod to domes 

priekšsēdētājam virzīšanai izskatīšanai Finanšu komitejai.  

     2.10. Finanšu komiteja atkārtoti izskata atsavināšanas ierosinājumu un pieņem lēmumu 

virzīt izskatīšanai domei lēmuma projektu par nekustamā īpašuma atsavināšanu, nosacītās 
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(pirkuma - pārdevuma) cenas un pircēja noteikšanu, pirkuma līguma slēgšanu vai 

atteikumu atsavināt  nekustamo īpašumu. 

     2.11. Dome izskata iesniegto lēmuma projektu un pieņem lēmumu par nekustamā 

īpašuma pirkuma cenas apstiprināšanu, nosacītās (pirkuma - pārdevuma) cenas un pircēja 

noteikšanu, pirkuma līguma slēgšanu vai atteikumu atsavināt nekustamo īpašumu. 

     2.12. Saskaņā ar Domes pieņemto lēmumu Pašvaldības atbildīgie darbinieki izsūta 

atsavināšanas ierosinātājam attiecīgo Domes lēmumu un vēstuli ar aicinājumu informēt par 

Nekustamā īpašuma iegādes tiesību izmantošanu, norādot arī vēlamo samaksas termiņu 

norēķiniem par nekustamo īpašumu. Gadījumā, ja nekustamā īpašuma vērtība pārsniedz 50 

000 euro, Atbildīgais darbinieks sagatavo vēstuli Vides aizsardzības un reģionālās 

attīstības ministrijai atzinuma sniegšanai un nodod to tālākai parakstīšanai un izsūtīšanai 

pašvaldības izpilddirektoram. 

     2.13. Saņemot no atsavināšanas ierosinātāja piekrišanu iegādāties attiecīgo nekustamo 

īpašumu un, ja tas nepieciešams, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas 

pozitīvu atzinumu, Pašvaldības jurists sagatavo pirkuma līgumu atbilstoši atsavināšanas 

ierosinātāja norādītajam, vēlamajam pirkuma maksas samaksas termiņam, ja vien tā nav 

pretrunā ar normatīvo aktu nosacījumiem – pirkuma maksa nomaksājama visa uzreiz vai 

samaksa veicama uz nomaksu līdz 60 mēnešu laikā, veicot avansa maksājumu ne mazāk 

kā 10 procentu apmērā no pirkuma maksas. 

 

 

 

3. Atsavināšanas procesa finansēšana un atsavināšanas rezultātā 

iegūto līdzekļu sadalījums un izlietošana 
 

     3.1. Ar atsavināšanu saistītos izdevumus sedz no Pašvaldības budžeta līdzekļiem. 

     3.2. Pašvaldības nekustamā īpašuma atsavināšanas rezultātā iegūtos līdzekļus 

atsavināšanas ierosinātājs ieskaita Pašvaldības kontā. 

     3.3. Pašvaldības nekustamā īpašuma atsavināšanas rezultātā iegūtie naudas līdzekļi 

sadalāmi saskaņā ar Domes lēmumiem kā Pašvaldības budžeta ieņēmumu un izdevumu vai 

to grozījumu apstiprināšana. 

 

 

 

Domes priekšsēdētāja                                                                                       D. Reinika 
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APSTIPRINĀTI 

ar Tērvetes novada domes 

2020. gada 30. janvāra 

lēmumu (prot. Nr. 3, 41.§) 

 

 

Tērvetes novada pašvaldības nekustamā īpašuma  

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

IZSOLES NOTEIKUMI 

 

1. Vispārīgie noteikumi 

 

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

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

reglamentē valsts un pašvaldības mantas atsavināšanas veikšanu, prasībām. 

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

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

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

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

soli. 

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

„Zelmeņi”, Zelmeņi, Tērvetes pagasts, Tērvetes novads, 2020. gada 12. marta plkst. 

1445.   
     1.5. Izsolē var piedalīties jebkura rīcībspējīga fiziska vai juridiska persona, kas 

Noteikumu noteiktajā kārtībā ir reģistrējusies kā izsoles dalībnieks. 

 

 

2. Informācija par izsoles priekšmetu 

 

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

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

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

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

kadastra apzīmējums 4688 002 0031. 

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

     2.3. Nosacītā sākumcena – 2300 EUR (divi tūkstoši trīs simti euro 00 centi). 

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

 

3. Izsoles dalībnieku reģistrācijas kārtība 

 

   3.1. Izsoles dalībnieku reģistrācija, izdarot attiecīgu ierakstu izsoles dalībnieku 

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

Tērvetes pagasts, Tērvetes novadā, ēkas 2. stāvā, darba laikā no 2020. gada 10. februāra 

līdz 2020. gada      11. marta plkst. 12.00. 

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

       3.2.1. jāiesniedz: 

1) Juridiskai personai, arī personālsabiedrībai: 

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

nepieciešams; 

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

tiesības nav reģistrētas Uzņēmumu reģistrā.  

2) Fiziskai personai: 

- iesniegums; 

- pilnvarojums, ja attiecīgās personas vārdā rīkojas pilnvarots pārstāvis. 

       3.2.2. jāuzrāda: 

1) Juridiskai personai: 

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

īpašuma izsoles nosacītās sākumcenas. 

2) Fiziskai personai: 

- personu apliecinošs dokuments; 

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

īpašuma izsoles nosacītās sākumcenas. 

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

Nr.90001465562, norēķinu kontos: 

AS SEB banka, UNLALV2X, konta Nr.LV98UNLA0006011130654; 

AS Swedbank, HABALV22, konta Nr.LV55HABA0551020477861; 

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

 

4. Izsoles norises procedūra 

 

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

pielaišanu izsoles vietā izlemj izsoles komisijas priekšsēdētājs. 

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

un Noteikumi, nosaka izsoles komisijas priekšsēdētājs. Nepakļaušanās izsoles komisijas 

priekšsēdētāja rīkojumiem var būt par iemeslu izsoles pārtraukšanai. 

    4.3. Pirms izsoles sākšanās izsoles dalībnieki paraksta Noteikumus. 

    4.4. Izsoles dalībnieku vairāksolīšana notiek izsoles dalībnieku reģistrācijas saraksta 

kārtībā. 

    4.5. Izsoles solis tiek noteikts 100 EUR apmērā. 

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

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

Cenas atzīmēšana ir jāturpina, kamēr izsoles dalībnieks to paaugstina. 

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

dalībnieku reģistrācijas sarakstā jāapstiprina sava pēdējā solītā cena. 

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

visaugstāko cenu. 

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

summas, atrēķinot naudā iemaksāto nodrošinājumu, nomaksu. 

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

dienas ir jāparaksta pirkuma līgums.  

    4.10. Nokavējot Noteikumos noteikto samaksas termiņu vai atsakoties no nosolītā 

nekustamā īpašuma izpirkšanas, vai līguma parakstīšanas, izsoles uzvarētājs zaudē 

iemaksāto drošības naudu un tiesības uz nosolītā īpašuma izpirkšanu. 

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

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

 

    5.1. Izsoles dalībniekam rūpīgi jāiepazīstas ar Noteikumos ietvertajiem norādījumiem 

un jāievēro Noteikumos ietvertās prasības. 

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

minētos nosacījumus un akceptē tā noteikumus. 

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

rezultātus un gaitu. 

 

Ar izsoles noteikumiem iepazinos ______________________________________ 

 

                                                       _______________________________________ 

 

                                                       _______________________________________ 
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APSTIPRINĀTI  

ar Tērvetes novada domes  

2020. gada 30. janvāra  

                                                                                           sēdes lēmumu (protokols Nr. 3,  22. §) 

 

 

Saistošie noteikumi Nr.  1 

“Grozījums Tērvetes novada domes 2013. gada 19. decembra saistošajos noteikumos Nr. 

32 „ Par izglītojamo ēdināšanas maksas atvieglojumiem”” 

  

Izdoti saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām”  

15. panta 7. punktu,43. panta  13. punktu,  

     Izglītības likuma 17. panta  

                                                                                                                   trešās daļas 11. punktu 

 

 

 

Izdarīt Tērvetes novada domes 2013. gada 19. decembra saistošajos noteikumos Nr. 32 „Par 

izglītojamo ēdināšanas maksas atvieglojumiem” (turpmāk tekstā – saistošie noteikumi) šādu 

grozījumu: 

 

Izteikt saistošo noteikumu  7. punktu šādā redakcijā:   

 “7. Tērvetes novada pašvaldības izglītības iestāžu pirmsskolas izglītības grupu un 1.-4. klašu 

izglītojamajiem no daudzbērnu ģimenēm, kuru deklarētā dzīves vieta ir Tērvetes pašvaldības 

administratīvajā teritorijā, tiek nodrošināts bezmaksas launags izglītības iestādes  ēdnīcā.” 

 

Domes priekšsēdētāja                                                                                     D. Reinika 
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Tērvetes novada domes saistošo noteikumu Nr. 1 

„Grozījums Tērvetes novada domes 2013. gada 19. decembra saistošajos noteikumos 

Nr. 32 „Par izglītojamo ēdināšanas maksas atvieglojumiem”” 

paskaidrojuma raksts 

 

Paskaidrojuma raksta 

sadaļas 

Norādāmā informācija 

1. Projekta 

nepieciešamības 

pamatojums 

 Šobrīd ir spēkā esoši Tērvetes novada domes 2013. gada 19. 

decembra saistošie noteikumi Nr. 2 „ Par izglītojamo ēdināšanas 

maksas atvieglojumiem”. Ņemot vērā vispārējo iedzīvotāju 

ekonomisko stāvokli un pašvaldības finansiālās iespējas, ir 

nepieciešams un iespējams palielināt pašvaldības sniedzamās 

palīdzības apjomu, sniedzot ēdināšanas pakalpojumus  pašvaldības 

pamatizglītības 1.- 4. klašu  izglītojamajiem no daudzbērnu 

ģimenēm. 

2. Īss projekta satura 

izklāsts 

 Ar saistošajiem noteikumiem tiek grozīti Tērvetes novada domes 

2013. gada 19. decembra saistošie noteikumi Nr. 32 „ Par izglītojamo 

ēdināšanas maksas atvieglojumiem”, nosakot, ka 1.-4. klašu  

izglītojamajiem no daudzbērnu ģimenēm tiek nodrošināts bezmaksas 

launags izglītības iestādes ēdnīcā.  

3. Informācija par 

plānoto projekta ietekmi 

uz pašvaldības budžetu 

   

Nav būtiskas ietekmes.   

 

4. Informācija par 

plānoto projekta ietekmi 

uz sabiedrību 

(mērķgrupām) un 

uzņēmējdarbības vidi 

pašvaldības teritorijā 

 Nav būtiskas ietekmes. 

 

5. Informācija par 

administratīvajām 

procedūrām 

Noteikumu izpildi nodrošinās Tērvetes novada sociālais dienests.   

 

6. Informācija par 

konsultācijām ar 

privātpersonām 

 Plānotais sabiedrības līdzdalības veids – priekšlikumu un 

iebildumu izvērtēšana pēc projekta publicēšanas pašvaldības 

tīmekļa vietnē www.tervetesnovds.lv. 

Sabiedrības pārstāvju izteiktie priekšlikumi vai iebildumi- 

paredzēts izvērtēt pēc to saņemšanas. 

 

 

 

Domes priekšsēdētāja                                                                            D. Reinika 

 

 

 

 

http://www.tervetesnovds.lv/
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APSTIPRINĀTI  

ar Tērvetes novada domes  

2020. gada 30. janvāra  

sēdes lēmumu (protokols Nr. 3,  27. §) 

 

 

Saistošie noteikumi Nr.  2 

“Grozījums  Tērvetes novada domes saistošajos  noteikumos Nr. 16 

“Par ģimenes vai atsevišķi dzīvojošas personas atzīšanu par trūcīgu vai 

maznodrošinātu un sociālās palīdzības pabalstiem  Tērvetes novada pašvaldībā”” 

  

Izdoti saskaņā ar  

Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības  likuma 

 33. panta otro daļu un  

35. panta ceturto un piekto daļu, 

likuma “Par palīdzību dzīvokļa  

jautājuma risināšanā” 14. panta sesto daļu, 

likuma “Par pašvaldībām” 43. panta trešo daļu 

 

 

      Izdarīt Tērvetes novada domes 2017. gada 30. novembra  saistošajos noteikumos Nr. 16 “Par 

ģimenes vai atsevišķi dzīvojošas personas atzīšanu par trūcīgu vai maznodrošinātu un sociālās 

palīdzības pabalstiem Tērvetes novada pašvaldībā” (turpmāk tekstā – saistošie noteikumi) šādu 

grozījumu: 

 

Papildināt saistošos noteikumus ar   38.3 punktu šādā redakcijā:   

 “38.3 Pabalsts launagam. Pabalsts paredzēts pašvaldības izglītības iestāžu 1.-4. klašu 

izglītojamajiem, kuru ģimenei noteikts trūcīgas ģimenes statuss.” 

 

 

Domes priekšsēdētāja                                                                                     D. Reinika 
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Saistošo noteikumu Nr. 2 

„Grozījums Tērvetes novada domes 2017. gada 30. novembra saistošajos noteikumos   

Nr.16 „Par ģimenes vai atsevišķi dzīvojošas personas atzīšanu par trūcīgu vai 

maznodrošinātu un sociālās palīdzības pabalstiem Tērvetes novada pašvaldībā”” 

paskaidrojuma raksts 

  
 

Paskaidrojuma raksta 

sadaļas 

Norādāmā informācija 

1. Saistošo noteikumu 

nepieciešamības 

pamatojums 

Saistošie noteikumi Nr. 2 „Grozījums Tērvetes novada domes 2017. gada 

30. novembra saistošajos noteikumos Nr. 16 „Par ģimenes vai atsevišķi 

dzīvojošas personas atzīšanu par trūcīgu vai maznodrošinātu un sociālās 

palīdzības pabalstiem Tērvetes novada pašvaldībā” ir nepieciešami, lai  

precizētu sociālo pabalstu sistēmu Tērvetes novada pašvaldībā.  Ievērojot   

iedzīvotāju ekonomisko stāvokli un pašvaldības finansiālās iespējas, ir 

nepieciešams un iespējams palielināt pašvaldības sniedzamās palīdzības 

apjomu, sniedzot ēdināšanas pakalpojumus- launagu  pašvaldības 

izglītības iestāžu 1.- 4. klašu  izglītojamajiem, kuru ģimenēm ir noteikts 

trūcīgas ģimenes statuss. 

2. Īss projekta satura 

izklāsts 

 Ar saistošajiem noteikumiem tiek grozīti Tērvetes novada domes 2017. 

gada 30. novembra saistošie noteikumi  Nr. 16 „Par ģimenes vai atsevišķi 

dzīvojošas personas atzīšanu par trūcīgu vai maznodrošinātu un sociālās 

palīdzības pabalstiem Tērvetes novada pašvaldībā” nosakot, ka pabalsts 

launagam tiek paredzēts pašvaldības izglītības iestāžu 1.-4. klašu 

izglītojamajiem, kuru ģimenei noteikts trūcīgas ģimenes statuss. 

3. Informācija par 

plānoto projekta 

ietekmi uz 

pašvaldības budžetu 

 Nav būtiskas ietekmes. 

 

4. Informācija par 

plānoto projekta 

ietekmi uz 

uzņēmējdarbības vidi 

pašvaldības teritorijā 

Nav attiecināms. 

5. Informācija par 

administratīvajām 

procedūrām 

Netiek ievestas jaunas administratīvās procedūras.  

6. Informācija par 

konsultācijām ar 

privātpersonām 

Plānotais sabiedrības līdzdalības veids – priekšlikumu un iebildumu 

izvērtēšana pēc projekta publicēšanas pašvaldības tīmekļa vietnē 

www.tervetesnovads.lv  

Sabiedrības pārstāvju izteiktie priekšlikumi vai iebildumi - paredzēts 

izvērtēt pēc to saņemšanas. 
 

 

 

Domes priekšsēdētāja                                                                                     D. Reinika 
 
 

 

http://www.tervetesnovads.lv/
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APSTIPRINĀTI  

ar Tērvetes novada domes  

2020. gada 30. janvāra 

sēdes lēmumu (protokols Nr. 3, 29. §) 

 

 

Saistošie noteikumi Nr. 3  

 „Grozījums Tērvetes novada domes 2014. gada 24. aprīļa  saistošajos noteikumos Nr.4 

       „Kārtība, kādā Tērvetes novada pašvaldība sniedz  palīdzību dzīvokļa  

jautājumu risināšanā”” 

 

Izdoti saskaņā ar Latvijas Republikas likuma „Par 

palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā” 5. pantu, 6. panta 

otro daļu, 7. panta piekto un sesto daļu, 9. panta pirmās daļas 4. punktu, 

 14. panta pirmās daļas 6. punktu, 15. pantu, 17. panta pirmo daļu, 24. panta 

pirmo daļu, Latvijas Republikas likuma „Par sociālajiem 

dzīvokļiem un sociālajām dzīvojamām mājām” 6. pantu, 

8. pantu, 9. panta ceturto daļu, 10. panta otro daļu, 12. pantu 

 

 

Izdarīt Tērvetes novada domes 2014. gada 24. aprīļa saistošajos noteikumos Nr. 4 „ Kārtība, 

kādā Tērvetes novada pašvaldība sniedz palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā” (turpmāk tekstā 

– Saistošie noteikumi) šādus grozījumus: 

1. Izteikt Saistošo noteikumu 16. punktu šādā redakcijā:  

   „16. Papildus Latvijas Republikas likuma „Par sociālajiem dzīvokļiem un sociālajām 

dzīvojamām mājām” 5. panta pirmajā daļā un 5. panta pirmajā ar indeksu viens daļā noteiktajām 

personām, tiesības īrēt sociālo dzīvokli ir trūcīgām personām (ģimenēm), kuras pamata dzīves 

vietu deklarējušas Tērvetes novada administratīvajā teritorijā vai kurām nav noteiktas 

dzīvesvietas, un kuras pirms palīdzības lūgšanas nav apzināti pasliktinājušas savus dzīves 

apstākļus.”.  

 

2. Izteikt saistošo noteikumu 17. punktu šādā redakcijā:  

“17. Persona (ģimene), kura vēlas īrēt sociālo dzīvokli, iesniedz pamatotu iesniegumu un šādus 

dokumentus, kuri apliecina personas tiesības īrēt sociālo dzīvokli: 

17.1. likumā  „Par sociālajiem dzīvokļiem un sociālajām dzīvojamām mājām” 5. panta pirmajā 

daļā  noteiktās personas - Ministru kabineta 1998. gada 30. jūnija noteikumos Nr. 233 „Noteikumi 

par dokumentiem, kas apliecina personas (ģimenes) tiesības īrēt sociālo dzīvokli, un dzīvokļa 

kopējās platības normām” noteiktos dokumentus, izņemot tos dokumentus, kas ir pašvaldības vai 

to iestāžu rīcībā; 

17.2. likumā „Par sociālajiem dzīvokļiem un sociālajām dzīvojamām mājām”  5. panta pirmās 

ar indeksu viens daļā noteiktās personas – dokumentus, kas apstiprina, ka personai vai personas 

aprūpē esošam bērnam  vai pilngadīgai  personai  ir noteikta invaliditāte,  un dokumentus (ja 

attiecināms), kas apliecina aprūpes tiesības. 

 

 

Domes priekšsēdētāja                                                                                     D. Reinika 
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Tērvetes novada domes saistošo noteikumu Nr. 3 

„Grozījums Tērvetes novada domes 2014. gada 24. aprīļa saistošajos noteikumos    

Nr .4  „Kārtība, kādā Tērvetes novada pašvaldība sniedz palīdzību dzīvokļa 

jautājumu risināšanā”” 

 

paskaidrojuma raksts 

 

Paskaidrojuma raksta 

sadaļas 

Norādāmā informācija 

1. Projekta 

nepieciešamības 

pamatojums 

 2019. gada 1. janvārī spēkā stājās Grozījumi likumā "Par sociālajiem 

dzīvokļiem un sociālajām dzīvojamām mājām". Likums "Par 

sociālajiem dzīvokļiem un sociālajām dzīvojamām mājām" tika 

papildināts ar 5. panta pirmo ar indeksu viens daļu, kura nosaka, ka 

sociālo dzīvokli ir tiesīga īrēt persona ar invaliditāti, kā arī persona, 

kura aprūpē bērnu ar invaliditāti vai pilngadīgu personu ar 

invaliditāti. Ievērojot minēto, nepieciešams precizēt Tērvetes novada 

domes 2014. gada 24. aprīļa saistošos noteikumus Nr. 4 „Kārtība, 

kādā Tērvetes novada pašvaldība sniedz palīdzību dzīvokļa 

jautājumu risināšanā”. 

2. Īss projekta satura 

izklāsts 

 Ar saistošajiem noteikumiem tiek grozīti Tērvetes novada domes 

2014. gada 24. aprīļa saistošie noteikumi Nr. 4 „Kārtība, kādā 

Tērvetes novada pašvaldība sniedz palīdzību dzīvokļa jautājumu 

risināšanā”, nosakot to personu loku, kuras papildus likuma „Par 

sociālajiem dzīvokļiem un sociālajām dzīvojamām mājām” 5. panta 

pirmajā daļā un 5. panta pirmajā ar indeksu viens daļā noteiktajām 

personām ir  tiesīgas  īrēt sociālos dzīvokļus. 

3. Informācija par 

plānoto projekta ietekmi 

uz pašvaldības budžetu 

   

Nav būtiskas ietekmes.   

 

4. Informācija par 

plānoto projekta ietekmi 

uz sabiedrību 

(mērķgrupām) un 

uzņēmējdarbības vidi 

pašvaldības teritorijā 

 Nav būtiskas ietekmes. 

 

5. Informācija par 

administratīvajām 

procedūrām 

Noteikumu izpildi nodrošinās Tērvetes novada domes Sociālais 

dienests un Tērvetes novada domes komunālo, dzīvokļu jautājumu 

un parādu piedziņas komisija. 

 

6. Informācija par 

konsultācijām ar 

privātpersonām 

 Plānotais sabiedrības līdzdalības veids – priekšlikumu un 

iebildumu izvērtēšana pēc projekta publicēšanas pašvaldības 

tīmekļa vietnē www.tervetesnovds.lv. 

Sabiedrības pārstāvju izteiktie priekšlikumi vai iebildumi - 

paredzēts izvērtēt pēc to saņemšanas. 

 

 

Domes priekšsēdētāja                                                                                        D. Reinika 

 

https://likumi.lv/ta/id/44160-par-socialajiem-dzivokliem-un-socialajam-dzivojamam-majam
https://likumi.lv/ta/id/44160-par-socialajiem-dzivokliem-un-socialajam-dzivojamam-majam
https://likumi.lv/ta/id/44160-par-socialajiem-dzivokliem-un-socialajam-dzivojamam-majam
https://likumi.lv/ta/id/44160-par-socialajiem-dzivokliem-un-socialajam-dzivojamam-majam
http://www.tervetesnovds.lv/
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Apstiprināti  

ar Tērvetes novada domes 

2019. gada 28. novembra  sēdes lēmumu 

(protokols Nr. 19, 7. §), 

ar precizējumiem 2020. gada 30. janvāra sēdē 

(protokols Nr. 3, 37. §) 

 

 

Saistošie noteikumi Nr.16 

 

Grozījumi Tērvetes novada domes 2013. gada 28. marta 

saistošajos noteikumos Nr. 3 “Par Tērvetes novada simboliku” 

 

Izdoti saskaņā ar likuma “Par pašvaldībām”  

21. panta pirmās daļas 7. punktu  

 

 

1.     Izdarīt Tērvetes novada domes 2013. gada 28. marta saistošajos noteikumos Nr. 3 “Par 

Tērvetes novada simboliku” (turpmāk – saistošie noteikumi) šādus grozījumus: 

 

1.1. Izteikt saistošo noteikumu tiesisko pamatojumu šādā redakcijā:     

“Izdoti saskaņā ar likuma “Par pašvaldībām” 21. panta pirmās daļas 7. punktu”.  

 

1.2.   Izteikt saistošo noteikumu 12. punktu šādā redakcijā: 

“12. Par noteikumu 5.3., 5.4., 5.7. 6.5., 7.1.2., 7.1.3. un 8. punktā noteikto prasību neievērošanu 

piemēro brīdinājumu vai naudas sodu fiziskajām personām no 2 līdz 10 naudas soda vienībām, 

juridiskajām personām no 2 līdz 70 naudas soda vienībām.”.  

 

1.3.Svītrot saistošo noteikumu 13. punktu. 

 

1.4.  Izteikt saistošo noteikumu 14. punktu šādā redakcijā: 

“14. Administratīvā pārkāpuma procesu par noteikumu 5.3., 5.4., 5.7., 6.5., 7.1.2., 7.1.3. un 8. 

punktā noteikto prasību neievērošanu līdz administratīvā pārkāpuma lietas izskatīšanai veic 

Tērvetes novada pašvaldības policija. Administratīvā pārkāpuma lietu izskata Tērvetes novada 

domes administratīvā komisija.”.  

 

1.5.  Svītrot saistošo noteikumu 15. punktu. 

 

2.  Saistošie noteikumi stājas spēkā vienlaikus ar Administratīvās atbildības likumu. 

  

 

Domes  priekšsēdētāja                                                                                            D. Reinika 
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Apstiprināti  

ar Tērvetes novada domes 

2019. gada 28. novembra  sēdes lēmumu 

(protokols Nr. 19, 12. §), 

ar precizējumiem 2020. gada 30. janvāra sēdē 

(protokols Nr. 3, 38. §) 

  

 

Saistošie noteikumi Nr. 21 

 

“Grozījumi Tērvetes novada domes 2018. gada 6. aprīļa 

saistošajos noteikumos Nr. 7 “Par reklāmas izvietošanu Tērvetes novadā” 

 

Izdoti saskaņā ar likuma “Par pašvaldībām”  

43. panta pirmās daļas 7. punktu, 

Reklāmas likuma 7. panta trešo daļu, 

 Priekšvēlēšanu aģitācijas likuma 22.1 panta otro daļu, 

 Ministru kabineta 2012. gada 30. oktobra noteikumu Nr. 732 

 “Kārtība, kādā saņemama atļauja reklāmas izvietošanai  

publiskās vietās vai vietās, 

 kas vērstas pret publisku vietu” 28. un 45. punktu  

  

       

  1. Izdarīt Tērvetes novada domes 2018. gada 6. aprīļa saistošajos noteikumos Nr. 7          “Par 

reklāmas izvietošanu Tērvetes novadā” (turpmāk – saistošie noteikumi) šādus grozījumus: 

 

 1.1.  Izteikt saistošo noteikumu tiesisko pamatojumu šādā redakcijā:     

“Izdoti saskaņā ar likuma “Par pašvaldībām” 43. panta pirmās daļas 7. punktu, Reklāmas 

likuma 7. panta trešo daļu, Priekšvēlēšanu aģitācijas likuma 22.1 panta otro daļu, Ministru 

kabineta 2012. gada 30. oktobra noteikumu Nr. 732 “Kārtība, kādā saņemama atļauja reklāmas 

izvietošanai publiskās vietās vai vietās, kas vērstas pret publisku vietu” 28. un 45. punktu”.  

 

1.2. Izteikt saistošo noteikumu 25. punktu šādā redakcijā: 

“25. Par Noteikumu 8.3., 8.5., 8.6., 9., 11., 13., 16., 17., 18.2., 18.3., 18.4., 18.5., 19. un 21. 

punktā noteikto prasību neievērošanu piemēro brīdinājumu vai naudas sodu fiziskajām 

personām no 2 līdz 20 naudas soda vienībām, juridiskajām personām no 2 līdz 100 naudas soda 

vienībām.”.  

 

1.3 Izteikt saistošo noteikumu 26. punktu šādā redakcijā: 

“26. Administratīvā pārkāpuma procesu par noteikumu 8.3., 8.5., 8.6., 9., 11., 13., 16., 17., 

18.2., 18.3., 18.4., 18.5., 19. un 21. punktā noteikto prasību neievērošanu līdz administratīvā 

pārkāpuma lietas izskatīšanai veic Tērvetes novada pašvaldības policija. Administratīvā 

pārkāpuma lietu izskata Tērvetes novada domes administratīvā komisija.”.  

 

1.4. Svītrot saistošo noteikumu 28. punktu. 

 

2. Saistošie noteikumi stājas spēkā vienlaikus ar Administratīvās atbildības likumu.  

  

Domes priekšsēdētāja                                                                                            D. Reinika 
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Apstiprināti  

ar Tērvetes novada domes 

2019. gada 28. novembra  sēdes lēmumu 

(protokols Nr. 19, 9.§) 

ar precizējumu 2020. gada 30. janvāra sēdē 

(protokols Nr. 3, 39. §) 

 

 

Saistošie noteikumi Nr. 18 

Grozījumi Tērvetes novada domes 2013. gada 15. augusta 

saistošajos noteikumos Nr. 14 “Mājdzīvnieku uzturēšanas noteikumi” 

 

Izdoti saskaņā ar likuma “Par pašvaldībām”  

43. panta pirmās daļas 10. punktu, 

Dzīvnieku aizsardzības likuma 8. panta trešo un ceturto daļu 

  

 

1. Izdarīt Tērvetes novada domes  2013. gada 15. augusta saistošajos noteikumos Nr.  14  

“Mājdzīvnieku uzturēšanas noteikumi” (turpmāk – saistošie noteikumi) šādus grozījumus: 

 

1.1. Izteikt saistošo noteikumu 12. punktu šādā redakcijā: 

“12. Par noteikumu 4., 5., 6., 7., 8. un 9. punktā noteikto prasību neievērošanu piemēro 

brīdinājumu vai naudas sodu fiziskajām personām no 2 līdz 20 naudas soda vienībām, 

juridiskajām personām no 2 līdz 40 naudas soda vienībām.”;  

 

1.2. Izteikt saistošo noteikumu 14. punktu šādā redakcijā: 

“14. Administratīvā pārkāpuma procesu par noteikumu 4., 5., 6., 7., 8. un 9. punktā 

noteikto prasību neievērošanu līdz administratīvā pārkāpuma lietas izskatīšanai veic Tērvetes 

novada pašvaldības policija. Administratīvā pārkāpuma lietu izskata Tērvetes novada domes 

administratīvā komisija.”; 

 

1.3. Svītrot saistošo noteikumu 15. punktu. 

 

2. Saistošie noteikumi stājas spēkā vienlaikus ar Administratīvās atbildības likumu.  

 

 

Domes priekšsēdētāja                                                                                            D. Reinika 

 

 


