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LATVIJAS REPUBLIKA 

TĒRVETES NOVADA DOME 
Reģ.Nr.90001465562 

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

e-pasts: tervetesnd@tervetesnd.lv 
 

 

TĒRVETES NOVADA TĒRVETES PAGASTĀ 

                                                                                                                    

ĀRKĀRTAS SĒDES  PROTOKOLS 

 

 

 

04.03.2020.                                                                                                         Nr. 5 

Tērvetes novads, Zelmeņi 

Sēde sasaukta  plkst. 15.00  

Sēde atklāta plkst. 15.00 

      

DARBA KĀRTĪBĀ 

 

1. Par lēmuma atcelšanu 

2. Par nekustamā īpašuma “Lintes”, Bukaišu pagastā, Tērvetes novadā, atsavināšanu 

 

Sēdi vada domes priekšsēdētāja Dace Reinika 

Sēdi protokolē Santa Hibšmane 

 

 

Sēdē piedalās: Dace Reinika, Arvīds Bruss, Ieva Krūmiņa, Dzintra Sirsone, Madara Darguža, 

Ainārs Miķelsons, Indriķis Vēveris 

 

 

Sēdē nepiedalās: Sandris Laizāns – attaisnojošu iemeslu dēļ, Linda Karloviča – attaisnojošu 

iemeslu dēļ 

 

 

Sēdē piedalās pašvaldības darbinieki: Domes izpilddirektors Māris Berlands, datortīklu 

administrators Aivars Narvaišs 

 

 Domes priekšsēdētāja aicina apstiprināt darba kārtību ar 2 jautājumiem 

 

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

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

NOLEMJ: 
 

Apstiprināt darba kārtību ar 2 jautājumiem 
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1. paragrāfs 

Par lēmuma atcelšanu 

D. Reinika 

 

Tērvetes novada dome, izskatot Tērvetes novada domes priekšsēdētājas Daces Reinikas 

iesniegto lēmuma projektu par Tērvetes novada domes 2020. gada 27. februāra sēdes Nr. 4, 

20. paragrāfa lēmuma „Par nekustamā īpašuma “Lintes”, Bukaišu pagastā, Tērvetes novadā, 

atsavināšanu” atcelšanu sakarā ar konstatēto kļūdu lietas faktisko apstākļu juridiskajā 

novērtējumā, pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21. panta pirmās daļas 27. punktu, 

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

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

 

Atcelt Tērvetes novada domes 2020. gada 27. februāra sēdes Nr. 4, 20. paragrāfa lēmumu 

„Par nekustamā īpašuma “Lintes”, Bukaišu pagastā, Tērvetes novadā, atsavināšanu”. 

 

 

 

2. paragrāfs 

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

D. Reinika 

 

     Tērvetes novada dome ir atkārtoti izskatījusi Attīstības nodaļas iesniegto ierosinājumu 

atsavināt Tērvetes novada pašvaldībai piederošo nekustamo īpašumu „Lintes”, Bukaišu 

pagasts, Tērvetes novads, kadastra Nr.4656 004 0034. 

     Izskatot minēto ierosinājumu, Tērvetes novada dome konstatēja: 

     Tērvetes novada pašvaldībai ir nostiprinātas īpašuma tiesības uz nekustamo īpašumu 

„Lintes”, Bukaišu pagasts, Tērvetes novads, kadastra numurs 4656 004 0034, turpmāk tekstā – 

Nekustamais īpašums, sastāvošs no vienas zemes vienības ar kopējo platību ir 2,09 ha,  

kadastra apzīmējums 4656 004 0034, par ko izsniegta Zemesgrāmatu apliecība (Bukaišu 

pagasta zemesgrāmatas nodalījums Nr.100000593928). 

     Nekustamais īpašums pašreiz ir nodots nomā, kura nomas tiesības izbeidzas ar 2024. gada 

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

patstāvīgo funkciju izpildei.  

     Ņemot vērā iepriekš norādītos apstākļus, lai lietderīgāk apsaimniekotu pašvaldības 

nekustamo īpašumu, kā visizdevīgākā pašvaldības rīcība ir atzīstama Nekustamā īpašuma 

atsavināšana.  

     Saskaņā ar 2019. gada 27. novembra Nekustamā īpašuma tirgus novērtējumu, ko atbilstoši 

Standartizācijas likumā paredzētajā kārtībā apstiprinātajiem Latvijas īpašuma vērtēšanas 

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

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

12 400,00 EUR (divpadsmit tūkstoši četri simti euro 00 centi) 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”, ievērojot 2020. gada 20. februāra 

Finanšu komitejas lēmumu, atklāti vārdiski balsojot: PAR - 7 (D. Reinika, A. Bruss, I. 

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

NOLEMJ: 
 

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


3 

 

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

Bukaišu pagasts, Tērvetes novads, kadastra numurs 4656 004 0034, sastāvošu no vienas zemes 

vienības ar kadastra apzīmējumu 4656 004 0034, platība 2,09 ha, pārdodot to atklātā mutiskā 

izsolē ar augšupejošu soli. 

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

noteikumus (lēmuma pielikumā), nosakot izsoles nosacīto sākumcenu 12 400,00 EUR 

(divpadsmit  tūkstoši četri simti euro 00 centi) apmērā. 

     3. Apstiprināt nekustamā īpašuma „Lintes”, 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 

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

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

informatīvajā izdevumā „Laikam līdzi”. 

 

 

Sēdi slēdz plkst. 15.05 

 

 

Sēdes vadītāja                                                                                                     D. Reinika 

 

 

Protokola parakstīšanas datums  04.03.2020 

 

 

Protokoliste                                                                                                        S. Hibšmane 
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APSTIPRINĀTI 

ar Tērvetes novada domes 

2020. gada 4. marta sēdes 

lēmumu  (prot. Nr. 5, 2. §) 

 

 

Tērvetes novada pašvaldības nekustamā īpašuma  

„Lintes”, 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 „Lintes”, 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 09. aprīlī plkst. 11.00. 

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 „Lintes”, Bukaišu pagasts, Tērvetes novads, 

kadastra numurs 4656 004 0034, sastāvošs no vienas zemes vienības ar kadastra apzīmējumu  

4656 004 0034, platība 2,09 ha. 

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

2.3. Nosacītā sākumcena – 12 400 EUR (divpadsmit tūkstoši četri simti euro). 

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 09.  marta līdz 2020. gada 08. 

aprīļa plkst. 12.00. 

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

3.2.1. jāiesniedz: 

1) Juridiskai personai, arī personālsabiedrībai: 

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

zemes privatizāciju lauku apvidos” 28.1 panta nosacījumiem; 

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

nepieciešams; 

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

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

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

personālsabiedrības valsts reģistra iestādes izziņu par attiecīgo juridisko personu vai 

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

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

institūciju (amatpersonu) kompetences apjomu. 

2) Fiziskai personai: 

- Iesniegums par pieteikšanos izsolei ar apliecinājumu par atbilstību likuma 

“Par zemes privatizāciju lauku apvidos” 28.1 panta nosacījumiem; 

-  pilnvarojums, ja attiecīgās personas vārdā rīkojas pilnvarots pārstāvis. 

3.2.2. 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 „Lintes”, Bukaišu pagasts. 

 

4. Izsoles norises procedūra 
 

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

izsoles vietā izlemj izsoles komisijas priekšsēdētājs. 

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

Noteikumi, nosaka izsoles komisijas priekšsēdētājs. Nepakļaušanās izsoles komisijas 

priekšsēdētāja rīkojumiem var būt par iemeslu izsoles pārtraukšanai. 

4.3. Pirms izsoles sākšanās izsoles dalībnieki parakstās par iepazīšanos ar Noteikumiem. 

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

4.5. Izsoles solis ir noteikts 500 EUR apmērā. 

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

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

atzīmēšana ir jāturpina, kamēr izsoles dalībnieks to paaugstina. 

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

dalībnieku reģistrācijas sarakstā jāapstiprina sava pēdējā solītā cena. 

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

cenu. 

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

atrēķinot naudā iemaksāto nodrošinājumu, nomaksu. 

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

dienas ir jāparaksta pirkuma līgums.  

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

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

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

izsoles uzvarētājs zaudē iemaksāto drošības naudu un tiesības uz nosolītā īpašuma izpirkšanu. 
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4.12. Izsoles dalībniekiem, kuri nekustamā īpašuma izpirkšanas tiesības nav nosolījuši, 

iemaksātā drošības nauda tiek atmaksāta 7 (septiņu) dienu laikā no izsoles norises dienas. 

 

5. Izsoles dalībnieku tiesības un pienākumi 

 

5.1. Izsoles dalībniekam rūpīgi jāiepazīstas ar Noteikumos ietvertajiem norādījumiem un 

jāievēro Noteikumos ietvertās prasības. 

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

visus Noteikumos minētos nosacījumus un akceptē tā noteikumus. 

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

un gaitu. 

 

Ar izsoles noteikumiem iepazinos ______________________________________ 

 

                                                       _______________________________________ 

 

                                                       _______________________________________ 

 

                                                       ________________________________________ 

 

                                                       ________________________________________ 

 

 

 

Domes priekšsēdētāja                                                                               D. Reinika 


