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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 

 

 

27.02.2020                                                                                                                  Nr. 4 

Tērvetes novads, Zelmeņi 

Sēde sasaukta  plkst.  9.15 

Sēde atklāta plkst. 9.15  

 

DARBA KĀRTĪBĀ 

 

*Izpilddirektora ziņojums 

 

1. Par nekustamā īpašuma „Zemgaļi” sadalīšanu, nosaukuma un zemes lietošanas mērķa 

piešķiršanu 

2. Par zemes nomas līguma pagarināšanu 

3. Par zemes nomas līguma pagarināšanu 

4. Par zemes nomas līguma pagarināšanu 

5. Par zemes nomas līguma pagarināšanu 

6. Par zemes nomas līguma pagarināšanu 

7. Par zemes iznomāšanu 

8. Par zemes nomas līguma pagarināšanu 

9. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu, nekustamā īpašuma „Priednieki”, sadalīšanu, 

nosaukuma un lietošanas mērķa piešķiršanu 

10. Par lietošanas mērķa un lietošanas mērķim piekrītošās platības noteikšanu 

11. Par nekustamā īpašuma „Mazdruķi” sadalīšanu, nosaukuma un zemes lietošanas mērķa 

piešķiršanu 

12. Par zemes nomas līguma noslēgšanu 

13. Par nekustamo īpašumu apvienošanu, nosaukumu un lietošanas mērķu noteikšanu 

14. Par Tērvetes novada domes 2020.  gada  projektu konkursa  „Mēs - Tērvetes novadam”   

nolikuma apstiprināšanu 

15. Par grozījumu  Tērvetes novada pašvaldības iestāžu   amatu sarakstā apstiprināšanu 

16. Par saistošo noteikumu  Nr. 24 „ Grozījumi Tērvetes novada domes 2018. gada 28. jūnija 

saistošajos noteikumos Nr. 18 “Nekustamo īpašumu uzturēšanas noteikumi  Tērvetes 

novadā””precizēšanu 
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17. Par līguma slēgšanu par reģiona galvenās bibliotēkas funkciju  veikšanu un finansēšanu 

18. Par Tērvetes novada  autoceļu finansēšanai paredzētās mērķdotācijas vidējā termiņa 

izlietošanas programmas 2020.-2022. gadam  apstiprināšanu 

19. Par grozījumu  Tērvetes novada domes 2016. gada 27. oktobra   nolikumā “Tērvetes 

novada Būvvaldes  nolikums” 

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

21. Par nekustamā īpašuma „Labrenči” - 29, Tērvete,  Tērvetes pagasts, Tērvetes novads, 

atsavināšanu 

22. Par Auces novada pašvaldības pieņemtajiem lēmumiem 

23. Par Dobeles novada pašvaldības pieņemtajiem lēmumiem 

24. Par ūdens un kanalizācijas pakalpojuma tarifu pārskatīšanu 

25. Par nekustamā īpašuma “Oši” izsoles rezultātu apstiprināšanu 

26. Par nekustamā īpašuma “Tīsiņi” izsoles rezultātu apstiprināšanu 

27. Par nekustamā īpašuma “Breimaņu birzs” izsoles rezultātu apstiprināšanu 

28. Par nekustamā īpašuma “Mizēnu mežs” izsoles rezultātu apstiprināšanu 

 

Sēdi vada domes priekšsēdētāja  Dace Reinika  

Sēdi protokolē   lietvede Santa Hibšmane 

 

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

Dzintra Sirsone, Madara Darguža, Ainārs Miķelsons, Indriķis Vēveris 

 

Sēdē piedalās pašvaldības darbinieki: Domes izpilddirektors Māris Berlands, izglītības darba 

koordinatore Inita Roze, Augstkalnes pagasta pārvaldes vadītāja Jeļena Belova, datortīklu 

administrators Aivars Narvaisšs  

 

Domes priekšsēdētāja ierosina papildināt darba kārtību ar 4 papildjautājumiem 

 

      29. Par telpas iznomāšanu un nomas maksas apstiprināšanu 

      30. Par nekustamā īpašuma “Vanagi” izsoles rezultātu apstiprināšanu 

      31. Par nekustamā īpašuma “Dzīslu mežs” izsoles rezultātu apstiprināšanu 

      32. Par nekustamā īpašuma “Strikaišu mežs” izsoles rezultātu apstiprināšanu 

 

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

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

novada dome NOLEMJ: 

 

Papildināt darba kārtību ar 4 papildjautājumiem 

 

      29. Par telpas iznomāšanu un nomas maksas apstiprināšanu 

      30. Par nekustamā īpašuma “Vanagi” izsoles rezultātu apstiprināšanu 

      31. Par nekustamā īpašuma “Dzīslu mežs” izsoles rezultātu apstiprināšanu 

      32. Par nekustamā īpašuma “Strikaišu mežs” izsoles rezultātu apstiprināšanu 

 

Domes priekšsēdētāja aicina balsot par darba kārtību ar 32 jautājumiem 

 

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

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

novada dome NOLEMJ: 
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Apstiprināt darba kārtību ar 32 jautājumiem 

DARBA KĀRTĪBĀ 

 

*Izpilddirektora ziņojums 

 

1. Par nekustamā īpašuma „Zemgaļi” sadalīšanu, nosaukuma un zemes lietošanas mērķa 

piešķiršanu 

2. Par zemes nomas līguma pagarināšanu 

3. Par zemes nomas līguma pagarināšanu 

4. Par zemes nomas līguma pagarināšanu 

5. Par zemes nomas līguma pagarināšanu 

6. Par zemes nomas līguma pagarināšanu 

7. Par zemes iznomāšanu 

8. Par zemes nomas līguma pagarināšanu 

9. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu, nekustamā īpašuma „Priednieki”, sadalīšanu, 

nosaukuma un lietošanas mērķa piešķiršanu 

10. Par lietošanas mērķa un lietošanas mērķim piekrītošās platības noteikšanu 

11. Par nekustamā īpašuma „Mazdruķi” sadalīšanu, nosaukuma un zemes lietošanas mērķa 

piešķiršanu 

12. Par zemes nomas līguma noslēgšanu 

13. Par nekustamo īpašumu apvienošanu, nosaukumu un lietošanas mērķu noteikšanu 

14. Par Tērvetes novada domes 2020.  gada  projektu konkursa  „Mēs - Tērvetes novadam”   

nolikuma apstiprināšanu 

15. Par grozījumu  Tērvetes novada pašvaldības iestāžu   amatu sarakstā apstiprināšanu 

16. Par saistošo noteikumu  Nr. 24 „ Grozījumi Tērvetes novada domes 2018. gada 28. jūnija 

saistošajos noteikumos Nr. 18 “Nekustamo īpašumu uzturēšanas noteikumi  Tērvetes 

novadā””precizēšanu 

17. Par līguma slēgšanu par reģiona galvenās bibliotēkas funkciju  veikšanu un finansēšanu 

18. Par Tērvetes novada  autoceļu finansēšanai paredzētās mērķdotācijas vidējā termiņa 

izlietošanas programmas 2020.-2022. gadam  apstiprināšanu 

19. Par grozījumu  Tērvetes novada domes 2016. gada 27. oktobra   nolikumā “Tērvetes 

novada Būvvaldes  nolikums” 

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

21. Par nekustamā īpašuma „Labrenči” - 29, Tērvete,  Tērvetes pagasts, Tērvetes novads, 

atsavināšanu 

22. Par Auces novada pašvaldības pieņemtajiem lēmumiem 

23. Par Dobeles novada pašvaldības pieņemtajiem lēmumiem 

24. Par ūdens un kanalizācijas pakalpojuma tarifu pārskatīšanu 

25. Par nekustamā īpašuma “Oši” izsoles rezultātu apstiprināšanu 

26. Par nekustamā īpašuma “Tīsiņi” izsoles rezultātu apstiprināšanu 

27. Par nekustamā īpašuma “Breimaņu birzs” izsoles rezultātu apstiprināšanu 

28. Par nekustamā īpašuma “Mizēnu mežs” izsoles rezultātu apstiprināšanu 

29. Par telpas iznomāšanu un nomas maksas apstiprināšanu 

30. Par nekustamā īpašuma “Vanagi” izsoles rezultātu apstiprināšanu 

31.  Par nekustamā īpašuma “Dzīslu mežs” izsoles rezultātu apstiprināšanu 

32.  Par nekustamā īpašuma “Strikaišu mežs” izsoles rezultātu apstiprināšanu 
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Tērvetes novada pašvaldības izpilddirektora 

2020. gada 27. februāra  ziņojums par pašvaldības darbu 

 

 

 

*   10. februārī noslēdzās iepirkums Nr. TND 2020/2, Publisko iepirkumu likuma 9. panta kārtībā 

"Tērvetes pašvaldības ceļu ikdienas uzturēšanas darbu veikšana".  Iesniegts tikai viena 

pretendenta - SIA "Ceļu būvniecības sabiedrība "IGATE"" piedāvājums par kopējo cenu 119 

855 EUR, neieskaitot PVN. Izvērtējot iesniegto dokumentāciju, minētajam pretendentam netika 

konstatēti izslēgšanas no dalības iepirkumā apstākļi, tādēļ 11. februārī ir aizsūtīts  parakstīšanai  

iepirkuma līgums. 

 

*   12. februārī noslēdzās iepirkums Nr.TND 2020/3, Publisko iepirkumu likuma 9. panta kārtībā 

"Elektroenerģijas piegāde Tērvetes pašvaldības vajadzībām". No iesniegtajiem sešu pretendentu 

piedāvājumiem - SIA "AJ Power", SIA "Ignitis Latvija", SIA "INTER RAO Latvija", AS 

"Latvenergo" un SIA "Senergo", piedāvājumu ar viszemāko iepirkuma cenu iesniedza SIA 

"Senergo" par 24 266,70 EUR, neieskaitot PVN. Pārbaudot pretendenta iesniegtās 

dokumentācijas atbilstību iepirkuma nolikuma prasībām, SIA "Senergo" netika konstatēti 

izslēgšanas no dalības iepirkumā apstākļi, kā rezultātā pretendents atzīts par iepirkuma 

uzvarētāju. Šajā sakarā ar minēto pretendentu 01.04. 2020 tiks slēgts iepirkuma līgums uz vienu 

gadu.  

 

*   13. februārī notika astoņas Tērvetes novada pašvaldības nekustamo īpašumu izsoles. 

   Izsolei nekustamajam īpašumam "Vanagi", Augstkalnes pagastā, sastāvoša no vienas zemes 

vienības ar platību 2,33 ha, ar objekta nosacīto sākuma cenu 18 400 EUR bija reģistrējies viens 

dalībnieks, tādēļ objekts tika nosolīts par vienu soli virs sākuma cenas, t.i. 18 900 EUR. 

   Arī nekustamais īpašums  "Oši", kas atrodas Bukaišu pagastā, sastāvošs no vienas zemes 

vienības ar platību 1,03 ha un nosacīto sākuma cenu 7100 EUR tika nosolīts par vienu soli virs 

sākotnēji noteiktās cenas t. i. 7600 EUR, jo izsolei bija pieteicies tikai viens dalībnieks. 

  Savukārt uz nekustamo īpašumu Bukaišu pagastā "Strikaišu mežs", kas sastāv no mežaudzes ar 

kopējo platību 19,13 ha un sākotnēji nosacīto cenu 39 100 EUR bija reģistrējušies pieci izsoles 

dalībnieki. Izsoles gaitā objekts tika nosolīts par 59 100 EUR.  Atbilstoši likuma "Par valsts 

budžetu 2020. gadam" 56. panta 2. punktam, objekta atsavināšana ir pieļaujama saņemot pozitīvu 

VARAM atzinumu, kā arī saskaņojot ar Auces un Dobeles novadu pašvaldībām, jo atsavināmā 

objekta vērtība pārsniedz 50 000 EUR. 

   Nekustamais īpašums " Mizēnu mežs", Bukaišu pagastā, sastāvošs no vienas zemes vienības 

un uz tās atrodošas mežaudzes ar platību 6,83 ha ar sākotnējo vērtību 18 300 EUR izsoles gaitā 

tika nosolīts par 28 300 EUR. Izsolei bija reģistrējušies četri dalībnieki. 

   Izsolei nekustamam īpašumam "Dzīslu mežs", Tērvetes pagastā, sastāvošam no vienas zemes 

vienības 12,56 ha platībā un uz tās atrodošas mežaudzes ar sākotnēji noteikto vērtību 9 400 EUR 

bija pieteikušies trīs izsoles dalībnieki,  kas objekta vērtību paaugstināja par 33 izsoles soļiem - 

līdz 25 900 EUR. 

    Nekustamā īpašuma "Breimaņu birzs", Tērvetes pagastā, sastāvoša no vienas zemes vienības 

un uz tās atrodošas mežaudzes ar platību 2,63 ha ar nosacīto sākuma cenu 7 800 EUR izsolei bija 

reģistrējušies pieci dalībnieki. Objekts tika izsolīts par 17 800 EUR. 

   Izsolei nekustamam īpašumam "Tīsiņi", Augstkalnes pagastā, sastāvoša no vienas zemes 

vienības ar platību 1,41 ha, un nosacīto sākuma cenu 9 000 EUR bija reģistrējies tikai viens 

dalībnieks, tādēļ objekts tika nosolīts par vienu soli virs sākuma cenas, t.i. 9200 EUR. 
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   Atkārtoti izsolāmais nekustamais īpašums "Avenes", Bukaišu pagastā, sastāvošs no vienas 

zemes vienības ar platību 3,05 ha ar sākotnējo vērtību       17 100 EUR izsoles gaitā tika nosolīts 

par 23 100 EUR. Izsolē piedalījās četri izsoles dalībnieki. 

 

*  14. februārī noslēdzās cenu aptauja "Apgaismojuma tehniskā projekta izstrāde pašvaldības 

ceļam Te-37C "Laktas-Sanatorija"". SIA "Telms" iesniedza piedāvājumu par 4958,68 EUR, SIA 

"Elektromontāžas serviss" par 4545,45 EUR, bet SIA "J.E.F." piedāvāja projektēt par 4126,00 

EUR, neieskaitot PVN. 

Šajā sakarā 21. februārī ir noslēgts projektēšanas pakalpojuma līgums ar lētākā piedāvājuma 

iesniedzēju - SIA "J.E.F." . 

 Tehniskais projekts paredz ielu apgaismojuma izbūvi autoceļam Te-37C no krustojuma ar valsts 

reģionālo autoceļu P95 "Jelgava-Lietuvas robeža" līdz Rehabilitācijas centram "Tērvete". 

Izpildes termiņš 4 mēnešu laikā no līguma parakstīšanas. 

 

*  14. februārī noslēdzās vēl viena cenu aptauja "Videonovērošanas iekārtu uzstādīšana pie 

Annas Brigaderes pamatskolas saskaņā ar tehnisko specifikāciju". Piedāvājumus iesniedza visi 

trīs uzaicinātie pretendenti: SIA "Goldmen Service" par 1 968,60 EUR, SIA "Videoprojekts 

Baltija" par 1900,82  EUR, bet SIA "AE LUX" piedāvāja darbus izpildīt par 2 000,00 EUR, 

neieskaitot PVN. Sekojoši tika noslēgts līgums ar lētākā piedāvājuma iesniedzēju SIA 

"Videoprojekts Baltija". Darbi jāpaveic viena mēneša laikā. 

 

*  11. februārī tika izsludināts iepirkums Nr. TND 2020/4 Publisko iepirkumu likuma 9. panta 

kārtībā "Pālenu kapličas restaurācijas darbi", kas paredz šī valsts nozīmes kultūras pieminekļa 

ārējās fasādes, cokola un kāpņu atjaunošanu. Finansējuma avots - 2020. gada pašvaldības 

budžeta līdzekļi.          25. februārī saņemti divu pretendentu piedāvājumi. SIA "KaimS" iesniedza 

piedāvājumu par 18 627,25 EUR, bet SIA "Warss+" par 39 089,45 EUR, neieskaitot PVN. 

Izvērtējot iesniegto dokumentāciju, abiem pretendentiem netika konstatēti izslēgšanas no dalības 

iepirkumā apstākļi, sekojoši tiks slēgts līgums ar lētākā piedāvājuma iesniedzēju- SIA "KaimS". 

   Pirmās kārtas ietvaros ir pabeigti kapličas iekštelpu restaurācijas darbi, kuru realizācijai tika 

piesaistīts ELFLA programmas "Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās 

attīstības stratēģiju" finansējums, kā arī līdzfinansējums no pašvaldības budžeta līdzekļiem. 

 

*  20. februārī trim pretendentiem tika izsūtīti uzaicinājumi piedalīties cenu aptaujā "Malkas 

piegāde Tērvetes novada pašvaldībai". Līdz noteiktajam termiņam tika saņemti visu trīs 

pretendentu piedāvājumi. SIA "Ošukalns" piedāvāja piegādāt  malku par 8400,00  EUR, SIA 

"Makvers" par  8078,00 EUR , bet SIA "AKWINGS" par 8820,00  EUR, neieskaitot PVN. 

Tādējādi tiks slēgts piegādes līgums ar SIA 'Makvers". Malka paredzēta pašvaldības katlu mājām 

"Zvaniņi", "Lidoņi", "Rotas" un "Sanatorija 4" nākošā gada apkures sezonas nodrošināšanai. 

Piegāde jāveic divu kalendāro mēnešu laikā no līguma parakstīšanas, 280 m3 lielā apjomā.  

 

*   21. februārī  cenu aptaujas rezultātā ir noslēgts līgums ar SIA "Intrum Latvija" par ārpustiesas 

parādu piedziņas pakalpojumu sniegšanu. 

 

*   24. februārī trīs pretendenti tika uzaicināti piedalīties cenu aptaujā "Tērvetes pašvaldības 

autoceļu reģistrācija un inventarizācija saskaņā ar darba uzdevumu", kas  paredz reģistrēt 

pašvaldības ceļus un ielas saskaņā ar MK noteikumiem Nr. 361 "Pašvaldību ceļu un ielu 

reģistrācijas un uzskaites kārtība". Pretendentiem piedāvājumi jāiesniedz līdz 2. marta plkst. 

10.00 . 

 



6 

 

*  24. februārī trim ceļu projektētājiem izsūtīti divi uzaicinājumi piedalīties cenu aptaujās - 

"Tehniskā projekta izstrāde gājēju celiņam gar valsts autoceļu V1106 "Augstkalne-Bēne", 

Bukaišu pagasts, Tērvetes novads" posmā no krustojuma ar pašvaldības autoceļa Bu25 

"Vaivariņi-Šalkas" līdz Bukaišu pagasta pārvaldei "Rotas" , kā arī "Tehniskā projekta izstrāde 

gājēju celiņam gar valsts autoceļu V1112 "Tērvete - Penkule", Tērvetes pagasts, Tērvetes 

novads" posmā no īpašuma "Pagasta ēka" līdz krustojumam ar pašvaldības autoceļu Te33 

"Labrenču ceļš".  Piedāvājumi abām cenu aptaujām jāiesniedz līdz 2. martam  plkst. 10.00. 

Gājēju celiņus plānots izbūvēt posmos ar intensīvu satiksmi kājāmgājēju drošības uzlabošanai. 

 

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

četri iesniegumi. 

   Komisija:  

 piekrita īrnieka lūgumam pārtraukt dzīvokļa īres līgumu ar 01.03.2020; 

 piekrita izīrēt dzīvokli daudzbērnu ģimenei; 

 saskaņoja divus parādu atmaksas grafikus; 

 59 debitoriem izsūtīti brīdinājumi par parādu nomaksu. 

 

 

 

 

1. paragrāfs 

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

piešķiršanu 

D. Reinika 

 

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

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

novada dome NOLEMJ: 

 

     Pieņemt lēmumu Nr. 24 “Par nekustamā īpašuma “Zemgaļi” sadalīšanu, nosaukuma un zemes 

lietošanas mērķa piešķiršanu” 

 

 

 

 

 

2. paragrāfs 

Par zemes nomas līguma pagarināšanu 

                                                      D. Reinika 

 

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

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

novada dome NOLEMJ: 

 

     Pieņemt lēmumu Nr. 25 “Par zemes nomas līguma pagarināšanu” 
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3. paragrāfs 

Par zemes nomas līguma pagarināšanu 

                                                       D. Reinika 

 

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

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

novada dome NOLEMJ: 

 

     Pieņemt lēmumu Nr. 26 “Par zemes nomas līguma pagarināšanu” 

 

 

 

 

 

4. paragrāfs 

Par zemes nomas līguma pagarināšanu 

D. Reinika 

 

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

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

novada dome NOLEMJ: 

 

     Pieņemt lēmumu Nr. 27 “Par zemes nomas līguma pagarināšanu” 

 

 

 

 

5. paragrāfs 

Par zemes nomas līguma pagarināšanu 

D. Reinika 

 

 

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

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

novada dome NOLEMJ: 

 

     Pieņemt lēmumu Nr. 28 “Par zemes nomas līguma pagarināšanu” 

 

 

6. paragrāfs 

Par zemes nomas līguma pagarināšanu 

D. Reinika 

 

 

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

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

novada dome NOLEMJ: 

 

     Pieņemt lēmumu Nr. 29 “Par zemes nomas līguma pagarināšanu” 
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7. paragrāfs 

Par zemes nomas līguma noslēgšanu 

                                                      D. Reinika 

 

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

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

novada dome NOLEMJ: 

 

     Pieņemt lēmumu Nr. 30 “Par zemes nomas līguma noslēgšanu” 

 

 

 

8. paragrāfs 

Par zemes iznomāšanu  

D. Reinika 

 

 

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

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

novada dome NOLEMJ: 

 

     Pieņemt lēmumu Nr. 31 “Par zemes iznomāšanu” 

 

 

9. paragrāfs 

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

nosaukuma un lietošanas mērķa piešķiršanu 

D. Reinika 

 

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

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

novada dome NOLEMJ: 

 

     Pieņemt lēmumu Nr. 32 “Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu, nekustamā īpašuma 

“Priednieki” sadalīšanu, nosaukuma un lietošanas mērķa piešķiršanu” 

 

 

 

10. paragrāfs 

Par lietošanas mērķa un lietošanas mērķim piekrītošās platības noteikšanu 

                                                      D. Reinika 

 

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

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

novada dome NOLEMJ: 

 

     Pieņemt lēmumu Nr. 33 “Par lietošanas mērķa un lietošanas mērķim piekrītošās platības 

noteikšanu” 
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11. paragrāfs 

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

piešķiršanu 

                                                      D. Reinika 

 

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

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

novada dome NOLEMJ: 

 

     Pieņemt lēmumu Nr. 34 “Par nekustamā īpašuma “Mazdruķi” sadalīšanu, nosaukuma un 

zemes lietošanas mērķa piešķiršanu” 

 

12. paragrāfs 

Par zemes nomas līguma noslēgšanu 

                                                      D. Reinika 

 

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

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

novada dome NOLEMJ: 

 

     Pieņemt lēmumu Nr. 35 “Par zemes nomas līguma noslēgšanu” 

 

 

13. paragrāfs 

Par nekustamo īpašumu apvienošanu, nosaukumu un lietošanas mērķu noteikšanu 

                                                     D. Reinika 

 

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

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

novada dome NOLEMJ: 

 

     Pieņemt lēmumu Nr. 36 “Par nekustamo īpašumu apvienošanu, nosaukumu un lietošanas 

mērķu noteikšanu” 

 

 

14. paragrāfs 

Par Tērvetes novada domes 2020.  gada  projektu konkursa  

„Mēs - Tērvetes novadam”   nolikuma apstiprināšanu 
D. Reinika 

 

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

2020. gada projektu konkursa „Mēs – Tērvetes novadam” nolikumu.  

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21. panta pirmās daļas 27. punktu, ievērojot 2020. 

gada 20. februāra Finanšu komitejas lēmumu, Tērvetes novada dome,  atklāti vārdiski balsojot: 

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

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

  

Apstiprināt Tērvetes novada domes 2020. gada projektu konkursa „Mēs – Tērvetes novadam”  

nolikumu (pielikumā pie lēmuma). 
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15. paragrāfs  

Par grozījumu Tērvetes novada pašvaldības iestāžu  amatu sarakstā apstiprināšanu  

D. Reinika 

 

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

pašvaldības iestāžu   amatu sarakstā apstiprināšanu. 

     Pamatojoties uz  likuma „Par pašvaldībām” 21. pantu,   2020. gada 20. februāra  Finanšu 

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

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

PRET – nav, ATTURAS – nav, NOLEMJ: 

 

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

iestāžu   amatu  sarakstā: 

       1.1.     aizstāt sadaļā  “Tērvetes pagasta pārvalde”  amatu  “Dārznieks (9.mēn.)”  ar amatu 

“Daiļdārznieks”  un  skaitli   “0,5”  ar  skaitli “1”; 

   1.2. svītrot sadaļā “Tērvetes kultūras nams” amatu “Daiļdārznieks”. 

 

2.  Grozījums piemērojams ar 2020. gada 1. februāri. 

 

 

16. paragrāfs 

Par saistošo noteikumu  Nr. 24 „ Grozījumi Tērvetes novada domes 2018. gada 28. jūnija 

saistošajos noteikumos Nr. 18 “Nekustamo īpašumu uzturēšanas noteikumi  

Tērvetes novadā”” precizēšanu 

D. Reinika 

 

 Saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 21. pantu, ievērojot Vides aizsardzības un 

reģionālās attīstības ministrijas 2020. gada 02. janvāra atzinumā Nr. 1-18/19  “Par saistošajiem 

noteikumiem” norādītos iebildumus, 2020. gada 20. februāra Finanšu komitejas lēmumu, 

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

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

ATTURAS - nav, NOLEMJ:  

 

       1. Izdarīt Tērvetes novada domes saistošajos noteikumos  Nr. 24 „Grozījumi Tērvetes 

novada domes 2018. gada 28. jūnija saistošajos noteikumos Nr. 18 “Nekustamo īpašumu 

uzturēšanas noteikumi  Tērvetes novadā”” (turpmāk tekstā – saistošie noteikumi) šādus 

precizējumus: 

1.1. Izteikt saistošo noteikumu 1.1. punktu šādā redakcijā:  

       “1.1. Izteikt saistošo noteikumu 4. punktu šādā redakcijā: 

     “4. Daudzdzīvokļu dzīvojamo namu un nedzīvojamo namu teritoriju uzturēšanu un   

savlaicīgu uzkopšanu šo noteikumu 5. un 6. punktā  noteiktajā kārtībā nodrošina  tā īpašnieks vai 

valdītājs.”; 

1.2.  Izteikt saistošo noteikumu 1.2. punktu šādā redakcijā:  

       “1.2. Papildināt saistošos noteikumus ar 4.1 punktu šādā redakcijā: 

“4.1 Viena dzīvokļa dzīvojamās mājas īpašnieks vai valdītājs nodrošina nekustamajam 

īpašumam piegulošās teritorijas kopšanu atbilstoši noteikumu 5.2. apakšpunktā norādītajam.”;  
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     1.3.  Mainīt attiecīgi saistošo noteikumu visu turpmāko punktu numerāciju. 

 

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

 

3.   Saistošos noteikumus  Nr. 24 „Grozījumi Tērvetes novada domes 2018. gada 28. jūnija 

saistošajos noteikumos Nr. 18 “Nekustamo īpašumu uzturēšanas noteikumi Tērvetes novadā”” 

triju darba dienu laikā pēc to parakstīšanas nosūtīt Vides aizsardzības un reģionālās attīstības 

ministrijai.  

 

4.  Saistošo noteikumu Nr. 24 „ Grozījumi Tērvetes novada domes 2018. gada 28. jūnija 

saistošajos noteikumos Nr. 18 “Nekustamo īpašumu uzturēšanas noteikumi 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. 

 

 

 

17. paragrāfs 

Par līguma slēgšanu par reģiona galvenās bibliotēkas funkciju  

veikšanu un finansēšanu 

D. Reinika 

 

Saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 15. panta pirmās daļas 5. punktu viena no pašvaldības 

autonomajām funkcijām ir rūpēties par kultūru un sekmēt tradicionālo kultūras vērtību saglabāšanu. 

Likuma „Par pašvaldībām” 15. panta trešā daļa nosaka, ka no katras autonomās funkcijas 

izrietošu pārvaldes uzdevumu pašvaldība var deleģēt privātpersonai vai citai publiskai personai. 

Pārvaldes uzdevuma deleģēšanas kārtību, veidus un ierobežojumus nosaka Valsts pārvaldes likums. 

Valsts pārvaldes likuma 41. panta pirmā daļa nosaka, ka publiska persona var deleģēt pārvaldes 

uzdevumus, kuru izpilde ietilpst šīs publiskās personas vai tās iestādes kompetencē. 

Saskaņā ar Bibliotēku likuma 12. panta otro daļu, novadu domes un republikas pilsētas dome, 

savstarpēji vienojoties un ņemot vērā Latvijas Bibliotēku padomes ieteikumus, izvirza vienu no 

attiecīgajā teritorijā esošajām bibliotēkām reģiona galvenās bibliotēkas statusam, nosakot tās 

uzdevumus un nodrošinot tās darbībai nepieciešamos finanšu līdzekļus.  

Reģiona galvenās bibliotēkas statuss ir piešķirts Dobeles novada Centrālai bibliotēkai, kas 

nodrošina likumā noteikto funkciju veikšanu arī Tērvetes novada  četrām bibliotēkām - Bukaišu, 

Tērvetes, Augstkalnes un Bites bibliotēkām. Tā nodrošina sava krājuma, datu bāzu un informācijas 

sistēmu, kā arī citu bibliotēku krājumu pieejamību ikvienam lietotājam, veido attiecīgās 

administratīvās teritorijas bibliotēku krājuma kopkatalogu un nodrošina tā pieejamību ikvienai no 

šīm bibliotēkām, nodrošina attiecīgās administratīvās teritorijas bibliotēku krājumu komplektēšanas 

koordināciju, sniedz konsultatīvu un metodisko palīdzību visām attiecīgās administratīvās teritorijas 

bibliotēkām, popularizē to darbu utt. 

Ņemot vērā augstāk minēto un pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15. panta pirmās daļas 

5. punktu, trešo daļu, Valsts pārvaldes likuma 41. panta pirmo daļu, Bibliotēku likuma 12. panta 

otro daļu, 17. pantu, saskaņā ar 2020. gada 20.  februāra Finanšu komitejas lēmumu, Tērvetes 

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



12 

 

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

NOLEMJ:   

 

     1. Noslēgt līgumu ar Dobeles novada Kultūras un sporta pārvaldi par Dobeles novada Centrālās 

bibliotēkas kā reģiona galvenās bibliotēkas funkciju veikšanu un finansēšanu. 

     2. Līgumu noslēgt uz vienu gadu ar darbības termiņu no 2020. gada 01. februāra  līdz 2021. gada 

1. februārim. 

     3. Pilnvarot Tērvetes novada pašvaldības izpilddirektoru Māri Berlandu Tērvetes novada 

pašvaldības vārdā parakstīt lēmuma pirmajā punktā minēto līgumu saskaņā ar lēmumam pievienoto 

līguma projektu (lēmuma pielikumā). 

 

 

18. paragrāfs 

Par Tērvetes novada  autoceļu finansēšanai paredzētās mērķdotācijas vidējā termiņa  

izlietošanas programmas 2020.-2022. gadam  apstiprināšanu 

D. Reinika 

 

 

     Tērvetes novada dome ir izskatījusi iesniegto Tērvetes novada autoceļu finansēšanai 

paredzētās mērķdotācijas vidējā termiņa izlietošanas programmas trīs gadiem projektu. 

      Saskaņā ar Ministru kabineta 2008. gada 11. marta noteikumiem Nr. 173 “Valsts 

pamatbudžeta valsts autoceļu fonda programmai piešķirto līdzekļu izlietošanas kārtība” un 

pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21. panta pirmās daļas 27. punktu un 41. panta pirmās 

daļas 2. punktu, 2020. gada 20.  februāra Finanšu komitejas lēmumu, Tērvetes novada dome,  

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

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

 

       Apstiprināt Tērvetes novada autoceļu finansēšanai paredzētās mērķdotācijas vidējā termiņa 

izlietošanas programmu 2020.-2022. gadam (pielikumā pie lēmuma). 

 

 

 

19. paragrāfs 

Par grozījumu  Tērvetes novada domes 2016. gada 27. oktobra   nolikumā 

“Tērvetes novada  Būvvaldes  nolikums” 
D. Reinika 

 

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

novada domes 2016. gada 27. oktobra   nolikumā “Tērvetes novada  Būvvaldes  nolikums”” 

apstiprināšanu”. 

     Saskaņā ar likuma “Par pašvaldībām” 21. pantu, 2020. gada 20. februāra Finanšu komitejas 

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

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

nav, ATTURAS – nav, NOLEMJ: 

 

     Apstiprināt grozījumu   Tērvetes novada domes 2016. gada 27. oktobra   nolikumā “Tērvetes 

novada  Būvvaldes  nolikums” (pielikumā).  
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20. paragrāfs 

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

D. Reinika 

 

     Tērvetes novada dome ir 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. 

novembrī. 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 EUR (divpadsmit tūkstoši četri simti eiro) apmērā.  

     Nekustamā īpašuma „Lintes”, Bukaišu pagasts, Tērvetes novads, pirmpirkuma tiesības, 

saskaņā ar likuma “Par zemes privatizāciju lauku apvidos” 30.2 pantu, ir nekustamā īpašuma 

pašreizējam nomniekam,  kas ņemams vērā rīkojot izsoli.  

     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 – 9 (D. Reinika, A. Bruss, S. Laizāns, I. Krūmiņa, L. 

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

Tērvetes novada dome NOLEMJ: 

 

     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 EUR (divpadsmit    

tūkstoši četri simti eiro) 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 

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

informatīvajā izdevumā „Laikam līdzi”. 

 

 

 
21. paragrāfs 

Par nekustamā īpašuma „Labrenči” - 29, Tērvete,   

Tērvetes pagasts, Tērvetes novads, atsavināšanu 

D. Reinika 

 

Tērvetes novada dome ir izskatījusi Tērvetes novada domes Attīstības nodaļas iesniegto 

ierosinājumu atsavināt Tērvetes novada pašvaldībai piederošo nekustamo īpašumu „Labrenči” - 

29, Tērvete, Tērvetes pagasts, Tērvetes novads, kadastra numurs 4688 900 0287. 

Izskatot minēto ierosinājumu, Tērvetes novada dome konstatēja: 

Tērvetes novada pašvaldībai Tērvetes pagasta zemesgrāmatas nodalījumā Nr. 294 29 ir 

nostiprinātas īpašuma tiesības uz nekustamo īpašumu „Labrenči” - 29, Tērvete, Tērvetes pagasts, 

Tērvetes novads, sastāvoša no divistabu dzīvokļa ar kopējo platību 50,8 m2, ar pie dzīvokļa 

īpašuma piederošo kopīpašuma 480/35171 domājamo daļu no daudzdzīvokļu mājas, kadastra 

apzīmējums 4688 003 0155 001, un zemes gabala, kadastra apzīmējums 4688 003 0155,  par ko 

izsniegta Zemesgrāmatu apliecība. 

Minētais īpašums pašreiz netiek izmantots (nav izīrēts) un nav nepieciešams pašvaldībai tās 

patstāvīgo funkciju izpildei.  

Ņemot vērā augstāk norādītos apstākļus, lai lietderīgāk apsaimniekotu pašvaldības nekustamo 

īpašumu, kā visizdevīgākā pašvaldības rīcība ir atzīstama augstāk minētā nekustamā īpašuma 

atsavināšana.  

Saskaņā ar 2020. gada 11. februāra veikto tirgus novērtējumu, ko veicis  SIA 

“INTERBALTIJA” sertificēts nekustamo īpašumu vērtētājs Arnis Zeilis, īpašuma vērtētāja 

profesionālās kvalifikācijas sertifikāts Nr. 23, nekustamā īpašuma „Labrenči” - 29, Tērvete, 

Tērvetes pagasts, Tērvetes novads, tirgus vērtība ir noteikta 6900 EUR (seši  tūkstoši deviņi simti 

euro) apmērā. 

Ņemot vērā augstāk norādītos lietas faktiskos apstākļus un pamatojoties uz Publiskas 

personas mantas atsavināšanas likuma 4., 5., 8., 9., 10. un 11. pantiem, likuma „Par pašvaldībām” 

21. pantu un LR Ministru kabineta 01.02.2011. noteikumiem Nr. 109 “Kārtība, kādā atsavināma 

publiskas personas manta”, 2020. gada 20.  februāra Finanšu komitejas lēmumu, atklāti vārdiski 

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

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

NOLEMJ: 
 

     1. Nodot atsavināšanai Tērvetes novada pašvaldībai piederošo nekustamo īpašumu 

„Labrenči” - 29, Tērvete, Tērvetes pagasts, Tērvetes novads, sastāvošu no divu istabu dzīvokļa 

ar kopējo platību 50,8 m2, ar pie dzīvokļa īpašuma piederošo 480/35171 kopīpašuma domājamo 

daļu no daudzdzīvokļu mājas, kadastra apzīmējums 4688 003 0155 001 un zemes gabala, 

kadastra apzīmējums 4688 003 0155, pārdodot to atklātā mutiskā izsolē ar augšupejošu soli. 

     2. Apstiprināt nekustamā īpašuma „Labrenči” - 29, Tērvete, Tērvetes pagasts, Tērvetes 

novads, izsoles noteikumus (lēmuma pielikumā), nosakot izsoles nosacīto sākumcenu  6900 

EUR (seši tūkstoši deviņi  simti euro). 

     3. Apstiprināt nekustamā īpašuma „Labrenči” - 29, Tērvete, Tērvetes pagasts, Tērvetes 

novads, izsoles komisiju šādā sastāvā:  

        1) izsoles komisijas priekšsēdētājs – Tērvetes novada pašvaldības izpilddirektors Māris 

Berlands; 
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     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 

„Labrenči” - 29, Tērvete, Tērvetes pagasts, Tērvetes novads, izsoli Tērvetes novada pašvaldības 

tīmekļa vietnē www.tervetesnov.lv, laikrakstā „Latvijas Vēstnesis” un pēc iespējas izdevumā 

„Laikam Līdzi”. 

 

 

22. paragrāfs 

Par Auces novada pašvaldības pieņemtajiem lēmumiem 

D. Reinika 

 

 

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

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

Tērvetes novada dome NOLEMJ: 

 

     Pieņemt lēmumu Nr. 37 “Par Auces novada pašvaldības pieņemtajiem lēmumiem” 

 

 

 

23. paragrāfs 

                          Par Dobeles novada pašvaldības pieņemtajiem lēmumiem 

D. Reinika 

 

 

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

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

novada dome NOLEMJ: 

 

     Pieņemt lēmumu Nr. 38 “Par Dobeles novada pašvaldības pieņemtajiem lēmumiem” 

 

 

24. paragrāfs 

Par ūdens un kanalizācijas pakalpojuma tarifu pārskatīšanu 

D. Reinika 

 

        Tērvetes novada dome ir izskatījusi ekonomistes Sandras Latišas 2020. gada 17. februāra  

iesniegumu ar lūgumu pārskatīt un apstiprināt Tērvetes novada pašvaldības sniegtos maksas 

pakalpojumu tarifus – ūdensapgādes pakalpojumu tarifu un kanalizācijas pakalpojumu tarifu 

atbilstoši viņas veiktajam pakalpojumu sniegšanas izmaksu ekonomiskajam aprēķinam.  

  Izvērtējot ekonomisko aprēķinu un pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21. panta 

pirmās daļas 14. punktu, Ūdenssaimniecības pakalpojumu likuma 6. panta otro daļu un likuma 

"Par sabiedrisko pakalpojumu regulatoriem",  2020. gada 20. februāra Finanšu komitejas 

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

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

nav, ATTURAS - nav, NOLEMJ: 

 

1. Apstiprināt  ūdensapgādes pakalpojumu tarifu 0,91 EUR  (bez PVN)  par  1m³.  

https://likumi.lv/ta/id/12483-par-sabiedrisko-pakalpojumu-regulatoriem


16 

 

 

2. Apstiprināt  kanalizācijas pakalpojumu tarifu  0,85 EUR (bez PVN)  par  1m³.  

 

3. Lēmums stājas spēkā ar 2020. gada 1. aprīli. 

  

     4. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot domes izpilddirektoram Mārim Berlandam. 

 

 

 

 

25. paragrāfs 

Par nekustamā īpašuma “Oši” izsoles rezultātu apstiprināšanu 
D. Reinika 

 

        Izskatot Tērvetes novada domes izsoles komisijas iesniegto izsoles protokolu un tam 

pievienotos dokumentus par Tērvetes novada pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma “Oši”, 

Bukaišu pagasts, Tērvetes novads, /kadastra numurs/, atsavināšanu un konstatējot, ka izsoles 

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

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

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

mantas atsavināšanas likuma 34. pantu un likuma “Par pašvaldībām” 21. panta pirmās daļas 17.  

un 27. punktu, ievērojot 2020. gada 20. februāra Finanšu komitejas lēmumu, Tērvetes novada 

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

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

NOLEMJ: 

 

         Apstiprināt 2020. gada 13. februārī notikušās izsoles protokolu un Tērvetes novada 

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

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

pagasts, Tērvetes novads, /kadastra numurs/, mantas nosolītājam /Uzvārds/ zemnieku 

saimniecībai /Nosaukums/, /reģistrācijas numurs/, par tās nosolīto cenu 7600,00 EUR (septiņi 

tūkstoši seši simti euro 00 centi). 

 

 

 

26. paragrāfs 

Par nekustamā īpašuma “Tīsiņi” izsoles rezultātu apstiprināšanu 

D. Reinika 

 

        Izskatot Tērvetes novada domes izsoles komisijas iesniegto izsoles protokolu un tam 

pievienotos dokumentus par Tērvetes novada pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma “Tīsiņi”, 

Augstkalnes pagasts, Tērvetes novads, /kadastra numurs/, atsavināšanu un konstatējot, ka izsoles 

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

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

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

mantas atsavināšanas likuma 34. pantu un likuma “Par pašvaldībām” 21. panta pirmās daļas 17. 

un 27. punktu, papildus ievērojot 2020. gada 20. februāra Finanšu komitejas lēmumu, Tērvetes 

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

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

NOLEMJ: 
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      Apstiprināt 2020. gada 13. februārī notikušās izsoles protokolu un Tērvetes novada pašvaldībai 

piederošā nekustamā īpašuma “Tīsiņi”, Augstkalnes pagasts, Tērvetes novads, izsoles rezultātu – 

atsavināt Tērvetes novada pašvaldībai piederošo nekustamo īpašumu “Tīsiņi”, Augstkalnes 

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

pagasta /Nosaukums/ māju zemnieku saimniecībai, /reģistrācijas numurs/, par tās nosolīto cenu 

9200,00 EUR (deviņi tūkstoši divi simti euro 00 centi). 

  

 
27. paragrāfs 

Par nekustamā īpašuma “Breimaņu birzs” izsoles rezultātu apstiprināšanu 

D. Reinika 

 

   Izskatot Tērvetes novada domes izsoles komisijas iesniegto izsoles protokolu un tam pievienotos 

dokumentus par Tērvetes novada pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma “Breimaņu birzs”, 

Tērvetes pagasts, Tērvetes novads, /kadastra numurs/, atsavināšanu un konstatējot, ka izsoles 

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

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

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

mantas atsavināšanas likuma 34. pantu un likuma “Par pašvaldībām” 21. panta pirmās daļas 17. 

un 27. punktu, papildus ievērojot 2020. gada 20. februāra Finanšu komitejas lēmumu, Tērvetes 

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

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

NOLEMJ: 

 

    Apstiprināt 2020. gada 13. februārī notikušās izsoles protokolu un Tērvetes novada pašvaldībai 

piederošā nekustamā īpašuma “Breimaņu birzs”, Tērvetes pagasts, Tērvetes novads, izsoles 

rezultātu – atsavināt Tērvetes novada pašvaldībai piederošo nekustamo īpašumu “Breimaņu 

birzs”, Tērvetes pagasts, Tērvetes novads, /kadastra numurs/, mantas nosolītājam /Nosaukums/ 

SIA, /reģistrācijas numurs/, par tās nosolīto cenu 17800,00 EUR (septiņpadsmit  tūkstoši astoņi 

simti euro 00 centi). 

 

 

 

   

 

 28. paragrāfs 

Par nekustamā īpašuma “Mizēnu mežs” izsoles rezultātu apstiprināšanu 

D. Reinika 

 

   Izskatot Tērvetes novada domes izsoles komisijas iesniegto izsoles protokolu un tam pievienotos 

dokumentus par Tērvetes novada pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma “Mizēnu mežs”, 

Bukaišu pagasts, Tērvetes novads, /kadastra numurs/, atsavināšanu un konstatējot, ka izsoles 

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

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

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

mantas atsavināšanas likuma 34. pantu un likuma “Par pašvaldībām” 21. panta pirmās daļas 17. 

un 27. punktu, papildus ievērojot 2020. gada 20. februāra Finanšu komitejas lēmumu, Tērvetes 

novada dome, atklāti vārdiski balsojot: PAR – 9 (D. Reinika, A. Bruss, S. Laizāns, I. Krūmiņa, L. 
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Karloviča, Dz. Sirsone, M. Darguža, A. Miķelsons, I. Vēveris), PRET  - nav, ATTURAS - nav, 

NOLEMJ: 

 

  Apstiprināt 2020. gada 13. februārī notikušās izsoles protokolu un Tērvetes novada pašvaldībai 

piederošā nekustamā īpašuma “Mizēnu mežs”, Tērvetes pagasts, Tērvetes novads, izsoles 

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

Bukaišu pagasts, Tērvetes novads, /kadastra numurs/, mantas nosolītājam /Nosaukums/ SIA, 

/reģistrācijas numurs/, par tās nosolīto cenu 28300,00 EUR (divdesmit astoņi  tūkstoši trīs simti 

euro 00 centi). 

 

 

 

29. paragrāfs 

Par telpas iznomāšanu un nomas maksas apstiprināšanu 
D. Reinika 

 

Tērvetes novada dome, izskatot iesniegto lēmuma projektu “Par telpas iznomāšanu un nomas 

maksas apmēra apstiprināšanu”, konstatēja, ka: 

VAS “Latvijas pasts” plāno pārtraukt ar Tērvetes novada pašvaldību noslēgto telpu nomas 

līgumu par nepārtrauktu telpu nomu ēkā ”Virsaiši”, Augstkalnes pagasts, Tērvetes novads, un ir 

aicinājis Tērvetes novada pašvaldības centrālo administrāciju izvērtēt iespēju iznomāt VAS 

“Latvijas pasts” citu vienu telpu ēkā ”Virsaiši”, Augstkalnes pagasts, Tērvetes novads,  nododot 

to nevis nepārtrauktā nomnieka lietošanā, bet gan regulāri to iznomājot piecas reizes nedēļā pa 

vienai stundai katru dienu. Telpu plānots izmantot deleģētas valsts funkcijas īstenošanai - pasta 

pakalpojumu nodrošināšanai Augstkalnes pagastā. Pasta pakalpojumus plānots sniegt vienu 

stundu katru darba dienu. 

Izvērtējot VAS “Latvijas pasts” lūgumu, Tērvetes novada pašvaldības administrācija ir 

konstatējusi, ka VAS “Latvijas pasts” uz norādītajiem noteikumiem var iznomāt telpu Nr. 13 ēkā 

”Virsaiši”, Augstkalnes pagasts, Tērvetes novads. Saskaņā ar Tērvetes novada domes 

ekonomistes Sandras Latišas nomas maksas aprēķinu, kas aprēķināts atbilstoši LR MK 2018. 

gada 20. februāra noteikumu Nr. 97 “Publiskas personas mantas iznomāšanas noteikumi” 3. 

nodaļas nosacījumiem, nomas maksas apmērs par telpas Nr. 13 ēkā ”Virsaiši”, Augstkalnes 

pagasts, Tērvetes novads, nomu ir nosakāms 0,24 EUR/h, neskaitot PVN. 

Vadoties no norādītā, izvērtējot visus apstākļus un pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 

21. panta pirmās daļas 14. un 27. punktu, LR MK 2018. gada 20. februāra noteikumu Nr. 97 

“Publiskas personas mantas iznomāšanas noteikumi” 6., 12. punktu un 3. nodaļu, Tērvetes 

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

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

nav, NOLEMJ: 

 

1. Iznomāt VAS “Latvijas pasts” piecas reizes nedēļā pa vienai stundai katru dienu telpu 

Nr. 13 ēkā ”Virsaiši”, Augstkalnes pagasts, Tērvetes novads. 

2. Apstiprināt nomas maksu par telpas Nr. 13 ēkā ”Virsaiši”, Augstkalnes pagasts, Tērvetes 

novads, nomu 0,24 EUR/h, neskaitot PVN.   
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30. paragrāfs 

Par nekustamā īpašuma “Vanagi” izsoles rezultātu apstiprināšanu 

D. Reinika 

 

   Izskatot Tērvetes novada domes izsoles komisijas iesniegto izsoles protokolu un tam pievienotos 

dokumentus par Tērvetes novada pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma “Vanagi”, 

Augstkalnes pagasts, Tērvetes novads, /kadastra numurs/, atsavināšanu un konstatējot, ka izsoles 

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

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

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

mantas atsavināšanas likuma 34. pantu un likuma “Par pašvaldībām” 21. panta pirmās daļas 17. 

un 27. punktu, Tērvetes novada dome, atklāti vārdiski balsojot: PAR – 9 (D. Reinika, A. Bruss, S. 

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

nav, ATTURAS - nav, NOLEMJ: 

 

      Apstiprināt 2020. gada 13. februārī notikušās izsoles protokolu un Tērvetes novada pašvaldībai 

piederošā nekustamā īpašuma “Vanagi”, Augstkalnes pagasts, Tērvetes novads, izsoles rezultātu 

– atsavināt Tērvetes novada pašvaldībai piederošo nekustamo īpašumu “Vanagi”, Augstkalnes 

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

/Nosaukums/ zemes  zemnieku saimniecībai /Nosaukums/, /reģistrācijas numurs/, par tās nosolīto 

cenu 18 900,00 EUR (astoņpadsmit tūkstoši deviņi simti euro 00 centi). 

 

 

 

 

31. paragrāfs 

Par nekustamā īpašuma “Dzīslu mežs” izsoles rezultātu apstiprināšanu 

D. Reinika 

 

       Izskatot Tērvetes novada domes izsoles komisijas iesniegto izsoles protokolu un tam 

pievienotos dokumentus par Tērvetes novada pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma “Dzīslu 

mežs”, Tērvetes pagasts, Tērvetes novads, /kadastra numurs/, atsavināšanu un konstatējot, ka 

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

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

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

mantas atsavināšanas likuma 34. pantu un likuma “Par pašvaldībām” 21. panta pirmās daļas 17. 

un 27. punktu, Tērvetes novada dome, atklāti vārdiski balsojot: PAR – 9 (D. Reinika, A. Bruss, S. 

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

nav, ATTURAS - nav, NOLEMJ: 

 

  Apstiprināt 2020. gada 13. februārī notikušās izsoles protokolu un Tērvetes novada pašvaldībai 

piederošā  nekustamā īpašuma “Dzīslu mežs”, Tērvetes pagasts, Tērvetes novads, izsoles rezultātu 

– atsavināt Tērvetes novada pašvaldībai piederošo nekustamo īpašumu “Dzīslu mežs”, Tērvetes 

pagasts, Tērvetes novads, /kadastra numurs/, mantas nosolītājam SIA /Nosaukums/, /reģistrācijas 

numurs/, par tās nosolīto cenu 25 900,00 EUR (divdesmit pieci tūkstoši deviņi simti euro 00 centi). 
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32. paragrāfs 

Par nekustamā īpašuma “Strikaišu mežs” izsoles rezultātu apstiprināšanu 

D. Reinika 

 

   Izskatot Tērvetes novada domes izsoles komisijas iesniegto izsoles protokolu un tam pievienotos 

dokumentus par Tērvetes novada pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma “Strikaišu mežs”, 

Bukaišu pagasts, Tērvetes novads, /kadastra numurs/, atsavināšanu un konstatējot, ka izsoles 

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

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

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

mantas atsavināšanas likuma 34. pantu un likuma “Par pašvaldībām” 21. panta pirmās daļas 17. 

un 27. punktu, Tērvetes novada dome, atklāti vārdiski balsojot: PAR – 9 (D. Reinika, A. Bruss, S. 

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

nav, ATTURAS - nav, NOLEMJ: 

 

  Apstiprināt 2020. gada 13. februārī notikušās izsoles protokolu un Tērvetes novada pašvaldībai 

piederošā nekustamā īpašuma “Strikaišu mežs”, Bukaišu pagasts, Tērvetes novads, izsoles 

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

Bukaišu pagasts, Tērvetes novads, /kadastra numurs/, mantas nosolītājam SIA /Nosaukums/, 

/reģistrācijas numurs/, par tās nosolīto cenu 59 100,00 EUR  (piecdesmit deviņi tūkstoši viens 

simts euro 00 centi). 

 

 

Sēdi slēdz plkst. 10.00 

Nākošā domes sēde 2020. gada 26. martā 

 

 

Domes priekšsēdētāja                                                                                   D. Reinika  

 

 

Protokola parakstīšanas datums 28.02.2020 

 

 

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 27. februārī                                                                                       Nr. 24 

                                                                                                          (protokols Nr. 4, 1. §) 

 

 

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

piešķiršanu 

         

 

Tērvetes novada dome ir izskatījusi /Vārds Uzvārds/, /personas kods/, /Vārds Uzvārds/, /personas 

kods/  un /Vārds Uzvārds/, /personas kods/, iesniegumu par zemes īpašuma „Zemgaļi”, Tērvetes 

pagasts, Tērvetes novads, sadalīšanu, nosaukuma un zemes lietošanas mērķa piešķiršanu. 

Izskatot iepriekš minēto ierosinājumu, Tērvetes novada dome konstatēja: 

Nekustamais īpašums „Zemgaļi”, Kroņauce, Tērvetes pagasts, Tērvetes novads, pieder /Vārds 

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

apzīmējums/, /kadastra apzīmējums/, /kadastra apzīmējums/, /kadastra apzīmējums/ un /kadastra 

apzīmējums/ar to kopējo platību 16,2 ha. /Vārds Uzvārds/, /Vārds Uzvārds/ un /Vārds Uzvārds/ 

īpašuma tiesības uz nekustamo īpašumu „Zemgaļi”, Kroņauce, Tērvetes pagasts, Tērvetes novads, 

reģistrētas Tērvetes pagasta /zemesgrāmatas nodalījuma numurs/. 

Savā iesniegumā /Vārds Uzvārds/, /Vārds Uzvārds/, /Vārds Uzvārds/ norāda, ka vēlas no tām 

piederošā zemes īpašuma „Zemgaļi”, Kroņauce, Tērvetes pagasts, Tērvetes novads, atdalīt zemes 

vienības ar /kadastra apzīmējums/, /kadastra apzīmējums/, /kadastra apzīmējums/ un /kadastra 

apzīmējums/kopplatībā 16,0 ha, piešķirt tām jaunu nosaukumu un zemes lietošanas mērķi. 

Ņemot vērā norādītos lietas faktiskos apstākļus ir konstatējams, ka pēc Zemes ierīcības likuma 8. 

panta nosacījumiem, zemes ierīcības projekta izstrāde zemes vienību ar /kadastra apzīmējums/, 

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

īpašuma „Zemgaļi” 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”, 2020. gada 20. februāra Tautsaimniecības un attīstības komitejas 

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

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

dome NOLEMJ: 
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1. Atdalīt no nekustamā īpašuma „Zemgaļi”, Kroņauce, Tērvetes pagasts, Tērvetes novads, 

/kadastra numurs/, zemes vienības ar /kadastra apzīmējums/, /kadastra apzīmējums/, /kadastra 

apzīmējums/un /kadastra apzīmējums/. 

2. No nekustamā īpašuma „Zemgaļi”, Kroņauce, Tērvetes pagasts, Tērvetes novads, /kadastra 

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

apzīmējums/ un /kadastra apzīmējums/ piešķirt jaunu nosaukumu „Mežzemgali”, Tērvetes pagasts, 

Tērvetes novads. 

3. Zemes vienībai ar /kadastra apzīmējums/ visā tās platībā (8,3 ha) noteikt nekustamā īpašuma 

lietošanas mērķi – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir mežsaimniecība (NĪLM kods – 

0201). 

4. Zemes vienībai ar /kadastra apzīmējums/ visā tās platībā (7,2 ha) noteikt nekustamā īpašuma 

lietošanas mērķi – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir mežsaimniecība (NĪLM kods – 

0201). 

5. Zemes vienībai ar /kadastra apzīmējums/ visā tās platībā (0,3ha) noteikt nekustamā īpašuma 

lietošanas mērķi – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir mežsaimniecība (NĪLM kods – 

0201). 

6. Zemes vienībai ar /kadastra apzīmējums/ visā tās platībā (0,2 ha) noteikt zemes lietošanas 

mērķi – noliktavu apbūve (NĪLM kods - 1002).  

7. 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 27. februārī                                                                                       Nr. 25 

                                                                                                          (protokols Nr. 4, 2. §) 

 

 

Par zemes nomas līguma pagarināšanu 

         

 

Tērvetes novada dome, izskatot /Vārds Uzvārds/, /personas kods/, 2020. gada 24. janvāra 

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 31. decembrī, pamatojoties uz 

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

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

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

zemes, cita nekustamā un kustamā īpašuma lietošanu (iznomāšanu),  LR MK 2018. gada 19. jūnija 

noteikumu Nr. 350 „Publiskas personas zemes nomas un apbūves tiesības noteikumi” 53. punktu, kas 

nosaka, ka iznomātājs, izvērtējot lietderības apsvērumus, var pieņemt lēmumu pagarināt nomas līguma 

termiņu (nerīkojot izsoli), ievērojot apstākļus, ka nomnieks ir labticīgi pildījis iepriekš noslēgto nomas 

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

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

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

un apbūves tiesības noteikumi” 56. un 57. punktu un Tērvetes novada pašvaldības 2019. gada 11. 

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

zemesgabalu nomas maksas noteikšanas kārtība” 3. punktu, kas paredz, ka nomas maksa par zemes 

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

gadā, neieskaitot PVN, ievērojot Tautsaimniecības un attīstības komitejas 2020. gada 20. februāra 

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

Karloviča, Dz. Sirsone, 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/, daļas 0,05 ha platībā nomu, nosakot: 

1.1.  zemes izmantošanas mērķi – personīgā palīgsaimniecība - mazdārziņš; 
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1.2.  nomas līguma termiņš - 5 (pieci) gadi sākot no 2020. gada 01. janvāra; 

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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 27. februārī                                                                                       Nr. 26 

                                                                                                          (protokols Nr. 4, 3. §) 

 

 

Par zemes nomas līguma pagarināšanu 

         

 

 

Tērvetes novada dome, izskatot /Vārds Uzvārds/, /personas kods/, 2020. gada 20. janvāra 

iesniegumu par zemes nomas līguma pagarināšanu uz iznomāto neapbūvēto, lauksaimniecībā 

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

apzīmējums/, 0,10 ha platībā, kura darbības termiņš beidzas 2019. gada 31. decembrī, pamatojoties uz 

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

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

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

zemes, cita nekustamā un kustamā īpašuma lietošanu (iznomāšanu),  LR MK 2018. gada 19. jūnija 

noteikumu Nr. 350 „Publiskas personas zemes nomas un apbūves tiesības noteikumi” 53. punktu, kas 

nosaka, ka iznomātājs, izvērtējot lietderības apsvērumus, var pieņemt lēmumu pagarināt nomas līguma 

termiņu (nerīkojot izsoli), ievērojot apstākļus, ka nomnieks ir labticīgi pildījis iepriekš noslēgto nomas 

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

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

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

un apbūves tiesības noteikumi” 56. un 57. punktu un Tērvetes novada pašvaldības 2019. gada 11. 

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

zemesgabalu nomas maksas noteikšanas kārtība” 3. punktu, kas paredz, ka nomas maksa par zemes 

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

gadā, neieskaitot PVN, ievērojot 2020. gada 20. februāra Tautsaimniecības un attīstības komitejas 

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

Dz. Sirsone, 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/, daļas 0,10 ha platībā nomu, nosakot: 

1.1.  zemes izmantošanas mērķi – personīgā palīgsaimniecība - mazdārziņš; 
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1.2.  nomas līguma termiņš - 5 (pieci) gadi sākot no 2020. gada 01. janvāra; 

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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 27. februārī                                                                                       Nr. 27 

                                                                                                          (protokols Nr. 4, 4. §) 

 

 

Par zemes nomas līguma pagarināšanu 

         

 

 

Tērvetes novada dome, izskatot /Vārds Uzvārds/, /personas kods/, 2020. gada 24. 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 kā 7 euro 

gadā, neieskaitot PVN, ievērojot 2020. gada 20. februāra Tautsaimniecības un attīstības komitejas 

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

Dz. Sirsone, 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/, daļas 0,05 ha platībā nomu, nosakot: 

1.1.  zemes izmantošanas mērķi – personīgā palīgsaimniecība - mazdārziņš; 
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1.2.  nomas līguma termiņš - 5 (pieci)  gadi sākot no 2020. gada 01. janvāra; 

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 27. februārī                                                                                       Nr. 28 

                                                                                                          (protokols Nr. 4, 5. §) 

 

 

Par zemes nomas līguma pagarināšanu 

         

 

 

Tērvetes novada dome, izskatot /Vārds Uzvārds/, /personas kods/, 2020. gada 12. februāra 

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 kā 7 euro 

gadā, neieskaitot PVN, ievērojot 2020. gada 20.  februāra Tautsaimniecības un attīstības komitejas 

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

Dz. Sirsone, 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/, daļas 0,05 ha platībā nomu, nosakot: 

1.1.  zemes izmantošanas mērķi – personīgā palīgsaimniecība - mazdārziņš; 
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1.2.  nomas līguma termiņš - 5 (pieci)  gadi sākot no 2020. gada 01. janvāra; 

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 27. februārī                                                                                       Nr. 29 

                                                                                                          (protokols Nr. 4, 6. §) 

 

 

Par zemes nomas līguma pagarināšanu 

         

 

 

Tērvetes novada dome, izskatot /Vārds Uzvārds/, /personas kods/, 2020. gada 23. 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 kā 7 euro 

gadā, neieskaitot PVN, ievērojot 2020. gada 20. februāra Tautsaimniecības un attīstības komitejas 

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

Dz. Sirsone, 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/, daļas 0,05 ha platībā nomu, nosakot: 

1.1.  zemes izmantošanas mērķi – personīgā palīgsaimniecība - mazdārziņš; 
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1.2.  nomas līguma termiņš - 5 (pieci)  gadi sākot no 2020. gada 01. janvāra; 

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 27. februārī                                                                                       Nr. 30 

                                                                                                          (protokols Nr. 4, 7. §) 

 

 

Par zemes nomas līguma noslēgšanu 

         

 

Tērvetes novada dome, izskatot /Vārds Uzvārds/, /personas kods/, 2020. gada 20. janvāra 

iesniegumu ar lūgumu Tērvetes novada pašvaldībai iznomāt personiskās palīgsaimniecības 

vajadzībām zemes daļu 0,025 ha platībā pašvaldībai piekritīgajā zemes īpašumā “Galatrenči 

pašvaldība”, Augstkalnes pagastā, konstatēja:   

Tērvetes novada pašvaldībai piekritīgajā zemes īpašumā “Galatrenči pašvaldība”, Augstkalnes  

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

piekritīga zemes vienība 0,025 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 “Galatrenči pašvaldība”, Augstkalnes pagasts, Tērvetes 

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

publicēšanas tīmekļa vietnē pieteicās tikai viens potenciālais zemes gabala nomnieks – Valerijs 

Sapožņikovs, 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, 2020. gada 20. februāra Tautsaimniecības un attīstības 

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

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

nav, ATTURAS – nav, NOLEMJ: 

 

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

pašvaldībai piekritīgo neiznomāto zemes vienības daļu “Galatrenči pašvaldība”, Augstkalnes pagasts, 

Tērvetes novads, /kadastra apzīmējums/ 0,025 ha platībā, nomu, nosakot: 

1.1. zemes izmantošanas mērķi – personiskās palīgsaimniecības vajadzībām- mazdārziņš; 

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 27. februārī                                                                                       Nr. 31 

                                                                                                          (protokols Nr. 4, 8. §) 

 

 

Par zemes iznomāšanu  

         

Tērvetes novada pašvaldības Tautsaimniecības un attīstības komiteja, izskatot /Vārds Uzvārds/ 

iesniegumu ar lūgumu iznomāt pašvaldībai piederošo zemes īpašumu “Mazmaikaiši”, Augstkalnes 

pagasts, Tērvetes novads, /kadastra numurs/, uz kura atrodas viņam piederoša  būve, tās uzturēšanai, 

konstatēja:  

Tērvetes novada pašvaldībai ir piederošs nekustamais īpašums “Mazmaikaiši”, Augstkalnes 

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

kopplatību 3,98 ha, reģistrēts uz pašvaldības vārda Augstkalnes pagasta /zemesgrāmatas nodalījuma 

numurs/, un uz kuras atrodas /Vārds Uzvārds/, /personas kods/, piederoša būve “Mazmaikaiši”, 

Augstkalnes pagasts, Tērvetes novads.  Īpašuma tiesības uz būvju īpašumu “Mazmaikaiši”, 

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

pagasta /zemesgrāmatas nodalījuma numurs/.  

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

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

tikai uz tā esošās būves īpašniekam, tiesiskajam valdītājam vai lietotājam, ja citos normatīvajos aktos 

nav noteikts citādi. 

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

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

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

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

zemesgabala kadastrālās vērtības, bet ne mazāka par 28 euro. 

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

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

apbūves tiesības noteikumi”, 2020. gada 20. februāra Tautsaimniecības un attīstības komitejas 

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

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

dome NOLEMJ: 
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1. Iznomāt pašvaldībai piederošo, apbūvēto zemes vienību “Mazmaikaiši”, Augstkalnes pagasts, 

Tērvetes novads, /kadastra numurs/, 3,98 ha kopplatībā, /Vārds Uzvārds/, /personas kods/, nosakot: 

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

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

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

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

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

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

un apbūves tiesības noteikumi” atbilstoša zemes nomas līguma projekta sagatavošanu. 

3. Pilnvarot Tērvetes novada pašvaldības izpilddirektoru Māri Berlandu noslēgt lēmumam un 

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

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

4. 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 27. februārī                                                                                       Nr. 32 

                                                                                                          (protokols Nr. 4, 9. §) 

 

 

Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu, nekustamā īpašuma „Priednieki” 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 „Priednieki”, 

Tērvetes 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 „Priednieki”, Tērvetes pagasts, Tērvetes novads, /kadastra numurs/, pieder 

/Vārds Uzvārds/ un sastāv no vienas zemes vienības ar kopējo platību 15,17 ha.  

/Vārds Uzvārds/ īpašuma tiesības uz nekustamo īpašumu „Priednieki”, Tērvetes pagasts, Tērvetes 

novads, reģistrētas Tērvetes pagasta /zemesgrāmatas nodalījuma numurs/.  

Nekustamā īpašuma „Priednieki” īpašniece /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 „Rūķis” sertificēts  zemes mērnieks Baiba Eglīte, 

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

Zemes ierīcības projekts paredz sadalīt nekustamā īpašuma „Priednieki”, Tērvetes pagasts, 

Tērvetes novads, zemes vienību ar /kadastra apzīmējums/ divās atsevišķās zemes vienībās, Nr. 1 – 

7,77 ha platībā un Nr. 2 – 7,4 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. /kadastra apzīmējums/ piešķirt 

jaunu nosaukumu – „Augšpriednieki”, Tērvetes pagasts, Tērvetes novads, bet zemes vienībai Nr. 1 

/kadastra apzīmējums/atstāt iepriekšējo nosaukumu un adresi – “Priednieki”, Tērvetes 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 ierīcības darbiem 
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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”, 2020. gada 20. februāra Tautsaimniecības un attīstības komitejas 

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

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

- nav, NOLEMJ: 

 

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

īpašuma „Priednieki”, Tērvetes pagasts, Tērvetes novads, zemes vienību ar /kadastra apzīmējums/ 

divās atsevišķās zemes vienībās: Nr. 1, /kadastra apzīmējums/, 7,77 ha platībā un Nr. 2, /kadastra 

apzīmējums/, 7,40 ha platībā. 

2. Piešķirt sadalītajam nekustamajam īpašumam „Priednieki”, Tērvetes pagasts, Tērvetes novads, 

sekojošus nosaukumus, adreses, un lietošanas mērķus: 

2.1. paliekošajai zemes vienības daļai Nr. 1 ar /kadastra apzīmējums/, kopējā platība 7,77 ha, atstāt 

iepriekšējo nosaukumu un adresi – „Priednieki”, Tērvetes pagasts, Tērvetes novads, un visā tās platībā 

(7,77 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 7,40 ha, piešķirt jaunu 

nosaukumu – „Augšpriednieki”, Tērvetes pagasts, Tērvetes novads, un visā tās platībā (7,40 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 27. februārī                                                                                       Nr. 33 

                                                                                                          (protokols Nr. 4, 10. §) 

 

 

Par lietošanas mērķa un lietošanas mērķim piekrītošās platības noteikšanu 

         

 

Tērvetes novada dome, izskatot iesniegto lēmuma projektu par lietošanas mērķa un lietošanas 

mērķim piekrītošās platības noteikšanu zemes vienībai ar /kadastra apzīmējums/ zemes vienības daļai 

ar /kadastra apzīmējums/, konstatēja, ka: 

Tērvetes novada dome ir saņēmusi Valsts zemes dienesta 23.01.2020. vēstuli Nr. 2-04-Z/49 ar 

lūgumu precizēt zemes vienības ar /kadastra apzīmējums/ un zemes vienības daļai ar /kadastra 

apzīmējums/ lietošanas mērķus, jo zemes vienībai piešķirtie lietošanas mērķi nesakrīt ar zemes 

vienības daļai piešķirto zemes lietošanas mērķi. 

Izvērtējot Valsts zemes dienesta lūgumu un atzīstot to par pamatotu, pamatojoties uz likuma „Par 

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

īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas 

kārtība” 2.1., 2.2., 4., 6., 16. un 35. punktiem un Tērvetes novada domes 2019. gada 25. aprīļa  

saistošajiem noteikumiem Nr.8 „Tērvetes novada teritorijas plānojuma grafiskā daļa un teritorijas 

izmantošanas un apbūves noteikumi”, 2020. gada 20. februāra Tautsaimniecības un attīstības 

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

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

Tērvetes novada dome NOLEMJ: 

1. Zemes vienībai ar /kadastra apzīmējums/, kopējā platība 0,21 ha,  noteikt šādus nekustamā 

īpašuma lietošanas mērķus un tiem piekrītošās platības: 

1.1. lauksaimnieciska rakstura uzņēmumu apbūves zeme (NĪLM kods – 1003), 0,1217 ha platībā; 

1.2.  zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība (NĪLM kods – 0101), 0,0883 

ha platībā; 

2. Zemes vienības daļai ar /kadastra apzīmējums/ visā tās platībā (0,1217 ha) noteikt nekustamā 

īpašuma lietošanas mērķi – lauksaimnieciska rakstura uzņēmumu apbūves zeme (NĪLM kods – 1003). 

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

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

 

 

Domes priekšsēdētāja                                                                              D. Reinika 
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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 27. februārī                                                                                       Nr. 34 

                                                                                                          (protokols Nr. 4, 11. §) 

 

 

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

piešķiršanu 

         

Tērvetes novada dome ir izskatījusi iesniegto lēmuma projektu, par zemes īpašuma „Mazdruķi”, 

Bukaišu pagasts, Tērvetes novads, sadalīšanu, nosaukuma un zemes lietošanas mērķa piešķiršanu. 

Izskatot iepriekš minēto ierosinājumu, Tērvetes novada dome konstatēja: 

Nekustamais īpašums „Mazdruķi”, Bukaišu pagasts, Tērvetes novads, pieder Tērvetes novada 

pašvaldībai un sastāv no divām zemes vienībām ar /kadastra apzīmējums/ un /kadastra apzīmējums/ 

ar to kopējo platību 6,59 ha. Tērvetes novada pašvaldības īpašuma tiesības uz nekustamo īpašumu 

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

nodalījuma numurs/. 

Tērvetes novada domes Attīstības nodaļa, nolūkā turpmāk nodot atsavināšanai daļu no zemes 

īpašuma „Mazdruķi”, Bukaišu pagasts, Tērvetes novads, ir ierosinājusi no zemes īpašuma 

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

kopplatībā 5,16 ha, piešķirt tai jaunu nosaukumu un zemes lietošanas mērķi. 

Ņemot vērā norādītos lietas faktiskos apstākļus, ir konstatējams, ka pēc Zemes ierīcības likuma 8. 

panta nosacījumiem zemes ierīcības projekta izstrāde visas zemes vienības ar /kadastra apzīmējums/ 

atdalīšanai no nekustamā īpašuma „Mazdruķi” nav nepieciešama. 

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

likumu, likuma „Par pašvaldībām” 21. panta pirmās daļas 27. punktu un LR MK 20.06.2006. 

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

lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība”, 2020. gada 20. februāra Tautsaimniecības un 

attīstības komitejas lēmumu, atklāti vārdiski balsojot: PAR – 9 (D. Reinika, A. Bruss, S. Laizāns, I. 

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

nav, Tērvetes novada dome NOLEMJ: 

 

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

numurs/, visu zemes vienību ar /kadastra apzīmējums/ – 5,16 ha platībā. 
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2. No nekustamā īpašuma „Mazdruķi”, Bukaišu pagasts, Tērvetes novads, /kadastra numurs/, 

atdalāmajai zemes vienībai ar /kadastra apzīmējums/, piešķirt jaunu nosaukumu – „Druķīši”, Bukaišu 

pagasts, Tērvetes novads, un visā tās platībā (5,16 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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



42 

 

                                        
 

 

 

 

 

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 27. februārī                                                                                       Nr. 35 

                                                                                                          (protokols Nr. 4, 12. §) 

 

 

Par zemes nomas līguma noslēgšanu 

         

Tērvetes novada dome, izskatot zemnieku saimniecības /Nosaukums/, /reģistrācijas numurs/, 2020. 

gada 04. februāra iesniegumu ar lūgumu Tērvetes novada pašvaldībai iznomāt saimnieciskās darbības 

vajadzībām zemes vienību 0,72 ha platībā pašvaldībai piekritīgajā zemes īpašumā “Pļaviņas”, 

Tērvetes pagastā, Tērvetes novadā, konstatēja:  

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

novads, /kadastra numurs/, ir neiznomātas divas zemes vienības - zemes vienība 0,37 ha platībā ar 

/kadastra apzīmējums/ un zemes vienība 0,35 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 “Pļaviņas”, Tērvetes pagasts, Tērvetes novads, tika publicēta 

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

pieteicās tikai viens potenciālais zemes gabala nomnieks – zemnieku saimniecība /Nosaukums/, līdz 

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

izsoli. 

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

novada domes apstiprinātam nomas pakalpojumu maksas cenrādim. 

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

maksas apmērs par lauksaimniecībā izmantojamo zemi Tērvetes pagastā ir noteikts 130,00 EUR/ha 

apmērā. Vienlaikus, atbilstoši Noteikumu 30.4. apakšpunktam, nomas maksa apmērs nedrīkst būt 

mazāks nekā 28 euro. 

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

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

apbūves tiesības noteikumi” 28. punktu, ievērojot 2020. gada 20. februāra Tautsaimniecības un 

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

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

PRET – nav, ATTURAS – nav, NOLEMJ: 

 

http://www.tervetesnovads.lv/
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1. Slēgt zemes nomas līgumu ar zemnieku saimniecību /Nosaukums/ par Tērvetes novada 

pašvaldībai piekritīgo, neiznomāto zemes īpašumu “Pļaviņas”, Tērvetes  pagasts, Tērvetes novads, 

/kadastra apzīmējums/un /kadastra apzīmējums/, 0,72 ha kopplatībā, 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 27. februārī                                                                                       Nr. 36 

                                                                                                          (protokols Nr. 4, 13. §) 

 

 

Par nekustamo īpašumu apvienošanu, nosaukumu un lietošanas mērķu noteikšanu 

         

Tērvetes novada dome izskatot iesniegto lēmuma projektu par nekustamo īpašumu apvienošanu, 

nosaukumu un lietošanas mērķu noteikšanu Valsts akciju sabiedrības ”Latvijas Valsts ceļi” lietošanā 

esošajiem, uz Valsts vārda Satiksmes ministrijas personā reģistrētajiem nekustamajiem īpašumiem, 

konstatēja, ka: 

Tērvetes novada dome ir saņēmusi Valsts akciju sabiedrības ”Latvijas Valsts ceļi” 23.01.2020. 

vēstuli Nr. 4.9/860. 

Vēstulē norādīta šāda informācija: 

Valsts kadastra informācijas sistēmā ir reģistrēti nekustamie īpašumi: 

1) “P95”, Augstkalnes pagasts, Tērvetes novads, /kadastra numurs/, sastāvošs no trim zemes 

vienībām ar /kadastra apzīmējums/, /kadastra apzīmējums/ un /kadastra apzīmējums/; 

2)  “P95”, Tērvetes pagasts, Tērvetes novads, /kadastra numurs/, sastāvošs no vienas zemes 

vienības ar /kadastra apzīmējums/; 

3) “P95”, Tērvetes pagasts, Tērvetes novads, /kadastra numurs/, sastāvošs no vienas zemes 

vienības ar /kadastra apzīmējums/. 

Uz zemes gabaliem izbūvēti valsts reģionālā autoceļa P95 “Jelgava- Tērvete- Lietuvas robeža( 

Žagare)”posmi. 

Uz zemes gabaliem ir izbūvēti valsts reģionālā autoceļa P95 “Jelgava- Tērvete- Lietuvas robeža( 

Žagare) posmi. 

Valsts akciju sabiedrība ”Latvijas Valsts ceļi” saistībā ar norādīto savā vēstulē lūdz: 

1) nekustamam īpašumam “P95”, Augstkalne pagasts, Tērvetes novads, /kadastra numurs/, 

platībā 21,5 ha, sastāvošam no trim zemes vienībām ar /kadastra apzīmējums/, /kadastra apzīmējums/ 

un /kadastra apzīmējums/ piešķirt nosaukumu “Autoceļš P95”, Augstkalnes pagasts, Tērvetes novads 

un tā sastāvā ietilpstošajām zemes vienībām visā to platībā noteikt nekustamā īpašuma lietošanas 

mērķi – zeme dzelzceļa infrastruktūras zemes nodalījuma joslā un ceļu zemes nodalījuma joslā- 

(NĪLM kods 1101); 

2) apvienot vienā īpašumā Tērvetes pagastā iepriekš minētos divus īpašumus, uz kuriem izbūvēti 

valsts reģionālā autoceļa P95 “Jelgava-Tērvetes-Lietuvas robeža (Žagare) posmi. Apvienotajam 

nekustamajam īpašumam, kurš pēc apvienošanas sastāvēs no divām zemes vienībām ar /kadastra 
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apzīmējums/ un /kadastra apzīmējums/, piešķirt nosaukumu “Autoceļš P95”, Tērvetes pagasts, 

Tērvetes novads un tā sastāvā ietilpstošajām zemes vienībām visā to platībā noteikt nekustamā 

īpašuma lietošanas mērķi – zeme dzelzceļa infrastruktūras zemes nodalījuma joslā un ceļu zemes 

nodalījuma joslā- (NĪLM kods 1101). 

Ievērojot un izvērtējot norādītos apstākļus, Tērvetes novada dome atzīst, ka Valsts akciju 

sabiedrības ”Latvijas Valsts ceļi” lūgums ir apmierināms, tādēļ, pamatojoties uz Nekustamā īpašuma 

valsts kadastra likuma 1. panta 14. punktu un 9. pantu,  likuma „Par pašvaldībām” 21. panta pirmās 

daļas 27. punktu, ievērojot 2020. gada 20.  februāra Tautsaimniecības un attīstības komitejas lēmumu, 

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

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

NOLEMJ:  
 

1. Nekustamam īpašumam “P95”, Augstkalne pagasts, Tērvetes novads, /kadastra numurs/, 

sastāvošam no trim zemes vienībām ar /kadastra apzīmējums/, /kadastra apzīmējums/ un /kadastra 

apzīmējums/  piešķirt nosaukumu “Autoceļš P95”, Augstkalnes pagasts, Tērvetes novads, un tā sastāvā 

ietilpstošajām zemes vienībām ar /kadastra apzīmējums/, /kadastra apzīmējums/ un /kadastra 

apzīmējums/, visā to platībā noteikt nekustamā īpašuma lietošanas mērķi – zeme dzelzceļa 

infrastruktūras zemes nodalījuma joslā un ceļu zemes nodalījuma joslā - (NĪLM kods 1101). 

2. Apvienot vienā īpašumā zemes vienības ar /kadastra apzīmējums/ un /kadastra apzīmējums/ 

piešķirot tām nosaukumu “Autoceļš P95”, Tērvetes pagasts, Tērvetes novads, un noteikt tā sastāvā 

ietilpstošajām zemes vienībām ar /kadastra apzīmējums/ un /kadastra apzīmējums/ visā to platībā 

nekustamā īpašuma lietošanas mērķi – zeme dzelzceļa infrastruktūras zemes nodalījuma joslā un ceļu 

zemes nodalījuma joslā- (NĪLM kods 1101). 

 

 

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 27. februārī                                                                                       Nr. 37 

                                                                                                          (protokols Nr. 4, 22. §) 

 

 

Par Auces novada pašvaldības pieņemtajiem lēmumiem 

         

 

Tērvetes novada dome, izskatot Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas 

11.02.2020. vēstuli Nr. 1-132/1275 “Par informācijas sniegšanu”, kurā lūgts izskatīt un saskaņot 

jautājumu par Auces novada pašvaldības darījumiem, kurā tā paredz atsavināt četrus 

zemesgabalus, konstatēja, ka: 

Likuma “Par valsts budžetu 2020. gadam” 56. panta 2. punkts noteic, ka līdz stājas spēkā 

likums par jauno administratīvi teritoriālo iedalījumu, pašvaldībai, tikai saņemot Vides 

aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas pozitīvu atzinumu par šajā pantā minēto darījumu 

atbilstību administratīvi teritoriālajai reformai un ilgtspējīgai novada attīstībai, ir tiesības 

atsavināt pašvaldības kustamo un nekustamo mantu, kuras pārdošanas vērtība pārsniedz 50 000 

euro un 0,1 procentu no pašvaldības pamatlīdzekļu vērtības.  

Saskaņā ar Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas skaidrojumu un 13.02.2020. 

izsūtīto vēstuli Nr. 1-132/1374 “Par pašvaldību īpašuma atsavināšanu un saistību uzņemšanos” 

visām pašvaldībām  ministrijai iesniedzamajiem dokumentiem atzinuma saņemšanai pašvaldības 

nekustamā īpašuma atsavināšanai ir nepieciešams pievienot to pašvaldību domju lēmumus, kuras 

atbilstoši Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likumprojekta pielikumā noteiktajam 

plānots apvienot kopā ar to pašvaldību, kas plānojusi veikt atsavināšanas darbības.      

Saskaņā ar Auces novada domes sēdēs pieņemtajiem lēmumiem Auces novada pašvaldība ir 

nodevusi atsavināšanai nekustamos īpašumus “Sirmele”, Lielauces pagasts, Auces novads, 

“Lauvu mežs”, Lielauces pagasts, Auces novads, “Bisenieku mežs”, Īles pagasts, Auces novads, 

un “Ciroles lauki”, Bēnes pagasts, Auces novads, kuru  pārdošanas vērtība pārsniedz 50 000 

euro.  

Kā tas atzīts Auces novada domes sēdēs pieņemtos lēmumos, norādītie nekustamie īpašumi 

nav nepieciešami pašvaldības funkciju izpildei. 

Likuma “Par pašvaldībām” 5. panta pirmā daļa noteic, ka pašvaldības savas kompetences un 

likuma ietvaros darbojas patstāvīgi.  
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Likuma “Par pašvaldībām” 21. panta pirmās daļas 17. punkts noteic, ka tikai dome var lemt 

par pašvaldības nekustamā īpašuma atsavināšanu, ieķīlāšanu vai privatizēšanu, kā arī 

nekustamās mantas iegūšanu pašvaldības īpašumā. 

 Likuma “Par pašvaldībām” 77. panta pirmā daļa noteic, ka pašvaldības īpašums ir nodalīts 

no valsts īpašuma un citu tiesību subjektu īpašuma. Pašvaldības pārvalda, lieto savu īpašumu un 

rīkojas ar to likumā noteiktajā kārtībā. 

Likuma “Par pašvaldībām” 77. panta otrā daļa noteic, ka pašvaldības īpašums izmantojams 

attiecīgās administratīvās teritorijas iedzīvotāju vajadzību apmierināšanai, gan nododot to 

publiskā lietošanā (ceļi, ielas, laukumi, parki), gan veidojot iestādes un pašvaldības 

kapitālsabiedrības, kas nodrošina iedzīvotāju tiesības un sniedz tiem nepieciešamos 

pakalpojumus (pārvaldes iestādes, sociālās un veselības aprūpes, izglītības, kultūras, sporta un 

citas iestādes). 

Likuma “Par pašvaldībām” 77. panta ceturtā daļa noteic, ka to īpašuma daļu, kas nav 

nepieciešama iepriekšminētajiem nolūkiem, pašvaldība var izmantot, lai saimnieciskā kārtā gūtu 

ienākumus iedzīvotāju vajadzību apmierināšanai vai arī lai likumā noteiktajā kārtībā to 

privatizētu vai atsavinātu. 

Saskaņā ar Valsts pārvaldes iekārtas likuma 10. panta pirmo daļu valsts pārvalde ir pakļauta 

likumam un tiesībām. Tā darbojas normatīvajos aktos noteiktās kompetences ietvaros. Valsts 

pārvalde savas pilnvaras var izmantot tikai atbilstoši pilnvarojuma jēgai un mērķim.  

Tērvetes novada dome konstatē, ka ne likumi, ne arī Ministru Kabineta noteikumi neparedz 

tai tiesības vai pilnvarojumu pārvērtēt citas pašvaldības domes pieņemtos lēmumus attiecībā uz 

tās pieņemtajiem lēmumiem vai rīcību ar savu mantu.  

Vadoties no norādītā normatīvā regulējuma, Auces novada pašvaldībai piederošie nekustamie 

īpašumi un gūtie ienākumi no to atsavināšanas ir izmantojami tikai Auces novada administratīvās 

teritorijas iedzīvotāju vajadzību apmierināšanai un Tērvetes novada domei nav juridiska pamata 

iebilst vai nerespektēt Auces novada domes pieņemtos lēmumus pašvaldības īpašuma 

izmantošanas sakarā.  

Ņemot vērā iepriekš norādītos lietas faktiskos un juridiskos apstākļus un papildus 

pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21. panta pirmās daļas 27. punktu un 62. pantu, 

ievērojot 2020. gada 20. februāra Finanšu komitejas lēmumu, atklāti vārdiski balsojot: PAR – 9 

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

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

       

  Neiebilst un respektēt Auces novada domes pieņemtos lēmumus attiecībā uz šādu Auces 

novada pašvaldības nekustamo īpašumu atsavināšanu: 

 

1. “Sirmele”, Lielauces pagasts, Auces novads; 

2. “Lauvu mežs”, Lielauces pagasts, Auces novads;  

3.  “Bisenieku mežs”, Īles pagasts, Auces novads; 

4.  “Ciroles lauki”, Bēnes pagasts, Auces novads. 

 

 

 

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 27. februārī                                                                                       Nr. 38 

                                                                                                          (protokols Nr. 4, 23. §) 

 

 

Par Dobeles novada pašvaldības pieņemtajiem lēmumiem 

         

 

Tērvete novada dome, izskatot Dobeles novada domes 10.02.2020. vēstuli Nr. 2.6/376 “Par 

saskaņojuma saņemšanu”, kurā lūgts izskatīt un saskaņot jautājumu par Dobeles novada 

pašvaldības darījumiem, kurā tā paredz atsavināt piecus zemesgabalus, konstatēja, ka: 

Likuma “Par valsts budžetu 2020. gadam” 56. panta 2. punkts noteic, ka līdz stājas spēkā 

likums par jauno administratīvi teritoriālo iedalījumu, pašvaldībai, tikai saņemot Vides 

aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas pozitīvu atzinumu par šajā pantā minēto darījumu 

atbilstību administratīvi teritoriālajai reformai un ilgtspējīgai novada attīstībai, ir tiesības 

atsavināt pašvaldības kustamo un nekustamo mantu, kuras pārdošanas vērtība pārsniedz 50 000 

euro un 0,1 procentu no pašvaldības pamatlīdzekļu vērtības.  

Saskaņā ar Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas skaidrojumu un 13.02.2020. 

izsūtīto vēstuli Nr. 1-132/1374 “Par pašvaldību īpašuma atsavināšanu un saistību uzņemšanos” 

visām pašvaldībām  ministrijai iesniedzamajiem dokumentiem atzinuma saņemšanai pašvaldības 

nekustamā īpašuma atsavināšanai ir nepieciešams pievienot to pašvaldību domju lēmumus, kuras 

atbilstoši Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likumprojekta pielikumā noteiktajam 

plānots apvienot kopā ar to pašvaldību, kas plānojusi veikt atsavināšanas darbības.      

Saskaņā ar Dobeles novada domes sēdēs pieņemtajiem lēmumiem  Dobeles novada 

pašvaldība ir nodevusi atsavināšanai nekustamos īpašumus “Dzeguzes”, Auru pagasts, Dobeles 

novads, “Līdumnieki”, Auru pagasts, Dobeles novads, “Maliņas”, Auru pagasts, Dobeles 

novads, “Kārkli”, Auru pagasts, Dobeles novads, un “Ružas”, Auru pagasts, Dobeles novads, 

kuru pārdošanas vērtība pārsniedz 50 000 euro.  

Kā tas atzīts Dobeles novada domes sēdēs pieņemtos lēmumos, norādītie nekustamie īpašumi 

nav nepieciešami pašvaldības funkciju izpildei. 

Likuma “Par pašvaldībām” 5. panta pirmā daļa noteic, ka pašvaldības savas kompetences un 

likuma ietvaros darbojas patstāvīgi.  

Likuma “Par pašvaldībām” 21. panta pirmās daļas 17. punkts noteic, ka tikai dome var lemt 

par pašvaldības nekustamā īpašuma atsavināšanu, ieķīlāšanu vai privatizēšanu, kā arī 

nekustamās mantas iegūšanu pašvaldības īpašumā. 
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 Likuma “Par pašvaldībām” 77. panta pirmā daļa noteic, ka pašvaldības īpašums ir nodalīts 

no valsts īpašuma un citu tiesību subjektu īpašuma. Pašvaldības pārvalda, lieto savu īpašumu un 

rīkojas ar to likumā noteiktajā kārtībā. 

Likuma “Par pašvaldībām” 77. panta otrā daļa noteic, ka pašvaldības īpašums izmantojams 

attiecīgās administratīvās teritorijas iedzīvotāju vajadzību apmierināšanai, gan nododot to 

publiskā lietošanā (ceļi, ielas, laukumi, parki), gan veidojot iestādes un pašvaldības 

kapitālsabiedrības, kas nodrošina iedzīvotāju tiesības un sniedz tiem nepieciešamos 

pakalpojumus (pārvaldes iestādes, sociālās un veselības aprūpes, izglītības, kultūras, sporta un 

citas iestādes). 

Likuma “Par pašvaldībām” 77. panta ceturtā daļa noteic, ka to īpašuma daļu, kas nav 

nepieciešama iepriekšminētajiem nolūkiem, pašvaldība var izmantot, lai saimnieciskā kārtā gūtu 

ienākumus iedzīvotāju vajadzību apmierināšanai vai arī lai likumā noteiktajā kārtībā to 

privatizētu vai atsavinātu. 

Saskaņā ar Valsts pārvaldes iekārtas likuma 10. panta pirmo daļu valsts pārvalde ir pakļauta 

likumam un tiesībām. Tā darbojas normatīvajos aktos noteiktās kompetences ietvaros. Valsts 

pārvalde savas pilnvaras var izmantot tikai atbilstoši pilnvarojuma jēgai un mērķim.  

Tērvetes novada dome konstatē, ka ne likumi, ne arī Ministru Kabineta noteikumi neparedz 

tai tiesības vai pilnvarojumu pārvērtēt citas pašvaldības domes pieņemtos lēmumus attiecībā uz 

tās pieņemtajiem lēmumiem vai rīcību ar savu mantu.  

Vadoties no norādītā normatīvā regulējuma, Dobeles novada pašvaldībai piederošie 

nekustamie īpašumi un gūtie ienākumi no to atsavināšanas ir izmantojami tikai Dobeles novada 

administratīvās teritorijas iedzīvotāju vajadzību apmierināšanai un Tērvetes novada domei nav 

juridiska pamata iebilst vai nerespektēt Dobeles novada domes pieņemtos lēmumus pašvaldības 

īpašuma izmantošanas sakarā.  

Ņemot vērā iepriekš norādītos lietas faktiskos un juridiskos apstākļus un papildus 

pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21. panta pirmās daļas 27. punktu un 62. pantu, 

ievērojot 2020. gada 20.  februāra Finanšu komitejas lēmumu, atklāti vārdiski balsojot: PAR – 9 

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

Miķelsons, I. Vēveris) PRET - …nav, ATTURAS - nav, Tērvetes novada dome NOLEMJ: 

 

     Neiebilst un respektēt Dobeles novada domes pieņemtos lēmumus attiecībā uz šādu 

Dobeles novada pašvaldības nekustamo īpašumu atsavināšanu: 

 

1.  “Dzeguzes”, Auru pagasts, Dobeles novads; 

2.  “Līdumnieki”, Auru pagasts, Dobeles novads;  

3.  “Maliņas”, Auru pagasts, Dobeles novads; 

4.  “Kārkli”, Auru pagasts, Dobeles novads; 

5.  “Ružas”, Auru pagasts, Dobeles novads. 

 

 

Domes priekšsēdētāja                                                                              D. Reinika 
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APSTIPRINĀTI 

ar Tērvetes novada domes 

2020. gada 27. februāra 

lēmumu  (prot. Nr. 4, 21. §) 

 

 

Tērvetes novada pašvaldības nekustamā īpašuma  

„Labrenči” - 29, Tērvete, 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 „Labrenči”-29, Tērvete,  

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 09. aprīlī plkst. 11.15. 

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 – dzīvokļa īpašums „Labrenči” - 29,Tērvete,  Tērvetes pagasts, Tērvetes 

novads, kadastra numurs 4688 900 0287, sastāvošs no divu istabu dzīvokļa 50,8 m2 platībā ar pie 

dzīvokļa īpašuma piederošo 480/35171 kopīpašuma domājamo daļu no daudzdzīvokļu mājas, 

kadastra apzīmējums 4688 003 0155 001 un zemes gabala, kadastra apzīmējums 4688 003 0155 

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

2.3. Nosacītā sākumcena – 6900 EUR (seši tūkstoši deviņi 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; 

 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: 
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 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 „Labrenči” – 29”. 

 

4. Izsoles norises procedūra 

 

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

izsoles vietā izlemj izsoles komisijas priekšsēdētājs. 

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

Noteikumi, nosaka izsoles komisijas priekšsēdētājs. Nepakļaušanās izsoles komisijas 

priekšsēdētāja rīkojumiem var būt par iemeslu izsoles pārtraukšanai. 

4.3. Pirms izsoles sākšanās izsoles dalībnieki paraksta Noteikumus. 

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

4.5. Izsoles solis tiek noteikts 200 EUR apmērā. 

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

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

ir jāturpina, kamēr izsoles dalībnieks to paaugstina. 

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

dalībnieku reģistrācijas sarakstā jāapstiprina sava pēdējā solītā cena. 

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

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

atrēķinot naudā iemaksāto nodrošinājumu, nomaksu. 

4.9. Izsoles uzvarētājam 30 (trīsdesmit) 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. 

 

 

 

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

gaitu. 

 

 

Ar izsoles noteikumiem iepazinos ______________________________________ 

 

                                                       _______________________________________ 

 

                                                       _______________________________________ 

 

                                                       ________________________________________ 

 

                                                       ________________________________________ 

 

 

 

Domes priekšsēdētāja                                                                            D. Reinika 
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APSTIPRINĀTI 

 ar Tērvetes novada domes 

2019. gada 28. novembra  sēdes lēmumu 

(protokols Nr. 19, 15. §), 

ar precizējumiem 2020. gada 27. februāra sēdē 

(protokols Nr. 4, 16. §) 

 

Saistošie noteikumi Nr. 24 

 

Grozījumi Tērvetes novada domes 2018. gada 28. jūnija 

saistošajos noteikumos Nr. 18 “Nekustamo īpašumu uzturēšanas noteikumi Tērvetes 

novadā” 

 

Izdoti saskaņā ar likuma “Par pašvaldībām”  

43. panta pirmās daļas 5., 6. punktu 

  

1.   Izdarīt Tērvetes novada domes 2018. gada 28. jūnija saistošajos noteikumos Nr. 18 

“Nekustamo īpašumu uzturēšanas noteikumi Tērvetes novadā”  (turpmāk – saistošie noteikumi) 

šādus grozījumus: 

 

1.1. Izteikt saistošo noteikumu 4. punktu šādā redakcijā: 

“4. Daudzdzīvokļu dzīvojamo namu un nedzīvojamo namu teritoriju uzturēšanu un   savlaicīgu 

uzkopšanu šo noteikumu 5. un 6. punktā  noteiktajā kārtībā nodrošina  tā īpašnieks vai valdītājs”;   

 

1.2. Papildināt saistošos noteikumus ar 4.1punktu šādā redakcijā: 

“4.1 Viena dzīvokļa dzīvojamās mājas īpašnieks vai valdītājs nodrošina nekustamajam īpašumam 

piegulošās teritorijas kopšanu atbilstoši noteikumu 5.2. apakšpunktā norādītajam.”; 

 

1.3. Izteikt saistošo noteikumu 15. punktu šādā redakcijā: 

“15. Par noteikumu 5., 7. un 14. punktā noteikto prasību neievērošanu piemēro brīdinājumu vai 

naudas sodu fiziskajām personām līdz 30 naudas soda vienībām, juridiskajām personām līdz 60 

naudas soda vienībām.”; 

 

1.4.  Izteikt saistošo noteikumu 16. punktu šādā redakcijā: 

“16. Administratīvā pārkāpuma procesu par 5., 7. un 14. 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 17. punktu. 

 

2. Saistošie noteikumi stājas spēkā vienlaikus ar Administratīvās atbildības likumu.   

 

 

Domes priekšsēdētāja                                                                                            D. Reinika 
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Tērvetes novada domes saistošo noteikumu Nr. 24 

“Grozījumi Tērvetes novada domes 2018. gada 28. jūnija saistošajos noteikumos  

Nr. 18  “Nekustamo īpašumu uzturēšanas noteikumi Tērvetes novadā””  

paskaidrojuma raksts 
     
 

 

Paskaidrojuma raksta sadaļas Norādāmā informācija 

1. Projekta nepieciešamības 

pamatojums 

 

Ņemot vērā, ka 2020. gada 1. jūlijā stājas spēkā 

Administratīvās atbildības likums, kas paredz 

izmaiņas administratīvo sodu sistēmā un 

administratīvo sodu piemērošanas procesā, ir 

atbilstoši jānodrošina arī Tērvetes novada domes 

2018. gada 28. jūnija saistošo noteikumu Nr. 18 

“Nekustamo īpašumu uzturēšanas noteikumi 

Tērvetes novadā” regulējums ar Administratīvās 

atbildības likumā ietvertajām normām.  Ievērojot 

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas 

2020.gada 2.janvāra vēstulē Nr. 1-18/19 “Par 

saistošajiem noteikumiem” norādītos iebildumus, 

tiek nodrošināta saistošo noteikumu normu atbilstība 

likumā “Par pašvaldībām” 43.panta pirmās daļas 5. 

un 6.punktā noteiktajam pilnvarojumam. 

2. Īss projekta satura izklāsts Ar saistošajiem noteikumiem tiek grozīti Tērvetes 

novada domes 2018. gada 28. jūnija saistošie 

noteikumi Nr. 18 “Nekustamo īpašumu uzturēšanas 

noteikumi Tērvetes novadā”, nodrošinot to atbilstību 

Administratīvās atbildības likuma regulējumam, tai 

skaitā mainot naudas soda izteiksmi, kā arī veicot 

citus nepieciešamos grozījumus. Vienlaicīgi ar 

saistošajiem noteikumiem tiek diferencēti 

daudzdzīvokļu dzīvojamo namu, nedzīvojamo namu 

un viendzīvokļa dzīvojamo namu īpašnieku vai 

valdītāju pienākumi attiecībā uz teritorijas sakopšanu. 

3. Informācija par plānoto projekta 

ietekmi uz pašvaldības budžetu 
Nav ietekmes. 

4. Informācija par plānoto projekta 

ietekmi uz uzņēmējdarbības vidi 

pašvaldības teritorijā 

Nav ietekmes. 

5. Informācija par administratīvajām 

procedūrām 
Atbilstoši saistošajiem noteikumiem.  

6. Informācija par konsultācijām ar 

privātpersonām 
Nav notikušas. 

 

 

Domes priekšsēdētāja  D. Reinika 
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APSTIPRINĀTS 

        ar Tērvetes novada domes  

2020. gada 27. februāra 

                                                                                          sēdes lēmumu  (protokols Nr. 4, 19. §) 

 

 

Tērvetes novada domes nolikums 

“Grozījums   Tērvetes novada domes 2016. gada 27. oktobra   nolikumā  

“Tērvetes novada  Būvvaldes  nolikums””  

 

Izdots saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 

41. panta pirmās daļas 2. punktu  

 

Izdarīt Tērvetes novada domes 2016. gada 27. oktobra   nolikumā  “Tērvetes novada  

Būvvaldes  nolikums”, turpmāk tekstā – nolikums, šādu  grozījumu: 

 

Izteikt  Nolikuma 1. punktu  šādā redakcijā: 

    

“1. Tērvetes novada būvvalde (turpmāk būvvalde) ir Tērvetes novada pašvaldības pārraudzībā 

esoša institūcija, kas domes noteikto pilnvaru ietvaros veic pašvaldības kompetencē esošās 

funkcijas būvniecības jomā.”  

 

 

 

Domes priekšsēdētāja                                                                                         D. Reinika        
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APSTIPRINĀTA 

        ar Tērvetes novada domes  

2020. gada 27. februāra 

                                                                                          sēdes lēmumu  (protokols Nr. 4, 18. §) 

 

 

 

Tērvetes novada 

autoceļu finansēšanai paredzētās mērķdotācijas vidējā termiņa 

 izlietošanas programma  2020.—2022. gadam 

 

           Kopējais autoceļu garums – 179,735 km 

           Tai skaitā: 

           Melnais segums – 23,546 km 

           Grants segums – 107,711km 

           Bez seguma – 48,478 km 

 Finansējums gadā – 165579,00  EUR  

 Atlikums no 2019. gada – 35376.84 EUR 

           Kopējais finansējums 2020. gadā –  200955.84 EUR  

N.p.k

. 
Izdevuma veids 

2020.  

gadā plānotie 

izdevumi 

 (EUR) 

2021. 

 gadā plānotie 

izdevumi  

(EUR) 

2022. 

 gadā plānotie 

izdevumi  

(EUR) 

Piezīmes 

(aprēķini veikti ņemot vērā 2019.gada ceļu ziemas un 

vasaras ikdienas uzturēšanas darbu aptuvenās izmaksa ) 

1. 
Ceļu uzturēšana 

ziemā 

10676.60 10357,00 11500,00 Sniega tīrīšana – 166.822 km x 2gāj.x vidēji  4 reizes 

sezonā(Dec. Janv. Febr. ½ Marts) x 8,00 EUR 

1033,20 1033,00 1033,00 Smilts kaisīšana – 60.00 km. gāj. x 17.22 EUR 

2. 
Satiksmes 

organizācija 
695,46 531,10 455,50 

Ceļa zīmju un stabu iegāde –7. gb.(vidēji gadā sabojāto un 

no jauna uzstādāmo zīmju skaits) x 99.35 EUR 

3. Seguma uzturēšana 23766,00 14700,00 18000,00 
Ceļu klātnes greiderēšana(visi novada autoceļi ar grants 

segumu un bez seguma) 466 km.gāj. x 3 x 17.00 EUR 
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48100,00  40300,00  44496,00 
Ceļa seguma mehanizēta atjaunošana pavasarī ar grants 

šķembu maisījumu –1300 m3 x 37.00  EUR 

25900,00  22500,00  27000,00 
Ceļa seguma mehanizēta atjaunošana rudenī ar grants 

šķembu maisījumu –700 m3 x 37.00 EUR 

49000,00  42000,00  42000,00 Asfalta bedrīšu remonts pavasarī–1750 m2 x 28.00 EUR 

    10800,00 Asfalta bedrīšu remonts pavasarī–385 m2 x 28.00 EUR 

4000,00 
  Autoceļa Au14: 80m  posma dubultā virsmas apstrāde- 1 

m2 x 10.00 EUR 

4. Ceļu kopšana 
4600,00 4600,00 4600,00 

Mehanizēta zāles pļaušana vidēji - 500 km 2 reizes x  4.60 

EUR sezonā ceļu malās 

1089,00  1058,00 
Mehanizēta krūmu pļaušana vidēji –25km x1 reizi x 43.56 

EUR sezonā ceļu malās 

5 
Autoceļu 

inventarizācija 
12000,00 13000,00  

Autoceļu inventarizācijas un vērtības noteikšanas gaitā tiek 

uzskaitīti un reģistrēti autoceļu elementi: autoceļu segas 

konstrukcijas, mākslīgās būves (tilti, caurtekas), autoceļu 

inženierbūves (apgaismojuma līnijas), satiksmes 

organizācijas tehniskie līdzekļi (ceļazīmes, signālstabiņi), 

tiek mērīta transporta intensitāte novada ceļu tīklā, kā arī 

noteikta ceļu vērtība. 

6. Rezerves fonds 20095,58 16557,90 17882,50 
10% neplānotu, nekavējošu darbu veikšanai, ārkārtas vai 

avārijas seku likvidēšanai/novēršanai autoceļos 

 Kopā: 200955,84 165579,00 178825,00  

    

 

 

             Ja piešķirtais mērķdotācijas apjoms palielinās, vai tiek samazināts, tad autoceļu fonda izlietojuma  programmā tiek veiktas 

korekcijas, to  papildinot ar  papildu darbiem  vai arī kādu no šajā programmā iekļautajiem darbiem, finansējot no pašvaldības budžeta 

līdzekļiem. 

      Mērķdotāciju apjoma prognoze 2021. gadam (iepriekšējā gada līmenī) EUR 165579,00. 

      Mērķdotāciju apjoma prognoze 2022. gadam (2021. gada finansējums +8%) EUR 178825,00. 

 

 

             Domes priekšsēdētāja                                                                                           D. Reinika



58 

 

 

APSTIPRINĀTS  

ar Tērvetes novada domes  

2020. gada 27. februāra sēdes lēmumu 

(protokols Nr 4. 14. §)  

 

TĒRVETES NOVADA DOMES  2020. GADA PROJEKTU KONKURSA 

„MĒS - TĒRVETES NOVADAM”  

NOLIKUMS 

 

1. VISPĀRĪGIE NOTEIKUMI 
 

1.1. Šis nolikums nosaka kārtību, kādā Tērvetes novada dome (turpmāk - dome) 

piešķir finansējumu nevalstisko organizāciju – biedrību vai nodibinājumu (turpmāk - NVO), vai 

iedzīvotāju iniciatīvu grupu projektiem. 

1.2. Dome līdzekļus projektiem piešķir konkursa kārtībā. Līdzekļi projektu 

līdzfinansēšanai tiek plānoti Domes kārtējā gada budžetā. 

1.3. Projektu pieteikumus savu mērķprogrammu īstenošanai var iesniegt Tērvetes 

novadā reģistrētas nevalstiskas organizācijas vai iedzīvotāju iniciatīvu grupas, kas darbojas 

Tērvetes novadā. 

1.4. Projektu pieteikumu iesniegšanas termiņš – 2020.gada 10. aprīlis. 

1.5. Paziņojumu par konkursu publicē Tērvetes novada domes informatīvajā izdevumā 

"Laikam Līdzi" un pašvaldības mājas lapā - www.tervetesnovads.lv sadaļas „PROJEKTI” 

apakšsadaļā „Aktuālie projekti un projektu konkursi”. 

 

2. KONKURSA MĒRĶI 
 

2.1. Veicināt iedzīvotāju aktivitāti un līdzdalību viņiem svarīgu jautājumu risināšanā, 

sekmējot viņu dzīves kvalitātes uzlabošanos. 

2.2. Veicināt sadarbību starp pašvaldību, iedzīvotāju iniciatīvu grupām un 

nevalstiskām organizācijām. 

2.3. Veicināt jaunu nevalstisko organizāciju rašanos novadā. 

2.4. Atbalstīt sabiedriski nozīmīgu aktivitāšu īstenošanu Tērvetes novadā. 

 

3. FINANSĒJUMA PIEŠĶIRŠANAS NOSACĪJUMI 
 

3.1. Pašvaldība finansējumu piešķir: brīvā laika pavadīšanas dažādošanai un dzīves 

kvalitātes uzlabošanai (teritoriju labiekārtošanai, telpu aprīkojuma un inventāra iegādei, 

pasākumu un apmācību organizēšanai). 

3.2. Novada projektu konkursa kopējais finansējums – atbilstoši kalendārajā gadā 

apstiprinātājam Tērvetes novada domes budžetam. 

                 3.3. Vienam projektam pieprasītā finansējuma apmērs nedrīkst pārsniegt 

EUR 1000,00. 

3.4. Projekta aktivitātes jāīsteno Tērvetes novadā un projekta rezultātu ieguvējiem 

jābūt Tērvetes novada iedzīvotājiem. 

3.5. Projekta aktivitātes jāīsteno līdz 2020. gada 30. novembrim. 

3.6. Iesniegtais projekts var būt iepriekš atbalstīta projekta turpinājums. 

3.7. Pašvaldības finansējumu nepiešķir: 

       3.7.1. nekustamā īpašuma iegādei; 

       3.7.2. ārvalstu braucieniem; 

       3.7.3. pabalstiem un citiem līdzīgiem maksājumiem privātpersonām; 

       3.7.4.nevalstisko organizāciju pamatdarbības nodrošināšanai, administrācijas un 

http://www.tervetesnovads.lv/
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darbinieku atalgojumam un maksājumiem par komunālajiem pakalpojumiem; 

       3.7.5. īstenotiem pabeigtiem projektiem; 

       3.7.6. politiskiem, militāriem vai reliģiskiem pasākumiem; 

       3.7.7. projektiem, kuru rezultātā īstenošanā tiek gūta peļņa; 

       3.7.8. projektiem, kuri netiek iesniegti projektu konkursa noteiktajā termiņā. 

3.8. Projekta pieteikums netiks vērtēts, ja pretendents iepriekš ir saņēmis Tērvetes 

novada domes līdzfinansējumu, bet nav izpildījis noteiktās prasības pret domi. 

3.9. Projekta pieteikums netiks vērtēts, ja projekts neatbilst izvirzītajai 3.4.punktā 

minētajai prioritātei. 

3.10. Visas izmaksas, kas saistītas ar projekta pieteikuma sagatavošanu un 

iesniegšanu, sedz projekta iesniedzējs. 

 
 

4. PROJEKTA IESNIEGŠANA 

 

4.1. Pretendents, iesniedzot projekta pieteikumu, apņemas ievērot šā konkursa 

nolikuma noteikumus. 

4.2. Projektu konkursa nolikums un pieteikuma veidlapas ir pieejamas pašvaldības 

mājas lapā - www.tervetesnovads.lv sadaļā Projekti/Aktuālie projekti’. 

4.3. Projekta pieteikums sastāv no: 

       4.3.1. parakstītas projekta pieteikuma veidlapas (1.pielikums); 

       4.3.2. projekta izmaksu tāmes (2.pielikums)  

       4.3.3. cenu izpētes dokumentiem (vismaz 2 piedāvājumi) (3.pielikums), izņemot 

pasākumu un apmācību organizēšanai; 

       4.3.4. nevalstiskajām organizācijām - Latvijas Republikas Tieslietu ministrijas 

Uzņēmumu reģistra izsniegtas reģistrācijas apliecības kopijas; 

       4.3.5. rekomendācijas vēstulēm vai citiem dokumentiem, kurus pretendents 

uzskata par būtiskiem projekta izvērtēšanai. 

4.4. Projekta pieteikuma dokumentus jāiesniedz konkursa nolikuma noteiktajā termiņā 

– līdz 2020.gada 10. aprīlim, ieskaitot, Tērvetes novada domē pie sekretāres, „Zelmeņos”, 

Tērvetes pagastā, Tērvetes novadā, LV-3730, personīgi vai ar pasta sūtījumu, vai elektroniski 

(parakstītu ar drošu elektronisko parakstu). 

4.5. Ja projekta pieteikuma dokumenti tiek iesniegti personīgi vai pasta sūtījumā: 

      4.5.1. projekta iesniedzējs projekta dokumentu oriģinālus (1 eksemplāru) sagatavo 

datorrakstā latviešu valodā uz A4 formāta lapām; 

      4.5.2. projekta pieteikumam jābūt cauršūtam, sanumurētam un parakstītam. 

      4.5.3. ja projekta pieteikuma dokumenti tiek iesniegti pasta sūtījumā, tad par 

iesniegšanas laiku tiek uzskatīts sūtījuma pasta zīmogs. 

4.6. Projekta pieteikumu, kas sagatavots atbilstoši normatīvajiem aktiem par 

elektronisko dokumentu noformēšanu (drošs elektroniskais paraksts), nosūta uz Tērvetes novada 

domes e-pasta adresi tervetesnd@tervetesnd.lv ne vēlāk kā līdz 10.aprīļa plkst. 14:30. 

4.7. Pretendents ir atbildīgs par sniegto ziņu patiesumu. 

4.8. Projekta pieteikumu pēc tā iesniegšanas nav atļauts grozīt. 

4.9. Iesniegtos dokumentus pašvaldība atpakaļ neizsniedz. 

 

 

5. PROJEKTU PIETEIKUMU VĒRTĒŠANAS PAMATKRITĒRIJI 
 

5.1. Projekta aktualitāte, tā sabiedriskā nozīme, atbilstība konkursa mērķiem un 

noteiktajai prioritātei. 

5.2. Projekta īstenošanas gaitā sasniedzamie rezultāti. 

http://www.tervetesnovads.lv/
mailto:tervetesnd@tervetesnd.lv


60 

 

5.3. Piedāvāto ideju oriģinalitāte un ilgtspēja. 

5.4. Pieprasītā finansējuma samērīgums plānotajai aktivitātei. 

5.5. Ja pretendents iesniedzis vairākus projekta pieteikumus, projektu konkursa 

finansējuma ietvaros tiks atbalstīts projekts, kas būs saņēmis lielāku punktu skaitu vērtēšanas 

kritērijos. 

5.6. Projektu vērtēšanā tiks ņemts vērā teritorijas līdzsvarotas attīstības princips. 

 

                      6. KONKURSA KOMISIJA UN PROJEKTU PIETEIKUMU 

IZVĒRTĒŠANAS KĀRTĪBA 

 

6.1. Pretendentu iesniegtos dokumentus izvērtē konkursa vērtēšanas komisija, 

pamatojoties uz Tērvetes novada domes projektu konkursa „Mēs – Tērvetes novadam” projektu 

vērtēšanas kritērijiem (5.pielikums). 

6.2. Konkursa vērtēšanas komisija tiek izveidota ar domes priekšsēdētāja rīkojumu. 

6.3. Konkursa rezultāti tiek publicēti Tērvetes novada domes informatīvajā izdevumā 

"Laikam Līdzi" un pašvaldības mājas lapā www.tervetesnovads.lv. 

 

7. PROJEKTA ĪSTENOŠANA 

7.1. Dome ar nevalstisko organizāciju slēdz līgumu par finansējuma piešķiršanu 

atbalstītā projekta īstenošanai, līgumā nosakot: 

       7.1.1. līgumslēdzēju tiesības un pienākumus; 

       7.1.2. finansēšanas un atskaišu par piešķirto līdzekļu izlietojumu iesniegšanas 

kārtību un termiņus; 

       7.1.3. projekta īstenošanas darbības pārraudzību un kontroli. 

7.2. Iedzīvotāju iniciatīvu grupas atbalstītā projekta īstenošanai finansējums tiek 

novirzīts Tērvetes novada domes iestādei vai struktūrvienībai, kuras jomas projekts ir 

apstiprināts: 

       7.2.1. iestāde vai struktūrvienība ir atbildīga par projekta īstenošanu, atbilstoši 

iniciatīvu grupas apstiprinātā projekta mērķiem; 

       7.2.2. iestāde vai struktūrvienība pārskatu par projekta īstenošanu iesniedz 

grāmatvedības nodaļā brīvā formā. 

 

8. PROJEKTA DARBĪBAS KONTROLE 

8.1. Projekta iesniedzējs – nevalstiskā organizācija pēc aktivitāšu īstenošanas 

norādījos termiņos pašvaldībā, grāmatvedības nodaļā iesniedz: projekta darbības, rezultātu un 

piešķirtā finansējuma izlietojuma pārskatu (4.pielikums). 

8.2. Konkursa vērtēšanas komisijai ir tiesības veikt projekta: 

       8.2.1. aktivitāšu norišu pārbaudi projekta īstenošanas laikā; 

       8.2.2. finanšu līdzekļu izlietojuma pārbaudi projekta īstenošanas laikā un piecu 

gadu laikā pēc projekta īstenošanas beigām. 

8.3. Ja projekta ietvaros tiek iegādāts mazvērtīgais inventārs vai pamatlīdzeklis, tas 

jāglabā ne mazāk kā 5 (pieci) gadi pēc projekta realizācijas. 

8.4. Ja projekts netiek īstenots noteiktajā termiņā un atbilstoši iesniegtajam projektam, 

piešķirtais finansējums netiek izlietots paredzētajiem mērķiem, tiek fiksēti finanšu pārkāpumi 

vai projekta īstenotājs nav iesniedzis projekta atskaiti līgumā noteiktajā termiņā, Dome var lemt 

par piešķirtā finansējuma atmaksas kārtību. 

 

 

 

Domes priekšsēdētāja D. Reinika 
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1. pielikums 

Tērvetes novada domes 2020. gada projektu konkursa 

„Mēs – Tērvetes novadam” nolikumam 

 

 
TĒRVETES NOVADA DOMES 2020.GADA PROJEKTU KONKURSA 

„MĒS - TĒRVETES NOVADAM”  

 

PROJEKTA PIETEIKUMS 

 
 

VISPĀRĒJA INFORMĀCIJA 

 

Projekta iesniedzējs (nosaukums)  

Organizācijas reģistrācijas numurs 

(ja attiecināms) 

 

Pasta adrese  

Organizācijas, iniciatīvu grupas vadītājs 

(vārds, uzvārds) 

 

Kontakttālrunis  

E-pasta adrese  

Kontaktpersona (vārds, uzvārds)  

Kontakttālrunis  

E-pasta adrese  

Projekta īstenošanas vieta  

(pagasts/ ciems) 

 

 

Nevalstiskām organizācijām: 

Banka 

 

Bankas konta Nr.  

 

PROJEKTA NOSAUKUMS 

 

 

 

 

PROJEKTA MĒRĶIS 
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ESOŠĀS SITUĀCIJAS ĪSS APRAKSTS 

 

 

 

 

 

 

 

 

APRAKSTIET, KO GRIBIET SASNIEGT (ne vairāk kā ½ lapa) 

 

 

 

 

DZĪVES KVALITĀTES IZMAIŅAS 

Ko projekta īstenošana dos jūsu apdzīvotajai vietai/ciemam/pagastam un iedzīvotājiem 

kopumā? 

 

 

 

Kas gūs labumu no projekta īstenošanas? 

 

 

PROJEKTĀ PAREDZĒTĀS AKTIVITĀTES, LAIKS, KAD TĀS TIKS ĪSTENOTAS UN 

ATBILDĪGĀS PERSONAS 

 

Aktivitāte 

(veicamais uzdevums) M
ai

js
 

Jū
n
ij

s 

Jū
li

js
 

A
u
g
u
st

s 

S
ep

te
m

b
ri

s 

O
k
to

b
ri

s 

N
o
v
em

b
ri

s 

        

        

        

        

        

Piezīme: Vajadzības gadījumā pieteikumam var pievienot papildus informāciju pielikumu 

veidā (piem., fotogrāfijas, skice u.tml.). 

 

 

 

Datums: ______________________ Projekta iesniedzēja paraksttiesīgā persona: 

 

 (amats) 

 

 (vārds, uzvārds, paraksts) 
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2. pielikums 

Tērvetes novada domes 2020.gada projektu konkursa 

„Mēs – Tērvetes novadam” nolikumam 

 

 

PROJEKTA IZMAKSU TĀME 

 

Nr.* 
Izdevumu pozīcija 

(plānotie darbi, aktivitātes) 

Tērvetes 

novada 

domes 

finansējums 

euro 

Pašu 

finansējums 

euro 

Cits 

finansējuma 

avots 

(noradīt) 

euro 

Kopā  

euro 

1.      

2.      

3.      

 KOPĀ     

* nepieciešamības gadījumā tabulu var papildināt 

 

 

 

 

Projekta iesniedzēja paraksttiesīgā persona: 

 

 

 

Vārds, uzvārds      Datums    Paraksts 
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3. pielikums 

Tērvetes novada domes 2020.gada projektu konkursa 

„Mēs – Tērvetes novadam” nolikumam 

 

 

Cenu aptaujas rezultātu apkopojums 

 

Pasūtītājs: __________________________________ 
 

Iepirkuma priekšmets: ________________________ 
 

 

Informācija par piedāvājumiem 

Piegādātāja nosaukums     

Piedāvājuma cena eiro 

(visiem iekļaujot PVN) 

   

Citi piedāvājumu vērtēšanas 

kritēriji (garantijas laiks, 

piegāde, cits) 

   

Piezīmes (izdruka no mājas lapas, 

vēstule pa pastu, vēstule pa e pastu, 

cits) 

   

Izvēlētais piegādātājs  

Pamatojums piedāvājuma izvēlei  

 

 

Pielikumā _________ piedāvājumi 
  (skaits) 

 

 

 

_________________  ____________________ _____________________ 
(datums)    (paraksts)   (vārds, uzvārds) 
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4. pielikums 

Tērvetes novada domes 2020.gada projektu konkursa 

„Mēs – Tērvetes novadam” nolikumam 

 
 

ATSKAITE  PAR  2020. GADĀ  

TĒRVETES  NOVADA DOMES  ATBALSTĪTĀ  PROJEKTA  ĪSTENOŠANU 

 

1. SATURISKĀ ATSKAITE 

1.1. PROJEKTA NOSAUKUMS 

 

 

1.2. PROJEKTA IESNIEDZĒJA ORGANIZĀCIJA 
ORGANIZĀCIJAS 

NOSAUKUMS 
 

ADRESE   

VADĪTĀJA VĀRDS, 

UZVĀRDS 
 

TĀLRUNIS, E-PASTA 

ADRESE 
 

 

1.3. PROJEKTA MĒRĶA GRUPA (tiešie un netiešie ieguvēji) 

 

 

 
 

 

1.4. AKTIVITĀTES / PASĀKUMI  UN  DALĪBNIEKU  SKAITS  (uzskaitīt: 

- kādas aktivitātes vai pasākumi un cik bieži tika īstenotas,  

- cik dalībnieki piedalījās) 
 

 

1.5. - PROJEKTA REZULTĀTI  - MĒRĶA AUDITORIJAS IEGUVUMI  

(aprakstīt atbilstību izvirzītajam projekta mērķim un sasniegtos rezultātus) 
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1.6. PROJEKTA PARTNER-ORGANIZĀCIJA UN TĀS IEGULDĪJUMS PRPOJEKTA ĪSTENOŠANĀ 

 

 

 
 

 

 
1.7. KĀ TIKA NODROŠINĀTA PROJEKTA PUBLICITĀTE (uzskaitīt un norādīt kad) 

 

 

 

 
 

1.8. PROJEKTA TURPINĀJUMS UN ILGTSPĒJA 

 

 
 

 

 

1.9. JŪSUPRĀT NOZĪMĪGA INFORMĀCIJA PAR PROJEKTA ĪSTENOŠANAS GAITU VAI 

       REZULTĀTIEM 
 

 

 

 

 

1.10. PIELIKUMI (pielikumā lūdzam pievienot projekta laikā tapušos drukas darbus, atsauksmes presē, 

reklāmas materiālus, fotogrāfijas u.c.) 
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2.  FINANŠU  ATSKAITE 
PAR  2020.  GADĀ  ĪSTENOTO  PROJEKTU 

2.1. PROJEKTA NOSAUKUMS  

2.2. ORGANIZĀCIJAS  

NOSAUKUMS 
 

2.3. PAR FINANSĒM ATBILDĪGĀS 

PERSONAS VĀRDS, UZVĀRDS  

2.4. TĀLRUNIS, E-PASTA 

ADRESE 
 

 

 

2.5. PROJEKTA KOPĒJĀS IZMAKSAS 

Cits 

līdzfinansējums 

(EUR) 

Tērvetes novada domes piešķirtais līdzfinansējums Projekta kopējās 

izmaksas (EUR) 

 
Summa 

(EUR) 

Izdevumu pozīcija 

(atbilstoši līgumam) 

 

  

   

  

% %  100 % 
 

 

2.6. FINANŠU DOKUMENTU SARAKSTS 

Budžeta 

tāmes 

pozīcija 

(atbilstoši 

līgumam) 

Apmaksas 

dokumenta 

Nr.p.k. 

 

Par ko veikta apmaksa 

 

Izdevuma 

rašanās 

datums 

Attaisnojuma 

dokumenta 

veids un Nr. 

Summa  

(EUR) 

1.      
1.1.      

1.2.      

2.      

2.1.      

2.2.      

3.      

3.1.      

3.2.      

4.      

4.1.      

...      

Kopā:  

Tērvetes novada dome tiesīga pieprasīt visu minēto dokumentu kopijas. 

 
ATSKAITES IESNIEDZĒJS: 

 

VĀRDS, UZVĀRDS ___________________________________________________ 

 

 

AMATS ____________________________________________________________ 

 

 

____________________________    ______________________ 

(datums)      (paraksts) 
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5. pielikums 

Tērvetes novada domes 2020.gada projektu konkursa 

„Mēs – Tērvetes novadam” nolikumam 

 

 

TĒRVETES NOVADA DOMES PROJEKTU KONKURSA 

„MĒS - TĒRVETES NOVADAM”  

PROJEKTU VĒRTĒŠANAS KRITĒRIJI 

 

Katram no projektu vērtēšanas kritērijiem, kas nosaka projekta atbilstību vietējās attīstības 

stratēģijai, piešķir noteiktu punktu skaitu no 0 – 2,0:  

( 0= „neatbilst”, 0,5 = „vāji”, 1,0 = „apmierinoši”, 1,5 = „labi”, 2,0 = „ļoti labi”.  

 

Vispārējie vērtēšanas kritēriji:  

N.p.k. Kritērijs 
Maksimālais 

punktu skaits 

1.  Projekta atbilstība konkursa mērķiem un noteiktajai 

prioritātei  
Atbilst/Neatbilst 

2.  Projekta aktualitāte, tā sabiedriskā nozīme 2 

3.  Projekta nepieciešamības pamatojums 2 

4.  Piedāvāto ideju novitāte un oriģinalitāte  2 

5.  Projekta nozīmīgums izvēlēto mērķa grupu vajadzību 

risināšanā  
2 

6.  Projekts aptvers pēc iespējas plašāku iedzīvotāju 

loku, būs brīvi pieejams jebkuram iedzīvotājam 
2 

7.  Projekta budžeta pārskatāmība 2 

8.  Projekta izmaksu atbilstība plānotajiem uzdevumiem 2 

9.  Projekta ilgtspēja 2 

 
Kopā:  16 

 

 

 
 

Papildus kritērijs vienādu punktu gadījumā: 
 

1. 

Projekta ieviesējs iepriekš nav īstenojis projektus – 2 

punkti, ieguvis atbalstu un īstenojis 1 projektu – 1 

punkts, ieguvis atbalstu un īstenojis 2 un vairāk 

projektus - 0 punkts. 

2 

 

Maksimālais punktu skaits - 16 punkti. 

Minimālais punktu skaits – 4 punkti. 

Vienādu punktu gadījumā tiek piemērots papildus kritērijs. Iegūstamais papildpunktu 

skaits – 2 punkti. 

Ja punktu skaits ir zemāks par minimālo punktu skaitu, projekta pieteikums tiek 

noraidīts. 
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6. pielikums 

Tērvetes novada domes 2020.gada projektu konkursa 

„Mēs – Tērvetes novadam” nolikumam 

 

 

TĒRVETES NOVADA DOMES PROJEKTU KONKURSA 

„MĒS - TĒRVETES NOVADAM”  

PROJEKTU VĒRTĒŠANAS KOMISIJAS LOCEKĻA LAPA  

 

Projekta nosaukums __________________________________________________ 
 

Katram no projekta vērtēšanas kritērijiem, kas nosaka projekta atbilstību vietējās attīstības 

stratēģijai, piešķir noteiktu punktu skaitu no 0 – 2,0:  

( 0= „neatbilst”, 0,5 = „vāji”, 1,0 = „apmierinoši”, 1,5 = „labi”, 2,0 = „ļoti labi”) 
 

Vispārējie vērtēšanas kritēriji:  

N.p.k. Kritērijs 
Maksimālais 

punktu skaits 

Iegūtais 

punktu skaits 

1.  Projekta atbilstība konkursa mērķiem 

un noteiktajai prioritātei  
Atbilst/Neatbilst 

 

2.  Projekta aktualitāte, tā sabiedriskā 

nozīme 
2 

 

3.  Projekta nepieciešamības pamatojums 2  

4.  Piedāvāto ideju novitāte un 

oriģinalitāte  
2 

 

5.  Projekta nozīmīgums izvēlēto mērķa 

grupu vajadzību risināšanā  
2 

 

6.  
Projekts aptvers pēc iespējas plašāku 

iedzīvotāju loku, būs brīvi pieejams 

jebkuram iedzīvotājam 

2 

 

7.  Projekta budžeta pārskatāmība 2  

8.  Projekta izmaksu atbilstība plānotajiem 

uzdevumiem 
2 

 

9.  Projekta ilgtspēja 2  

 
Kopā:  16 

 

 

 

 
 

Papildus kritērijs vienādu punktu gadījumā: 

 

1. 

Projekta ieviesējs iepriekš nav īstenojis 

projektus – 2 punkti, ieguvis atbalstu 

un īstenojis 1 projektu – 1 punkts, 

ieguvis atbalstu un īstenojis 2 un vairāk 

projektus - 0 punkts. 

2 
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Maksimālais punktu skaits - 16 punkti; minimālais punktu skaits – 4 punkti. 

Vienādu punktu gadījumā tiek piemērots papildus kritērijs. Iegūstamais papildpunktu 

skaits – 2 punkti. 

Ja punktu skaits ir zemāks par minimālo punktu skaitu, projekta pieteikums tiek 

noraidīts. 
 

Kopējais iegūtais punktu skaits projekta vērtēšanā: __________ 

 

_________________________ _____________ _________________ 

(vārds, uzvārds)      (datums)   (paraksts) 
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APSTIPRINĀTS  

ar Tērvetes novada domes  

2020. gada 27. februāra sēdes lēmumu 

(protokols Nr. 4, 17. §)  

 

 

LĪGUMS Nr. ____________ 

par reģiona galvenās bibliotēkas funkciju veikšanu un finansēšanu 

 

Dobelē, 2020. gada _______________ 

 

Tērvetes novada dome, reģ. nr. 90001465562, juridiskā adrese: „Zelmeņi” , Tērvetes 

pagasts, Tērvetes novads, LV-3730, turpmāk tekstā – Pakalpojuma saņēmējs, ko saskaņā ar 

nolikumu un Tērvetes novada domes lēmumu pārstāv Tērvetes novada pašvaldības 

izpilddirektors Māris Berlands, no vienas puses, un  

Dobeles novada Kultūras un sporta pārvalde, reģ. Nr. 90009167361, juridiskā adrese: 

Brīvības iela 15, Dobele, Dobeles novads, LV-3701, turpmāk tekstā – Pakalpojuma sniedzējs, 

ko saskaņā nolikumu pārstāv tās vadītāja Māra Krūmiņa, no otras puses, abas līguma slēdzējas 

puses kopā un katra atsevišķi sauktas arī – Puses un Puse, noslēdz šo līgumu (turpmāk – Līgums) 

par sekojošo: 

1. Līguma priekšmets 

Nodrošināt Dobeles novada Centrālās bibliotēkas, reģ. Nr.90009167361, adrese: Brīvības iela 

15, Dobele, Dobeles novads, (turpmāk tekstā – Bibliotēka) kā reģiona galvenās bibliotēkas 

funkciju veikšanu un finansēšanu Tērvetes novada četrām bibliotēkām - Bukaišu, Tērvetes, 

Augstkalnes un Bites bibliotēkām, turpmāk tekstā - Pakalpojums. 

 

2. Bibliotēkas pienākumi un tiesības 

2.1.  Bibliotēkas pienākumi: 

2.1.1. Nodrošināt grāmatu (dāvinājumi un projektu ietvaros iegūtie izdevumi) piegādi 

no Latvijas Nacionālās Bibliotēkas līdz Tērvetes novada bibliotēkām;   

2.1.2. nodrošināt Bibliotēkas krājuma, datu bāzu un informācijas sistēmu, kā arī 

informāciju par citās bibliotēkās pieejamo krājumu ikvienam Auces novada iedzīvotājam, 

atbilstoši Bibliotēkas lietošanas noteikumiem; 

2.1.3. nodrošināt Tērvetes novada bibliotēku krājumu atspoguļošanu Bibliotēkas 

kopkatalogā un Tērvetes novada bibliotēku datu iekļaušanu Bibliotēkas datu bāzēs un nodrošināt 

to pieejamību;  

2.1.4. sniegt Tērvetes novada bibliotēkām konsultatīvo un metodisko palīdzību; 

2.1.5. sistemātiski (vismaz 1 reizi gadā, vai pēc nepieciešamības) veikt Tērvetes novada 

bibliotēku apmeklējumus; 
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2.1.6. konsultēt, koordinēt un uzraudzīt korektu datu ievadi bibliotēku informācijas 

sistēmā “Alise” moduļos; 

2.1.7. veikt metodisku palīdzību Tērvetes novada bibliotēku krājuma inventarizācijā; 

2.1.8. koordinēt un konsultēt Tērvetes novada bibliotēkas darbā ar bērniem un 

jauniešiem; 

2.1.9. uzkrāt, apkopot un analizēt profesionālo un statistisko informāciju par Tērvetes 

novada bibliotēku darbu; 

2.1.10. sniegt bibliogrāfisko uzziņu un informatīvos pakalpojumus Tērvetes novada 

bibliotēkām; 

2.1.11. organizēt Latvijas Nacionālās bibliotēkas, Valsts Kultūrkapitāla fonda, u.c. 

kopprojektu izstrādes; 

2.1.12. nodrošināt informācijas apriti dažādos profesionālos jautājumos; 

2.1.13. viena mēneša laikā pēc līguma termiņa beigām iesniegt Pakalpojuma saņēmējam 

atskaiti par šajā Līgumā noteikto Bibliotēkas pienākumu izpildi; 

2.1.14. sastādīt 2021. gada metodiskā darba plānu un izdevumu tāmi, un iesniegt 

Pakalpojuma saņēmējam izskatīšanai un apstiprināšanai līdz 2020. gada 1. novembrim. 

2.1.15. saņemto finansējumu izlietot tikai šī līguma 1.1. punktā paredzētajam mērķim. 

2.2. Bibliotēkas tiesības: 

2.2.1. pieprasīt no Pakalpojuma saņēmēja un Tērvetes novada bibliotēkām 

nepieciešamo informāciju savu funkciju veikšanai; 

2.2.2. iesniegt Pakalpojuma saņēmējam priekšlikumus par Tērvetes novada bibliotēku 

darba uzlabošanu; 

2.2.3. saņemt finansējumu saskaņā ar šī Līguma noteikumiem. 

 

3. Pakalpojuma saņēmēja pienākumi un tiesības 

3.1. Pakalpojuma saņēmēja pienākumi: 

3.1.1. Nodrošināt Bibliotēkai šī līguma 1.1.  punktā minētā Pakalpojuma nodrošināšanai 

nepieciešamo finansējumu saskaņā ar pielikumu „Izdevumu tāme un aprēķinu metodika”; 

3.1.2. Sniegt Bibliotēkai visu informāciju, kas nepieciešama tās šajā līgumā noteikto 

funkciju veikšanai; 

3.1.3. regulāri veikt maksājumus saskaņā ar Pakalpojuma sniedzēja iesniegtiem 

rēķiniem un šī Līguma noteikumiem; 

3.1.4. nodrošināt Tērvetes novada bibliotēkām finansējumu saskaņā ar Bibliotēkas 

iesniegto un saskaņoto metodiskā darba plānu un izdevumu tāmi; 

3.2. Pakalpojuma saņēmēja tiesības: 

Pieprasīt un saņemt informāciju un atskaiti no Bibliotēkas par šajā Līguma noteikto 

pienākumu veikšanu. 

4. Samaksas kārtība 

Pakalpojuma saņēmējs maksā par Bibliotēkas sniegto Pakalpojumu saskaņā ar Pakalpojuma 

sniedzēja izrakstīto rēķinu. 

5. Līguma darbības termiņš 

Līgums stājas spēkā tā parakstīšanas brīdī un ir spēkā līdz 2021. gada 31. janvārim. Līgumā 

atrunāto Pakalpojumu veikšana un savstarpējie norēķini veicami no 2020.gada 1.februāra līdz 

2021. gada 31. janvārim. 
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6. Nobeiguma noteikumi 

6.1. Jebkuri papildinājumi un grozījumi šajā Līgumā stājas spēkā, ja tie ir noformēti rakstiski 

un abas Puses ir apstiprinājušas tos ar saviem parakstiem. Šādi grozījumi tiek pievienoti 

Līgumam un kļūst par tā neatņemamu sastāvdaļu. 

6.2. Strīdi, kas radušies šī Līguma izpildes gaitā, risināmi Pusēm vienojoties, bet ja 

vienošanās netiek panākta - tie risināmi Latvijas Republikā spēkā esošo normatīvo aktu noteiktā 

kārtībā. 

6.3. Līgums sastādīts un parakstīts uz 3 (trīs) lapām divos eksemplāros, kuriem ir vienāds 

juridiskais spēks. Līgumam ir viens pielikums „Izdevumu tāme un aprēķinu metodika”. 

 

Pakalpojuma saņēmējs                                Pakalpojums sniedzējs 

Tērvetes novada dome                Dobeles novada Kultūras un sporta pārvalde 

Reģ. Nr. 90001465562                reģ. Nr. 90009167361                       

„Zelmeņi”, Tērvetes pagasts, LV-3730     Brīvības iela 15, Dobele, LV-3701 

AS SEB banka, UNLALV2X   AS SEB banka, UNLALV2X 

LV98UNLA0006011130654   LV32UNLA0050014589851  

 

___________________________  __________________________ 

(M. Berlands)     (M. Krūmiņa) 
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Pielikums                                                                                                                                                  
2020. gada ______________   

noslēgtajam Līgumam Nr._____________ 

Par reģiona galvenās bibliotēkas 

 funkciju veikšanu un finansēšanu  

 

Izdevumu tāme un aprēķinu metodika 

par nepieciešamo finansējumu Dobeles novada Centrālajai  bibliotēkai 

reģiona galvenās bibliotēkas funkciju veikšanai  

Tērvetes  novadā 

 

 

N.p.k. Nosaukums Summa 

EUR gadā 

Summa 

EUR mēnesī 

1.  Atalgojums*  788.76 65.73 

2.  DD Sociālās iemaksas 24.09%* 189.96 15.83 

3.  Citi izdevumi (degviela, kancelejas preces, 

kopēšana, tel. abonēšana) 

217.80 18.15 

 Kopā  1196.52 99.71 

 PVN 21% 251.27 20.94 

 Izdevumi kopā 1447.79 120.65 

 

*Aprēķinu metodika 

1. Atalgojums = ( M + A ) : B, kur: 

       M – bibliotēku darba metodiķa mēnešalga (bruto)  EUR 800.00 

       A – BIS Alise administratora mēnešalga (bruto) EUR 646.00 

       B – bibliotēku skaits reģionā 22 (Tērvetes novads 4, Auces novads 7, Dobeles novads 11) 

 

1. Sociālās iemaksas = ( M + A ) : B, kur: 

M – metodiķa mēnešalgas sociālās iemaksas mēnesī EUR 192.72 

A – BIS Alise administratora mēnešalgas sociālās iemaksas  EUR 155.62   

       B -  bibliotēku skaits reģionā 22 (Tērvetes novads 4, Auces novads 7, Dobeles novads 11) 

   

Paraksti: 

 

Pakalpojuma saņēmējs                                                                Pakalpojuma sniedzējs 

 

 

____________________     _____________________ 

M.Berlands       M. Krūmiņa 

 

 


