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Sēde sasaukta  plkst.  10.00 

Sēde atklāta plkst. 10.00 

 

 

 

DARBA KĀRTĪBĀ 

 

*Sociālā dienesta vadītājas ziņojums par 2019. gadu 

*Bāriņtiesas priekšsēdētājas ziņojums par 2019. gadu 

* Valsts un pašvaldību vienotā klientu apkalpošanas centra (turpmāk-VPVKAC) vadītājas 

ziņojums par 2019. gadu 

*Izpilddirektora ziņojums 

 

1. Par lietošanas mērķa un lietošanas mērķim piekrītošās platības noteikšanu 

2. Par zemes nomas līguma pagarināšanu 

3. Par zemes nomas līguma noslēgšanu 

4. Par zemes nomas līguma noslēgšanu 

5. Par zemes nomas līguma noslēgšanu 

6. Par zemes nomas līguma noslēgšanu 

7. Par zemes nomas līguma noslēgšanu 

8. Par lietošanas mērķa un lietošanas mērķim piekrītošās platības noteikšanu 

9. Par Tērvetes novada izglītojamo izmaksu apstiprināšanu 

10. Par Auces novada pašvaldības pieņemto lēmumu 

11. Par dzīvokļa īpašuma “Spīdolas “ - 15 atsavināšanu  

12. Par dzīvokļa īpašuma “Spīdolas “ - 16 atsavināšanu 

13. Par nekustamā īpašuma “Puriņu mežs”, Augstkalnes pagastā, Tērvetes novadā, 

atsavināšanu 

14. Par nekustamā īpašuma “Skuju mežs”, Augstkalnes pagastā, Tērvetes novadā, 

atsavināšanu 

15. Par nekustamā īpašuma “Indrānu mežs”, Tērvetes pagastā, Tērvetes novadā, 

atsavināšanu 

16. Par nekustamā īpašuma “Namdaru birzs”, Tērvetes pagastā, Tērvetes novadā, 

atsavināšanu 

17. Par nekustamā īpašuma “Avenes” izsoles rezultātu apstiprināšanu 
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18. Par  SAC  “Tērvete” štatu saraksta  grozījumu  apstiprināšanu 

 

 

 

Sēdi vada domes priekšsēdētāja  Dace Reinika  

Sēdi protokolē   Santa Hibšmane 

 

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

Dzintra Sirsone, Madara Darguža, Ainārs Miķelsons, Indriķis Vēveris 

 

Sēdē piedalās pašvaldības darbinieki: Domes izpilddirektors Māris Berlands, Sociālā 

dienesta vadītāja Daiga Freidenfelde, Bāriņtiesas priekšsēdētāja Baiba Opmane, Bāriņtiesas 

priekšsēdētājas vietniece Gunita Egle-Svaija, Valsts un pašvaldības vienotā klientu 

apkalpošanas centra vadītāja Dace Vācere, datortīklu administrators Aivars Narvaišs 

 

 

Domes priekšsēdētāja lūdz papildināt darba kārtību ar 7 papildjautājumiem 

 

19. Par dzīvokļa īpašuma “Sanatorija 4” - 10 atsavināšanu 

20. Par dzīvokļa īpašuma “Vīnkalni” – 6 atsavināšanu 

21. Par Tērvetes novada domes priekšsēdētājas rīkojumu apstiprināšanu 

22. Par ēdināšanas pabalstu izmaksu   

23.  Par nekustamā īpašuma nodokļa maksājumu termiņiem 2020.gadā 

24. Par lietošanas mērķa un lietošanas mērķim piekrītošās platības noteikšanu 

25. Par saistošo noteikumu Nr. 5 „Grozījumi Tērvetes pašvaldības 2009. gada 

      17. septembra saistošajos noteikumos Nr. 8 “Tērvetes pašvaldības nolikums”” 

       apstiprināšanu 

 

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

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

novada dome NOLEMJ: 

 

Papildināt darba kārtību ar 7 jautājumiem 

19. Par dzīvokļa īpašuma “Sanatorija 4” - 10 atsavināšanu 

20. Par dzīvokļa īpašuma “Vīnkalni” – 6 atsavināšanu 

21. Par Tērvetes novada domes priekšsēdētājas rīkojumu apstiprināšanu 

22. Par ēdināšanas pabalstu izmaksu   

23.  Par nekustamā īpašuma nodokļa maksājumu termiņiem 2020.gadā 

24. Par lietošanas mērķa un lietošanas mērķim piekrītošās platības noteikšanu 

25. Par saistošo noteikumu Nr. 5 „Grozījumi Tērvetes pašvaldības 2009. gada 17. 

      septembra saistošajos noteikumos Nr. 8 “Tērvetes pašvaldības nolikums””  

      apstiprināšanu 

 

Domes priekšsēdētāja aicina apstiprināt darba kārtību ar 25 jautājumiem 

 

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

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

novada dome NOLEMJ: 

 

Apstiprināt darba kārtību ar 25 jautājumiem 
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DARBA KĀRTĪBĀ 

 

*Sociālā dienesta vadītājas ziņojums par 2019. gadu 

*Bāriņtiesas priekšsēdētājas ziņojums par 2019. gadu 

*VPVKAC vadītājas ziņojums par 2019. gadu 

*Izpilddirektora ziņojums 

 

1. Par lietošanas mērķa un lietošanas mērķim piekrītošās platības noteikšanu 

2. Par zemes nomas līguma pagarināšanu 

3. Par zemes nomas līguma noslēgšanu 

4. Par zemes nomas līguma noslēgšanu 

5. Par zemes nomas līguma noslēgšanu 

6. Par zemes nomas līguma noslēgšanu 

7. Par zemes nomas līguma noslēgšanu 

8. Par lietošanas mērķa un lietošanas mērķim piekrītošās platības noteikšanu 

9. Par Tērvetes novada izglītojamo izmaksu apstiprināšanu 

10. Par Auces novada pašvaldības pieņemto lēmumu 

11. Par dzīvokļa īpašuma “Spīdolas “ - 15 atsavināšanu  

12. Par dzīvokļa īpašuma “Spīdolas “ - 16 atsavināšanu 

13. Par nekustamā īpašuma “Puriņu mežs”, Augstkalnes pagastā, Tērvetes novadā, 

atsavināšanu 

14. Par nekustamā īpašuma “Skuju mežs”, Augstkalnes pagastā, Tērvetes novadā, 

atsavināšanu 

15. Par nekustamā īpašuma “Indrānu mežs”, Tērvetes pagastā, Tērvetes novadā, 

atsavināšanu 

16. Par nekustamā īpašuma “Namdaru birzs”, Tērvetes pagastā, Tērvetes novadā, 

atsavināšanu 

17. Par nekustamā īpašuma “Avenes” izsoles rezultātu apstiprināšanu 

18. Par  SAC  “Tērvete” štatu saraksta  grozījumu  apstiprināšanu 

19. Par dzīvokļa īpašuma “Sanatorija 4” - 10 atsavināšanu 

20. Par dzīvokļa īpašuma “Vīnkalni” – 6 atsavināšanu 

21. Par Tērvetes novada domes priekšsēdētājas rīkojumu apstiprināšanu 

22. Par ēdināšanas pabalstu izmaksu   

23.  Par nekustamā īpašuma nodokļa maksājumu termiņiem 2020.gadā 

24. Par lietošanas mērķa un lietošanas mērķim piekrītošās platības noteikšanu 

25. Par saistošo noteikumu Nr. 5 „Grozījumi Tērvetes  pašvaldības 2009. gada 17.septembra 

      saistošajos noteikumos Nr. 8 “Tērvetes pašvaldības nolikums”” apstiprināšanu 

 

 

 

Sociālā dienesta vadītājas Daigas Freidenfeldes ziņojums par 2019. gada darbu 

 

     Sociālais dienests ir pašvaldības iestāde, kas izveidota, lai novada iedzīvotājiem 

nodrošinātu sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības sniegšanu un šo  pakalpojumu 

administrēšanu. 2019. gadā sociālajam dienestam notikušas    28 sēdes. 

     Galvenie iemesli,  kuru dēļ iedzīvotāji ir vērsušies sociālajā dienestā ir saistībā ar:  

 trūcīgas vai maznodrošinātas ģimenes (personas) statusa iegūšanu 

 dažāda  veida pabalstu saņemšanu   

 ēdināšanas atvieglojuma saņemšanu izglītības iestādē 

 dokumentu kārtošanu sociālā aprūpes pakalpojuma saņemšanai  
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 dokumentu kārtošanu sociālās rehabilitācijas pakalpojuma saņemšanai 

 psihosociālā atbalsta saņemšanai sadzīvisku problēmu risināšanā (piem. saistībā ar 

ģimenes savstarpējām attiecībām, bērnu uzvedības problēmām, utt.) 

     Dati par sociālās palīdzības saņēmējiem un sniegtās palīdzības apjomu tiek uzkrāta 

Sociālās palīdzības administrēšanas  informatīvajā sistēmā (SOPA), kā arī papīra formātā, tos 

sistematizējot klientu lietās. 

     2019. gadā SOPA sistēmā reģistrēti 416  iesniegumi saistībā ar  sociālo pakalpojumu un 

palīdzības saņemšanu, tai skaitā 251 iesniegums pabalstiem, 25 iesniegumi saistībā ar  

sociālajiem pakalpojumiem, 118 iesniegumi trūcīgas personas/ģimenes izziņas saņemšanai, 

22 iesniegumi maznodrošinātas personas/ģimenes izziņas saņemšanai.   

     Ikmēnesi tiek gatavoti pārskati par: 

 sociālās palīdzības sniegšanu Tērvetes novada pašvaldībā; 

 asistenta pakalpojuma sniegšanu; 

 pašvaldībā sniegto atbalstu ārpusģimenes aprūpē esošajiem   bērniem; 

 sociālā dienesta  kompetences ietvaros tiek veikta sarakste un sniegtas atbildes dažādām 

institūcijām saistībā ar sociālās palīdzības un sociālo pakalpojumu jomu. 

     Ir sagatavota un nosūtīta Labklājības ministrijai Valsts statistikas atskaite «Pārskats par 

sociālajiem pakalpojumiem un sociālo palīdzību Tērvetes novada pašvaldībā 2019. gadā»  

     2019. gadā ir veiktas  533  ģimeņu (personu) apsekošanas  un konsultācijas ģimenes 

sociālās un materiālās situācijas novērtēšanai un sociālās atstumtības riska mazināšanai, 5 

personas vērtētas  valsts apmaksāta  sociālās rehabilitācijas pakalpojuma nepieciešamībai,         

sagatavoti  un nosūtīti dokumenti SIVA (Valsts Sociālās Integrācijas Aģentūra), 14 personas  

izvērtētas VDEĀVK (Veselības un darbspēju ekspertīzes ārstu Valsts komisija) kopšanas 

pabalsta piešķiršanai personām ar 1. grupas invaliditāti, tika sagatavoti un nosūtīti dokumenti, 

4 personas  vērtētas  un noteikts aprūpes līmenis ievietošanai sociālās aprūpes  pakalpojuma 

saņemšanai  SAC.  

     Asistenta pakalpojumu  izmanto 8 personas.  

     Sociālā dienesta darba  asociēšana  ar trūcīgiem iedzīvotājiem kā galveno sociālā  dienesta 

klientu grupu,  iespējams ir iemesls, kas attur vērsties dienestā citus iedzīvotājus, kuriem 

varētu būt kāda vajadzība vai problēma. 

     Sociālo gadījumu risināšanai notiek starpinstitūciju  sadarbība, darbam piesaistot citu  

nozaru pārstāvjus:   

 Bāriņtiesu; 

 Pašvaldības policiju; 

 Izglītības iestādes  (sociālais pedagogs); 

 Veselības aprūpes speciālistus;  

 SAC Tērvete. 

Kaimiņu  pašvaldību institūcijas: 

 Krīzes centrus Dobelē, Talsos; 

 Dobeles invalīdu biedrību; 

 Ārstniecības  iestādes;  

 ĢAC Lejasstazdi, VSAC Lielbērze, VSAC Ķīši; 

 Zemgales reģiona Nepilngadīgo lietu inspektorus; 

  Probācijas dienestu. 

     Pārtikas un higiēnas paku pieejamības nodrošināšana novada vistrūcīgākajām personām ir 

sadarbībā ar biedrību „Latvijas Sarkanais krusts”  Dobeles nodaļu. 

     Sociālā palīdzība ir naudas vai mantisks pabalsts, kura piešķiršana balstās uz materiālo 

resursu novērtēšanu personām (ģimenēm), kurām trūkst līdzekļu pamatvajadzību 

apmierināšanai. 

     Sociālās palīdzības (pabalstu) piešķiršana ir sociālo dienestu darbības joma, par kuru ir 

visvairāk gan pozitīvu, gan negatīvu vērtējumu. 
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     Valsts noteikusi divus obligātos pabalstus – GMI (garantētā minimālā ienākuma pabalsts) 

un dzīvokļa pabalsts, kuru piešķir saskaņā ar saistošajiem noteikumiem, izvērtējot ienākumus. 

 

Sociālās palīdzības pabalstu izlietojums  2019. gadā ir EUR 20 466,00 apmērā: 

 Sociālās garantijas bāreņiem un audžuģimenēm – 11867,00 EUR; 

 Dzīvokļa pabalsts – 6374,00 EUR; 

 GMI pabalsts – 1571,00 EUR; 

 Pabalsts aprūpei mājās – 450,00 EUR; 

 Citi pabalsti trūcīgām mājsaimniecībām -134,00 EUR; 

 Pabalsts krīzes situācijā – 70,00 EUR. 

 

2019. gadā pašvaldības brīvprātīgo iniciatīvu izpildei  sociālajā jomā   izlietoti 24 644,00: 

 Apbedīšanas pabalsts – 8221,00 EUR; 

 Pabalsts jaundzimušajiem – 6040,00 EUR; 

 Pabalsts mācību līdzekļu un skolas piederumu iegādei -3930,00 EUR; 

 Pabalsts aizbildņiem – 2145,00 EUR; 

 Ziemassvētku paciņām – 1615,00 EUR; 

 Pabalsts atsevišķu situāciju risināšanai – 813,00 EUR; 

 Pabalsts dzīves jubilejās – 650,00 EUR; 

 Pabalsts politiski represēto personu atbalstam – 630,00 EUR; 

 “Mazais Tērvetenieks” piemiņas balvām – 600,00 EUR. 

                                                                                                                                                 

Ar sociālā  dienesta starpniecību  saistītās aktivitātes 2019. gadā: 

 Sadarbībā ar biedrību “Laimas labdarības namiņš” 57 novada bērni vecumā no 0-13 

gadiem no trūcīgām un maznodrošinātām ģimenēm saņēma Ziemassvētku dāvanas, ko 

sarūpējuši līdzcilvēki, uzņēmēji u.c.; 

 Mazākaizsargāto iedzīvotāju grupu  61 bērna  iesaiste Ziemassvētku pasākumā-   rīkotājs 

7 dienas adventes Dobeles draudze;   

 10 personu ar invaliditāti iesaiste Sustento projektā 3 mēnešu garumā; 
 13 mājsaimniecībām nosūtītas dāvanas Ziemassvētkos, ko sarūpēja Tērvetes novada kultūras 

nama  vidējās paaudzes deju kolektīvs “Avots”; 

 Senioru balle; 

 Senioru ekskursija;  

 Pasākums represētajām personām Valsts svētkos.  

 

     Pasākumā «Mazais Tērvetnieks» 2019. gadā tika sveikti   24(divdesmit četri)   2018. gadā 

dzimušie   mazuļi (2019. g. dzimuši 37 mazuļi). 

     Kopā ar Domes priekšsēdētāju 2019. gadā  apciemojām 17  seniorus,  sveicot atbilstoši  85; 

90; 95 gadu jubilejās. 

     Ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojums sociālās aprūpes centros  

uz 31.12.2019. apmaksāts   21   pieaugušai personai  par kopējo summu  63 219,00 EUR, 

2019. gadā mēneša vidējā maksa, kas piemaksājama par klientu ap  330,00 EUR  

     2019. gadā uzturmaksa  diennaktī  19,00 EUR, bet  ar 01.01.2020   uzturmaksa  diennaktī  

būs  23,00 EUR.  Uz šo brīdi  12  klientiem  uzturēšanos SAC apmaksā pašvaldība. 

     Institūcijā darbojas  sociālās aprūpes padome, kuras sastāvā ir arī sociālā dienesta pārstāvis. 

     11 300, 00 EUR izlietoti ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojuma 

institūcijā apmaksai 1 bērnam,    mēneša maksa 850,00 EUR. 

     Brīvā laika aktivitāšu nodrošināšanai  bērniem un jauniešiem  darbojas: 

 ĢAC “Bērnu pasaule” Tērvetes pagastā; 

 BPI “Saule” Bukaišu pagastā. 

     Centriņu  darba  virzība saistīta ar   sociālo prasmju un uzvedības normu pilnveidošanu 

un apguvi, kā arī uz  latvisko tradīciju  kopšanu. 
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     Bērnu, līdz darbspējas vecumam  skaits pašvaldībā uz 01.01.2020: 

 Tērvetes pagastā – 278; 

 Augstkalnes pagastā – 108; 

 Bukaišu pagastā – 83.  

 

     Ar higiēnu saistītos pakalpojumus nodrošina Ģimenes atbalsta centrs gan  Augstkalnes, 

gan Bukaišu pagastā. 

     Pēc sociālā dienesta rīcībā esošas informācijas uz 31.12.2019 Tērvetes pašvaldībā  bija: 

 11 riska ģimenes (ģimenes, kuras dažādu iemeslu dēļ sociālais dienests pastiprināti 

uzrauga); 

 271  personas ar invaliditāti;  

 709   pensijas vecuma personas;  

 2164 personas darbspējas vecumā;  

 61  daudzbērnu ģimene; 

 103 reģistrētie bezdarbnieki (uz 31.01.2020.) reģistrētā bezdarba līmenis ir 5,1 %.  

     Noslēgumā D.Freidenfelde atzīmē, ka sociālie pakalpojumi, sociālā aprūpe, sociālā 

rehabilitācija un sociālā palīdzība tiek sniegta personām, kuras saviem spēkiem nespēj sevi 

nodrošināt vai pārvarēt īpašas grūtības un nesaņem pietiekami palīdzību ne no viena cita, bet 

kā tiek norādīts LM pētījumā «Sabiedrības un sociālo dienestu klientu viedoklis par 

pašvaldību sociālo dienestu darbu», daļa sabiedrības  sociālā dienesta darbu vērtē caur tiešā 

personīgā ieguvuma prizmu, t.i., dienesta darba jēga redzama tad, ja cilvēks pats personīgi 

kaut ko ir saņēmis, nevis tad, ja uzlabojusies situācija sociālajā jomā kopumā. 

 

Bāriņtiesas priekšsēdētājas Baibas Opmanes ziņojums par 2019. gada darbu 
 
     Tērvetes novada bāriņtiesa ievēlēta ar Tērvetes novada pašvaldības lēmumiem šādā 
sastāvā:  

 Baiba Opmane - bāriņtiesas priekšsēdētāja (pilna slodze); 
 Gunita Egle-Svaija - priekšsēdētājas vietniece (0,75 slodzes); 
 Silvija Krūmiņa – bāriņtiesas locekle (0,5 slodzes);  
 Sandra Vasile - bāriņtiesas locekle - (0,5 slodzes);  
 Elīna Kreicberga - bāriņtiesas locekle (noteiktas stundas mēnesī); 
 Laila Buķevica – sekretāre (0,5 slodzes). 

     Visiem bāriņtiesas darbiniekiem ir pienākumu veikšanai atbilstoša izglītība, regulāri tiek 
celta profesionālā kvalifikācija. 

 

Dokumentu aprite: 

 Nosūtīti 144 dokumenti un to pielikumi; 

 Saņemti 194 fizisku un juridisku personu iesniegumi;  

 Pārskata gadā ierosinātas 6 jaunas lietas;  

 Uz pārskata perioda beigām 2019. gada 31. decembrī bāriņtiesas lietvedībā bija 153 

lietas. 

 

Lēmumi: 

 2019.gadā bāriņtiesa pieņēmusi 15 lēmumus; 

 Neviens no bāriņtiesas pieņemtajiem lēmumiem nav pārsūdzēts tiesā; 

 2019. gadā samazinājušies gadījumi, kad bāriņtiesai vajadzējis izņemt bērnus no 

ģimenes, pārtraucot vecākiem aizgādības tiesības;  

 Tomēr 1 mātei, kuras aprūpē bija zīdainis, kuram varēja rasties būtiski veselības, 

attīstības traucējumi mātes nolaidības dēļ, pārtrauktas aizgādības tiesības uz 1 bērnu.  

 Nevienam vecākam netika atjaunotas pārtrauktās aizgādības tiesības;  
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 Pēc bāriņtiesas sagatavotajiem un tiesās iesniegtajiem prasību pieteikumiem un 

pierādījumiem, ar tiesu spriedumiem četriem vecākiem atņemtas aizgādības tiesības 

uz 5 bērniem.  

 

Sadarbība ar: 

 Tērvetes novada sociālo dienestu, īpaši vecāku pienākumu un bērnu attīstības, drošības 

un aprūpes nodrošināšanā, informācijas sniegšanu par ģimenēm, kurās netiek veikta 

pilnvērtīga bērnu aprūpe; 

 Psihologu; 

 Tērvetes novada pašvaldības policiju;  

 Tērvetes novada izglītības iestādēm;  

 ģimenes ārstiem;  

 valsts un citu pašvaldību institūcijām;  

 ĀAAC (ārpusģimenes aprūpes atbalsta centri). 

 

Ārpusģimenes aprūpe: 

 Uz 2019. gada 31. decembri ārpusģimenes aprūpē atradās 17 Tērvetes novada 

pašvaldības bērni, t.sk.: 

* audžuģimenēs 4 (2018.g. 3); 

* aizbildnībā – 12 (2019.g. 12); 

* ilgstošas sociālās aprūpes un audzināsanas iestādē – 1 (2018.g. 1). 

 bāriņtiesa veic pārraudzību pār četriem aizbildnībā esošiem bērniem  un vienu 

audžubērnu, kuri dzīvo Tērvetes novadā, bet par viņiem ir lēmušas citas pašvaldības. 

 

Aizbildnība: 

 Bāriņtiesas darbs vienmēr ir bijis orientēts uz ģimeniskas vides nodrošināšanu 

bērniem; 

 bez vecāku gādības palikušiem bērniem vienmēr prioritāri tiek meklēta iespēja augt 

pie aizbildņa vai audžuģimenē; 

 ir jāveic ikgadējo dzīves apstākļu pārbaudes, lai pārliecinātos par bērnu aprūpi un 

uzraudzību,  

 jānoskaidro bērnu viedokļi;  

 jāseko līdzi darbībām ar viņu mantu (ja tāda ir); 

 jāpieņem lēmumi un jāveic citas ar bērna personisko un mantisko tiesību un interešu 

nodrošināšanu saistītās darbības. 

 

Audžuģimene: 

 Tās ir personas, kuras ieguvušas audžuģimenes statusu un apguvušas speciālās 

apmācības kursu, ir šajā jomā zinoši, taču neaizstāj bērniem vecākus 

 Aprūpē bērnu līdz brīdim, kamēr viņš var atgriezties savā bioloģiskajā ģimenē, tiek 

nodots aizbildnībā vai adoptēts 

 Šobrīd Tērvetes novadā pavisam ir 2 audžuģimenes 

 2019.gadā iesniegumu par audžuģimenes statusa piešķiršanu iesniegusi viena ģimene, 

kura ar bāriņtiesas lēmumu ir atzīta par atbilstošu audžuģimenes pienākumu pildīšanai 

un apguvusi audžuģimeņu apmācības kursu, pēc kura apgūšanas bāriņtiesa lēma par 

audžuģimenes statusa piešķiršanu  

 Viena audžuģimene lūgusi neievietot bērnus, par ko rakstiski informējusi bāriņtiesu 

 

Adopcija: 

 2019. gadā bāriņtiesa par adoptētājiem nav atzinusi nevienu personu, jo tādu vēlmi 

neviens nav izteicis; 
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 Tērvetes novadā juridiski brīvi adoptējami (0 – 17 g.) ir 15 bērni, no kuriem tikai viens 

bērns ir izteicis viedokli, ka piekrīt adopcijai.  

 

Sadarbība ar tiesām, probācijas dienestu, policiju: 

 Darbietilpīga un komplicēta ir bāriņtiesas darbības sfēra atzinumu sniegšanai  pēc 

tiesas pieprasījuma lietās par atsevišķas aizgādības noteikšanu vienam no vecākiem, 

bērna dzīvesvietas un saskarsmes tiesību izmantošanas kārtības noteikšanai, 

pierādījumu iesniegšanā personas rīcībspējas ierobežošanai; 

 Piedalījušies tiesu sēdēs Zemgales rajona tiesās Dobelē un Jelgavā;  

Bāriņtiesa tiesas procesos bijusi: 

  prasītājs lietās par aizgādības tiesību atņemšanu;  

 institūcija aizgādnības dibināšanai;  

 par personas ierobežošanas rīcībspēju pilngadīgai personai; 

 bērna pārstāvis kriminālprocesa ietvaros; 

 pirmstiesas izmeklēšanas laikā policijā, prokuratūrā. Pēc nepieciešamības notikusi 

sadarbība ar probācijas dienestu un policiju. 

 

Nepilngadīgo mantu lietu pārraudzība: 

 Nepilngadīgiem bērniem var piederēt manta, ko dāvinājuši vai atstājuši mantojumā 

vecāki, vecvecāki vai citi radinieki; 

 Saskaņā ar Civillikuma normām vecāki bērnu vārdā bez bāriņtiesas atļaujas nevar 

mantojumu, dāvinājumu pieņemt vai atraidīt, kā arī rīkoties ar bērna mantu;  

 Bērniem var piederēt konti bankās, nekustamie īpašumi vai vecāku atstāti mantojumi;  

 Bāriņtiesa veic uzraudzību bērna mantisko tiesību ievērošanā, katru gadu pieprasot no 

bērna vecāka vai aizbildņa norēķinu par bērna mantas pārvaldību, pārbauda norēķina 

pareizību, veic bērnam piederošā nekustamā īpašuma apskati.  

 

Vecāku aprūpē esoša bērna nodošana citas personas aprūpē: 

 Joprojām vecāki darba dēļ ilgāku laika periodu izbrauc uz ārzemēm, tāpēc ir aktuāli 

jautājumi par bērna nodošanu trešo personu aprūpē uz laiku, kas ilgāks par trīs 

mēnešiem;  

 2019. gada 31. decembrī bāriņtiesā nav šādu lietu, taču periodiski ir bijusi 

nepieciešamība noformēt pilnvaras bērnu pārstāvībai.   

 

Aizgādnības lietu pārraudzība: 
 Aizgādnībā esošie cilvēki ir pilngadīgas personas ar ierobežotu rīcībspēju; 
 Bāriņtiesa piedalās lietas izskatīšanā tiesā, iesniedzot pierādījumus, kuriem ir nozīme 

lietā par rīcībspējas ierobežošanu; 
 Pēc sprieduma par rīcībspējas ierobežojuma noteikšanu stāšanās likumīgā spēkā un 

tiesas rīkojuma, bāriņtiesa pieņem lēmumu par aizgādņa iecelšanu; 
 Uz 2019. gada 31. decembri aktīvas ir 8 lietas par aizgādņa iecelšanu personai ar 

ierobežotu rīcībspēju; 
 Bāriņtiesa uzrauga aizgādnībā esošo tiesību un interešu ievērošanu, pieprasot no 

aizgādņiem norēķinus, pārbaudot tos, kā arī veicot šo personu dzīves apstākļu 
pārbaudes; 

 2019. gadā ir saņemts 1 jauns tiesas spriedums lietā par personu ar rīcībspējas 
ierobežošanu un aizgādnības nodibināšanu, kā arī bija jāpieņem lēmums par aizgādņa 
iecelšanu; 

 2019. gadā aktīva bija viena lieta par aizgādņa iecelšanu mantojumam pēc notāra 
izdota akta par aizgādnības dibināšanu mantojumam. 

 

Citas lietas: 

Bāriņtiesa pieņēmusi lēmumus arī citos gadījumos:  

 ārpusģimenes aprūpē atrodošo bērnu viesošanos pie radiniekiem; 
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 aizgādņa iecelšanu mantojumam saskaņā ar notāra izdoto notariālo aktu par 

aizgādnības nodibināšanu mantojumam; 

 bērna pārstāvība krimināllietā; 

 risināti saskarsmes tiesību jautājumi;   

 Bāriņtiesai jāiesaistās ģimeņu situāciju izpētē, kad no Tieslietu ministrijas tiek saņemta 

informācija par ārvalstīs izņemtajiem bērniem, pieprasījumi noskaidrot radiniekus, 

viņu viedokļus, izvērtēt viņu spējas un īpašības,  uzņemoties izņemto bērnu aprūpi pēc 

atgriešanās Latvijā; 

 2019. gadā bāriņtiesā notika VBTAI lietu pārbaude. 

 

Apliecinājumi: 

 saskaņā ar LR Bāriņtiesu likumu  apliecinājumu izdara un citus šajā nodaļā minētos 

uzdevumus pilda bāriņtiesas priekšsēdētājs; 

 Bāriņtiesas priekšsēdētājs ar rīkojumu var uzdot bāriņtiesas priekšsēdētāja vietniekam 

un bāriņtiesas locekļiem izdarīt apliecinājumus; 

 darījuma dalībnieki iesniedz bāriņtiesai sagatavotu darījuma akta projektu vai vēršas 

bāriņtiesā ar lūgumu sagatavot darījuma akta projektu pēc viņu vārdiem; 

 2019. gadā tika veikti 126 dažādi apliecinājumi – pilnvaras, nostiprinājuma lūgumi, 

pirkšanas, pārdošanas, dāvinājuma līgumi u.c.; 

 lai varētu veikt šos apliecinājumus, bāriņtiesai likums nosaka pārbaudīt personas datus 

VMIS sistēmā, NPAIS Nederīgo dokumentu reģistrā, Zemesgrāmatā. 

 

Arhīvs: 

 Bāriņtiesa veido un uztur arhīvu atbilstoši LR likumiem; 

 Bāriņtiesas Arhīvā glabājas pastāvīgi un ilgtermiņa glabājamās lietas no 2003. gada 

līdz 2019. gadam; 

 2019. gadā tika veikta lietu fiziskā stāvokļa esības pārbaude; 

 Pastāvīgi glabājamās lietas līdz 2003.g.ir nodotas Jelgavas zonālajā arhīvā; 

 Lielākā daļa bāriņtiesas dokumentu ir ierobežotas pieejamības informācija, tādēļ 

arhīvā tie tiek glabāti metāla skapī ar slēgtām durvīm 

 

 

VPVKAC vadītājas Daces Vāceres ziņojums par 2019. gada darbu 

 

Tērvetes novada Valsts un pašvaldības vienotais klientu apkalpošanas centra adrese: 

„Sprīdītis”, Kroņauce, Tērvetes pagasts, Tērvetes novads. 

Mērķi un uzdevumi: valsts iestāžu pakalpojumu sniegšana tuvāk klientu dzīvesvietai. Vairāku 

valsts iestāžu apvienošana vienā iestādē veikta ar mērķi atvieglot līdzšinējo pakalpojumu 

saņemšanas kārtību, kļūstot tiem pieejamākiem iedzīvotājam. VPVKAC darbojas kā 

starpnieks starp klientu un Valsts iestādēm. 

Klientu apkalpošanas centrā var saņemt konsultācijas par valsts iestāžu e-pakalpojumiem:  

- Nodarbinātības valsts aģentūra, 

- Uzņēmumu reģistrs, 

- Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde, 

- Valsts darba inspekcija, 

- Valsts ieņēmumu dienests, 

- Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra, 

- Valsts zemes dienests, 

- Lauku atbalsts dienests, 

- Lauksaimniecības datu centrs, 

- Būvniecības informācijas sistēma, 

- Nacionālais veselības dienests, 
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- Veselības un darbspēju ekspertīzes ārstu valsts komisija. 

Sniedzam arī praktisku palīdzību darbā ar datoru, internetu un eID kartes lietošanu. 

 

VPVKAC sniegto pakalpojumu un konsultāciju skaits 2019.gadā kopā – 909. 

Sniegto pakalpojumu skaits kopā – 154, t.sk.: 

 

Valsts ieņēmumu dienests (146): 

 Gada ienākumu deklarācijas pieņemšana - 111 

Pieteikšanās EDS sistēmas lietošanai – 21 

Iesniegums elektroniskās algas nodokļu grāmatiņas saņemšanai – 10 

 Iesniegums iedzīvotāju ienākuma nodokļa atvieglojumu reģistrēšanai - 4 

 

Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra (8): 

 Iesniegums slimības pabalstam – 3 

Iesniegums apbedīšanas pabalstam – 2 

Iesniegums klienta nāves gadījumā nesaņemtās pensijas/ pabalsta/ atlīdzības 

izmaksai - 2 

 Iesniegums maternitātes pabalstam – 1 

 

Sniegto konsultāciju skaits kopā – 755, t.sk.: 

Pašvaldību pakalpojumi – 475 

Valsts ieņēmumu dienests – 149 

Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra – 21 

Lauku atbalsta dienests – 9 

Uzņēmumu reģistrs – 7 

Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde – 6 

Nodarbinātības valsts aģentūra – 1 

Cits (i banka; e pasts, drukāšana, informācijas meklēšana internetā, u.c.) - 87 

 

 

Domes izpilddirektora Māra Berlanda 2019. gada 26. marta ziņojums  

par pašvaldības darbu 

 

*   12. martā izsludināts iepirkums Nr. TND 2020/6, Publisko iepirkumu likuma 9. panta 

kārtībā "Tērvetes novada Kroņauces ciema stadiona pārbūve". 

  Būvdarbu 3. kārta paredz stadiona teritorijā veikt labiekārtošanas darbus - izbūvēt žogu, 

uzstādīt tiesnešu mājiņu, tribīnes un citus elementus. Pretendentiem piedāvājumi jāiesniedz 

līdz 26. marta plkst.10.00. 

 

*   29. februārī izsludināts atklāts konkurss Nr. TND2020/5 "Gājēju-velosipēdistu celiņa 

izbūve gar autoceļu P103 "Dobele-Bauska" no koka gājēju tilta 17,44 km līdz 18,26 km". 

Piedāvājumu iesniegšanas termiņš 02.04.2020 Projekts paredz izbūvēt izgaismotu gājēju - 

velosipēdistu celiņu ar asfalta segumu no Tērvetes estrādes līdz koka gājēju tiltam pār autoceļu 

"Dobele-Bauska". Būvdarbi tiks finansēti no pašvaldības budžetā plānotajiem līdzekļiem. 

 

*   12. martā notika divas Tērvetes novada pašvaldības nekustamo īpašumu izsoles. 

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

vienības ar platību 0,88 ha, ar objekta nosacīto sākuma cenu 3700 EUR bija reģistrējies viens 

dalībnieks, tādēļ objekts tika nosolīts par vienu soli virs sākotnēji noteiktās cenas, t.i. 3800 

EUR. 

   Nekustamais īpašums  "Jauntērvetes", kas atrodas Bukaišu pagastā un sastāv no vienas 

zemes vienības ar platību 0,070 ha un vienas būves (ambulances ēka) ar nosacīto sākuma cenu 
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11 300  EUR tika nosolīts par trim soļiem virs sākotnēji noteiktās cenas t. i. 11 900 EUR. 

Izsolei bija pieteikušies divi dalībnieki. 

   Savukārt uz nekustamo īpašumu Bukaišu pagastā "Druķi",  kas sastāv  no vienas zemes 

vienības ar kopējo platību 0,727 ha un uz tās atrodošas vienas dzīvojamās ēkas un vienas 

saimniecības ēkas ar sākotnēji nosacīto cenu 5700 EUR nebija reģistrējies neviens dalībnieks, 

tādējādi izsole noslēdzās bez rezultātiem.   

   Arī trešo reizi izsolāmajam nekustamajam īpašumam "Atpūtas-9", Tērvetes pagastā,  

sastāvoša no trīsistabu dzīvokļa ar kopējo platību 71,9 m2 un objekta sākuma cenu 2300 EUR, 

izsole noslēdzās bez rezultātiem, jo nebija pieteicies neviens dalībnieks. 

 

*   2. martā noslēdzās cenu aptauja "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". 

 Tika saņemti piedāvājumi no visiem trim uzaicinātajiem pretendentiem. SIA"3C" iesniedza 

piedāvājumu par 9990,00 EUR,  SIA"La Upe" par 13 295,00 EUR, bet SIA "Ceļu inženieri" 

par 9660,00 EUR,  neieskaitot PVN.  Sekojoši 6. martā tika parakstīts līgums ar SIA "Ceļu 

inženieri" par šī pakalpojuma izpildi līdz 20.12.2020. 

 

*  2. martā noslēdzās cenu aptauja - "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". 

Piedāvājumus iesniedza visi uzaicinātie pretendenti. SIA"Rūķis AG" iesniedza piedāvājumu 

par 1090,00 EUR, SIA "JOE" par 1500,00 EUR, bet SIA "ACB Projekts" apņēmās projektēt 

par 1250,00 EUR, neieskaitot PVN. Šajā sakarā 4. martā tika noslēgts projektēšanas 

pakalpojuma līgums ar SIA "Rūķis AG". Līguma izpildes termiņš 18. jūnijs. 

 

*  2. martā noslēdzās vēl viena cenu aptauja "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".  Arī 

šajā cenu aptaujā lētāko piedāvājumu iesniedza SIA "Rūķis AG"- 1080,00 EUR.  SIA "ACB 

Projekts" piedāvāja izstrādāt tehnisko projektu par 1250,00 EUR, bet SIA "JOE" par 1500,00 

EUR, neieskaitot PVN. 

  4. martā noslēgts pakalpojuma līgums ar SIA "Rūķis AG". Projekts jāiesniedz līdz 18. 

jūnijam. 

 

*    Marta  mēnesī Komunālo, dzīvokļu jautājumu un parādu piedziņas komisija:  

    

 piekrita īrnieka lūgumam pārtraukt dzīvokļa īres līgumu ar 15.03.2020; 

 personu reģistrēja dzīvokļu rindā saskaņā ar Saistošiem noteikumiem Nr.4 "Kārtība, 

kādā Tērvetes novada pašvaldība sniedz palīdzību dzīvokļu jautājumu risināšanā" 

10.7. punktu; 

 saskaņoja 10 parādu atmaksas grafikus. 
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1. paragrāfs 

Par lietošanas mērķa un lietošanas mērķim piekrītošās platības noteikšanu 

D. Reinika 

 

            

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

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

nav, Tērvetes novada dome NOLEMJ: 

 

     Pieņemt lēmumu Nr. 39 “Par lietošanas mērķa un lietošanas mērķim piekrītošās platības 

noteikšanu” 

  

 

2. paragrāfs 

Par zemes nomas līguma pagarināšanu 

D. Reinika 

 

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

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

nav, Tērvetes novada dome NOLEMJ: 

 

     Pieņemt lēmumu Nr. 40 “Par zemes nomas līguma pagarināšanu” 

 

 

 

3. paragrāfs 

Par zemes nomas līguma noslēgšanu 

D. Reinika 

 

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

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

nav, Tērvetes novada dome NOLEMJ: 

 

     Pieņemt lēmumu Nr. 41 “Par zemes nomas līguma noslēgšanu” 

 

 

 

4. paragrāfs 

Par zemes nomas līguma noslēgšanu 

D. Reinika 

 

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

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

nav, Tērvetes novada dome NOLEMJ: 

 

     Pieņemt lēmumu Nr. 42 “Par zemes nomas līguma noslēgšanu” 
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5. paragrāfs 

Par zemes nomas līguma noslēgšanu 

D. Reinika 

 

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

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

nav, Tērvetes novada dome  NOLEMJ: 

 

     Pieņemt lēmumu Nr. 43 “Par zemes nomas līguma noslēgšanu” 

 

 

 

 

6. paragrāfs 

Par zemes nomas līguma noslēgšanu 

D. Reinika 

 

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

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

nav, Tērvetes novada dome NOLEMJ: 

 

     Pieņemt lēmumu Nr. 44 “Par zemes nomas līguma noslēgšanu” 

 

 

 

7. paragrāfs 

Par zemes nomas līguma noslēgšanu 

D. Reinika 

 

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

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

nav, Tērvetes novada dome NOLEMJ: 

 

     Pieņemt lēmumu Nr. 45 “Par zemes nomas līguma noslēgšanu” 

 

 

8. paragrāfs 

Par lietošanas mērķa un lietošanas mērķim piekrītošās platības noteikšanu 

D. Reinika 

 

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

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

novada dome NOLEMJ: 

 

     Pieņemt lēmumu Nr. 46 “Par lietošanas mērķa un lietošanas mērķim piekrītošās platības 

noteikšanu” 
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9. paragrāfs 

Par Tērvetes novada izglītojamo izmaksu apstiprināšanu  

D. Reinika 

 

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

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

pašvaldību savstarpējie norēķini par izglītības iestāžu sniegtajiem pakalpojumiem”, 2020. 

gada 19. marta Finanšu komitejas lēmumu, Tērvetes novada dome, atklāti  vārdiski balsojot: 

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

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

 

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

pašvaldības izglītības iestādēs saskaņā ar lēmuma pielikumā pievienoto izdevumu tāmi šādos 

apmēros: 

1.1. Augstkalnes vidusskolā ar pirmsskolas izglītības grupu “Zvaniņi” – 102,36   EUR 

mēnesī; 

1.2. Annas Brigaderes pamatskolā ar pirmsskolas izglītības grupu „Sprīdītis”-  93,25 EUR 

mēnesī. 

2.  Atcelt Tērvetes novada domes 2020. gada 30.  janvāra sēdes lēmumu “Par Tērvetes 

novada izglītojamo izmaksu apstiprināšanu” (protokols Nr. 3, 26. §). 

 

 

 

 

10. paragrāfs 

Par Auces novada pašvaldības pieņemto lēmumu 

D. Reinika 

 

 

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

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

nav, Tērvetes novada dome NOLEMJ: 

 

     Pieņemt lēmumu Nr. 47 “Par Auces novada pašvaldības pieņemto lēmumu” 

 

 

 

11. paragrāfs 

Par dzīvokļa īpašuma “Spīdolas“ - 15 atsavināšanu 

D. Reinika 

 

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

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

nav, Tērvetes novada dome NOLEMJ: 

 

     Pieņemt lēmumu Nr. 48 “Par dzīvokļa īpašuma “Spīdolas” – 15 atsavināšanu” 
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12. paragrāfs 

Par dzīvokļa īpašuma “Spīdolas“ - 16 atsavināšanu 

D. Reinika 

         

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

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

nav, Tērvetes novada dome NOLEMJ: 

 

     Pieņemt lēmumu Nr. 49 “Par dzīvokļa īpašuma “Spīdolas” – 16 atsavināšanu” 

 

 

    

 

13. paragrāfs 

Par nekustamā īpašuma “Puriņu mežs”, Augstkalnes pagastā, Tērvetes novadā, 

atsavināšanu  

D. Reinika 

 

Tērvetes novada dome ir izskatījusi Tērvetes novada domes Attīstības nodaļas iesniegto 

ierosinājumu atsavināt Tērvetes novada pašvaldībai piederošo nekustamo īpašumu „Puriņu 

mežs”, Augstkalnes pagasts, Tērvetes novads, kadastra Nr. 4644 005 0530. 

Izskatot minēto ierosinājumu, Tērvetes novada dome konstatēja: 

Tērvetes novada pašvaldībai ir nostiprinātas īpašuma tiesības uz nekustamo īpašumu 

„Puriņu mežs”, Augstkalnes pagasts, Tērvetes novads, kadastra numurs 4644 005 0530, 

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

ir 2,51 ha,  kadastra apzīmējums 4644 005 0530, un uz tās atrodošās mežaudzes, par ko 

izsniegta Zemesgrāmatu apliecība (Augstkalnes pagasta zemesgrāmatas nodalījums 

Nr.100000499704). 

Nekustamais īpašums pašreiz nav nodots nomā. Nekustamais īpašums nav nepieciešams 

Tērvetes novada pašvaldībai tās patstāvīgo funkciju izpildei.  

Ņemot vērā iepriekš norādītos apstākļus, lai lietderīgāk apsaimniekotu pašvaldības 

nekustamo īpašumu, kā visizdevīgākā pašvaldības rīcība ir atzīstama Nekustamā īpašuma 

atsavināšana.  

Saskaņā ar 2020. gada 04. marta 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 

15 700,00 EUR (piecpadsmit tūkstoši septiņi simti euro 00 centi)apmērā.  

Ņemot vērā iepriekš norādītos lietas faktiskos apstākļus un pamatojoties uz Publiskas 

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

21. panta pirmās daļas 27. punktu un LR Ministru kabineta 01.02.2011. noteikumiem nr. 109 

“Kārtība, kādā atsavināma publiskas personas manta”, Finanšu komitejas 2020. gada 19. 

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

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

PRET – nav, ATTURAS – nav, NOLEMJ: 

 

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

mežs”, Augstkalnes pagasts, Tērvetes novads, kadastra numurs 4644 005 0530, sastāvošu no 

vienas zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 4644 005 0530, platība 2,51 ha, un uz tās 

atrodošās mežaudzes, pārdodot to atklātā mutiskā izsolē ar augšupejošu soli. 
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     2. Apstiprināt nekustamā īpašuma „Puriņu mežs”, Augstkalnes pagasts, Tērvetes novads, 

izsoles noteikumus (lēmuma pielikumā), nosakot izsoles nosacīto sākumcenu 15 700,00 EUR 

(piecpadsmit tūkstoši septiņi simti euro 00 centi) apmērā. 

     3. Apstiprināt nekustamā īpašuma „Puriņu mežs”, Augstkalnes pagasts, Tērvetes novads, 

izsoles komisiju šādā sastāvā:  

         1) izsoles komisijas priekšsēdētājs – Tērvetes novada pašvaldības izpilddirektors Māris 

Berlands; 

         2) izsoles komisijas locekļi –  

  Tērvetes novada pašvaldības jurists Ivars Gorskis, 

  Tērvetes novada domes ekonomiste Sandra Latiša.  

     4. Publicēt sludinājumu par Tērvetes novada pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma 

“Puriņu mežs”, Augstkalnes pagasts, Tērvetes novads, izsoli Tērvetes novada pašvaldības 

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

iespējas pašvaldības informatīvajā izdevumā „Laikam līdzi”. 

 

 

 

14. paragrāfs 

Par nekustamā īpašuma “Skuju mežs”, Augstkalnes pagastā, Tērvetes novadā, 

atsavināšanu  

D. Reinika 

 

Tērvetes novada dome ir izskatījusi Tērvetes novada domes Attīstības nodaļas iesniegto 

ierosinājumu atsavināt Tērvetes novada pašvaldībai piederošo nekustamo īpašumu „Skuju 

mežs”, Augstkalnes pagasts, Tērvetes novads, kadastra Nr.4644 005 0480. 

Izskatot minēto ierosinājumu, Tērvetes novada dome konstatēja: 

Tērvetes novada pašvaldībai ir nostiprinātas īpašuma tiesības uz nekustamo īpašumu 

„Skuju mežs”, Augstkalnes pagasts, Tērvetes novads, kadastra numurs 4644 005 0480, 

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

ir 1,16 ha,  kadastra apzīmējums 4644 005 0480, un uz tās atrodošās mežaudzes, par ko 

izsniegta Zemesgrāmatu apliecība (Augstkalnes pagasta zemesgrāmatas nodalījums 

Nr.100000521385). 

Nekustamais īpašums pašreiz nav nodots nomā. Nekustamais īpašums nav nepieciešams 

Tērvetes novada pašvaldībai tās patstāvīgo funkciju izpildei.  

Ņemot vērā iepriekš norādītos apstākļus, lai lietderīgāk apsaimniekotu pašvaldības 

nekustamo īpašumu, kā visizdevīgākā pašvaldības rīcība ir atzīstama Nekustamā īpašuma 

atsavināšana.  

Saskaņā ar 2020. gada 04. marta 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 

2 800,00 EUR (divi tūkstoši astoņi simti euro 00 centi) apmērā.  

Ņemot vērā iepriekš norādītos lietas faktiskos apstākļus un pamatojoties uz Publiskas 

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

21. panta pirmās daļas 27. punktu un LR Ministru kabineta 01.02.2011. noteikumiem nr. 109 

“Kārtība, kādā atsavināma publiskas personas manta”, ievērojot Finanšu komitejas 2020. gada 

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

Krūmina, 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 „Skuju 

mežs”, Augstkalnes pagasts, Tērvetes novads, kadastra numurs 4644 005 0480, sastāvošu no 
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vienas zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 4644 005 0480, platība 1,16 ha, un uz tās 

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

     2. Apstiprināt nekustamā īpašuma „Skuju mežs”, Augstkalnes pagasts, Tērvetes novads, 

izsoles noteikumus (lēmuma pielikumā), nosakot izsoles nosacīto sākumcenu 2 800,00 EUR 

(divi tūkstoši astoņi simti euro 00 centi) apmērā. 

     3. Apstiprināt nekustamā īpašuma „Skuju mežs”, Augstkalnes pagasts, Tērvetes novads, 

izsoles komisiju šādā sastāvā:  

        1) izsoles komisijas priekšsēdētājs – Tērvetes novada pašvaldības izpilddirektors Māris 

Berlands; 

        2) izsoles komisijas locekļi –  

  Tērvetes novada pašvaldības jurists Ivars Gorskis, 

  Tērvetes novada domes ekonomiste Sandra Latiša.  

     4. Publicēt sludinājumu par Tērvetes novada pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma 

„Skuju mežs”, Augstkalnes pagasts, Tērvetes novads, izsoli Tērvetes novada pašvaldības 

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

iespējas pašvaldības informatīvajā izdevumā „Laikam līdzi”. 

 

 

 

15. paragrāfs 

Par nekustamā īpašuma “Indrānu mežs”, Tērvetes pagastā, Tērvetes novadā, 

atsavināšanu 

D. Reinika 

 

Tērvetes novada dome ir izskatījusi Tērvetes novada domes Attīstības nodaļas iesniegto 

ierosinājumu atsavināt Tērvetes novada pašvaldībai piederošo nekustamo īpašumu „Indrānu 

mežs”, Tērvetes pagasts, Tērvetes novads, kadastra Nr.4688 002 0039. 

Izskatot minēto ierosinājumu, Tērvetes novada  dome konstatēja: 

Tērvetes novada pašvaldībai ir nostiprinātas īpašuma tiesības uz nekustamo īpašumu 

„Indrānu mežs”, Tērvetes pagasts, Tērvetes novads, kadastra numurs 4688 002 0039, turpmāk 

tekstā – Nekustamais īpašums, sastāvošu no vienas zemes vienības ar kopējo platību ir 2,55 

ha,  kadastra apzīmējums 4688 002 0039, un uz tās atrodošās mežaudzes, par ko izsniegta 

Zemesgrāmatu apliecība (Tērvetes pagasta zemesgrāmatas nodalījums Nr.100000478291). 

Nekustamais īpašums pašreiz nav nodots nomā. Nekustamais īpašums nav nepieciešams 

Tērvetes novada pašvaldībai tās patstāvīgo funkciju izpildei.  

Ņemot vērā iepriekš norādītos apstākļus, lai lietderīgāk apsaimniekotu pašvaldības 

nekustamo īpašumu, kā visizdevīgākā pašvaldības rīcība ir atzīstama Nekustamā īpašuma 

atsavināšana.  

Saskaņā ar 2020. gada 04. marta 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 

6 700,00 EUR (seši tūkstoši septiņi simti euro 00 centi) apmērā.  

Ņemot vērā iepriekš norādītos lietas faktiskos apstākļus un pamatojoties uz Publiskas 

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

21. panta pirmās daļas 27. punktu un LR Ministru kabineta 01.02.2011. noteikumiem nr. 109 

“Kārtība, kādā atsavināma publiskas personas manta”, ievērojot Finanšu komitejas 2020. gada 

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

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

ATTURAS - nav, Tērvetes novada dome NOLEMJ: 
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     1. Nodot atsavināšanai Tērvetes novada pašvaldībai piederošo nekustamo īpašumu 

„Indrānu mežs”, Tērvetes pagasts, Tērvetes novads, kadastra numurs 4688 002 0039, 

sastāvošu no vienas zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 4688 002 0039, platība 2,55 ha, 

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

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

izsoles noteikumus (lēmuma pielikumā), nosakot izsoles nosacīto sākumcenu 6 700,00 EUR 

(seši tūkstoši septiņi simti euro 00 centi) apmērā. 

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

izsoles komisiju šādā sastāvā:  

         1) izsoles komisijas priekšsēdētājs – Tērvetes novada pašvaldības izpilddirektors Māris 

Berlands; 

         2) izsoles komisijas locekļi –  

  Tērvetes novada pašvaldības jurists Ivars Gorskis, 

  Tērvetes novada domes ekonomiste Sandra Latiša.  

     4. Publicēt sludinājumu par Tērvetes novada pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma 

„Indrānu mežs”, Tērvetes pagasts, Tērvetes novads, izsoli Tērvetes novada pašvaldības 

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

iespējas pašvaldības informatīvajā izdevumā „Laikam līdzi”. 

 

 

 

 

16. paragrāfs 

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

atsavināšanu 

D. Reinika 

 

Tērvetes novada dome ir izskatījusi Tērvetes novada domes Attīstības nodaļas iesniegto 

ierosinājumu atsavināt Tērvetes novada pašvaldībai piederošo nekustamo īpašumu „Namdaru 

birzs”, Tērvetes pagasts, Tērvetes novads, kadastra Nr.4688 002 0040. 

Izskatot minēto ierosinājumu, Tērvetes novada dome konstatēja: 

Tērvetes novada pašvaldībai ir nostiprinātas īpašuma tiesības uz nekustamo īpašumu 

„Namdaru birzs”, Tērvetes pagasts, Tērvetes novads, kadastra numurs 4688 002 0040, 

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

ir 0,71 ha,  kadastra apzīmējums 4688 002 0040, un uz tās atrodošās mežaudzes, par ko 

izsniegta Zemesgrāmatu apliecība (Tērvetes pagasta zemesgrāmatas nodalījums 

Nr.100000537519). 

Nekustamais īpašums pašreiz nav nodots nomā. Nekustamais īpašums nav nepieciešams 

Tērvetes novada pašvaldībai tās patstāvīgo funkciju izpildei.  

Ņemot vērā iepriekš norādītos apstākļus, lai lietderīgāk apsaimniekotu pašvaldības 

nekustamo īpašumu, kā visizdevīgākā pašvaldības rīcība ir atzīstama Nekustamā īpašuma 

atsavināšana.  

Saskaņā ar 2020. gada 04. marta 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 

1 500,00 EUR (viens tūkstotis pieci simti euro 00 centi) apmērā.  

Ņemot vērā iepriekš norādītos lietas faktiskos apstākļus un pamatojoties uz Publiskas 

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

21. panta pirmās daļas 27. punktu un LR Ministru kabineta 01.02.2011. noteikumiem nr. 109 

“Kārtība, kādā atsavināma publiskas personas manta”, ievērojot Finanšu komitejas 2020. gada 

19. marta lēmumu, atklāti vārdiski balsojot: PAR - 9 (D. Reinika, A. Bruss, S. Laizāns, I. 
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Krūmina, 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 

„Namdaru birzs”, Tērvetes pagasts, Tērvetes novads, kadastra numurs 4688 002 0040, 

sastāvošu no vienas zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 4688 002 0040, platība 0,71 ha, 

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

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

izsoles noteikumus (lēmuma pielikumā), nosakot izsoles nosacīto sākumcenu 1 500,00 EUR 

(viens tūkstotis pieci simti euro 00 centi) apmērā. 

3. Apstiprināt nekustamā īpašuma „Namdaru birzs”, Tērvetes pagasts, Tērvetes novads, 

izsoles komisiju šādā sastāvā:  

1) izsoles komisijas priekšsēdētājs – Tērvetes novada pašvaldības izpilddirektors Māris 

Berlands; 

2) izsoles komisijas locekļi –  

  Tērvetes novada pašvaldības jurists Ivars Gorskis, 

  Tērvetes novada domes ekonomiste Sandra Latiša.  

4. Publicēt sludinājumu par Tērvetes novada pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma 

Namdaru birzs”, Tērvetes pagasts, Tērvetes novads, izsoli Tērvetes novada pašvaldības 

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

iespējas pašvaldības informatīvajā izdevumā „Laikam līdzi”. 

 

 

 

 

17. paragrāfs 

Par nekustamā īpašuma “Avenes” 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 

“Avenes”, 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 Finanšu komitejas 2020. gada 19. marta 

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

Laizāns, I. Krūmina, 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 “Avenes”, Bukaišu pagasts, Tērvetes novads, izsoles 

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

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

zemnieku saimniecībai /Nosaukums/, /reģistrācijas numurs/, par tās nosolīto cenu 23 100,00 

EUR (divdesmit trīs tūkstoši viens  simts euro 00 centi). 
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18. paragrāfs 

Par  SAC  “Tērvete” štatu saraksta  grozījumu  apstiprināšanu 

D. Reinika 

 

    Tērvetes novada dome ir izskatījusi SAC ”Tērvete” direktores Signes Vinteres  2020. gada 

16. marta   iesniegumu  Nr. 1-16/95 “Par štatu izmaiņām”. Sakarā ar nepieciešamību 

nodrošināt medikamentu izdali klientiem vakaros un arī brīvdienās tiek  lūgts apstiprināt 

izmaiņas sociālās aprūpes centra “Tērvete” štatu sarakstā,  palielinot māsu palīga    štata 

vienību  no  vienas  uz  divām  slodzēm.  Atalgojuma izmaksas tiks segtas no SAC ”Tērvete” 

budžeta līdzekļiem.. 

    Ievērojot minēto un saskaņā ar likuma ”Par pašvaldībām” 21. pantu, saskaņā ar 2020. gada 

19. marta Finanšu komitejas lēmumu,  Tērvetes novada dome,  atklāti vārdiski balsojot: PAR 

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

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

 

     1.   Noteikt, ka ar 2020. gada 1. aprīli    SAC ”Tērvete”   tiek palielināta māsu palīga štata 

vienība  no  vienas  slodzes uz divām slodzēm.  

   2.  Apstiprināt grozījumus  Tērvetes novada domes 2019. gada  31. janvāra  sēdē 

apstiprinātajā  SAC ”Tērvete” štatu sarakstā, štatu saraksta  “Veselības un sociālās aprūpes 

personāls”  štata vienībai  “Māsu palīgs”   skaitli “1”  aizstājot ar skaitli “2”. 

  3.  Apstiprināt  SAC ”Tērvete”  konsolidēto štatu sarakstu  ar  2020. gada  1. aprīli 

(pielikumā).  

 

 

 

19. paragrāfs 

Par dzīvokļa īpašuma “Sanatorija 4” - 10 atsavināšanu 

D. Reinika 

 

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

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

nav, Tērvetes novada dome NOLEMJ: 

 

     Pieņemt lēmumu Nr. 50 “Par dzīvokļa īpašuma “Sanatorija 4” – 10 atsavināšanu” 

 

 

 

20. paragrāfs 

Par dzīvokļa īpašuma “Vīnkalni” – 6 atsavināšanu 

D. Reinika 

    

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

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

nav, Tērvetes novada dome NOLEMJ: 

 

     Pieņemt lēmumu Nr. 51 “Par dzīvokļa īpašuma “Vīnkalni” – 6 atsavināšanu” 
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21. paragrāfs 

Par Tērvetes novada domes priekšsēdētājas rīkojumu apstiprināšanu  

D. Reinika 

 

           Izskatot Tērvetes novada domes priekšsēdētājas 2020. gada 13. marta rīkojumu                               

Nr. TND/2020/3-1/5/DPR “Par ierobežojošiem pasākumiem” un 2020. gada 16. marta 

rīkojumu        Nr. TND/2020/3-1/6/DPR “Par ierobežojošiem pasākumiem Tērvetes novada 

pašvaldības iestāžu un struktūrvienību darbībā”, pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 

21. panta pirmās daļas 27. punktu, Tērvetes novada dome, atklāti vārdiski balsojot: PAR - 8 

(A. Bruss, S. Laizāns, I. Krūmina, L. Karloviča, Dz. Sirsone, M. Darguža, A. Miķelsons, I. 

Vēveris), PRET - nav, ATTURAS - nav, Dacei Reinikai saskaņā ar likumu  ”Par interešu 

konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā” balsojumā nepiedaloties, NOLEMJ: 

 

     1. Apstiprināt Tērvetes novada domes priekšsēdētājas 2020. gada 13. marta rīkojumu    

Nr. TND/2020/3-1/5/DPR “Par ierobežojošiem pasākumiem”. 

     2. Apstiprināt Tērvetes novada domes priekšsēdētājas 2020. gada 16. marta rīkojumu    

Nr. TND/2020/3-1/5/DPR “Par ierobežojošiem pasākumiem Tērvetes novada pašvaldības 

iestāžu un struktūrvienību darbībā”. 

 

 

 

 

  

22. paragrāfs 

Par ēdināšanas pabalstu izmaksu   

D. Reinika 

 

      Saskaņā ar Ministru kabineta 2020. gada 12. marta rīkojumu Nr. 103 “Par ārkārtējas 

situācijas izsludināšanu”  no 2020. gada 23. marta Latvijā izglītības process tiek organizēts 

attālināti.  

Ievērojot norādīto, izglītības process klātienē netiek organizēts arī Tērvetes novada 

pašvaldības izglītības iestādēs un izglītojamie nesaņem Tērvetes novada pašvaldības 2013. 

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

atvieglojumiem” 6., 10. un 14. punktos noteiktos ēdināšanas maksas atvieglojumus 

bezmaksas pusdienu veidā.   

Ņemot vērā šo apstākli, pašvaldības administrācija ir izvērtējusi iespēju atbilstoši 2013. 

gada 19. decembra saistošajiem noteikumu  Nr. 32 “Par izglītojamo ēdināšanas maksas 

atvieglojumiem” 6., 10. un 14. punkta nosacījumiem  nodrošināt ēdināšanas maksas 

atvieglojumu saņemšanas veida maiņu, bezmaksas pusdienas aizstājot ar ēdināšanas pabalsta 

izmaksāšanu  naudā,  lai ārkārtas situācijas laikā būtu nodrošināts pašvaldības atbalsts 

izglītojamo ēdināšanai mājas apstākļos. Pabalsta apmērs varētu tikt noteikts atbilstoši 

pārtikas produktu izmaksu apmēram, kas apstiprinātas ar Tērvetes novada domes 2020. gada 

30. janvāra domes sēdes lēmumu (protokols Nr.3, 21. §),  vienai pusdienu porcijai. 

Vienlaikus, ievērojot vienlīdzības principu, pašvaldības pabalsts varētu tikt izmaksāts arī 1.- 

4. klašu izglītojamajiem, kuru ēdināšanas izmaksas daļēji tiek segtas no valsts budžeta.  

        Vadoties no iepriekš minētā, ievērojot Ministru kabineta 2020. gada 12. marta rīkojumu 

Nr. 103 “Par ārkārtējās situācijas izsludināšanu”, pamatojoties uz  likuma “Par pašvaldībām” 

21. panta pirmās daļas 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: 
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1.  Par ārkārtējās situācijas periodu no 2020. gada 23. marta līdz 2020. gada 14. aprīlim 

(kopā 15 darba dienas) izglītojamajiem, kuri apgūst pamatizglītības programmu (tai skaitā arī 

1. - 4. klašu izglītojamie), vidējās izglītības programmu Tērvetes novada izglītības iestādēs, 

kā arī  izglītojamajiem,  kuri  apgūst  pamatizglītības programmu  citu  pašvaldību vispārējās 

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

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

vispārējās vidējās  izglītības programmu  no 10. līdz 12. klasei citu pašvaldību vispārējās 

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

administratīvajā teritorijā,  piešķirt ēdināšanas pabalstu pārtikas produktu iegādei 12,00 

EUR (0,80 EUR dienā) apmērā.  

 

2. Par ārkārtējās situācijas periodu no 2020. gada 23. marta līdz 2020. gada 14. aprīlim 

(kopā 15 darba  dienas)  izglītojamajiem, kuri apgūst 5 un 6 gadīgo   apmācības programmu 

Tērvetes novada izglītības iestādēs, piešķirt ēdināšanas pabalstu pārtikas produktu 

iegādei 11,25  EUR (0,75 EUR dienā) apmērā.  

 

3.  Lēmuma 1. un 2. punktā noteiktos pabalstus izmaksāt vienam no izglītojamā vecākiem 

vai personām, kas viņus aizstāj, iesūtot pašvaldībā vai izglītības iestādē (e-klasē, uz e-pasta 

adresi tervetesnd@tervetesnd.lv, pa pastu) iesniegumu, kurā norādīts vārds, uzvārds, personas 

kods, izglītojamā vārds, uzvārds, par kuru tiek pieprasīts pabalsts,  kā arī norēķina konta 

numurs, uz kuru ir pārskaitāms pabalsts.   

   

4. Uzdot izglītības darba koordinatorei I. Rozei organizēt saņemto iesniegumu reģistrēšanu  

un apkopošanu atsevišķi pa izglītības iestādēm. 

 

5. Uzdot Grāmatvedības nodaļai atbilstoši iesniegtajiem un izglītības darba koordinatores 

I. Rozei akceptētajiem iesniegumiem veikt pabalstu izmaksu. 

 

6.  Gadījumā, ja ārkārtējās situācijas periods valstī tiek pagarināts, uzdot domes 

priekšsēdētājai Dacei Reinikai nodrošināt ēdināšanas pabalstu piešķiršanas un izmaksas 

turpināšanu atbilstoši šajā lēmumā noteiktajiem pabalstu piešķiršanas un izmaksas 

pamatnosacījumiem. 

 

 

 

23. paragrāfs 

Par nekustamā īpašuma nodokļa maksājumu termiņiem 2020. gadā 

D. Reinika 

 

 Izskatot jautājumu par nekustamā īpašuma nodokļa maksājumiem 2020. gada I. 

ceturksnī,  Tērvetes novada dome (turpmāk tekstā – pašvaldība) konstatē, ka koronavīrusa 

izraisītās slimības “Covid”- 19” izplatības ierobežošanai  2020. gada 12. martā  Ministru 

kabinets izdeva rīkojumu Nr. 103 “Par ārkārtējās situācijas izsludināšanu”. Rīkojumā 

noteikts, ka ārkārtējā situācija izsludināta līdz 2020. gada 14. aprīlim.  Rīkojumā pašvaldību 

iestādēm noteikts pienākums izvērtēt un iespēju robežās nodrošināt klātienes pakalpojumu 

sniegšanu attālināti (rīkojuma 4.1. apakšpunkts). Savukārt, Epidemioloģiskās drošības 

likuma 8. panta pirmā daļa pilnvaro pašvaldības pieņemt lēmumus  par pasākumiem 

epidēmiju un to seku novēršanai. Ievērojot minēto,    Tērvetes novada domes priekšsēdētāja 

2020. gada 16. martā izdeva rīkojumu Nr. TND/2020/3-1/6/DPR “Par ierobežojošiem 

pasākumiem Tērvetes novada pašvaldības iestāžu un struktūrvienību darbībā”. Saskaņā ar 

mailto:tervetesnd@tervetesnd.lv
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rīkojuma 1. punktu tiek pārtraukta klātienes pakalpojumu sniegšana un pašvaldības iestādes 

slēgtas klātienes apmeklējumiem.   

 Likuma Par nekustamā īpašuma nodokli 6. panta trešā daļa nosaka, ka nekustamā 

īpašuma nodoklis maksājams reizi ceturksnī — ne vēlāk kā 31. martā, 15. maijā, 15. augustā 

un 15. novembrī — vienas ceturtdaļas apmērā no nodokļa gada summas. 

Pašvaldībā veiktie koronavīrusa izraisītās slimības “Covid”- 19” izplatību ierobežojošie   

pasākumi liedz iespēju novada iedzīvotājiem klātienē samaksāt nekustamā īpašuma nodokļa 

maksājumus par 2020. gada I. ceturksni. Pašvaldības ieskatā, ja ārkārtējā situācija valstī 

turpināsies arī pēc 2020. gada 14. aprīļa, tad arī turpmāk novada iedzīvotājiem būs 

neiespējami klātienē samaksāt nekustamā īpašuma nodokļa maksājumus. Vienlaicīgi 

pašvaldība konstatē, ka daudziem novada iedzīvotājiem nepastāv iespējas nekustamā 

īpašuma nodokļa maksājumus veikt attālināti, it īpaši gados vecākiem novada iedzīvotājiem. 

Tādejādi secināms, ka nekustamā īpašuma nodokļa maksājumu kavējumiem, kuri 

izveidosies ārkārtējā situācijā,  ir objektīvs rašanās pamats, neatkarīgs no novada iedzīvotāju 

subjektīvās gribas.   

         2020. gada 20. martā Saeima pieņēma likumu “Par valsts apdraudējuma un tā seku 

novēršanas un pārvarēšanas pasākumiem sakarā ar Covid-19 izplatību” (likums stājās spēkā 

2020. gada 22. martā). Minētā likuma 4. pants nosaka, ka pašvaldībām 2020. gadā ir tiesības 

noteikt citus nekustamā īpašuma nodokļa samaksas termiņus, kas atšķiras no likumā "Par 

nekustamā īpašuma nodokli" noteiktajiem, tos pārceļot uz vēlāku laiku 2020. gada ietvaros. 

Pie šādiem apstākļiem pieņemams lēmums par citu, atšķirīgu no likumā "Par nekustamā 

īpašuma nodokli" noteiktajiem, nekustamā īpašuma nodokļa samaksas termiņu noteikšanu. 

Ievērojot teikto un vadoties no likuma “Par valsts apdraudējuma un tā seku novēršanas un 

pārvarēšanas pasākumiem sakarā ar Covid-19 izplatību” 4. panta, likuma “Par pašvaldībām” 

21. panta, Tērvetes novada dome atklāti vārdiski balsojot: PAR - 9 (D. Reinika, A. Bruss, S. 

Laizāns, I. Krūmina, L. Karloviča, Dz. Sirsone, M. Darguža, A. Miķelsons, I. Vēveris), 

PRET - nav, ATTURAS - nav, NOLEMJ:  

 

     Noteikt, ka nekustamā īpašuma nodoklis par 2020. gada I. ceturksni nomaksājams ne 

vēlāk kā līdz 2020. gada 15. maijam. 

 

 

 

 

 

 

 

24. paragrāfs 

Par lietošanas mērķa un lietošanas mērķim piekrītošās platības noteikšanu 

D. Reinika 

 

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

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

nav, Tērvetes novada dome NOLEMJ: 

 

     Pieņemt lēmumu Nr. 52 “Par lietošanas mērķa un lietošanas mērķim piekrītošās platības 

noteikšanu” 

 

 

 

 

 

https://likumi.lv/ta/id/292019-noziedzigi-iegutas-mantas-konfiskacijas-izpildes-likums#n31
https://likumi.lv/ta/id/292019-noziedzigi-iegutas-mantas-konfiskacijas-izpildes-likums#n15
https://likumi.lv/ta/id/292019-noziedzigi-iegutas-mantas-konfiskacijas-izpildes-likums#n15
https://likumi.lv/ta/id/292019-noziedzigi-iegutas-mantas-konfiskacijas-izpildes-likums#n15
https://likumi.lv/ta/id/43913-par-nekustama-ipasuma-nodokli
https://likumi.lv/ta/id/43913-par-nekustama-ipasuma-nodokli
https://likumi.lv/ta/id/43913-par-nekustama-ipasuma-nodokli
https://likumi.lv/ta/id/43913-par-nekustama-ipasuma-nodokli
https://likumi.lv/ta/id/292019-noziedzigi-iegutas-mantas-konfiskacijas-izpildes-likums#n15
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25. paragrāfs 

Par saistošo noteikumu Nr. 5 

„Grozījumi Tērvetes pašvaldības 2009. gada 17. septembra saistošajos noteikumos 

Nr. 8 “Tērvetes pašvaldības nolikums”” apstiprināšanu 
D. Reinika 

 

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21. panta pirmās daļas 1. un 27. punktu un 24. 

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

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

- nav, ATTURAS – nav,  NOLEMJ: 

 

     1. Apstiprināt Tērvetes novada pašvaldības saistošos noteikumus Nr. 5 „Grozījumi 

Tērvetes pašvaldības 2009. gada 17. septembra saistošajos noteikumos Nr. 8 “Tērvetes 

pašvaldības nolikums”” (lēmuma pielikumā).  

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

aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai.  

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

 

 

Sēdi slēdz plkst. 11.30 

Nākošā domes sēde   2020. gada 30. aprīlī 

 

 

Sēdes vadītāja                                                                                              D. Reinika 

 

 

Protokola parakstīšanas datums 27.03.2020.  

 

 

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 26. martā                                                                                       Nr. 39 

                                                                                                          (protokols Nr. 6, 1. §) 

 

 

Par lietošanas mērķa un lietošanas mērķim piekrītošās platības noteikšanu 

         

 

Tērvetes novada dome, izskatot akciju sabiedrības “Latvijas valsts meži”, /reģistrācijas 

numurs/, iesniegumu ar lūgumu noteikt plānotai zemes vienībai daļai ar /kadastra 

apzīmējums/, platība 0,55 ha, kas ietilpst zemes vienības “Tērvetes sils”, Tērvetes  pagasts, 

Tērvete novads, /kadastra apzīmējums/ , ar kopīgo platību 459,92 ha, sastāvā lietošanas mērķi, 

pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21. pantu, 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 2005. gada 24. novembra saistošajiem noteikumiem Nr. 5 „Tērvetes novada teritorijas 

plānojums 2005.-2017. gadam”, ievērojot Tautsaimniecības un attīstības komitejas 2020. gada 

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

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

ATTURAS - nav, NOLEMJ: 

 

1. Plānotai zemes vienības daļai ar /kadastra apzīmējums/, 0,55 ha platībā, visā tās platībā 

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

mežsaimniecība (NĪLM kods – 0201). 

     2. 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 

 

 

 

                                        



26 

 

 

 

 

 

 

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 26. martā                                                                                       Nr. 40 

                                                                                                          (protokols Nr. 6, 2. §) 

 

 

Par zemes nomas līguma pagarināšanu 

         

 

Tērvetes novada dome, izskatot /Vārds Uzvārds/, /personas kods/ , 2020. gada 03. februāra 

iesniegumu par zemes nomas līguma pagarināšanu uz iznomāto neapbūvēto, lauksaimniecībā 

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

apzīmējums/, 1,2345 ha platībā, kura darbības termiņš beidzas 2020. gada 01. jūnijā, 

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

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

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

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

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

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

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

izsoli), ievērojot apstākļus, ka nomnieks ir labticīgi pildījis iepriekš noslēgto nomas līgumu, 

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

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

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

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

Tērvetes novada domes apstiprināto nomas pakalpojumu maksas cenrādi (apstiprinātais 

nomas maksas apmērs par lauksaimniecībā izmantojamo zemi Augstkalnes pagastā ir noteikts 

130 EUR par ha), apstākli, ka nomas maksas apmērs nedrīkst būt zemāks kā 28 euro gadā, 

neieskaitot PVN, un Tautsaimniecības un attīstības komitejas 2020. gada 19. marta lēmumu, 

atklāti vārdiski balsojot: PAR – 9 (D. Reinika, A. Bruss, S. Laizāns, I. Krūmina, 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 “Vējiņi”, Augstkalnes pagasts, 

Tērvetes novads, /kadastra apzīmējums/, 1,2345 ha platībā, nomu, nosakot: 

1.1.  zemes izmantošanas mērķi – lauksaimnieciskai darbībai; 

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

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

2. Uzdot Tērvetes novada Attīstības nodaļas nekustamo īpašumu speciālistei Andrai 

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

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

projektu sagatavošanu. 

3. Pilnvarot Tērvetes novada pašvaldības izpilddirektoru Māri Berlandu noslēgt 

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

nomas un apbūves tiesības noteikumi” atbilstošu zemes nomas līgumu un veikt lēmuma 

izpildes kontroli. 

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

līgumi, publicēt informāciju par noslēgtajiem zemes nomas līgumiem Tērvetes novada 

pašvaldības tīmekļa vietnē www.tervetesnovads.lv. 

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

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

 

 

 

Domes priekšsēdētāja                                                                              D. Reinika 
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LATVIJAS REPUBLIKA 
TĒRVETES NOVADA DOME 

Reģ.Nr.90001465562 

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

e-pasts: tervetesnd@tervetesnd.lv 
 

 

TĒRVETES NOVADA TĒRVETES PAGASTĀ 

 

LĒMUMS 
 

 

2020. gada 26. martā                                                                                       Nr. 41 

                                                                                                          (protokols Nr. 6, 3. §) 

 

 

Par zemes nomas līguma noslēgšanu 

         

 

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

saimniecības /Nosaukums/, /reģistrācijas numurs/, 2020. gada 24. februāra iesniegumu par 

zemes nomas līguma pagarināšanu uz iznomāto neapbūvēto, Tērvetes novada dome, izskatot 

Augstkalnes pagasta /Nosaukums/ zemes zemnieku saimniecības /Nosaukums/, /reģistrācijas 

numurs/ , 2020. gada 24. februāra iesniegumu ar lūgumu Tērvetes novada pašvaldībai iznomāt 

saimnieciskās darbības vajadzībām zemes vienības daļu 1,3 ha platībā pašvaldībai piekritīgajā 

zemes īpašumā “Krasti”, Augstkalnes pagastā, Tērvetes novadā, konstatēja:  

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

Tērvetes novads, /kadastra apzīmējums/, ir neiznomāta zemes vienības daļa  1,3 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 vienības daļu īpašumā “Krasti”, Augstkalnes pagasts, 

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

informācijas publicēšanas tīmekļa vietnē pieteicās tikai viens potenciālais zemes gabala 

nomnieks – Augstkalnes pagasta /Nosaukums/ zemes 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 Augstkalnes pagastā ir noteikts 

130 EUR/ha apmērā. Vienlaikus, atbilstoši Noteikumu 30.4. apakšpunktam, nomas maksas 

apmērs nedrīkst būt mazāks nekā 28 euro. 

Vadoties no norādītā un papildus pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21. panta 

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

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

attīstības komitejas 2020. gada 19. marta lēmumu, Tērvetes novada dome,  atklāti vārdiski 

http://www.tervetesnovads.lv/
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balsojot: PAR – 9 (D. Reinika, A. Bruss, S. Laizāns, I. Krūmina, L. Karloviča, Dz. Sirsone, 

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

 

1. Slēgt zemes nomas līgumu ar Augstkalnes pagasta /Nosaukums/ zemes zemnieku 

saimniecību /Nosaukums/, /reģistrācijas numurs/, par Tērvetes novada pašvaldībai piekritīgo, 

neiznomāto zemes vienības daļu “Krasti”, Augstkalnes  pagasts, Tērvetes novads, /kadastra 

apzīmējums/, 1,3 ha platībā, nomu, nosakot: 

1.1. zemes izmantošanas mērķi – lauksaimnieciskā darbība; 

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

1.3. nomas maksu - 130 EUR/ ha gadā, bet ne mazāk kā 28 EUR;  

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

2. Uzdot Tērvetes novada Attīstības nodaļas nekustamo īpašumu speciālistei Andrai 

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

personas zemes nomas un apbūves tiesības noteikumi” atbilstoša zemes nomas līgumu 

projektu sagatavošanu. 

3. Pilnvarot Tērvetes novada pašvaldības izpilddirektoru Māri Berlandu noslēgt 

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

nomas un apbūves tiesības noteikumi” atbilstošu zemes nomas līgumu un veikt lēmuma 

izpildes kontroli. 

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

līgums, publicēt informāciju par noslēgto zemes nomas līgumu Tērvetes novada pašvaldības 

tīmekļa vietnē www.tervetesnovads.lv. 

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

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

 

 

 

Domes priekšsēdētāja                                                                              D. Reinika 
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LATVIJAS REPUBLIKA 
TĒRVETES NOVADA DOME 

Reģ.Nr.90001465562 

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

e-pasts: tervetesnd@tervetesnd.lv 
 

 

TĒRVETES NOVADA TĒRVETES PAGASTĀ 

 

LĒMUMS 
 

 

2020. gada 26. martā                                                                                       Nr. 42 

                                                                                                          (protokols Nr. 6, 4. §) 

 

 

Par zemes nomas līguma noslēgšanu 

         

 

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

iesniegumu ar lūgumu Tērvetes novada pašvaldībai iznomāt saimnieciskās darbības 

vajadzībām zemes vienības daļu 0,5 ha platībā pašvaldībai piekritīgajā zemes īpašumā 

“Galatrenči pašvaldība”, Augstkalnes pagastā, Tērvetes novadā, konstatēja:  

Tērvetes novada pašvaldībai piekritīgā zemes īpašumā “Galatrenči pašvaldība”, 

Augstkalnes pagasts, Tērvetes novads, /kadastra apzīmējums/, ir neiznomāta zemes vienības 

daļa 0,5 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 vienības daļu īpašumā “Galatrenči pašvaldība”, 

Augstkalnes pagasts, Tērvetes novads, tika publicēta pašvaldības tīmekļa vietnē 

www.tervetesnovads.lv. Pēc informācijas publicēšanas tīmekļa vietnē pieteicās tikai viens 

potenciālais zemes gabala nomnieks – /Vārds Uzvārds/, līdz ar to, atbilstoši Noteikumu 29. 

un 29.2. punktam, nav nepieciešams rīkot zemes gabala nomas tiesību izsoli. 

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

Tērvetes novada domes apstiprinātam nomas pakalpojumu maksas cenrādim. 

Saskaņā ar Tērvetes novada domes apstiprināto nomas pakalpojumu maksas cenrādi, 

nomas maksas apmērs par lauksaimniecībā izmantojamo zemi Augstkalnes pagastā ir noteikts 

130 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 Tautsaimniecības un attīstības 

komitejas 2020. gada 19. marta lēmumu, Tērvetes novada dome, atklāti vārdiski balsojot: 

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

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

 

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

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

Tērvetes novads, /kadastra apzīmējums/, 0,5 ha platībā, nomu, nosakot: 

http://www.tervetesnovads.lv/
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1.1 zemes izmantošanas mērķi – lauksaimnieciskā darbība; 

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

1.3. nomas maksu - 130 EUR/ ha gadā, bet ne mazāk kā 28 EUR;  

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

2. Uzdot Tērvetes novada Attīstības nodaļas nekustamo īpašumu speciālistei Andrai 

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

personas zemes nomas un apbūves tiesības noteikumi” atbilstoša zemes nomas līgumu 

projektu sagatavošanu. 

3. Pilnvarot Tērvetes novada pašvaldības izpilddirektoru Māri Berlandu noslēgt 

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

nomas un apbūves tiesības noteikumi” atbilstošu zemes nomas līgumu un veikt lēmuma 

izpildes kontroli. 

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

līgums, publicēt informāciju par noslēgto zemes nomas līgumu Tērvetes novada pašvaldības 

tīmekļa vietnē www.tervetesnovads.lv. 

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

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

 

 

Domes priekšsēdētāja                                                                              D. Reinika 
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LATVIJAS REPUBLIKA 
TĒRVETES NOVADA DOME 

Reģ.Nr.90001465562 

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

e-pasts: tervetesnd@tervetesnd.lv 
 

 

TĒRVETES NOVADA TĒRVETES PAGASTĀ 

 

LĒMUMS 
 

 

2020. gada 26. martā                                                                                       Nr. 43 

                                                                                                          (protokols Nr. 6, 5. §) 

 

 

Par zemes nomas līguma noslēgšanu 

         

 

Tērvetes novada dome, izskatot /Uzvārds/ zemnieku saimniecības /Nosaukums/, 

/reģistrācijas numurs/, 2020. gada 18. februāra iesniegumu ar lūgumu Tērvetes novada 

pašvaldībai iznomāt saimnieciskās darbības vajadzībām zemes vienības daļu 1,9 ha platībā 

pašvaldībai piekritīgajā zemes īpašumā “Cīruļi”, Bukaišu pagastā, Tērvetes novadā, 

konstatēja:  

Tērvetes novada pašvaldībai piekritīgā zemes īpašumā “Cīruļi”, Bukaišu pagasts, Tērvetes 

novads, /kadastra apzīmējums/, ir neiznomāta zemes vienības daļa 1,9 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 vienības daļu īpašumā “Cīruļi”, Bukaišu pagasts, Tērvetes 

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

publicēšanas tīmekļa vietnē pieteicās tikai viens potenciālais zemes gabala nomnieks – 

/Uzvārds/ zemnieku saimniecība “Jaunruči”, 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 Bukaišu pagastā ir noteikts 120 

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

apmērs nedrīkst būt mazāks nekā 28 euro. 

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

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

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

komitejas 2020. gada 19. marta lēmumu Tērvetes novada dome, atklāti vārdiski balsojot: PAR 

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

Miķelsons, I. Vēveris), PRET – nav, ATTURAS – nav, NOLEMJ: 
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1. Slēgt zemes nomas līgumu ar /Uzvārds/ zemnieku saimniecību “Jaunruči”, 

/reģistrācijas numurs/, par Tērvetes novada pašvaldībai piekritīgo, neiznomāto zemes 

vienības daļu “Cīruļi”, Bukaišu pagasts, Tērvetes novads, /kadastra apzīmējums/, 1,9 ha 

platībā, nomu, nosakot: 

1.1. zemes izmantošanas mērķi – lauksaimnieciskā darbība; 

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

1.3. nomas maksu - 120 EUR/ ha gadā, bet ne mazāk kā 28 EUR;  

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

2. Uzdot Tērvetes novada Attīstības nodaļas nekustamo īpašumu speciālistei Andrai 

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

personas zemes nomas un apbūves tiesības noteikumi” atbilstoša zemes nomas līgumu 

projektu sagatavošanu. 

3. Pilnvarot Tērvetes novada pašvaldības izpilddirektoru Māri Berlandu noslēgt 

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

nomas un apbūves tiesības noteikumi” atbilstošu zemes nomas līgumu un veikt lēmuma 

izpildes kontroli. 

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

līgums, publicēt informāciju par noslēgto zemes nomas līgumu Tērvetes novada pašvaldības 

tīmekļa vietnē www.tervetesnovads.lv. 

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

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

 

 

Domes priekšsēdētāja                                                                              D. Reinika 
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LATVIJAS REPUBLIKA 
TĒRVETES NOVADA DOME 

Reģ.Nr.90001465562 

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

e-pasts: tervetesnd@tervetesnd.lv 
 

 

TĒRVETES NOVADA TĒRVETES PAGASTĀ 

 

LĒMUMS 
 

 

2020. gada 26. martā                                                                                       Nr. 44 

                                                                                                          (protokols Nr. 6, 6. §) 

 

 

Par zemes nomas līguma noslēgšanu 

         

 

Tērvetes novada dome, izskatot /Vārds Uzvārds/, /personas kods/, 2020. gada 02. marta 

iesniegumu ar lūgumu Tērvetes novada pašvaldībai iznomāt personiskās palīgsaimniecības 

vajadzībām pašvaldībai piekritīgo zemes vienību “Tauriņi”, Bukaišu pagasts, Tērvetes 

novads, 0,26 ha platībā, konstatēja:  

Tērvetes novada pašvaldībai ir piekritīga neiznomāta zemes vienība “Tauriņi”, Bukaišu 

pagasts, Tērvetes novads, /kadastra apzīmējums/, 0,26 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 vienību “Tauriņi”, Bukaišu pagasts, Tērvetes novads, tika 

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

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

līdz ar to, atbilstoši Noteikumu 29.2. apakšpunktam un 32. punktam nav nepieciešams rīkot 

zemes gabala nomas tiesību izsoli. 

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

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

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

zemes gabala nomu ir nosakāma 0,5 % no zemesgabala kadastrālās vērtības gadā, bet ne 

mazāk kā 7 euro gadā, neskaitot PVN. 

Vadoties no norādītā un papildus pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21. panta 

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

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

attīstības komitejas 2020. gada 19. marta lēmumu, Tērvetes novada dome,  atklāti vārdiski 

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

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

 

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

pašvaldībai piekritīgās zemes vienības “Tauriņi”, Bukaišu pagasts, Tērvetes novads, /kadastra 

apzīmējums/, 0,26 ha platībā, nomu, nosakot: 

1.1. zemes izmantošanas mērķi – personiskās palīgsaimniecības vajadzībām - mazdārziņš; 
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1.2. nomas līguma termiņu - 5 (pieci) gadi sākot no 2020. gada 1. aprīļa; 

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 26. martā                                                                                       Nr. 45 

                                                                                                          (protokols Nr. 6, 7. §) 

 

 

Par zemes nomas līguma noslēgšanu 

         

 

Tērvetes novada dome, izskatot Dobeles rajona Tērvetes pagasta zemnieku saimniecības 

/Nosaukums/, /reģistrācijas numurs/, 2020. gada 20. februāra iesniegumu ar lūgumu Tērvetes 

novada pašvaldībai iznomāt saimnieciskās darbības vajadzībām zemes vienības daļu 2,7 ha 

platībā pašvaldībai piekritīgajā zemes īpašumā “Magoņu mežs”, Tērvetes  pagastā, Tērvetes 

novadā, konstatēja:   

Tērvetes novada pašvaldībai piekritīgā zemes īpašumā “Magoņu mežs”, Tērvetes pagasts, 

Tērvetes novads, /kadastra apzīmējums/, ir neiznomāta zemes vienības daļa 2,7 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 vienības daļu īpašumā “Magoņu mežs”, Tērvetes pagasts, 

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

informācijas publicēšanas tīmekļa vietnē pieteicās tikai viens potenciālais zemes gabala 

nomnieks – Dobeles rajona Tērvetes pagasta 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 EUR/ha apmērā. Vienlaikus, atbilstoši Noteikumu 30.4. apakšpunktam, nomas maksas 

apmērs nedrīkst būt mazāks nekā 28 euro. 

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

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

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

komitejas 2020. gada 19. marta lēmumu, Tērvetes novada dome, atklāti vārdiski balsojot: 

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

A. Miķelsons, I. Vēveris), PRET – nav, ATTURAS – nav, NOLEMJ: 
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1. Slēgt zemes nomas līgumu ar Dobeles rajona Tērvetes pagasta zemnieku saimniecību 

/Nosaukums/, /reģistrācijas numurs/, par Tērvetes novada pašvaldībai piekritīgo, neiznomāto 

zemes vienības daļas “Magoņu mežs”, Tērvetes  pagasts, Tērvetes novads, /kadastra 

apzīmējums/, 2,7 ha platībā, nomu, nosakot: 

1.1. zemes izmantošanas mērķi – lauksaimnieciskā darbība; 

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

1.3. nomas maksu - 130 EUR/ ha gadā, bet ne mazāk kā 28 EUR;  

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

2. Uzdot Tērvetes novada Attīstības nodaļas nekustamo īpašumu speciālistei Andrai 

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

personas zemes nomas un apbūves tiesības noteikumi” atbilstoša zemes nomas līgumu 

projektu sagatavošanu. 

3. Pilnvarot Tērvetes novada pašvaldības izpilddirektoru Māri Berlandu noslēgt 

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

nomas un apbūves tiesības noteikumi” atbilstošu zemes nomas līgumu un veikt lēmuma 

izpildes kontroli. 

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

līgums, publicēt informāciju par noslēgto zemes nomas līgumu Tērvetes novada pašvaldības 

tīmekļa vietnē www.tervetesnovads.lv. 

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

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

 

 

Domes priekšsēdētāja                                                                              D. Reinika 
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LATVIJAS REPUBLIKA 
TĒRVETES NOVADA DOME 

Reģ.Nr.90001465562 

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

e-pasts: tervetesnd@tervetesnd.lv 
 

 

TĒRVETES NOVADA TĒRVETES PAGASTĀ 

 

LĒMUMS 
 

 

2020. gada 26. martā                                                                                       Nr. 46 

                                                                                                          (protokols Nr. 6, 8. §) 

 

Par lietošanas mērķa un lietošanas mērķim piekrītošās platības noteikšanu 

         

 

Tērvetes novada dome, izskatot /Vārds Uzvārds/, /personas kods/, iesniegumu ar lūgumu 

noteikt viņam piederošā īpašuma  “Krāces”, Tērvetes  pagasts, Tērvete novads, /kadastra 

numurs/, sastāvā esošās zemes vienības ar /kadastra apzīmējums/ kopējā platība 1,11 ha, 

plānotajai zemes vienības daļai 0,1519 ha platībā noteikt zemes lietošanas mērķi un lietošanas 

mērķim piekrītošo platību, ievērojot Tērvetes novada pašvaldības teritorijas plānojuma 

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

un LR MK 20.06.2006. noteikumu Nr. 496 „Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu 

klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība” 2.2., 4., 

6., 16. un 35. punktiem, ievērojot Tautsaimniecības un attīstības komitejas 2020. gada 19. 

marta lēmumu, atklāti vārdiski balsojot: PAR - 8 (D. Reinika, A. Bruss, I. Krūmina, L. 

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

nav, Sandrim Laizānam saskaņā ar likumu  ”Par interešu konflikta novēršanu valsts 

amatpersonu darbībā” balsojumā nepiedaloties, NOLEMJ: 

 

   1. Zemes vienībai ar /kadastra apzīmējums/ noteikt šādus nekustamā īpašuma lietošanas 

mērķus un tai piekrītošās platības: 

   1.1. zemes vienības “Krāces”, Tērvetes pagasts, Tērvetes novads, ar /kadastra apzīmējums/, 

plānotajai zemes vienības  daļai  0,1519 ha platībā (zemes vienības daļas izvietojuma skice 

lēmuma pielikumā) visā tās platībā noteikt nekustamā īpašuma lietošanas mērķi – 

rūpnieciskās ražošanas uzņēmumu apbūves zeme, (NĪLM kods – 1001); 

   1.2. zemes vienības “Krāces”, Tērvetes pagasts, Tērvetes novads, /kadastra apzīmējums/, 

daļai visā tās platībā  0,9581 ha noteikt zemes lietošanas mērķi – zeme, uz kuras galvenā 

saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība, (NĪL kods 0101) un vienības daļai visā tās platībā  

0,1519 ha, noteikt nekustamā īpašuma lietošanas mērķi – rūpnieciskās ražošanas uzņēmumu 

apbūves zeme, ( NĪLM kods – 1001). 

   2. 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 26. martā                                                                                       Nr. 47 

                                                                                                          (protokols Nr. 6, 10. §) 

 

 

Par Auces novada pašvaldības pieņemto lēmumu 

         

Tērvetes novada dome ir izskatījusi  Auces novada pašvaldības 2020. gada 10. marta 

vēstuli   Nr. 3-9/146 “Par saskaņojuma saņemšanu”, kurā lūgts saskaņot nekustamā īpašuma 

“Mellaušu mežs”,  Ukru pagasts, Auces novads, /kadastra numurs/, atsavināšanu par summu 

53 700 EUR.  

Tērvetes novada dome konstatē, 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 lēmumi, 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 pieņemto lēmumu Auces novada pašvaldība ir 

nodevusi atsavināšanai nekustamo īpašumu “Mellaušu mežs”,  Ukru pagasts, Auces novads, 

kura  pārdošanas vērtība saskaņā ar izsoles rezultātiem pārsniedz 50 000 euro.  

Kā tas atzīts Auces novada domes  pieņemtajā  lēmumā, norādītais nekustamais īpašums 

nav nepieciešams  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. 



40 

 

 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 19. marta  Finanšu komitejas lēmumu, atklāti vārdiski balsojot: PAR - 9 

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

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

 

        Neiebilst un respektēt Auces novada domes pieņemto  lēmumu  attiecībā uz  nekustamā 

īpašuma  “Mellaušu mežs”,  Ukru pagasts, Auces novads, /kadastra numurs/, atsavināšanu. 

 

 

Domes priekšsēdētāja                                                                              D. Reinika 
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TĒRVETES NOVADA TĒRVETES PAGASTĀ 

 

LĒMUMS 
 

 

2020. gada 26. martā                                                                                       Nr. 48 

                                                                                                          (protokols Nr. 6, 11. §) 

 

Par dzīvokļa īpašuma “Spīdolas“ - 15 atsavināšanu 

         

 

        Tērvetes novada dome ir izskatījusi /Vārds Uzvārds/ 2019. gada 11. novembra 

iesniegumu ar ierosinājumu pārdot viņai Tērvetes novada pašvaldībai piederošo dzīvokļa 

īpašumu “Spīdolas” - 15, Augstkalne, Augstkalnes pagasts, Tērvetes novads.   

        Izskatot augstāk minēto ierosinājumu, Tērvetes novada dome konstatēja: 

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

piederošo dzīvokļa īpašumu Nr. 15, “Spīdolas”, Augstkalne, Augstkalnes pagasts, Tērvetes 

novads, sastāvošu no trīs istabu dzīvokļa ar kopējo platību 72,7 m2, un pie dzīvokļa īpašuma 

piederošo 7270/116630 kopīpašuma domājamo daļu no daudzdzīvokļu mājas /kadastra 

apzīmējums/ un  zemes gabala /kadastra apzīmējums/. 

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

atsevišķos gadījumos valsts vai pašvaldības nekustamā īpašuma atsavināšanu var ierosināt 

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

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

kārtībā. 

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

dzīvokļa īpašuma Nr. 15, “Spīdolas”, Augstkalne, Augstkalnes pagasts, Tērvetes novads, 

atsavināšanu. 

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

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

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

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

locekļiem.  

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

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

īpašumu, ja:   

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

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

             2) tiesā nav celta prasība par īres līguma izbeigšanu. 

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

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

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

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

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

ar nosacīto cenu. 

        Saskaņā ar Publiskas personas mantas atsavināšanas likumā doto jēdziena “nosacītā 

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

Standartizācijas likumā paredzētajā kārtībā apstiprinātajiem Latvijas īpašuma vērtēšanas 

standartiem jeb tirgus cena, ko noteicis sertificēts vērtētājs. 

        Dzīvokļa īpašuma Nr. 15, “Spīdolas”, Augstkalne, Augstkalnes pagasts, Tērvetes 

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

servisa  sertificēts nekustamo īpašumu vērtētājs Diāna Štāle, profesionālās kvalifikācijas 

sertifikāts Nr. 71, ir noteikta 5500,00 EUR (pieci tūkstoši pieci simti euro 00 centi) apmērā, 

bet aktuālā kadastrālā vērtība ir 2328,00 EUR (divi tūkstoši trīs simti  divdesmit  astoņi euro 

00 centi) apmērā. 

        Ņemot vērā augstāk norādītos lietas faktiskos apstākļus un pamatojoties uz Publiskas 

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

likuma “Par pašvaldībām” 21. panta pirmās daļas 17. punktu, Finanšu komitejas 2020. gada 

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

Bruss, S. Laizāns, I. Krūmina, L. Karloviča, Dz. Sirsone, M. Darguža, A. Miķelsons, I. 

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

 

        1. Atsavināt Tērvetes novada pašvaldībai piederošo nekustamo īpašumu – dzīvokļa 

īpašumu Nr. 15, “Spīdolas”, Augstkalne, Augstkalnes pagasts, Tērvetes novads, sastāvošu no 

trīs istabu dzīvokļa ar kopējo platību 72,7 m2, un pie dzīvokļa īpašuma piederošo 7270/116630 

kopīpašuma domājamo daļu  no daudzdzīvokļu mājas /kadastra apzīmējums/, un  zemes 

gabala /kadastra apzīmējums/  pārdodot to par cenu 5500,00 EUR (pieci tūkstoši pieci simti 

euro 00 centi) /Vārds Uzvārds/, /personas kods/. 

        2. Noteikt, ka šis lēmums zaudē spēku, ja /Vārds Uzvārds/ līdz 2020. gada 01. maijam 

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

pašvaldību saskaņā ar šī lēmuma 1. punkta noteikumiem. 

 

 

 

Domes priekšsēdētāja                                                                              D. Reinika 
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TĒRVETES NOVADA TĒRVETES PAGASTĀ 

 

LĒMUMS 
 

 

2020. gada 26. martā                                                                                       Nr. 49 

                                                                                                          (protokols Nr. 6, 12. §) 

 

Par dzīvokļa īpašuma “Spīdolas“ - 16 atsavināšanu 

         

         Tērvetes novada dome ir izskatījusi /Vārds Uzvārds/ 2019. gada 09. decembra 

iesniegumu ar ierosinājumu pārdot viņai Tērvetes novada pašvaldībai piederošo dzīvokļa 

īpašumu “Spīdolas” - 16, Augstkalne, Augstkalnes pagasts, Tērvetes novads.   

        Izskatot augstāk minēto ierosinājumu, Tērvetes novada dome konstatēja: 

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

piederošo dzīvokļa īpašumu Nr. 16, “Spīdolas”, Augstkalne, Augstkalnes pagasts, Tērvetes 

novads, sastāvošu no divu istabu dzīvokļa ar kopējo platību 56,9 m2, un pie dzīvokļa īpašuma 

piederošo 5690/116630 kopīpašuma domājamo daļu no daudzdzīvokļu mājas /kadastra 

apzīmējums/ un  zemes gabala /kadastra apzīmējums/. 

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

atsevišķos gadījumos valsts vai pašvaldības nekustamā īpašuma atsavināšanu var ierosināt 

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

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

kārtībā. 

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

dzīvokļa īpašuma Nr. 16, “Spīdolas”, Augstkalne, Augstkalnes pagasts, Tērvetes novads, 

atsavināšanu. 

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

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

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

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

locekļiem.  

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

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

īpašumu, ja:   

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

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

             2) tiesā nav celta prasība par īres līguma izbeigšanu. 

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

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

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

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

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

ar nosacīto cenu. 

        Saskaņā ar Publiskas personas mantas atsavināšanas likumā doto jēdziena “nosacītā 

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

Standartizācijas likumā paredzētajā kārtībā apstiprinātajiem Latvijas īpašuma vērtēšanas 

standartiem jeb tirgus cena, ko noteicis sertificēts vērtētājs. 

        Dzīvokļa īpašuma Nr. 16, “Spīdolas”, Augstkalne, Augstkalnes pagasts, Tērvetes 

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

servisa  sertificēts nekustamo īpašumu vērtētājs Diāna Štāle, profesionālās kvalifikācijas 

sertifikāts Nr. 71, ir noteikta 5900,00 EUR (pieci tūkstoši deviņi simti euro 00 centi) apmērā, 

bet aktuālā kadastrālā vērtība ir 1822,00 EUR (viens tūkstotis astoņi simti  divdesmit  divi 

euro 00 centi) apmērā. 

        Ņemot vērā augstāk norādītos lietas faktiskos apstākļus un pamatojoties uz Publiskas 

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

likuma “Par pašvaldībām” 21. panta pirmās daļas 17. punktu, Finanšu komitejas 2020. gada 

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

Bruss, S. Laizāns, I. Krūmina, L. Karloviča, Dz. Sirsone, M. Darguža, A. Miķelsons, I. 

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

 

        1. Atsavināt Tērvetes novada pašvaldībai piederošo nekustamo īpašumu – dzīvokļa 

īpašumu Nr. 16, “Spīdolas”, Augstkalne, Augstkalnes pagasts, Tērvetes novads, sastāvošu no 

divu istabu dzīvokļa ar kopējo platību 56,9 m2, un pie dzīvokļa īpašuma piederošo 

5690/116630 kopīpašuma domājamo daļu no daudzdzīvokļu mājas /kadastra apzīmējums/  un  

zemes gabala /kadastra apzīmējums/, pārdodot to par cenu 5900 EUR (pieci tūkstoši deviņi 

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

        2. Noteikt, ka šis lēmums zaudē spēku, ja /Vārds Uzvārds/ līdz 2020. gada 01. maijam 

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

pašvaldību saskaņā ar šī lēmuma 1. punkta noteikumiem. 

 

 

 

Domes priekšsēdētāja                                                                              D. Reinika 
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TĒRVETES NOVADA TĒRVETES PAGASTĀ 

 

LĒMUMS 
 

 

2020. gada 26. martā                                                                                       Nr. 50 

                                                                                                          (protokols Nr. 6, 19. §) 

 

Par dzīvokļa īpašuma “Sanatorija 4“ - 10 atsavināšanu 

         

Tērvetes novada dome ir izskatījusi /Vārds Uzvārds/ 2020. gada 15. janvāra iesniegumu ar 

ierosinājumu pārdot viņai Tērvetes novada pašvaldībai piederošo dzīvokļa īpašumu 

“Sanatorija 4” - 10, Tērvete, Tērvetes pagasts, Tērvetes novads.   

        Izskatot augstāk minēto ierosinājumu, Tērvetes novada dome konstatēja: 

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

piederošo dzīvokļa īpašumu Nr. 10, “Sanatorija 4”, Tērvete, Tērvetes pagasts, Tērvetes 

novads, sastāvošu no divu istabu dzīvokļa ar kopējo platību 39,7 m2, un pie dzīvokļa 

īpašuma piederošo kopīpašuma 3970/42470 domājamo daļu no daudzdzīvokļu mājas 

/kadastra apzīmējums/  un  zemes gabala /kadastra apzīmējums/. 

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

atsevišķos gadījumos valsts vai pašvaldības nekustamā īpašuma atsavināšanu var ierosināt 

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

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

kārtībā. 

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

ierosināt dzīvokļa īpašuma Nr. 10, “Sanatorija 4”, Tērvete, Tērvetes pagasts, Tērvetes 

novads, atsavināšanu. 

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

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

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

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

locekļiem.  

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

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

īpašumu, ja:   

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

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

             2) tiesā nav celta prasība par īres līguma izbeigšanu. 

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

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

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

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

vienāda ar nosacīto cenu. 

        Saskaņā ar Publiskas personas mantas atsavināšanas likumā doto jēdziena “nosacītā 

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

Standartizācijas likumā paredzētajā kārtībā apstiprinātajiem Latvijas īpašuma vērtēšanas 

standartiem jeb tirgus cena, ko noteicis sertificēts vērtētājs. 

        Dzīvokļa īpašuma Nr. 10, “Sanatorija 4”, Tērvete, Tērvetes pagasts, Tērvetes novads, 

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

sertificēts nekustamo īpašumu vērtētājs Diāna Štāle, profesionālās kvalifikācijas sertifikāts 

Nr. 71, ir noteikta 1900,00 EUR (viens tūkstotis deviņi simti euro 00 centi) apmērā, bet 

aktuālā kadastrālā vērtība ir 991,00 EUR (deviņi simti  deviņdesmit viens euro 00) apmērā. 

        Ņemot vērā augstāk norādītos lietas faktiskos apstākļus un pamatojoties uz Publiskas 

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

likuma “Par pašvaldībām” 21. panta pirmās daļas 17. punktu,  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. Nodot atsavināšanai Tērvetes novada pašvaldībai piederošo nekustamo īpašumu – 

dzīvokļa īpašumu Nr. 10, “Sanatorija 4”, Tērvete, Tērvetes pagasts, Tērvetes novads, 

pārdodot to par cenu 1900,00 EUR (viens tūkstotis deviņi simti euro 00 centi) /Vārds 

Uzvārds/, /personas kods/. 

        2. Noteikt, ka šis lēmums zaudē spēku, ja /Vārds Uzvārds/ līdz 2020. gada 05. maijam 

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

pašvaldību saskaņā ar šī lēmuma 1. punkta noteikumiem. 

 

 

 

 

Domes priekšsēdētāja                                                                              D. Reinika 
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LATVIJAS REPUBLIKA 
TĒRVETES NOVADA DOME 

Reģ.Nr.90001465562 

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

e-pasts: tervetesnd@tervetesnd.lv 
 

 

TĒRVETES NOVADA TĒRVETES PAGASTĀ 

 

LĒMUMS 
 

 

2020. gada 26. martā                                                                                       Nr. 51 

                                                                                                          (protokols Nr. 6, 20. §) 

 

Par dzīvokļa īpašuma “Vīnkalni“ - 6 atsavināšanu 

         

     Tērvetes novada dome ir izskatījusi /Vārds Uzvārds/  2019. gada 10. decembra iesniegumu 

ar ierosinājumu pārdot viņam Tērvetes novada pašvaldībai piederošo dzīvokļa īpašumu 

“Vīnkalni” – 6, Augstkalne, Augstkalnes pagasts, Tērvetes novads.   

     Izskatot augstāk minēto ierosinājumu, Tērvetes novada dome konstatēja: 

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

piederošo dzīvokļa īpašumu Nr. 6, “Vīnkalni”, Augstkalne, Augstkalnes pagasts, Tērvetes 

novads, sastāvošu no vienas istabas dzīvokļa ar kopējo platību 36,9 m2, un pie dzīvokļa 

īpašuma piederošo kopīpašuma 369/2663 domājamo daļu no daudzdzīvokļu mājas /kadastra 

apzīmējums/ un  zemes gabala /kadastra apzīmējums/. 

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

atsevišķos gadījumos valsts vai pašvaldības nekustamā īpašuma atsavināšanu var ierosināt 

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

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

kārtībā. 

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

dzīvokļa īpašuma Nr. 6, “Vīnkalni”, Augstkalne, Augstkalnes pagasts, Tērvetes novads, 

atsavināšanu. 

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

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

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

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

locekļiem.  

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

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

īpašumu, ja:     

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

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

        2) tiesā nav celta prasība par īres līguma izbeigšanu. 

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

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

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

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

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

ar nosacīto cenu. 

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

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

Standartizācijas likumā paredzētajā kārtībā apstiprinātajiem Latvijas īpašuma vērtēšanas 

standartiem jeb tirgus cena, ko noteicis sertificēts vērtētājs. 

     Dzīvokļa īpašuma Nr. 6, “Vīnkalni”, Augstkalne, Augstkalnes pagasts, Tērvetes novads, 

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

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

71, ir noteikta 1000,00 EUR (viens tūkstotis euro 00 centi) apmērā, bet aktuālā kadastrālā 

vērtība ir 234,00 EUR (divi simti  trīsdesmit četri  euro 00 centi) apmērā. 

     Ņemot vērā augstāk norādītos lietas faktiskos apstākļus un pamatojoties uz Publiskas 

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

likuma “Par pašvaldībām” 21. panta pirmās daļas 17. punktu, Tērvetes novada dome, atklāti 

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

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

 

        1. Nodot atsavināšanai Tērvetes novada pašvaldībai piederošo nekustamo īpašumu – 

dzīvokļa īpašumu Nr. 6, “Vīnkalni”, Augstkalne, Augstkalnes pagasts, Tērvetes novads, 

pārdodot to par cenu 1000,00 EUR (viens tūkstotis euro 00 centi) /Vārds Uzvārds/, /personas 

kods/. 

        2. Noteikt, ka šis lēmums zaudē spēku, ja /Vārds Uzvārds/ līdz 2020. gada 05. maijam nav 

veicis pirkuma maksas nomaksu vai noslēdzis pirkuma līgumu ar Tērvetes novada pašvaldību 

saskaņā ar šī lēmuma 1. punkta noteikumiem. 

 

 

Domes priekšsēdētāja                                                                              D. Reinika 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                        

http://pro.nais.lv/naiser/text.cfm?Ref=0103012002103132796&Req=0103012002103132796&Key=0103011998101432772&Hash=
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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 26. martā                                                                                       Nr. 52 

                                                                                                          (protokols Nr. 6, 24. §) 

 

 

Par lietošanas mērķa un lietošanas mērķim piekrītošās platības noteikšanu 

         

   Tērvetes novada dome, izskatot /Vārds Uzvārds/, /personas kods/, iesniegumu ar 

lūgumu noteikt viņai piederošā īpašuma “Sprīdīši”, Tērvete, Tērvetes  pagasts, Tērvetes 

novads, /kadastra numurs/, sastāvā esošās zemes vienības ar /kadastra apzīmējums/, 

kopējā platība 21,2 ha, plānotajai zemes vienības daļai 1,14 ha platībā, zemes lietošanas 

mērķi un lietošanas mērķim piekrītošo platību, ievērojot Tērvetes novada pašvaldības 

teritorijas plānojuma dokumentus,  pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21. panta 

pirmās daļas 27. punktu un LR MK 20.06.2006. noteikumu Nr. 496 „Nekustamā īpašuma 

lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un 

maiņas kārtība” 2.2., 4., 6., 16. un 35. punktiem, atklāti vārdiski balsojot: PAR - 9 (D. 

Reinika, A. Bruss, S. Laizāns, I. Krūmina, L. Karloviča, Dz. Sirsone, M. Darguža, A. 

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

 

1. Zemes vienības “Sprīdīši”, Tērvete, Tērvetes pagasts, Tērvetes novads, /kadastra 

apzīmējums/, plānotajai zemes vienības  daļai 1,14 ha platībā (zemes vienības daļas 

izvietojuma skice lēmuma pielikumā) visā tās platībā noteikt nekustamā īpašuma 

lietošanas mērķi – komercdarbības objektu  apbūves zeme, ( NĪLM kods – 0801). 

2. Zemes vienības “Sprīdīši”, Tērvete, Tērvetes pagasts, Tērvetes novads, /kadastra 

apzīmējums/, daļai 18,56 ha platībā noteikt zemes lietošanas mērķi – dabas pamatnes, 

parki, zaļās zonas un citas rekreācijas nozīmes objektu teritorijas, ja tajās atļautā 

saimnieciskā darbība nav pieskaitāma pie kāda cita klasifikācijā norādīta lietošanas mērķa 

(NĪL kods 0501) un daļai 1,14 ha platībā noteikt nekustamā īpašuma lietošanas mērķi – 

komercdarbības objektu apbūves zeme, ( NĪLM kods – 0801). 

   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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  APSTIPRINĀTA  

ar Tērvetes novada domes  

2020. gada 26. marta  sēdes lēmumu  

(protokols Nr. 6,  9. §) 

 

Izdevumu tāme Tērvetes novada vispārizglītojošās skolās  

uz  2020. gada 1. janvāri /EUR/  
Izmaksu veids A.Brigaderes 

pamatskola ar 

pirmsskolas 

grupu 

Augstkalnes 

vidusskola ar  

pirmskolas 

grupu 

Atalgojums                                                                                           

 

EKK 1100 

 

 

139559.58 

 

 

107252.32 

Sociālās apdrošināšanas maksājums  

                                                               

EKK 1200 

 

 

33564.08 

 

 

25794.18 

Komandējumi un darba braucieni   

                                                               

EKK 2100 

 

 

88.15 

 

 

231.26 

Pakalpojumu apmaksa                        

 

EKK 2210 

EKK 2220 

EKK 2230 

EKK 2240 

EKK 2250 

EKK 2260 

 

 

864.43 

22301.84 

3219.15 

16633.53 

413.16 

0.00 

 

 

 

554.52 

13122.00 

3377.44 

45138.22 

413.16 

209.36 

Materiālu, energoresursu iegāde, 

inventārs līdz 500 EUR                                            

 

EKK 2310 

EKK 2320 

EKK 2340 

EKK 2350 

EKK 2370  

 

 

 

13484.58 

0.00 

114.22 

10710.92 

3864.17 

 

 

 

20181.59 

12331.70 

73.88 

10961.69 

1877.61 

Ēdināšanas pakalpojuma izmaksas   

(plānotie izdevumi 1. – 4. klašu 

brīvpusdienām 2020. gadā)  

 EKK 2363 

 

 

 

743.60 

 

 

 

772.20 

Preses abonēšana                               

 EKK 2400 

 

238.11 

 

258.96 

Mācību grāmatas                                 

 

EKK 5233 

 

 

371.28 

 

 

653.74 

Kopā gadā izmaksas 246 170.80 243 203.83 

Vidējais skolēnu skaits 220 198 

1 skolēna izmaksas mēnesī EUR 93.25 102.36 

 

Domes priekšsēdētāja                                                                 Dace Reinika 
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APSTIPRINĀTI 

ar Tērvetes novada domes 

2020. gada 26. marta sēdes 

lēmumu (prot. Nr. 6, 13. §) 

 

 

Tērvetes novada pašvaldības nekustamā īpašuma  

„Puriņu mežs”, Augstkalnes pagasts, Tērvetes  novads, 

IZSOLES NOTEIKUMI 

 

1. Vispārīgie noteikumi 

 

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

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

valsts un pašvaldības mantas atsavināšanas veikšanu, prasībām. 

1.2. Noteikumi nosaka Tērvetes novada pašvaldības nekustamā īpašuma „Puriņu mežs”, 

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

un atbildību, ciktāl to neregulē 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 7. maija plkst. 13.15. 

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

noteiktajā kārtībā ir reģistrējusies kā izsoles dalībnieks. 

 

2. Informācija par izsoles priekšmetu 

 

2.1. Izsoles priekšmets – nekustamais īpašums „Puriņu mežs”, Augstkalnes pagasts, Tērvetes 

novads, kadastra numurs 4644 005 0530, sastāvošs no vienas zemes vienības ar kadastra 

apzīmējumu  4644 005 0530, platība 2,51 ha, un uz tās atrodošās mežaudzes. 

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

2.3. Nosacītā sākumcena – 15 700 EUR (piecpadsmit tūkstoši septiņi  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 6. aprīļa līdz 2020. gada 6. maija 

plkst. 12.00. 

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

3.2.1. jāiesniedz: 

1) Juridiskai personai, arī personālsabiedrībai: 

-   Iesniegums par pieteikšanos izsolei; 

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

nepieciešams; 

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

nav reģistrētas Uzņēmumu reģistrā.  

- ja publiskajās datubāzēs nevar iegūt informāciju par attiecīgo juridisko personu vai 

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

personālsabiedrības valsts reģistra iestādes izziņu par attiecīgo juridisko personu vai 
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personālsabiedrību (izziņa ir derīga, ja tā izsniegta ne agrāk par sešām nedēļām no izsoles 

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

institūciju (amatpersonu) kompetences apjomu. 

2) Fiziskai personai: 

- Iesniegums par pieteikšanos izsolei; 

-  pilnvarojums, ja attiecīgās personas vārdā rīkojas pilnvarots pārstāvis. 

3.2.2. jāuzrāda: 

1) Juridiskai personai: 

-  kvīts par iemaksāto izsoles nodrošinājumu 10 % (desmit procentu) apmērā no 

nekustamā īpašuma izsoles nosacītās sākumcenas. 

2) Fiziskai personai: 

- personu apliecinošs dokuments; 

- kvīts par iemaksāto izsoles nodrošinājumu 10 % (desmit procentu) apmērā no 

nekustamā īpašuma izsoles nosacītās sākumcenas. 

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

Nr.90001465562, norēķinu kontos: 

AS SEB banka, UNLALV2X, konta Nr.LV98UNLA0006011130654; 

AS Swedbank, HABALV22, konta Nr.LV55HABA0551020477861; 

ar norādi - izsoles nodrošinājums „Puriņu mežs”, Augstkalnes pagasts. 

 

4. Izsoles norises procedūra 
 

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

izsoles vietā izlemj izsoles komisijas priekšsēdētājs. 

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

Noteikumi, nosaka izsoles komisijas priekšsēdētājs. Nepakļaušanās izsoles komisijas 

priekšsēdētāja rīkojumiem var būt par iemeslu izsoles pārtraukšanai. 

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

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

4.5. Izsoles solis ir noteikts 500 EUR apmērā. 

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

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

atzīmēšana ir jāturpina, kamēr izsoles dalībnieks to paaugstina. 

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

dalībnieku reģistrācijas sarakstā jāapstiprina sava pēdējā solītā cena. 

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

cenu. 

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

atrēķinot naudā iemaksāto nodrošinājumu, nomaksu. 

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

dienas ir jāparaksta pirkuma līgums.  

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

īpašuma izpirkšanas vai līguma parakstīšanas izsoles uzvarētājs zaudē iemaksāto drošības 

naudu un tiesības uz nosolītā īpašuma izpirkšanu. 

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

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

 

5. Izsoles dalībnieku tiesības un pienākumi 

 

5.1. Izsoles dalībniekam rūpīgi jāiepazīstas ar Noteikumos ietvertajiem norādījumiem un 

jāievēro Noteikumos ietvertās prasības. 
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5.2. Katrs izsoles dalībnieks, parakstoties par iepazīšanos ar Noteikumiem, apņemas ievērot 

visus Noteikumos minētos nosacījumus un akceptē tā noteikumus. 

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

un gaitu. 

 

 

Ar izsoles noteikumiem iepazinos ______________________________________ 

 

                                                       _______________________________________ 

 

                                                       _______________________________________ 

 

                                                       ________________________________________ 

 

                                                       ________________________________________ 

 

 

Domes priekšsēdētāja                                                                                               D. Reinika 

 

 

 

 

 

 

 

APSTIPRINĀTI 

ar Tērvetes novada domes 

2020. gada 26. marta sēdes 

lēmumu (prot. Nr. 6, 14.§) 

 

 

Tērvetes novada pašvaldības nekustamā īpašuma  

„Skuju mežs”, Augstkalnes pagasts, Tērvetes  novads, 

IZSOLES NOTEIKUMI 

 

1. Vispārīgie noteikumi 

 

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

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

valsts un pašvaldības mantas atsavināšanas veikšanu, prasībām. 

1.2. Noteikumi nosaka Tērvetes novada pašvaldības nekustamā īpašuma „Skuju mežs”, 

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

un atbildību, ciktāl to neregulē 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 7. maija plkst. 13.30. 

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

noteiktajā kārtībā ir reģistrējusies kā izsoles dalībnieks. 
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2.  Informācija par izsoles priekšmetu 

 

2.1. Izsoles priekšmets – nekustamais īpašums „Skuju mežs”, Augstkalnes pagasts, Tērvetes 

novads, kadastra numurs 4644 005 0480, sastāvošs no vienas zemes vienības ar kadastra 

apzīmējumu  4644 005 0480, platība 1,16 ha, un uz tās atrodošās mežaudzes. 

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

2.3. Nosacītā sākumcena – 2 800 EUR (divi tūkstoši astoņi  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 6. aprīļa līdz 2020. gada 

6. maija plkst. 12.00. 

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

3.2.1. jāiesniedz: 

1) Juridiskai personai, arī personālsabiedrībai: 

- Iesniegums par pieteikšanos izsolei; 

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

nepieciešams; 

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

tiesības nav reģistrētas Uzņēmumu reģistrā.  

- ja publiskajās datubāzēs nevar iegūt informāciju par attiecīgo juridisko personu 

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

vai personālsabiedrības valsts reģistra iestādes izziņu par attiecīgo juridisko personu vai 

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

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

institūciju (amatpersonu) kompetences apjomu. 

2) Fiziskai personai: 

- Iesniegums par pieteikšanos izsolei; 

-  pilnvarojums, ja attiecīgās personas vārdā rīkojas pilnvarots pārstāvis. 

3.2.2. jāuzrāda: 

1) Juridiskai personai: 

- kvīts par iemaksāto izsoles nodrošinājumu 10 % (desmit procentu) apmērā no 

nekustamā īpašuma izsoles nosacītās sākumcenas. 

2) Fiziskai personai: 

- personu apliecinošs dokuments; 

- kvīts par iemaksāto izsoles nodrošinājumu 10 % (desmit procentu) apmērā no 

nekustamā īpašuma izsoles nosacītās sākumcenas. 

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

Nr.90001465562, norēķinu kontos: 

AS SEB banka, UNLALV2X, konta Nr.LV98UNLA0006011130654; 

AS Swedbank, HABALV22, konta Nr.LV55HABA0551020477861; 

ar norādi - izsoles nodrošinājums „Skuju mežs”, Augstkalnes pagasts. 

 

4. Izsoles norises procedūra 
 

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

izsoles vietā izlemj izsoles komisijas priekšsēdētājs. 
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4.2. Izsoles darbu vada un kārtību tajā, ciktāl to neregulē spēkā esošie normatīvie akti un 

Noteikumi, nosaka izsoles komisijas priekšsēdētājs. Nepakļaušanās izsoles komisijas 

priekšsēdētāja rīkojumiem var būt par iemeslu izsoles pārtraukšanai. 

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

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

4.5. Izsoles solis ir noteikts 200 EUR apmērā. 

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

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

atzīmēšana ir jāturpina, kamēr izsoles dalībnieks to paaugstina. 

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

dalībnieku reģistrācijas sarakstā jāapstiprina sava pēdējā solītā cena. 

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

cenu. 

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

atrēķinot naudā iemaksāto nodrošinājumu, nomaksu. 

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

dienas ir jāparaksta pirkuma līgums.  

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

īpašuma izpirkšanas vai līguma parakstīšanas izsoles uzvarētājs zaudē iemaksāto drošības 

naudu un tiesības uz nosolītā īpašuma izpirkšanu. 

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

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

 

 

5. Izsoles dalībnieku tiesības un pienākumi 

 

5.1. Izsoles dalībniekam rūpīgi jāiepazīstas ar Noteikumos ietvertajiem norādījumiem un 

jāievēro Noteikumos ietvertās prasības. 

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

visus Noteikumos minētos nosacījumus un akceptē tā noteikumus. 

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

un gaitu. 

 

 

Ar izsoles noteikumiem iepazinos ______________________________________ 

 

                                                       _______________________________________ 

 

                                                       _______________________________________ 

 

                                                       ________________________________________ 

 

                                                       ________________________________________ 

 

 

Domes priekšsēdētāja                                                                                             D. Reinika 
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APSTIPRINĀTI 

ar Tērvetes novada domes 

2020. gada 26. marta sēdes 

lēmumu (prot. Nr. 6, 15. §) 

 

 

Tērvetes novada pašvaldības nekustamā īpašuma  

„Indrānu mežs”, Tērvetes pagasts, Tērvetes  novads, 

IZSOLES NOTEIKUMI 

 

1. Vispārīgie noteikumi 

 

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

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

valsts un pašvaldības mantas atsavināšanas veikšanu, prasībām. 

1.2. Noteikumi nosaka Tērvetes novada pašvaldības nekustamā īpašuma „Indrānu mežs”, 

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

atbildību, ciktāl to neregulē 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 7. maija plkst. 13.45. 

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

noteiktajā kārtībā ir reģistrējusies kā izsoles dalībnieks. 

 

2. Informācija par izsoles priekšmetu 

 

2.1. Izsoles priekšmets – nekustamais īpašums „Indrānu mežs”, Tērvetes pagasts, Tērvetes 

novads, kadastra numurs 4688 002 0039, sastāvošs no vienas zemes vienības ar kadastra 

apzīmējumu  4688 002 0039, platība 2,55 ha, un uz tās atrodošās mežaudzes. 

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

2.3. Nosacītā sākumcena – 6 700 EUR (seši tūkstoši septiņi  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 6. aprīļa līdz 2020. gada 6. maija 

plkst. 12.00. 

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

3.2.1. jāiesniedz: 

1) Juridiskai personai, arī personālsabiedrībai: 

     -   Iesniegums par pieteikšanos izsolei; 

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

nepieciešams; 

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

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

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

personālsabiedrības valsts reģistra iestādes izziņu par attiecīgo juridisko personu vai 

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

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

institūciju (amatpersonu) kompetences apjomu. 

1) Fiziskai personai: 

-  Iesniegums par pieteikšanos izsolei; 

-  pilnvarojums, ja attiecīgās personas vārdā rīkojas pilnvarots pārstāvis. 

3.2.2. jāuzrāda: 

1) Juridiskai personai: 

-  kvīts par iemaksāto izsoles nodrošinājumu 10 % (desmit procentu) apmērā no 

nekustamā īpašuma izsoles nosacītās sākumcenas. 

2) Fiziskai personai: 

-  personu apliecinošs dokuments; 

-  kvīts par iemaksāto izsoles nodrošinājumu 10 % (desmit procentu) apmērā no nekustamā 

īpašuma izsoles nosacītās sākumcenas. 

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

Nr.90001465562, norēķinu kontos: 

AS SEB banka, UNLALV2X, konta Nr.LV98UNLA0006011130654; 

AS Swedbank, HABALV22, konta Nr.LV55HABA0551020477861; 

ar norādi - izsoles nodrošinājums „Indrānu  mežs”, Tērvetes pagasts. 

 

4. Izsoles norises procedūra 
 

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

izsoles vietā izlemj izsoles komisijas priekšsēdētājs. 

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

Noteikumi, nosaka izsoles komisijas priekšsēdētājs. Nepakļaušanās izsoles komisijas 

priekšsēdētāja rīkojumiem var būt par iemeslu izsoles pārtraukšanai. 

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

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

4.5. Izsoles solis ir noteikts 300 EUR apmērā. 

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

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

atzīmēšana ir jāturpina, kamēr izsoles dalībnieks to paaugstina. 

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

dalībnieku reģistrācijas sarakstā jāapstiprina sava pēdējā solītā cena. 

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

cenu. 

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

atrēķinot naudā iemaksāto nodrošinājumu, nomaksu. 

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

dienas ir jāparaksta pirkuma līgums.  

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

īpašuma izpirkšanas vai līguma parakstīšanas izsoles uzvarētājs zaudē iemaksāto drošības 

naudu un tiesības uz nosolītā īpašuma izpirkšanu. 

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

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

 

5.1. Izsoles dalībniekam rūpīgi jāiepazīstas ar Noteikumos ietvertajiem norādījumiem un 

jāievēro Noteikumos ietvertās prasības. 

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

visus Noteikumos minētos nosacījumus un akceptē tā noteikumus. 

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

un gaitu. 

 

 

Ar izsoles noteikumiem iepazinos ______________________________________ 

 

                                                       _______________________________________ 

 

                                                       _______________________________________ 

 

                                                       ________________________________________ 

 

                                                       ________________________________________ 

 

 

Domes priekšsēdētāja                                                                                          D. Reinika 

 

 

 

 

 

APSTIPRINĀTI 

ar Tērvetes novada domes 

2020. gada 26. marta sēdes 

lēmumu (prot. Nr. 6, 16. §) 

 

 

Tērvetes novada pašvaldības nekustamā īpašuma  

„Namdaru birzs”, Tērvetes pagasts, Tērvetes  novads, 

IZSOLES NOTEIKUMI 

 

1. Vispārīgie noteikumi 

 

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

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

valsts un pašvaldības mantas atsavināšanas veikšanu, prasībām. 

1.2. Noteikumi nosaka Tērvetes novada pašvaldības nekustamā īpašuma „Namdaru birzs”, 

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

atbildību, ciktāl to neregulē 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 7.maija plkst. 14.00. 

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

noteiktajā kārtībā ir reģistrējusies kā izsoles dalībnieks. 
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2. Informācija par izsoles priekšmetu 

 

2.1. Izsoles priekšmets – nekustamais īpašums „Namdaru birzs”, Tērvetes pagasts, Tērvetes 

novads, kadastra numurs 4688 002 0040, sastāvošs no vienas zemes vienības ar kadastra 

apzīmējumu  4688 002 0040, platība 0,71 ha, un uz tās atrodošās mežaudzes. 

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

2.3. Nosacītā sākumcena – 1500 EUR (viens tūkstotis pieci  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 6. aprīļa līdz 2020. gada 6. maija 

plkst. 12.00. 

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

3.2.1. jāiesniedz: 

1) Juridiskai personai, arī personālsabiedrībai: 

       -  Iesniegums par pieteikšanos izsolei; 

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

nepieciešams; 

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

tiesības nav reģistrētas Uzņēmumu reģistrā.  

       -  ja publiskajās datubāzēs nevar iegūt informāciju par attiecīgo juridisko personu vai 

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

personālsabiedrības valsts reģistra iestādes izziņu par attiecīgo juridisko personu vai 

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

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

institūciju (amatpersonu) kompetences apjomu. 

2) Fiziskai personai: 

       -   Iesniegums par pieteikšanos izsolei; 

       -    pilnvarojums, ja attiecīgās personas vārdā rīkojas pilnvarots pārstāvis. 

3.2.2. jāuzrāda: 

1)Juridiskai personai: 

       -   kvīts par iemaksāto izsoles nodrošinājumu 10 % (desmit procentu) apmērā no nekustamā 

īpašuma izsoles nosacītās sākumcenas. 

2) Fiziskai personai: 

       -   personu apliecinošs dokuments; 

       -   kvīts par iemaksāto izsoles nodrošinājumu 10 % (desmit procentu) apmērā no nekustamā 

īpašuma izsoles nosacītās sākumcenas. 

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

Nr.90001465562, norēķinu kontos: 

AS SEB banka, UNLALV2X, konta Nr.LV98UNLA0006011130654; 

AS Swedbank, HABALV22, konta Nr.LV55HABA0551020477861; 

ar norādi - izsoles nodrošinājums „Namdaru birzs”, Tērvetes pagasts. 

 

4. Izsoles norises procedūra 
 

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

izsoles vietā izlemj izsoles komisijas priekšsēdētājs. 
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4.2. Izsoles darbu vada un kārtību tajā, ciktāl to neregulē spēkā esošie normatīvie akti un 

Noteikumi, nosaka izsoles komisijas priekšsēdētājs. Nepakļaušanās izsoles komisijas 

priekšsēdētāja rīkojumiem var būt par iemeslu izsoles pārtraukšanai. 

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

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

4.5. Izsoles solis ir noteikts 100 EUR apmērā. 

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

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

atzīmēšana ir jāturpina, kamēr izsoles dalībnieks to paaugstina. 

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

dalībnieku reģistrācijas sarakstā jāapstiprina sava pēdējā solītā cena. 

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

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

atrēķinot naudā iemaksāto nodrošinājumu, nomaksu. 

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

ir jāparaksta pirkuma līgums.  

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

īpašuma izpirkšanas vai līguma parakstīšanas izsoles uzvarētājs zaudē iemaksāto drošības 

naudu un tiesības uz nosolītā īpašuma izpirkšanu. 

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

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

 

5. Izsoles dalībnieku tiesības un pienākumi 

 

5.1.Izsoles dalībniekam rūpīgi jāiepazīstas ar Noteikumos ietvertajiem norādījumiem un 

jāievēro Noteikumos ietvertās prasības. 

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

visus Noteikumos minētos nosacījumus un akceptē tā noteikumus. 

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

gaitu. 

 

 

Ar izsoles noteikumiem iepazinos ______________________________________ 

 

                                                       _______________________________________ 

 

                                                       _______________________________________ 

 

                                                       ________________________________________ 

 

                                                       ________________________________________ 

 

 

Domes priekšsēdētāja                                                                                              D. Reinika 
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APSTIPRINĀTS 

   Ar Tērvetes novada domes 

2020. gada 26. marta  sēdes 

lēmumu (prot. Nr. 6,  18. §) 

Sociālās aprūpes centra “Tērvete” 

štatu  saraksts no 2020. gada 1. aprīļa 

Nr. p. k. Amats pēc profesiju klasifikatora Slodze  

ADMINISTRĀCIJA 
1 Direktore (1343 01) 1,00 

2 Galvenais grāmatvedis (1211 01) 1,00 

3 Grāmatvedis (3313 10) 1,00 

4 Personāla speciālists (2423 07) 0,50 

5 Sekretāre (4120 01) 1,00 

   Kopā: 4,50 

VESELĪBAS  UN  SOCIĀLĀS  APRŪPES  PERSONĀLS 

6 Ārsts (2211 01) 0,25 

7 Galvenā medicīnas māsa (1342 05) 1,00 

8 Medicīnas māsa (3221 01) 5,50 

9 Māsu palīgs (5321 03) 2,00 

10 Sociālais rehabilitētājs (3412 02) 1,00 

11 Sociālais darbinieks (2635 04) 2,00 

12 Sociālais aprūpētājs (3412 01) 3,00 

13 Interešu pulciņa vadītājs (3435 28) 1,00 

14 Aprūpētāja (5322 02) 40,00 

15.  Podologs (2269 06) 0,50 

  Kopā: 56,25 

APKALPOJOŠAIS  PERSONĀLS 

15 Saimniecības māsa (5151 11) 1,00 

16 Friziere (5141 01) 0,50 

17 Veļas mazgātājs (9121 01) 2,00 

18 Apkopēja (9112 01) 7,00 

  Kopā: 10,50 

TEHNISKAIS  PERSONĀLS 

19 Pārvaldnieks (1349 01) 1,00 

20 Iepirkumu speciālists (3323 01) 0,50 

21 Automobiļa vadītājs (8322 01) 1,00 

22 Santehņiķis (7126 01) 1,00 

23 Elektriķis (7411 01) 0,50 

24 Dežurants (9629 05) 2,00 

25 Remontstrādnieks (9313 02) 2,00 

26 Sētnieks (9613 01) 1,00 

27 Dārznieks (6113 01)  1,00 

28 Apkures iekārtu operators (8182 13) 4,50 

 Kopā: 14,50   

 Pavisam kopā: 85,75 

 

Domes priekšsēdētāja                                                       D. Reinika 
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APSTIPRINĀTI 

Ar Tērvetes novada domes  

2020. gada 26. marta sēdes lēmumu 

(protokols Nr. 6, 25.§) 

 

Saistošie noteikumi Nr. 5 

 “Grozījumi Tērvetes novada pašvaldības 2009. gada 17. septembra 

saistošajos noteikumos Nr. 8 “Tērvetes pašvaldības nolikums”” 

 

Izdoti pamatojoties uz likuma  

„Par pašvaldībām” 21. panta  

pirmās daļas 1. punktu un 24. pantu  

 

    Izdarīt Tērvetes novada pašvaldības 2009. gada 17. septembra saistošajos noteikumos Nr. 

8 „Tērvetes pašvaldības nolikums”, turpmāk tekstā - Saistošie noteikumi, šādus grozījumus: 

 

1. Papildināt Saistošos noteikumus ar 13.¹ punktu šādā redakcijā:  

“13.¹ Laikā, kad valstī, valsts daļā vai administratīvās teritorijas daļā ir izsludināta ārkārtējā 

situācija vai izņēmuma stāvoklis, kas saistīts ar veselības apdraudējumu vai ir noteikti 

pārvietošanās ierobežojumi, domes priekšsēdētājs ar rīkojumu var noteikt, ka ārkārtējās 

situācijas vai izņēmuma stāvokļa laikā domes un komiteju sēdes notiek attālināti, ievērojot 

25.¹ un 54.¹ punktos minētos nosacījumus. Domes priekšsēdētājs šādā gadījumā rīkojumā 

norāda, kādā veidā sabiedrība tiek informēta par attālinātās domes vai komitejas sēdes norisi 

(tiek nodrošināta domes vai komitejas sēdes translācija tiešsaistē pašvaldības tīmekļa vietnē 

vai domes vai komitejas sēdes video ieraksts tiek ievietots pašvaldības tīmekļa vietnē.”. 

 

2. Papildināt Saistošos noteikumus ar 25.¹ punktu šādā redakcijā: 

  “25.¹ Ja komitejas loceklis sēdes laikā atrodas citā vietā komandējuma dēļ vai nevar ierasties 

komitejas sēdes norises vietā veselības stāvokļa dēļ, komitejas priekšsēdētājs var noteikt, ka 

komitejas sēdes norisē tiek izmantota videokonference (attēla un skaņas pārraide reālajā 

laikā), ja komitejas sēdes norises vietā klātneesošais komitejas loceklis ir reģistrējies dalībai 

komitejas sēdē,  elektroniski nosūtot pieteikumu par dalību attālināti komitejas 

priekšsēdētājam vai protokolētājam. Savu balsojumu par izskatāmo lēmumprojektu komitejas 

sēdes norises vietā klātneesošais komitejas loceklis apstiprina,  parakstot komitejas sēdes 

protokolu ar elektronisko parakstu.”. 

 

3. Papildināt Saistošos noteikumus ar 54.¹ punktu šādā redakcijā: 

  “54.¹ Ja domes deputāts sēdes laikā atrodas citā vietā komandējuma dēļ vai nevar ierasties 

domes sēdes norises vietā veselības stāvokļa dēļ, domes priekšsēdētājs var noteikt, ka domes 

sēdes norisē tiek izmantota videokonference (attēla un skaņas pārraide reālajā laikā), ja domes 

sēdes norises vietā klātneesošais domes deputāts ir reģistrējies dalībai domes sēdē,  

elektroniski nosūtot pieteikumu par dalību attālināti domes priekšsēdētājam vai 

protokolētājam. Savu balsojumu par izskatāmo lēmumprojektu domes sēdes norises vietā 

klātneesošais domes deputāts apstiprina,  parakstot domes sēdes protokolu ar elektronisko 

parakstu.”. 

 

 

Domes priekšsēdētāja                                                                                 D. Reinika                
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Tērvetes novada pašvaldības saistošo noteikumu Nr. 5 

„Grozījumi Tērvetes pašvaldības 2009. gada 17. septembra saistošajos noteikumos    

Nr. 8 “Tērvetes pašvaldības nolikums”” 

 

paskaidrojuma raksts 

 
Paskaidrojuma raksta 

sadaļas 

Norādāmā informācija 

1. Projekta 

nepieciešamības 

pamatojums 

Pastāvošais tiesiskais regulējums: likuma „Par pašvaldībām” 34. 

un 56. pants pieļauj pašvaldības komiteju un domes sēdes 

organizēt attālināti, ja šāda iespēja ir paredzēta pašvaldības 

nolikumā. Tērvetes novada pašvaldības nolikumā šobrīd nav 

paredzēta iespēja organizēt komiteju un domes sēdes attālināti un 

nav noteikta kārtība, kādā dalība domes sēdēs un komiteju sēdēs 

var tikt nodrošināta personām esot attālināti, proti, 

videokonferences režīmā. 

Sakarā ar Covid-19 straujo izplatīšanos valsts teritorijā, ņemot 

vērā noteiktos ierobežojumus un nepieciešamos preventīvos 

pasākumus, Tērvetes novada pašvaldībai ir nepieciešams 

pārskatīt pašvaldības nolikuma saturu, paredzot nolikumā iespēju 

pašvaldības komiteju un domes sēdes organizēt attālināti un 

noteikt  kārtību, kādā dalība domes sēdēs un komiteju sēdēs var 

tikt nodrošināta personām esot attālināti, proti, videokonferences 

režīmā.  

2. Īss projekta satura 

izklāsts 

Saistošie noteikumi tiek papildināti ar tiesību normām, kas paredz 

iespēju organizēt pašvaldības komiteju un domes sēdes attālināti, 

un nosaka kārtību, kādā dalība domes sēdēs un komiteju sēdēs var 

tikt nodrošināta personām esot attālināti, proti, videokonferences 

režīmā. 

 

3. Informācija par 

plānoto projekta ietekmi 

uz pašvaldības budžetu 

Nav ietekmes 

 

4. Informācija par 

plānoto projekta ietekmi 

uz sabiedrību 

(mērķgrupām) un 

uzņēmējdarbības vidi 

pašvaldības teritorijā 

 Nav ietekmes 

 

5. Informācija par 

administratīvajām 

procedūrām 

Nav ietekmes  

 

6. Informācija par 

konsultācijām ar 

privātpersonām 

Nav notikušas. 

 

Domes priekšsēdētāja                                                                      Dace Reinika 


