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LATVIJAS REPUBLIKA 

TĒRVETES NOVADA DOME 
Reģ.Nr.90001465562 

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

e-pasts: tervetesnd@tervetesnd.lv 
 

 

TĒRVETES NOVADA TĒRVETES PAGASTĀ 

 

SĒDES  PROTOKOLS 

 

30.04.2020                                                                                                   Nr. 9 

Tērvetes novads, Zelmeņi 

Sēde sasaukta  plkst.  10.45 

Sēde atklāta plkst. 10.45 

 

DARBA KĀRTĪBĀ 

 

* Izpilddirektora ziņojums 

 

1. Par zemes nomas līguma noslēgšanu 

2. Par zemes nomas līguma noslēgšanu 

3. Par zemes nomas līguma noslēgšanu 

4. Par zemes nomas līguma noslēgšanu 

5. Par zemes nomas līguma noslēgšanu 

6. Par zemes nodošanu bezatlīdzības lietošanā 

7. Par līguma slēgšanu ar VSIA “Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs” 

8. Par nekustamā īpašuma “Lintes” izsoles rezultātu apstiprināšanu 

9. Par nekustamā īpašuma “Jauntērvetes” izsoles rezultātu apstiprināšanu 

10. Par nekustamā īpašuma “Kauliņi” izsoles rezultātu apstiprināšanu 

11. Par nekustamā īpašuma “Labrenči”- 29 izsoles rezultātu apstiprināšanu 

12. Par dzīvokļa īpašuma “Vālodzītes” - 1 atsavināšanu 

13. Par dzīvokļa īpašuma “Vālodzītes” - 5 atsavināšanu 

14. Par nekustamā īpašuma “Rozes”, Bukaišu pagastā, Tērvetes novadā, atsavināšanu 

15. Par nekustamā īpašuma “Alejas pašvaldības”, Bukaišu pagastā, Tērvetes novadā, 

atsavināšanu  

16. Par Tērvetes novada pašvaldības nekustamo īpašumu lietošanu  (Annas Brigaderes 

pamatskola) 

17. Par Tērvetes novada pašvaldības nekustamo īpašumu lietošanu  (Augstkalnes 

vidusskola) 

18. Par noteikumu „Tērvetes novada pašvaldības  nedzīvojamo ēku  apsaimniekošanas 

kārtība”  apstiprināšanu 

19. Par Tērvetes novada domes projektu konkursa „Mēs – Tērvetes novadam”  2020 

vērtēšanas komisijas protokola apstiprināšanu  

20. Par nekustamā īpašuma „Druķi”, Bukaišu pagasts, Tērvetes novads,  pirmās izsoles 

atzīšanu par nenotikušu un otro izsoli 
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21. Par nekustamā īpašuma „Atpūtas” - 9, Tērvetes pagasts, Tērvetes novads, atsavināšanas 

procesu  

22. Par saistošo noteikumu Nr.6  “Grozījums Tērvetes novada domes saistošajos  

noteikumos Nr. 4  ”Tērvetes novada pašvaldības budžets 2020.gadam”” apstiprināšanu  

23. Par rezerves zemes fondā ieskaitītās zemes vienības piekritību Tērvetes novada 

pašvaldībai, nosaukuma piešķiršanu un lietošanas mērķa noteikšanu 

24. Par pabalstu ārkārtējās situācijas laikā 

 

 

Sēdi vada domes priekšsēdētāja  Dace Reinika  

Sēdi protokolē   Santa Hibšmane 

 

Sēdē piedalās: Dace Reinika, Arvīds  Bruss, Indriķis Vēveris, Ainārs Miķelsons, Sandris 

Laizāns, Linda Karloviča, Madara Darguža, Dzintra Sirsone, Ieva Krūmiņa 

 

Sēdē piedalās pašvaldības darbinieki: Domes izpilddirektors Māris Berlands, datortīklu 

administrators Aivars Narvaišs 

 

Domes priekšsēdētāja Dace Reinika aicina apstiprināt darba kārtību ar 24 jautājumiem 

 

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

L. Karloviča, M. Darguža, Dz. Sirsone, I. Krūmiņa), PRET – nav, ATTURAS – nav, Tērvetes 

novada dome NOLEMJ: 

 

Apstiprināt darba kārtību ar 24 jautājumiem 

 

Tērvetes novada domes izpilddirektora Māra Berlanda  

2020. gada 30. aprīļa ziņojums par pašvaldības darbu 

 

 

 *  Par Tērvetes novada budžeta izpildi 2020. gada 1. ceturksnī   

 

Pašvaldības pamatbudžeta ieņēmumu  plāna 5 766 429 EUR  izpilde uz 2020. gada 31. 

martu ir  1 766 210 EUR, jeb  31 %.  

 

 Tai skaitā: 

 nodokļu ieņēmumu plāns 2 346 874 EUR, izpilde  682 325 EUR (29 %); 

 nenodokļu ieņēmumu plāns 116 580 EUR, izpilde 218 738 EUR (188 %);  

 maksas pakalpojumu un citu pašu ieņēmumu plāns 1 193 378 EUR, izpilde 

375 629 EUR (31 %); 

 valsts un pašvaldību budžeta transfertu plāns 2 109 597 EUR, izpilde  489 518 EUR 

(23 %). 

      

 

Pamatbudžeta izdevumu plāns  izpildīts par 19 %, izlietoti 1 303 819 EUR no plānotiem 

6 953 838 EUR. No šīs summas  uzturēšanas  izdevumiem   izlietoti 1 132 382 EUR t.i. 20 %,  

bet kapitāliem izdevumiem 171 437 EUR, kas ir 15 % no plānotajiem izdevumiem. 

 

Naudas līdzekļu atlikums kasē un pamatbudžeta banku kontos ir 2 364 950 EUR.  

 

Dāvinājumu un ziedojumu budžeta naudas līdzekļu atlikums ir  7 994 EUR. 
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Pašvaldības kredītsaistības valsts kasei uz 2020. gada 31. martu ir 1 679 170 EUR. Aizņēmumu 

atmaksājamā daļa līdz pārskata gada beigām sastāda 104 615 EUR. Aizņēmumu apkalpošanas 

izmaksas no gada sākuma līdz 31. martam sastāda 1 219 EUR.  

 

Pašvaldībai nav nodokļu parādu. 

 

 

Autoceļu fonda līdzekļu izlietojums 2020. gada 3 (trīs)mēnešos.   

 

 

Darba nodoš. 

pieņ. akta Nr. 

(forma 2) 

 

Cet. 

Augstkalnes 

pagasts 

(EUR) 

Bukaišu 

pagasts 

(EUR) 

Tērvetes 

pagasts 

(EUR) 

Atlīdzība 

(EUR) 

Kopā 

(EUR) 

 I - - - - - 

 

 Marta mēnesī tika uzsākta, bet aprīlī pabeigta autoceļu planēšana. 

 

 

*  17. martā trim pretendentiem tika izsūtīti uzaicinājumi piedalīties cenu aptaujā  

“Būvuzraudzības veikšana objektam "Gājēju-velosipēdistu celiņa būve gar autoceļu P-103 

"Dobele - Bauska" no koka gājēju tilta km 17,44 līdz km 18,26", saskaņā ar SIA "Rūķis AG" 

izstrādāto tehnisko projektu.  Līdz 21. aprīlim piedāvājumus iesūtīja visi uzaicinātie 

pretendenti. SIA "RoadLat" piedāvāja veikt būvuzraudzību par 3799,00 EUR, SIA 

"PROKRIAL" par 3685,50 EUR, bet pašnodarbinātais Uldis Silinevičs par 3570,00 EUR, 

neieskaitot  PVN. Sekojoši tika noslēgts būvuzraudzības līgums ar lētākā piedāvājuma 

iesniedzēju.   

 

*   27. aprīlī noslēdzās iepirkums Nr. TND2020/7 Publisko iepirkumu likuma 9. panta kārtībā  

“PII "Zvaniņi" ēkas jumta atjaunošanas darbi". Piedāvājumus iesniedza deviņi pretendenti: SIA 

"BIERENS BŪVE" par 56 441,85 EUR, SIA"KaimS" par 65 963,63 EUR, SIA "ONDULAT" 

par 48 619,47 EUR, Personu apvienība SIA "Cortto" un SIA "Krafter" par 68 080,17 EUR, SIA 

"RST Company" par 47 928,78 EUR, SIA "VEGNAS GRUPA" par 55 224,68 EUR, SIA 

"SKORPIONS VS" par 80 668,89 EUR, SIA "TELMS" par 73 399,55 EUR, bet SIA "Warss+" 

piedāvā darbus izpildīt par 59 786,85 EUR, neieskaitot PVN. 

     Pārbaudot visu pretendentu iesniegto dokumentāciju atbilstību iepirkuma nolikuma 

prasībām,  nevienam netika konstatēti izslēgšanas no dalības iepirkumā apstākļi. Šajā sakarā 

iepirkumu komisija nolēma piešķirt līguma slēgšanas tiesības saimnieciski visizdevīgākā  

piedāvājuma ar viszemāko  cenu iesniedzējam SIA "RST Company". Uzņēmējam nosūtīts 

parakstīšanai iepirkuma līgums. Darbi jāpabeidz trīs mēnešu laikā no līguma parakstīšanas. 

 

*   2. aprīlī  noslēdzās 19. martā izsludinātā cenu aptauja "Trīs strītbola laukumu izbūve ar 

betona bruģakmens segumu Tērvetes novadā". No trim uzaicinātajiem pretendentiem - SIA 

"Ceļu būvniecības sabiedrība IGATE" iesniedza piedāvājumu par 24 883,06 EUR, SIA 

"Aspekt-V" par 21738,89 EUR, bet  SIA "Varpet" par 19575,07 EUR, tajā skaitā PVN. 

     Līgums par darbu izpildi noslēgts ar SIA "Varpet".  Tiek izbūvēti  trīs strītbola  laukumi ar 

bruģakmens segumu Labrenču, Sanatorijas un Zelmeņu ciematos iedzīvotāju aktīvās atpūtas 

nodrošināšanai. 

 

*   24. aprīlī noslēdzās vēl viena cenu aptauja "Tērvetes novada kultūras nama skatuves gaismu 

sistēmas iegāde un uzstādīšana saskaņā ar specifikāciju". Saņemti visu trīs  uzaicināto 

pretendentu piedāvājumi. SIA "AJV grupa" iesniedza piedāvājumu par 10 411,81 EUR,  SIA 

"Audio Vizuālais Serviss"  par 10 173,92 EUR,  bet zemāko cenu piedāvāja SIA"A-T Trade 
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Music"- 9989,89 EUR, neieskaitot PVN.  Līgums ar SIA "A-T Trade Music" tiks slēgts 5. 

maijā, darbi jāpabeidz viena mēneša laikā. 

 

*   2. aprīlī noslēdzās   29. februārī  izsludinātais 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". Līdz noteiktajam iesniegšanas termiņam, 2. aprīlim tika iesniegti četri 

piedāvājumi.  

      A/S "Ceļu pārvalde" iesniedza piedāvājumu par 251 434,00 EUR, SIA "STRABAG" par 

210 000,00 EUR, SIA "Ceļinieks 01" par 280 440,59 EUR, bet SIA "Ceļu būvniecības 

sabiedrība "IGATE" piedāvāja veikt būvniecību par  199 213,68 EUR, neieskaitot PVN.  

      Izvērtējot pretendentu iesniegtos piedāvājumus, tika konstatēts, ka nav noraidītu 

pretendentu un iepirkuma procedūrai neatbilstošu piedāvājumu. 

      Iepirkumu komisija nolēma piešķirt līguma slēgšanas tiesības saimnieciski visizdevīgākā 

piedāvājuma ar viszemāko iepirkuma cenu pretendentam SIA "Ceļu būvniecības sabiedrība 

"IGATE". Šajā sakarā ir izsūtīts parakstīšanai iepirkuma līgums. Darbu izpildes laiks 3 

kalendārie mēneši. 

      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. 

 

*   24. aprīlī noslēdzās cenu aptauja "Auto stāvlaukuma un bruģēta gājēju celiņa izbūve objektā 

"Jaunzelmeņi", Tērvetes pagasts, Tērvetes novads". Piedāvājumus iesniedza visi četri 

uzaicinātie pretendenti. SIA "Aspekt-V" piedāvājums ir 17 613,94 EUR, SIA "Varpet"- 14 

799,57, SIA "A&B"-           16 616,09 EUR, bet SIA "Sinots"- 17 084,12 EUR.  Līgums tiks 

slēgts ar lētākā piedāvājuma iesniedzēju SIA "Varpet",  darbs jāpaveic 40 dienu laikā. 

Līgums paredz izbūvēt auto stāvlaukumu ar šķembu segumu pie ugunsdzēsēju depo un bruģētu 

gājēju celiņu no ēkas "Jaunzelmeņi" līdz administratīvajai ēkai "Zelmeņi". 

 

*   17. aprīlī notika  SIA "Rehabilitācijas centrs "Tērvete"" dalībnieku sapulce, kuras gaitā SIA 

"Rehabilitācijas centrs "Tērvete"" kapitāla daļu turētāja pārstāvis uzklausīja valdes 

priekšsēdētāja, valdes locekles un galvenās grāmatvedes ziņojumus par kapitālsabiedrības 

darbību, galvenajiem darbības rādītājiem, kā arī tika iepazīstināts ar sastādīto 2019. gada 

pārskatu un zvērināta revidenta ziņojumu. Tika nolemts: 

 

1.  Apstiprināt SIA "Rehabilitācijas centrs "Tērvete"" 2019. gada pārskatu. 

 

2.   Sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Rehabilitācijas centrs "Tērvete"" 2019. gada peļņu 168 

228 EUR apmērā novirzīt sabiedrības attīstībai, tai skaitā: 

      - fizioterapijas zāles Nr. 300 remontam, izmaksas 19 963 EUR; 

      - 1. stāva 110. un 111. telpu remontam, izmaksas 13 273 EUR; 

      - finanšu iespēju robežās saskaņā ar SIA "CMB" tehniskās apsekošanas atzinumu   ēkas 

galvenā korpusa jumta remontam ar konstrukciju maiņu 1700 m2 (aptuvenās izmaksas 140 

EUR/m2);  

      - finanšu iespēju  robežās ēkas galvenā korpusa fasādes daļas remontam - atjaunošanai 

(izmaksas līdz 170 000 EUR). 

   

 3.  Ievēlēt zvērinātu revidentu Komandītsabiedrību "S. VILCĀNES AUDITS” par revidentu 

SIA "Rehabilitācijas centrs "Tērvete"" 2020. pārskata gadam. 

 

 

*  9. aprīlī notika divu Tērvetes novada pašvaldības nekustamo īpašumu izsoles.                    

Īpašums "Labrenči" - 29 , Tērvetes pagasts, Tērvetes novads, sastāvošs no divu istabu dzīvokļa 
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ar kopējo platību 50,8 m2 un nosacīto sākuma cenu 6 900 EUR tika izsolīts par 7 700 EUR. 

Izsolei bija pieteikušies divi dalībnieki. 

    Savukārt nekustamajam īpašumam "Lintes", Bukaišu pagasts, Tērvetes novads, sastāvošs no 

vienas zemes vienības  ar platību 2,09 ha un sākuma cenu 12 400 EUR, izsoles gaitā izsolāmā 

objekta cena pieauga līdz 20 400 EUR. Izsolē piedalījās divi dalībnieki. 

  

  

*    Par Komunālo, dzīvokļu jautājumu un parādu piedziņas komisijas darbu. 

Aprīlī komisijā saņemti un izskatīti 3 iesniegumi: 

 pēc lēmuma pieņemšanas par dzīvokļa atsavināšanas procesa pārtraukšanu, personai tiks 

piešķirtas dzīvokļa īres tiesības; 

 personai atteikta konkrētas dzīvojamās platības piešķiršana īrei, jo dzīvoklis  jau šobrīd ir 

izīrēts; 

 atlika izskatīt jautājumu par dzīvokļu maiņu. 

 

 
 

                                                                 1. paragrāfs 

                                        Par zemes nomas līguma noslēgšanu 

D. Reinika 

 

     Atklāti vārdiski balsojot: PAR – 9 (D. Reinika, A. Bruss, I. Vēveris, A. Miķelsons,                    

S. Laizāns, L. Karloviča, M. Darguža, Dz. Sirsone, I. Krūmiņa), PRET – nav, ATTURAS – 

nav, Tērvetes novada dome NOLEMJ: 

 

     Pieņemt lēmumu Nr. 53 “Par nomas līguma noslēgšanu” 

 

2. paragrāfs 

Par zemes nomas līguma noslēgšanu 

                                                           D. Reinika 

 

 

     Atklāti vārdiski balsojot: PAR – 9 (D. Reinika, A. Bruss, I. Vēveris, A. Miķelsons, S. 

Laizāns, L. Karloviča, M. Darguža, Dz. Sirsone, I. Krūmiņa), PRET – nav, ATTURAS – nav, 

Tērvetes novada dome NOLEMJ: 

 

     Pieņemt lēmumu Nr. 54 “Par nomas līguma noslēgšanu” 

 

 

3. paragrāfs 

Par zemes nomas līguma noslēgšanu 

D. Reinika 

 

     Atklāti vārdiski balsojot: PAR – 9 (D. Reinika, A. Bruss, I. Vēveris, A. Miķelsons, S. 

Laizāns, L. Karloviča, M. Darguža, Dz. Sirsone, I. Krūmiņa), PRET – nav, ATTURAS – nav, 

Tērvetes novada dome NOLEMJ: 

 

     Pieņemt lēmumu Nr. 55 “Par nomas līguma noslēgšanu” 
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4. paragrāfs 

Par zemes nomas līguma noslēgšanu 

D. Reinika 

 

     Atklāti vārdiski balsojot: PAR – 9 (D. Reinika, A. Bruss, I. Vēveris, A. Miķelsons, S. 

Laizāns, L. Karloviča, M. Darguža, Dz. Sirsone, I. Krūmiņa), PRET – nav, ATTURAS – nav, 

Tērvetes novada dome NOLEMJ: 

 

     Pieņemt lēmumu Nr. 56 “Par nomas līguma noslēgšanu” 

 

 

 

5. paragrāfs 

Par zemes nomas līguma noslēgšanu 

D. Reinika 

 

      Atklāti vārdiski balsojot: PAR – 8 (D. Reinika, A. Bruss, I. Vēveris, A. Miķelsons, S. 

Laizāns, L. Karloviča, Dz. Sirsone, I. Krūmiņa), PRET – nav, ATTURAS – nav, Madarai 

Dargužai saskaņā ar likumu “Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā” 

balsojumā nepiedaloties, NOLEMJ: 

 

     Pieņemt lēmumu Nr. 57 “Par nomas līguma noslēgšanu” 

  

 

 

 

6. paragrāfs 

Par zemes nodošanu bezatlīdzības lietošanā 

D. Reinika 

 

     Atklāti vārdiski balsojot: PAR – 9 (D. Reinika, A. Bruss, I. Vēveris, A. Miķelsons, S. 

Laizāns, L. Karloviča, M. Darguža, Dz. Sirsone, I. Krūmiņa), PRET – nav, ATTURAS – nav, 

Tērvetes novada dome NOLEMJ: 

 

     Pieņemt lēmumu Nr. 58 “Par zemes nodošanu bezatlīdzības lietošanā” 

 

 

 

 

7. paragrāfs 

Par līguma slēgšanu ar VSIA “Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs” 

D. Reinika 

 

    Atklāti vārdiski balsojot: PAR – 9 (D. Reinika, A. Bruss, I. Vēveris, A. Miķelsons, S. 

Laizāns, L. Karloviča, M. Darguža, Dz. Sirsone, I. Krūmiņa), PRET – nav, ATTURAS – nav, 

Tērvetes novada dome NOLEMJ: 

 

     Pieņemt lēmumu Nr. 59 “Par līguma slēgšanu ar VSIA “Latvijas Vides, ģeoloģijas un 

meteoroloģijas centrs”” 
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8. paragrāfs 

Par nekustamā īpašuma “Lintes” 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 

“Lintes”, Bukaišu pagasts, Tērvetes novads, /kadastra numurs/, atsavināšanu un konstatējot, ka 

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

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

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

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

un 27. punktu, ievērojot 2020. gada 23. aprīļa Finanšu komitejas lēmumu, Tērvetes novada dome, 

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

Karloviča, M. Darguža, Dz. Sirsone, I. Krūmiņa), PRET  - nav, ATTURAS - nav, NOLEMJ: 

 

   Apstiprināt 2020. gada 9. aprīlī notikušās izsoles protokolu un Tērvetes novada pašvaldībai 

piederošā nekustamā īpašuma “Lintes”, Bukaišu pagasts, Tērvetes novads, izsoles rezultātu – 

atsavināt Tērvetes novada pašvaldībai piederošo nekustamo īpašumu “Lintes”, Bukaišu pagasts, 

Tērvetes novads, /kadastra numurs/, pārdodot to mantas nosolītājam  Tērvetes pagasta /Uzvārds/ 

zemnieku saimniecībai /Nosaukums/, /reģistrācijas numurs/, par tās nosolīto cenu 20 400,00 EUR 

(divdesmit tūkstoši četri simti euro 00 centi). 

 

 

 

9. paragrāfs 

Par nekustamā īpašuma “Jauntērvetes” 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 

“Jauntērvetes”, Bukaišu pagasts, Tērvetes novads, /kadastra numurs/, atsavināšanu un 

konstatējot, ka izsoles procedūra ir veikta atbilstoši normatīvo aktu prasībām, par izsoles 

procedūras veikšanu nav saņemta neviena sūdzība, izsoles rezultātā ir sasniegta pieņemama 

cena nekustamā īpašuma atsavināšanai un pirkuma maksa ir pilnā apmērā nomaksāta, 

pamatojoties uz Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 34. pantu un likuma “Par 

pašvaldībām” 21. panta pirmās daļas 17. un 27. punktu, ievērojot 2020. gada 23. aprīļa Finanšu 

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

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

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

 

  Apstiprināt 2020. gada 12. martā notikušās izsoles protokolu un Tērvetes novada pašvaldībai 

piederošā nekustamā īpašuma “Jauntērvetes”, Bukaišu pagasts, Tērvetes novads, izsoles 

rezultātu – atsavināt Tērvetes novada pašvaldībai piederošo nekustamo īpašumu 

“Jauntērvetes”, Bukaišu pagasts, Tērvetes novads, /kadastra numurs/, mantas nosolītājam  

/Vārds Uzvārds/,  /personas kods/, par tās nosolīto cenu 11 900,00 EUR (vienpadsmit tūkstoši 

deviņi  simti euro 00 centi). 
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10. paragrāfs 

Par nekustamā īpašuma “Kauliņi” 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 

“Kauliņi”, Augstkalnes pagasts, Tērvetes novads, /kadastra numurs/, atsavināšanu un 

konstatējot, ka izsoles procedūra ir veikta atbilstoši normatīvo aktu prasībām, par izsoles 

procedūras veikšanu nav saņemta neviena sūdzība, izsoles rezultātā ir sasniegta pieņemama 

cena nekustamā īpašuma atsavināšanai un pirkuma maksa ir pilnā apmērā nomaksāta, 

pamatojoties uz Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 34. pantu un likuma “Par 

pašvaldībām” 21. panta pirmās daļas 17. un 27. punktu, ievērojot 2020. gada 23. aprīļa Finanšu 

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

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

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

 

   Apstiprināt 2020. gada 12. martā notikušās izsoles protokolu un Tērvetes novada pašvaldībai 

piederošā nekustamā īpašuma “Kauliņi”, Augstkalnes pagasts, Tērvetes novads, izsoles 

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

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

/Nosaukums/, /reģistrācijas numurs/, par tās nosolīto cenu 3 800,00 EUR (trīs tūkstoši astoņi  

simti euro 00 centi). 

 

 

 

 

 

11. paragrāfs 

Par nekustamā īpašuma “Labrenči”- 29  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 

“Labrenči” - 29, Tērvete, Tērvetes pagasts, Tērvetes novads, /kadastra numurs/, atsavināšanu 

un konstatējot, ka izsoles procedūra ir veikta atbilstoši normatīvo aktu prasībām, par izsoles 

procedūras veikšanu nav saņemta neviena sūdzība, izsoles rezultātā ir sasniegta pieņemama 

cena nekustamā īpašuma atsavināšanai un pirkuma maksa ir pilnā apmērā nomaksāta, 

pamatojoties uz Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 34. pantu un likuma “Par 

pašvaldībām” 21. panta pirmās daļas 17. un 27. punktu, ievērojot 2020. gada 23. aprīļa Finanšu 

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

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

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

 

      Apstiprināt 2020. gada 09. aprīļa notikušās izsoles protokolu un Tērvetes novada 

pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma “Labrenči” - 29, Tērvete, Tērvetes pagasts, Tērvetes 

novads, izsoles rezultātu – atsavināt Tērvetes novada pašvaldībai piederošo nekustamo īpašumu 

“Labrenči” - 29, Tērvete, Tērvetes pagasts, Tērvetes novads, /kadastra numurs/, mantas 

nosolītājam /Vārds Uzvārds/, /personas kods/, par tā nosolīto cenu 7 700,00 EUR (septiņi 

tūkstoši septiņi  simti euro 00 centi). 
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12.  paragrāfs 

Par dzīvokļa īpašuma “Vālodzītes” - 1 atsavināšanu 

D. Reinika 

 

 

     Atklāti vārdiski balsojot: PAR – 9 (D. Reinika, A. Bruss, I. Vēveris, A. Miķelsons,                    

S. Laizāns, L. Karloviča, M. Darguža, Dz. Sirsone, I. Krūmiņa), PRET – nav, ATTURAS – 

nav, Tērvetes novada dome NOLEMJ: 

 

     Pieņemt lēmumu Nr. 60 “Par dzīvokļa īpašuma “Vālodzītes” – 1 atsavināšanu” 
 

 

 

13.  paragrāfs 

Par dzīvokļa īpašuma “Vālodzītes” - 5 atsavināšanu 

D. Reinika 

 

         
     Atklāti vārdiski balsojot: PAR – 9 (D. Reinika, A. Bruss, I. Vēveris, A. Miķelsons,                   

S. Laizāns, L. Karloviča, M. Darguža, Dz. Sirsone, I. Krūmiņa), PRET – nav, ATTURAS – 

nav, Tērvetes novada dome NOLEMJ: 

 

     Pieņemt lēmumu Nr. 61 “Par dzīvokļa īpašuma “Vālodzītes” – 5 atsavināšanu” 

 

 

14.  paragrāfs 

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

D. Reinika 

 

Tērvetes novada dome ir izskatījusi Attīstības nodaļas iesniegto ierosinājumu atsavināt 

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

novads, kadastra Nr. 4656 006 0320. 

Izskatot minēto ierosinājumu, Tērvetes novada dome konstatēja: 

Tērvetes novada pašvaldībai ir nostiprinātas īpašuma tiesības uz nekustamo īpašumu 

„Rozes”, Bukaišu pagasts, Tērvetes novads, kadastra numurs 4656 006 0320, turpmāk tekstā – 

Nekustamais īpašums, sastāvošs no vienas zemes vienības ar kopējo platību ir 0,26 ha,  kadastra 

apzīmējums 4656 006 0320, par ko izsniegta Zemesgrāmatu apliecība (Bukaišu pagasta 

zemesgrāmatas nodalījums Nr.100000594135). 

Nekustamais īpašums pašreiz ir nodots nomā, kura nomas tiesības izbeidzas ar 2021. gada 

31. decembrī. Nekustamais īpašums nav nepieciešams Tērvetes novada pašvaldībai tās 

patstāvīgo funkciju izpildei.  

Ņemot vērā iepriekš norādītos apstākļus, lai lietderīgāk apsaimniekotu pašvaldības 

nekustamo īpašumu, kā visizdevīgākā pašvaldības rīcība ir atzīstama Nekustamā īpašuma 

atsavināšana.  

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

Standartizācijas likumā paredzētajā kārtībā apstiprinātajiem Latvijas īpašuma vērtēšanas 

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

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

1600 EUR apmērā.  

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

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

pašreizējam nomniekam – Naurim Dombrovskim,  kas ņemams vērā rīkojot izsoli.  

http://pro.nais.lv/naiser/text.cfm?Ref=0103012002103132796&Req=0103012002103132796&Key=0103011998101432772&Hash=
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Ņemot vērā iepriekš norādītos lietas faktiskos apstākļus un pamatojoties uz Publiskas 

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

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

“Kārtība, kādā atsavināma publiskas personas manta”, ievērojot 2020. gada 23. aprīļa Finanšu 

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

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

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

 

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

Bukaišu pagasts, Tērvetes novads, kadastra numurs 4656 006 0320, sastāvošu no vienas zemes 

vienības ar kadastra apzīmējumu 4656 006 0320, platība 0,26 ha, pārdodot to atklātā mutiskā 

izsolē ar augšupejošu soli. 

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

noteikumus (lēmuma pielikumā), nosakot izsoles nosacīto sākumcenu 1600,00 EUR (viens   

tūkstotis seši simti euro 00 centi) apmērā. 

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

komisiju šādā sastāvā:  

          1) izsoles komisijas priekšsēdētājs – Tērvetes novada pašvaldības izpilddirektors Māris 

Berlands: 

          2) izsoles komisijas locekļi –  

  Tērvetes novada pašvaldības jurists Ivars Gorskis, 

  Tērvetes novada domes ekonomiste Sandra Latiša.  

     4. Publicēt sludinājumu par Tērvetes novada pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma 

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

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

informatīvajā izdevumā „Laikam līdzi”. 

 
15.  paragrāfs 

Par nekustamā īpašuma “Alejas pašvaldības”, Bukaišu pagastā, Tērvetes novadā, 

atsavināšanu  

D. Reinika 

 

Tērvetes novada dome ir izskatījusi Attīstības nodaļas iesniegto ierosinājumu atsavināt 

Tērvetes novada pašvaldībai piederošo nekustamo īpašumu „Alejas pašvaldības”, Bukaišu 

pagasts, Tērvetes novads, kadastra Nr.4656 006 0321. 

Izskatot minēto ierosinājumu, Tērvetes novada  dome konstatēja: 

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

pašvaldības”, Bukaišu pagasts, Tērvetes novads, kadastra numurs 4656 006 0321, turpmāk 

tekstā – Nekustamais īpašums, sastāvošs no vienas neapbūvētas, lauksaimniecībā izmantojamās 

zemes vienības ar kopējo platību ir 1,43 ha,  kadastra apzīmējums 4656 006 0321, par ko 

izsniegta Zemesgrāmatu apliecība (Bukaišu pagasta zemesgrāmatas nodalījums 

Nr.100000593732). 

Nekustamais īpašums pašreiz nav nodots nomā. Nekustamais īpašums nav nepieciešams 

Tērvetes novada pašvaldībai tās patstāvīgo funkciju izpildei.  

Ņemot vērā iepriekš norādītos apstākļus, lai lietderīgāk apsaimniekotu pašvaldības 

nekustamo īpašumu, kā visizdevīgākā pašvaldības rīcība ir atzīstama Nekustamā īpašuma 

atsavināšana.  

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

Standartizācijas likumā paredzētajā kārtībā apstiprinātajiem Latvijas īpašuma vērtēšanas 

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

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

9 400 EUR apmērā.  

http://pro.nais.lv/naiser/text.cfm?Ref=0103012002103132796&Req=0103012002103132796&Key=0103011998101432772&Hash=
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Ņemot vērā iepriekš norādītos lietas faktiskos apstākļus un pamatojoties uz Publiskas 

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

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

“Kārtība, kādā atsavināma publiskas personas manta”, ievērojot 2020. gada 23. aprīļa Finanšu 

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

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

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

 

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

pašvaldības”, Bukaišu pagasts, Tērvetes novads, kadastra numurs 4656 006 0321, sastāvošu no 

vienas zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 4656 006 0321, platība 1,43 ha, pārdodot to 

atklātā mutiskā izsolē ar augšupejošu soli. 

     2. Apstiprināt nekustamā īpašuma „Alejas pašvaldības”, Bukaišu pagasts, Tērvetes novads, 

izsoles noteikumus (lēmuma pielikumā), nosakot izsoles nosacīto sākumcenu 9 400,00 EUR 

(deviņi tūkstoši četri simts euro 00 centi) apmērā. 

     3. Apstiprināt nekustamā īpašuma „Alejas pašvaldības”, Bukaišu pagasts, Tērvetes novads, 

izsoles komisiju šādā sastāvā:  

         1) izsoles komisijas priekšsēdētājs – Tērvetes novada pašvaldības izpilddirektors Māris 

Berlands: 

         2) izsoles komisijas locekļi –  

  Tērvetes novada pašvaldības jurists Ivars Gorskis, 

  Tērvetes novada domes ekonomiste Sandra Latiša.  

     4. Publicēt sludinājumu par Tērvetes novada pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma 

„Alejas pašvaldības”, Bukaišu pagasts, Tērvetes novads, izsoli Tērvetes novada pašvaldības 

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

iespējas pašvaldības informatīvajā izdevumā „Laikam līdzi”. 
 

  

 

16.  paragrāfs 

Par Tērvetes novada pašvaldības nekustamo īpašumu lietošanu  

(Annas Brigaderes pamatskola)  
 D. Reinika 

  

  Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14. panta pirmās daļas 2. punktu, otrās daļas 3. 

punktu, 21. panta pirmās daļas 27. punktu, likuma „Par valsts un pašvaldību finanšu līdzekļu 

un mantas izšķērdēšanas novēršanu” 5. panta otrās daļas 3. punktu, trešo un sesto daļu, 

nodrošinot Tērvetes novada pašvaldības iestādes Annas Brigaderes pamatskolas darbību, 

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

vārdiski balsojot: PAR - 9 (D. Reinika, A. Bruss, I. Vēveris, A. Miķelsons, S. Laizāns, L. 

Karloviča, M. Darguža, Dz. Sirsone, I. Krūmiņa), PRET - nav, ATTURAS - nav, NOLEMJ: 

 

 1.  Nodot Tērvetes novada pašvaldības iestādei Annas Brigaderes pamatskola, /reģistrācijas  

numurs/,  bezatlīdzības lietošanā un  apsaimniekošanā uz nenoteiktu laiku Annas Brigaderes 

pamatskolas funkciju nodrošināšanai sekojošus Tērvetes novada pašvaldībai piederošos  

nekustamos īpašumus: 

          1.1. daļu no nekustamā īpašuma “Annas Brigaderes skola”, Kroņauce, Tērvetes pagasts, 

Tērvetes novads, /kadastra numurs/, un konkrēti zemes vienību ar /kadastra apzīmējums/, 

kopējā platība 1,48 ha, un uz tās atrodošās divas ēkas ar /kadastra apzīmējums/  (skolas ēka) un 

/kadastra apzīmējums/ (šķūnis). 

     1.2. būvju nekustamo īpašumu “Sprīdītis”, Kroņauce, Tērvetes pagasts, Tērvetes novads, 

/kadastra numurs/, sastāvošu no vienas nedzīvojamas ēkas ar /kadastra apzīmējums/. 
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2.  Par materiāli atbildīgo personu 1. punktā minētajam nekustamajam īpašumam noteikt 

Annas Brigaderes pamatskolas direktoru.  

3.    Nodot Annas Brigaderes pamatskolai apsaimniekošanā Tērvetes novada pašvaldības 

lietošanā esošo zemes vienības daļu 0,5 ha platībā, kas paredzēts būvju nekustamā īpašuma 

“Sprīdītis”, Kroņauce, Tērvetes pagasts, Tērvetes novads,  uzturēšanai saskaņā ar 2013. gada 

20. martā noslēgto Zemes nomas līgumu starp akciju sabiedrību “AGROFIRMA TĒRVETE” 

un Tērvetes novada domi.    

 

 

 

17.  paragrāfs 

Par Tērvetes novada pašvaldības nekustamo īpašumu lietošanu  

(Augstkalnes vidusskola)  

D. Reinika 

   

  Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14. panta pirmās daļas 2. punktu, otrās daļas 3. 

punktu, 21. panta pirmās daļas 27. punktu, likuma „Par valsts un pašvaldību finanšu līdzekļu 

un mantas izšķērdēšanas novēršanu” 5. panta otrās daļas 3. punktu, trešo un sesto daļu, 

nodrošinot Tērvetes novada pašvaldības iestādes Augstkalnes vidusskolas darbību, ievērojot 

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

balsojot: PAR - 9 (D. Reinika, A. Bruss, I. Vēveris, A. Miķelsons, S. Laizāns, L. Karloviča, M. 

Darguža, Dz. Sirsone, I. Krūmiņa), PRET - nav, ATTURAS - nav,  NOLEMJ: 

 

1. Nodot Tērvetes novada pašvaldības iestādei Augstkalnes vidusskola, /reģistrācijas  

numurs/,  bezatlīdzības lietošanā un  apsaimniekošanā uz nenoteiktu laiku Augstkalnes 

vidusskolas funkciju nodrošināšanai sekojošus Tērvetes novada pašvaldībai piederošos 

nekustamos īpašumus: 

         1.1.  “Ezerpils”, Augstkalne, Augstkalnes pagasts, Tērvetes novads, /kadastra numurs/, 

sastāvošu no zemes vienības ar /kadastra apzīmējums/, kopējā platība 3,44 ha, zemes vienības 

ar /kadastra apzīmējums/, kopējā platība 0,99 ha, uz tām atrodošās divas  ēkas ar /kadastra 

apzīmējums/  (skola) un /kadastra apzīmējums/ (šķūnis); 

         1.2. “Skolas internāts”, Augstkalne, Augstkalnes pagasts, Tērvetes novads, /kadastra 

numurs/, sastāvošu no vienas ēkas ar /kadastra apzīmējums/ (internāts). 

2. Par materiāli atbildīgo personu 1. punktā minētajam nekustamajam īpašumam noteikt 

Augstkalnes vidusskolas direktoru.  
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18.  paragrāfs 

Par noteikumu „Tērvetes novada pašvaldības  nedzīvojamo ēku  

apsaimniekošanas kārtība”  apstiprināšanu  

D. Reinika 
 

   Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām”   21. pantu,  Tērvetes novada domes Finanšu 

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

PAR – 9 (D. Reinika, A. Bruss, I. Vēveris, A. Miķelsons, S. Laizāns, L. Karloviča, M. Darguža, 

Dz. Sirsone, I. Krūmiņa), PRET – nav, ATTURAS – nav, NOLEMJ: 
 

   Apstiprināt noteikumus  „Tērvetes novada pašvaldības  nedzīvojamo ēku  apsaimniekošanas 

kārtība”  (pielikumā)  
 

 

 

 

19. paragrāfs 

Par Tērvetes novada domes projektu konkursa „Mēs – Tērvetes novadam”  2020 

vērtēšanas komisijas protokola apstiprināšanu 

D. Reinika 

 

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

projektu konkursa „Mēs - Tērvetes novadam” vērtēšanas komisijas protokola apstiprināšanu.  

Komisija tika  izveidota  ar domes priekšsēdētājas 2020. gada  26. marta  rīkojumu                           

Nr.  TND/2020/3-1/8/DPR “Par projektu konkursa vērtēšanas  komisijas izveidošanu”.  

     Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21. pantu un ievērojot Finanšu komitejas 2020. 

gada 23. aprīļa lēmumu, Tērvetes novada dome,   atklāti  vārdiski balsojot: PAR - 9 (D. Reinika, 

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

Krūmiņa), PRET - nav,   ATTURAS – nav, NOLEMJ: 

 

       Tērvetes novada domes projektu konkursa „Mēs – Tērvetes novadam” 2020 ietvaros 

finansiāli atbalstīt iesniegto projektu realizāciju saskaņā ar vērtēšanas komisijas ieteikumu 

(vērtēšanas komisijas protokols lēmuma pielikumā) ar kopējo Tērvetes novada pašvaldības 

finansējumu 3830,62 EUR (trīs tūkstoši astoņi simti trīsdesmit  euro  62 centi):   

 

1. Biedrība „Tērvetes mājražotāji un amatnieki” – “Iepazīsti, izzini, darbojies!”                               

(amatnieku meistardarbnīcas un aprīkojums āra ugunskura vietai) (1097,44 EUR). 

2. Biedrība “Labrenči” – “Strītbola konstrukcijas uzstādīšana daudzdzīvokļu mājas 

“Labrenči” pagalmā” (strītbola groza konstrukcija daudzdzīvokļu mājas “Labrenči” pagalmā)           

(1111,78 EUR). 

3. Iedzīvotāju iniciatīvu grupa  Kroņaucē – „Tev un man” (vingrošanas kāpšļi un siena 

Kroņauces ciemā) (726,00 EUR). 

4. Biedrība „Skaties tālāk” – „Atjauno enerģiju!” (āra trenažieris Bukaišu ciema centrā)                 

(895,40 EUR).  
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20. paragrāfs 

Par nekustamā īpašuma „Druķi”, Bukaišu pagasts, Tērvetes novads,  pirmās 

izsoles atzīšanu par nenotikušu un otro izsoli 

D. Reinika 

 

   Tērvetes novada dome ir izskatījusi iesniegto lēmuma projektu par Tērvetes novada 

pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma „Druķi”, Bukaišu pagasts, Tērvetes novads, pirmās 

izsoles atzīšanu par nenotikušu un otrās izsoles rīkošanu. 

 Izskatot iesniegto lēmuma projektu, Tērvetes novada dome konstatēja: 

 Tērvetes novada pašvaldībai ir nostiprinātas īpašuma tiesības uz nekustamo īpašumu 

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

Nekustamais īpašums, sastāvošs no vienas zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 4656 006 

0391, platība 0,727 ha, vienas dzīvojamās ēkas ar kadastra apzīmējumu 4656 006 0391 001 un 

vienas saimniecības ēkas ar kadastra apzīmējumu 4656 006 0391 002, par ko izsniegta 

Zemesgrāmatu apliecība (Bukaišu pagasta zemesgrāmatas nodalījums Nr.128). 

Nekustamais īpašums pašreiz nav iznomāts, nav izīrēts un nav nepieciešams Tērvetes 

novada pašvaldībai tās patstāvīgo funkciju izpildei.  

Tērvetes novada dome ar 2020. gada 30. janvāra sēdes Nr. 3,  36. paragrāfa lēmumu „Par 

nekustamā īpašuma „Druķi”, Bukaišu pagastā, Tērvetes novadā, atsavināšanu” ir nolēmusi 

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

apstiprināto izsoles nosacīto sākumcenu 5700 EUR apmērā.   

Izsoles sludinājumā noteiktajā termiņā netika reģistrēts neviens izsoles dalībnieks. 

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

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

ar augšupejošu soli atzīstama par nenotikušu. 

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

1. punktu, ja nekustamā īpašuma pirmajā izsolē neviens nav pārsolījis izsoles sākumcenu, var 

rīkot otro izsoli ar augšupejošu soli, kurā institūcija, kas organizē nekustamā īpašuma 

atsavināšanu, var pazemināt izsoles sākumcenu ne vairāk kā par 20 procentiem. 

  Ņemot vērā norādītos lietas faktiskos apstākļus un papildus pamatojoties uz Publiskas 

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

21. pantu un LR MK 01.02.2011. noteikumiem Nr. 109 “Kārtība, kādā atsavināma publiskas 

personas manta”, ievērojot 2020. gada 23. aprīļa Finanšu komitejas lēmumu, Tērvetes novada 

dome, atklāti vārdiski balsojot:  PAR - 9 (D. Reinika, A. Bruss, I. Vēveris, A. Miķelsons, S. 

Laizāns, L. Karloviča, M. Darguža, Dz. Sirsone, I. Krūmiņa), PRET - nav, ATTURAS - nav, 

NOLEMJ: 

 

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

pirmo izsoli. 

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

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

006 0391, sastāvošam no vienas zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 4656 006 0391, platība 

0,727 ha, vienas dzīvojamās ēkas ar kadastra apzīmējumu 4656 006 0391 001 un vienas 

saimniecības ēkas ar kadastra apzīmējumu 4656 006 0391 002. 

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

noteikumus (lēmuma pielikums), nosakot otrās izsoles nosacīto sākumcenu 4600 EUR (četri 

tūkstoši seši simti euro) apmērā. 

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

komisiju šādā sastāvā:  
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          1) izsoles komisijas priekšsēdētājs – Tērvetes novada pašvaldības izpilddirektors Māris 

Berlands: 

          2) izsoles komisijas locekļi –  

  Tērvetes novada pašvaldības jurists Ivars Gorskis, 

  Tērvetes novada domes ekonomiste Sandra Latiša.  

     5. Publicēt sludinājumu par Tērvetes novada pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma 

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

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

informatīvajā izdevumā „Laikam līdzi”. 

 

 

 

 

 

21. paragrāfs 

Par nekustamā īpašuma „Atpūtas” - 9, Tērvetes pagasts, 

Tērvetes novads, atsavināšanas procesu 

D. Reinika 

 

Tērvetes novada dome ir izskatījusi iesniegto lēmuma projektu par Tērvetes novada 

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

trešās izsoles atzīšanu par nenotikušu un atsavināšanas procesa pārtraukšanu, nekustamo 

īpašumu nododot īrē. 

Izskatot augstāk minēto lēmuma projektu, Tērvetes novada dome konstatēja: 

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

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

dome ir nolēmusi nodot atsavināšanai nekustamo īpašumu „Atpūtas” - 9, Tērvetes pagasts, 

Tērvetes novads, pārdodot to atklātā mutiskā izsolē ar augšupejošu soli ar apstiprināto izsoles 

nosacīto sākumcenu 3800,00 EUR (trīs tūkstoši astoņi simti euro 00 centi)apmērā.  

Izsoles sludinājumā noteiktajā termiņā netika reģistrēts neviens izsoles dalībnieks. 

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

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

ar augšupejošu soli atzīstama par nenotikušu. 

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

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

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

var pazemināt izsoles sākumcenu ne vairāk kā par 20 procentiem. 

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

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

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

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

Izsoles sludinājumā noteiktajā termiņā netika reģistrēts neviens izsoles dalībnieks. 

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

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

rīkot trešo izsoli ar augšupejošu soli, pazeminot izsoles sākumcenu ne vairāk kā par 60 

procentiem no nosacītās cenas. 

Ņemot vērā norādīto, Tērvetes novada dome, ar 2020. gada 30. janvāra sēdes lēmumu, 

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

novads, otro izsoli un rīkot šī nekustamā īpašuma trešo izsoli, nosakot trešās izsoles nosacīto 

sākumcenu 2300,00 EUR (divi tūkstoši trīs simti euro 00 centi) apmērā. 

Izsoles sludinājumā noteiktajā termiņā nav reģistrēts neviens izsoles dalībnieks. 



16 

 

Saskaņā ar Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 32. panta trešās daļas 3. punktu, 

pēc trešās nesekmīgās izsoles institūcija, kas organizē nekustamā īpašuma atsavināšanu, var 

atcelt lēmumu par nekustamā īpašuma nodošanu atsavināšanai. 

Sakarā ar apstākli, ka Tērvetes novada domē ir saņemts iesniegums ar lūgumu pašvaldībai 

izīrēt šo nekustamo īpašumu, Tērvetes novada pašvaldības administrācija un Dzīvokļu 

jautājumu un parādu piedziņas komisija ir ierosinājusi atcelt lēmumu par nekustamā īpašuma 

„Atpūtas” - 9, Tērvetes pagasts, Tērvetes novads, nodošanu atsavināšanai, nododot to īrē. 

 Ņemot vērā norādītos lietas faktiskos apstākļus un juridisko argumentāciju, papildus 

pamatojoties uz Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 5. pantu un  likuma „Par 

pašvaldībām” 21. panta pirmās daļas 27. punktu, ievērojot 2020. gada 23. aprīļa Finanšu 

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

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

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

 

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

novads, trešo izsoli. 

2. Pārtraukt nekustamā īpašuma „Atpūtas” - 9, Tērvetes pagasts, Tērvetes novads, 

atsavināšanas procesu, atceļot Tērvetes novada domes 2019..gada 26..septembra sēdes lēmumu 

„Par nekustamā īpašuma „Atpūtas” - 9, Tērvetes pagasts, Tērvetes novads, atsavināšanu”. 

3. Nodot nekustamo īpašumu „Atpūtas” - 9, Tērvetes pagasts, Tērvetes novads, īrē likuma 

„Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā” noteiktajā kārtībā.  
 

   
 

 

22. paragrāfs 

Par saistošo noteikumu Nr. 6  “Grozījums Tērvetes novada domes saistošajos  

noteikumos Nr. 4  ”Tērvetes novada pašvaldības budžets 2020. gadam”” apstiprināšanu 

D. Reinika 

 

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

Nr. 6  “Grozījums Tērvetes novada domes saistošajos  noteikumos Nr. 4  ”Tērvetes novada 

pašvaldības budžets 2020. gadam”” apstiprināšanu. 

 Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām 21. punktu un ievērojot 2020. gada 30. aprīļa   

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

(D. Reinika, A. Bruss, I. Vēveris, A. Miķelsons, S. Laizāns, L. Karloviča, M. Darguža, Dz. 

Sirsone, I. Krūmiņa), PRET – nav, ATTURAS – nav, NOLEMJ: 

 

Apstiprināt saistošos noteikumus Nr. 6 “Grozījums Tērvetes novada domes saistošajos  

noteikumos Nr. 4  ”Tērvetes novada pašvaldības budžets 2020. gadam”” (pielikumā).  
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23. paragrāfs 

Par rezerves zemes fondā ieskaitītās zemes vienības piekritību  

Tērvetes novada pašvaldībai, nosaukuma piešķiršanu un lietošanas mērķa noteikšanu 

D. Reinika 

 

     Atklāti vārdiski balsojot: PAR – 9 (D. Reinika, A. Bruss, I. Vēveris, A. Miķelsons, S. 

Laizāns, L. Karloviča, M. Darguža, Dz. Sirsone, I. Krūmiņa), PRET – nav, ATTURAS – nav, 

Tērvetes novada dome NOLEMJ: 

 

     Pieņemt lēmumu Nr. 62 “Par rezerves zemes fondā ieskaitītās zemes vienības piekritību 

Tērvetes novada pašvaldībai, nosaukuma piešķiršanu un lietošanas mērķa noteikšanu” 
 

 

24. paragrāfs 

Par pabalstu ārkārtējās situācijas laikā 

D. Reinika 

 

Tērvetes novada dome (turpmāk pašvaldība) izskatīja jautājumu par pabalstiem 

ārkārtējās situācijas laikā un konstatēja, ka 2020. gada 12. martā  Ministru kabinets izdevis 

rīkojumu Nr. 103 “Par ārkārtējās situācijas izsludināšanu”. Rīkojumā noteikts, ka ārkārtējā 

situācija, saistībā Covid-19 izplatību, visā valsts teritorijā izsludināta līdz 2020. gada 12. 

maijam. 

Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma pārejas noteikumu 

37.1. apakšpunkts paredz, ka pašvaldība piešķir ģimenei (personai), kura ārkārtējās situācijas 

dēļ nespēj nodrošināt savas pamatvajadzības, šā likuma 35. panta otrajā daļā noteikto pabalstu 

krīzes situācijā, kas tiek izmaksāts no pašvaldības budžeta līdzekļiem. Pašvaldība neizmaksā 

vai samazina par attiecīgo daļu pabalstu krīzes situācijā par laikposmu, kad personai atbilstoši 

normatīvajos aktos noteiktajam ir piešķirts dīkstāves pabalsts. 

Pašvaldības ieskatā ģimenei (personai) piešķirams pabalsts krīzes situācijā, ja tā 

(ģimene (persona)) atbilst šādiem kritērijiem: 

- ģimenei (personai) saistībā ar ārkārtējo situāciju nav ienākumu; 

- ģimenei (personai) ir radušies papildus izdevumi, ko tā pati nespēj segt, atrodoties pašizolācijā 

saistībā ar atgriešanos no Covid-19 skartajām valstīm; 

- ģimene (persona) atrodas vai ir atradusies karantīnā un tai nav iztikas līdzekļu. 

Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likumā pārejas noteikumu 

37.2. apakšpunkts nosaka, lai daļēji kompensētu pašvaldību izdevumus par pabalstu krīzes 

situācijā nodrošināšanu, valsts nodrošina mērķdotāciju pašvaldībām izdevumu segšanai 

50 procentu apmērā no ģimenei (personai) izmaksātā pabalsta krīzes situācijā apmēra, bet ne 

vairāk kā 40 euro mēnesī vienai personai.   

Pie šādiem apstākļiem, ievērojot pašvaldības finansiālās iespējas,  pieņemams lēmums 

par pabalsta krīzes situācijā 80 euro apmērā izmaksāšanu ģimenei (personai), kura ārkārtējās 

situācijas dēļ nespēj nodrošināt savas pamatvajadzības. 

Ievērojot teikto un vadoties no likuma Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības 

likuma pārejas noteikumu 37.1. apakšpunkta, likuma “Par pašvaldībām” 21. panta, 2020. gada 

12. marta Ministru kabineta rīkojuma Nr. 103 “Par ārkārtējās situācijas izsludināšanu” 

1. punkta, 2020. gada 30. aprīļa Finanšu komitejas lēmumu,  Tērvetes novada dome, atklāti 

vārdiski balsojot: PAR -  9 (D. Reinika, A. Bruss, I. Vēveris, A. Miķelsons, S. Laizāns, L. 

Karloviča, M. Darguža, Dz. Sirsone, I. Krūmiņa), PRET  - nav, ATTURAS - nav, NOLEMJ: 

 

          1. Ģimenei (personai), kura ārkārtējās situācijas dēļ nespēj nodrošināt savas 

pamatvajadzības, laikā, kamēr visā valstī ir izsludināta ārkārtējā situācija, sakarā ar COVID-19 

https://likumi.lv/ta/id/68488#p35
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izplatību un vienu kalendāra mēnesi pēc ārkārtējās situācijas beigām, piešķirt pabalstu krīzes 

situācijā, ja: 

          1.1. ģimenei (personai) saistībā ar ārkārtējo situāciju nav ienākumu; 

          1.2. ģimenei (personai) ir radušies papildu izdevumi, ko tā pati nespēj segt, atrodoties 

pašizolācijā saistībā ar atgriešanos no Covid-19 skartajām valstīm; 

          1.3. ģimene (persona) atrodas vai ir atradusies karantīnā un tai nav iztikas līdzekļu. 

 

     2. Pabalsta apmēru noteikt 80,00 EUR mēnesī, pabalsts maksājams katram ģimenes 

loceklim. 

 

     3. Tērvetes novada Sociālajam dienestam nodrošināt lēmuma izpildi. 

 

     4. Lēmuma izpildi kontrolēt Tērvetes novada pašvaldības izpilddirektoram. 

 

 
 

Sēdi slēdz plkst. 11.40 

 

Sēdes vadītāja                                                                                                       D. Reinika 

 

 

Protokola parakstīšanas datums 06.05.2020 

 

 

Protokoliste                                                                                                          S. Hibšmane 
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LATVIJAS REPUBLIKA 
TĒRVETES NOVADA DOME 

Reģ.Nr.90001465562 

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

e-pasts: tervetesnd@tervetesnd.lv 
 

 

TĒRVETES NOVADA TĒRVETES PAGASTĀ 

 

LĒMUMS 
 

 

2020. gada 30. aprīlī                                                                                      Nr. 53 

                                                                                                          (protokols Nr. 9, 1. §) 

 

 

                                        Par zemes nomas līguma noslēgšanu 

         

 

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

iesniegumu ar lūgumu Tērvetes novada pašvaldībai iznomāt personiskās palīgsaimniecības 

vajadzībām zemes daļu 0,05 ha platībā pašvaldībai piekritīgajā zemes īpašumā “Laimdotu 

mazdārziņi ”, Augstkalnes pagastā, Tērvetes novadā, konstatēja:  

Tērvetes novada pašvaldībai piekritīgajā zemes īpašumā “Laimdotu mazdārziņi”, 

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

pašvaldībai piekritīga zemes vienības daļa 0,05 ha platībā (turpmāk tekstā - zemes gabals).  

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

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

informācija par iznomājamo zemes gabalu zemes īpašumā “Laimdotu mazdārziņi”, 

Augstkalnes pagasts, Tērvetes novads, tika publicēta pašvaldības tīmekļa vietnē 

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

potenciālais zemes gabala nomnieks – /Vārds Uzvārds/, līdz ar to, atbilstoši Noteikumu 29.2. 

apakšpunktam un 32. punktam nav nepieciešams rīkot zemes gabala nomas tiesību izsoli. 

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

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

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

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

kā 7 euro gadā, neskaitot PVN. 

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

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

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

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

balsojot: PAR – 9 (D. Reinika, A. Bruss, I. Vēveris, A. Miķelsons, S. Laizāns, L. Karloviča, M. 

Darguža, Dz. Sirsone, I. Krūmiņa), PRET – nav, ATTURAS – nav, NOLEMJ: 

 

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

pašvaldībai piekritīgo neiznomāto zemes vienības daļu “Laimdotu mazdārziņi”, Augstkalnes 

pagasts, Tērvetes novads, /kadastra apzīmējums/  0,05 ha platībā, nomu, nosakot: 

    1.1. zemes izmantošanas mērķi – personiskās palīgsaimniecības vajadzībām; 

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

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

mazāk kā 7 euro gadā, neieskaitot PVN;  

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

2. Uzdot Tērvetes novada Attīstības nodaļas nekustamo īpašumu speciālistei Andrai 

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

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

sagatavošanu. 

3. Pilnvarot Tērvetes novada pašvaldības izpilddirektoru Māri Berlandu noslēgt lēmumam 

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

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

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

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

tīmekļa vietnē www.tervetesnovads.lv. 

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

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

 

 

Domes priekšsēdētāja                                                                              D. Reinika 
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LATVIJAS REPUBLIKA 
TĒRVETES NOVADA DOME 

Reģ.Nr.90001465562 

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

e-pasts: tervetesnd@tervetesnd.lv 
 

 

TĒRVETES NOVADA TĒRVETES PAGASTĀ 

 

LĒMUMS 
 

 

2020. gada 30. aprīlī                                                                                      Nr. 54 

                                                                                                          (protokols Nr. 9, 2. §) 

 

 

                                        Par zemes nomas līguma noslēgšanu 

         

 

   Tērvetes novada dome, izskatot /Vārds Uzvārds/, /personas kods/, 2020. gada 25. marta 

iesniegumu ar lūgumu Tērvetes novada pašvaldībai iznomāt personiskās palīgsaimniecības 

vajadzībām zemes daļu 0,05 ha platībā pašvaldībai piekritīgajā zemes īpašumā “Odziņas ”, 

Augstkalnes pagastā, Tērvetes novadā, konstatēja:  

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

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

zemes vienības daļa 0,05 ha platībā (turpmāk tekstā - zemes gabals).  

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

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

informācija par iznomājamo zemes gabalu zemes īpašumā “Odziņas”, Augstkalnes pagasts, 

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

informācijas publicēšanas tīmekļa vietnē pieteicās tikai viens potenciālais zemes gabala 

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

punktam nav nepieciešams rīkot zemes gabala nomas tiesību izsoli. 

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

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

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

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

kā 7 euro gadā, neskaitot PVN. 

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

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

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

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

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

Sirsone, I. Krūmiņa), PRET – nav, ATTURAS – nav, NOLEMJ: 

 

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

pašvaldībai piekritīgo neiznomāto zemes vienības daļu “Odziņas”, Augstkalnes pagasts, 

Tērvetes novads, /kadastra apzīmējums/, 0,05 ha platībā, nomu, nosakot: 

           1.1. zemes izmantošanas mērķi – personiskās palīgsaimniecības vajadzībām; 

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

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

mazāk kā 7 euro gadā, neieskaitot PVN;  

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

2. Uzdot Tērvetes novada Attīstības nodaļas nekustamo īpašumu speciālistei Andrai 

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

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

sagatavošanu. 

3. Pilnvarot Tērvetes novada pašvaldības izpilddirektoru Māri Berlandu noslēgt lēmumam 

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

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

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

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

tīmekļa vietnē www.tervetesnovads.lv. 

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

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

 

 

 

Domes priekšsēdētāja                                                                              D. Reinika 
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LATVIJAS REPUBLIKA 
TĒRVETES NOVADA DOME 

Reģ.Nr.90001465562 

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

e-pasts: tervetesnd@tervetesnd.lv 
 

 

TĒRVETES NOVADA TĒRVETES PAGASTĀ 

 

LĒMUMS 
 

 

2020. gada 30. aprīlī                                                                                      Nr. 55 

                                                                                                          (protokols Nr. 9, 3. §) 

 

 

                                        Par zemes nomas līguma noslēgšanu 

         

 

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

iesniegumu ar lūgumu Tērvetes novada pašvaldībai iznomāt saimnieciskās darbības vajadzībām 

zemes vienību 1,2543 ha platībā pašvaldībai piekritīgajā zemes īpašumā “Pašvaldība”, Bukaišu 

pagastā, Tērvetes novadā, konstatēja:  

Tērvetes novada pašvaldībai piekritīgā zemes īpašumā “Pašvaldība.”, Bukaišu pagasts, 

Tērvetes novads, /kadastra numurs/, ir neiznomāta zemes vienība 1,2543 ha platībā ar /kadastra 

apzīmējums/  (turpmāk tekstā - zemes gabals).  

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

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

informācija par iznomājamo zemes vienību īpašumā “Pašvaldība”, Bukaišu 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 Bukaišu pagastā ir noteikts 120 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 23. aprīļa lēmumu, Tērvetes novada dome, atklāti vārdiski balsojot: PAR – 9 (D. 

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

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

 

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

piekritīgo, neiznomāto zemes vienību “Pašvaldība”, Bukaišu pagasts, Tērvetes novads, 

/kadastra apzīmējums/, 1,2543 ha platībā, nomu, nosakot: 

          1.1. zemes izmantošanas mērķi – lauksaimnieciskā darbība; 

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

          1.3. nomas maksu - 120 EUR/ ha gadā;  

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

2. Uzdot Tērvetes novada Attīstības nodaļas nekustamo īpašumu speciālistei Andrai 

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

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

sagatavošanu. 

3. Pilnvarot Tērvetes novada pašvaldības izpilddirektoru Māri Berlandu noslēgt lēmumam 

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

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

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

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

tīmekļa vietnē www.tervetesnovads.lv. 

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

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

 

 

 

Domes priekšsēdētāja                                                                              D. Reinika 
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LATVIJAS REPUBLIKA 
TĒRVETES NOVADA DOME 

Reģ.Nr.90001465562 

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

e-pasts: tervetesnd@tervetesnd.lv 
 

 

TĒRVETES NOVADA TĒRVETES PAGASTĀ 

 

LĒMUMS 
 

 

2020. gada 30. aprīlī                                                                                      Nr. 56 

                                                                                                          (protokols Nr. 9, 4. §) 

 

 

                                        Par zemes nomas līguma noslēgšanu 

         

 

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

iesniegumu ar lūgumu Tērvetes novada pašvaldībai iznomāt saimnieciskās darbības vajadzībām 

zemes vienību 1,0 ha platībā pašvaldībai piekritīgajā zemes īpašumā “Strazdiņi”, Bukaišu 

pagastā, Tērvetes novadā, konstatēja:   

Tērvetes novada pašvaldībai piekritīgā zemes īpašumā “Strazdiņi.”, Bukaišu pagasts, 

Tērvetes novads, /kadastra numurs/, ir neiznomāta zemes vienība  1,0 ha platībā ar /kadastra 

apzīmējums/ (turpmāk tekstā - zemes gabals).  

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

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

informācija par iznomājamo zemes vienību  īpašumā “Strazdiņi”, Bukaišu 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 Bukaišu pagastā ir noteikts 120 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 23. aprīļa lēmumu, Tērvetes novada dome,  atklāti vārdiski 

balsojot: PAR – 9 (D. Reinika, A. Bruss, I. Vēveris, A. Miķelsons, S. Laizāns, L. Karloviča, M. 

Darguža, Dz. Sirsone, I. Krūmiņa), PRET – nav, ATTURAS – nav, NOLEMJ: 

 

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

piekritīgo, neiznomāto zemes vienību “Strazdiņi”, Bukaišu pagasts, Tērvetes novads, /kadastra 

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

       1.1. zemes izmantošanas mērķi – lauksaimnieciskā darbība; 

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

       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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2020. gada 30. aprīlī                                                                                      Nr. 57 

                                                                                                          (protokols Nr. 9, 5. §) 

 

 

                                        Par zemes nomas līguma noslēgšanu 

         

 

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

/reģistrācijas numurs/, 2020. gada 23. marta iesniegumu ar lūgumu Tērvetes novada 

pašvaldībai iznomāt saimnieciskās darbības vajadzībām zemes vienību 1,3 ha platībā 

pašvaldībai piekritīgajā zemes īpašumā “Gailīši pašvaldība”, Bukaišu pagastā, Tērvetes 

novadā, konstatēja:  

Tērvetes novada pašvaldībai piekritīgā zemes īpašumā “Gailīši pašvaldība”, Bukaišu 

pagasts, Tērvetes novads, /kadastra numurs/, ir neiznomāta zemes vienība 1,3 ha platībā ar 

/kadastra apzīmējums/ (turpmāk tekstā - zemes gabals).  

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

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

informācija par iznomājamo zemes vienību īpašumā “Gailīši pašvaldība”, 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 /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 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 23. aprīļa lēmumu, Tērvetes novada dome, atklāti vārdiski balsojot: PAR – 8 (D. 

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

PRET – nav, ATTURAS – nav, Madarai Dargužai saskaņā ar likumu “Par interešu konflikta 

novēršanu valsts amatpersonu darbībā” balsojumā nepiedaloties, NOLEMJ: 

http://www.tervetesnovads.lv/


28 

 

 

1. Slēgt zemes nomas līgumu ar /Uzvārds/ zemnieku saimniecību /Nosaukums/, 

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

“Gailīši pašvaldība”, Bukaišu 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 .maija; 

       1.3. nomas maksu - 120 EUR/ ha gadā;  

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

2. Uzdot Tērvetes novada Attīstības nodaļas nekustamo īpašumu speciālistei Andrai 

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

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

sagatavošanu. 

3. Pilnvarot Tērvetes novada pašvaldības izpilddirektoru Māri Berlandu noslēgt lēmumam 

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

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

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

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

tīmekļa vietnē www.tervetesnovads.lv. 

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

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

 

 

 

Domes priekšsēdētāja                                                                              D. Reinika 
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TĒRVETES NOVADA TĒRVETES PAGASTĀ 

 

LĒMUMS 
 

 

2020. gada 30. aprīlī                                                                                      Nr. 58 

                                                                                                          (protokols Nr. 9, 6. §) 

 

                                        Par zemes nodošanu bezatlīdzības lietošanā 

 

        

  Tērvetes novada dome ir izskatījusi izpilddirektora Māra Berlanda ierosinājumu lūgt VAS 

”Latvijas Valsts ceļi” nodot Tērvetes novada domei bezatlīdzības lietošanā zemi gar valsts 

autoceļu V1106 Augstkalne - Bēne zemes nodalījuma joslā ceļa posmā 4,725 km - 5,110 km 

un zemi gar valsts autoceļu V1112 Tērvete - Penkule zemes nodalījuma joslā ceļa posmā 0,045 

km – 0,360 km sakarā ar to, ka šajos posmos paredzēts izbūvēt gājēju celiņus. 

Lai nodrošinātu likuma ”Par pašvaldībām” 15. panta pirmās daļas 2. punktā noteiktās 

autonomās funkcijas – gādāt par savas administratīvās teritorijas labiekārtošanu (ielu, ceļu 

būvniecību) izpildi, kā arī, lai nodrošinātu iedzīvotāju drošību uz ceļa, starp Tērvetes novada 

domi un SIA "Rūķis AG" ir noslēgts līgums par tehnisko projektu izstrādi, kā rezultātā 2020. 

gadā plānots izbūvēt gājēju celiņus  Tērvetes novada Tērvetes pagasta Bukaišu ciemā gar valsts 

autoceļu V1106 Augstkalne-Bēne zemes nodalījuma joslā ceļa posmā 4,725 km - 5,110 km, 

/zemesgabala kadastra numurs/, un Tērvetes novada Tērvetes pagasta Tērvetes ciemā gar valsts  

autoceļu V1112 Tērvete - Penkule zemes nodalījuma joslā ceļa posmā 0,045 km – 0,360 km, 

zemesgabala /kadastra numurs/.  

Minētie zemes gabali ar /kadastra apzīmējums/  un /kadastra apzīmējums/ atrodas VAS 

”Latvijas Valsts ceļi” valdījumā. 

     Ņemot vērā iepriekš minēto, ir nepieciešams noslēgt līgumu ar VAS ”Latvijas Valsts ceļi” 

par minēto nekustamo īpašumu zemes daļu, kas nepieciešama gājēju celiņu izbūvei, nomu vai 

bezatlīdzības lietošanu. 

     Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanas likuma 5.1 pants 

paredz iespēju kapitālsabiedrībai piederošu mantu nodot bezatlīdzības lietošanā pašvaldībai.  

VAS ”Latvijas Valsts ceļi” izskatīs iespēju  nodot bezatlīdzības lietošanā tās īpašumā esošo 

zemi tikai gadījumā, ja būs pieņemts attiecīgs Tērvetes novada domes lēmums. 

     Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanas likuma 5.1 panta 

piektā daļa nosaka, ka tiesību subjekts, kuram nodota manta bezatlīdzības lietošanā, nodrošina 

attiecīgās mantas uzturēšanu. 

    Ievērojot un pamatojoties uz augstāk minēto, un papildus uz likuma “Par pašvaldībām” 21. 

panta pirmās daļas 27. punktu, 2020. gada 23. aprīļa Finanšu komitejas lēmumu, Tērvetes 

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

NOLEMJ: 

 

1.  Lūgt VAS ”Latvijas Valsts ceļi” nodot Tērvetes novada domei bezatlīdzības lietošanā: 

   1.1. zemes gabala daļu gar valsts autoceļu V1106 Augstkalne-Bēne zemes nodalījuma 

joslā ceļa posmā 4,725 km - 5,110 km, /zemesgabala kadastra apzīmējums/; 

   1.2. zemes gabala daļu gar valsts autoceļu V1112 Tērvete - Penkule zemes nodalījuma 

joslā ceļa posmā 0,045 km – 0,360 km, /zemesgabala kadastra pazīmējums/. 

2. Uzdot domes priekšsēdētājai Dacei Reinikai noslēgt attiecīgus patapinājuma līgumus. 

3. Līguma darbības laikā nodrošināt bezatlīdzības lietošanā nodoto valsts autoceļa 

nodalījuma joslu uzturēšanu par Tērvetes novada pašvaldības līdzekļiem. 

 

 

Domes priekšsēdētāja                                                                              D. Reinika 
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2020. gada 30. aprīlī                                                                                      Nr. 59 

                                                                                                          (protokols Nr. 9, 7. §) 

 

Par līguma slēgšanu ar VSIA “Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs” 

 

        

  Tērvetes novada dome, izskatot iesniegto lēmuma projektu par līguma slēgšanu ar VSIA 

“Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs”, konstatēja: 

Tērvetes novada dome ir saņēmusi VSIA “Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas 

centrs”, /reģistrācijas numurs/, turpmāk tekstā - LVĢMC, vēstuli ar lūgumu Tērvetes novada 

pašvaldībai izvērtēt iespēju nodot LVĢMC  bezatlīdzības lietošanā  zemes vienības daļu 

aptuveni  10 m2 platībā no pašvaldībai piederošās zemes vienības ar /kadastra apzīmējums/, ar 

izmantošanas termiņu vismaz 10 gadus. 

LVĢMC lūgums pamatots ar šādiem apstākļiem: 

LVĢMC 2020. gadā plāno uzsākt īstenot Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas 

fonda 2014.–2020. gada plānošanas periodā paredzētās aktivitātes darbības programmas 

“Izaugsme un nodarbinātība” 5.4.2. specifiskā atbalsta mērķa “Nodrošināt vides monitoringa 

un kontroles sistēmas attīstību un savlaicīgu vides risku novēršanu, kā arī sabiedrības līdzdalību 

vides pārvaldībā” 5.4.2.2. pasākuma “Vides monitoringa un kontroles sistēmas attīstība un 

sabiedrības līdzdalības vides pārvaldībā veicināšana” projektu konkursa 3. kārtā. 

Aktivitāšu ietvaros LVĢMC attīstīs valsts pazemes ūdeņu monitoringu staciju tīklu visā 

Latvijas teritorijā LVĢMC uzdevumiem atbilstoši: 

- Ministru kabineta 2009. gada 1. jūlija rīkojumam Nr. 448 “Par valsts aģentūras 

“Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas aģentūra” un Bīstamo atkritumu pārvaldības 

valsts aģentūras likvidāciju un valsts sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Latvijas Vides, 

ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs” dibināšanu”, kas noteic LVĢMC veikt vides novērojumus, 

sniegt to novērtējumus un informēt sabiedrību par vides kvalitāti; 

- Ūdens apsaimniekošanas likumam, kas noteic LVĢMC izstrādāt ūdeņu stāvokļa 

monitoringa programmas un upju baseinu apsaimniekošanas plānus; 

- Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvai 2000/60/EK (2000. gada 23. oktobra), ar ko 

izveido sistēmu Kopienas rīcībai ūdens resursu politikas jomā, kas noteic, ka katrā pazemes 

ūdensobjektā nepieciešamas reprezentatīvas monitoringa stacijas pazemes ūdeņu līmeņu un 

ķīmiskās kvalitātes novērtēšanai; 

- Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvai 2006/118/EK (2006. gada 12. decembra) par 

gruntsūdeņu aizsardzību pret piesārņojumu un pasliktināšanos un Eiropas  Komisijas Direktīva  
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2014/80/ES (2014. gada 20. jūnija), ar ko groza II pielikumu Eiropas Parlamenta un Padomes 

Direktīvā 2006/118/EK par gruntsūdeņu aizsardzību pret piesārņojumu un pasliktināšanos, kas 

noteic robežvērtības nitrītiem, kopējam fosforam un fosfātiem un robežvērtībām jābalstās uz 

reālu monitoringa datu izvērtēšanu reprezentatīvās stacijās visos pazemes ūdensobjektos; 

- Eiropas Padomes Direktīvai 91/676/EEK (1991. gada 12. decembra) attiecībā uz ūdeņu 

aizsardzību pret piesārņojumu, ko rada lauksaimnieciskas izcelsmes nitrāti, kas paredz, ka 

jāsniedz reprezentatīvi dati par pazemes ūdeņu piesārņojumu ar nitrātiem visā Latvijas 

teritorijā. 

Pašreiz Tērvetes pagastā nav pazemes ūdens līmeņa un ķīmiskā sastāva novērtēšanas un 

monitoringa staciju. Monitoringa veikšanai Tērvetes pagastā plānots izveidot monitoringa 

staciju ar 3 urbumiem, vēlamā urbumu ierīkošanas vieta – Tērvetes pagasts, Tērvetes novads, 

zemes īpašuma vienība ar kadastra apzīmējumu 4688 003 0282, aptuvenā zemes vienības daļas 

platība 10 m2, kopējā aptuvenā platība ar aizsargjoslu 410 m2 (platība tiktu precizēta urbumu 

ierīkošanas tehniskās specifikācijas izstrādes gaitā). 

Urbumu ierīkošanu plānots veikt ar lieljaudas urbšanas iekārtu. Katram ierīkotajam 

urbumam, saskaņā ar Aizsargjoslu likuma 15. panta trešo daļu, tiktu noteikta 10 m rādiusā plata 

aizsargjosla no urbuma centra. Pēc projekta ieviešanas novērojumu informācija būtu publiski 

pieejama. 

Saskaņā ar Publiskās personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanas 5. panta 

otrās daļas 5. punktu, pašvaldība savu mantu var nodot bezatlīdzības lietošanā 

kapitālsabiedrībai tai deleģēto valsts pārvaldes uzdevumu pildīšanai, arī publiskas personas 

pakalpojumu sniegšanai. 

LVĢMC ir nepieciešama lietošanā zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 4688 003 0282 

daļa tai deleģēto valsts pārvaldes uzdevumu pildīšanai.  

Ievērojot norādīto,  LVĢMC var tikt nodota bezatlīdzības lietošanā zemes vienības ar 

kadastra apzīmējumu 4688 003 0282 daļa pazemes ūdens līmeņa un ķīmiskā sastāva 

novērtēšanas un monitoringa stacijas ar 3 urbumiem izveidošanai. 

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

pirmās daļas 27. punktu un Publiskās personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas 

novēršanas 5. panta trešo daļu, 2020. gada 23. aprīļa Finanšu komitejas lēmumu, atklāti vārdiski 

balsojot: PAR - 9 (D. Reinika, A. Bruss, I. Vēveris, A. Miķelsons, S. Laizāns, L. Karloviča, M. 

Darguža, Dz. Sirsone, I. Krūmiņa), PRET - nav, ATTURAS - nav,  Tērvetes novada dome 

NOLEMJ:  
 

Nodot VSIA “Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs”, /reģistrācijas numurs/, 

bezatlīdzības lietošanā uz 15 (piecpadsmit) gadiem neapbūvētu zemes vienības ar /kadastra 

apzīmējums/, daļu aptuveni 10 m2 platībā, kopējā aptuvenā platība ar aizsargjoslu 410 m2 

(platība un izvietojums tiek precizēti urbumu ierīkošanas tehniskās specifikācijas izstrādes 

gaitā), noslēdzot ar VSIA “Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs” patapinājuma 

līgumu saskaņā ar šim lēmumam pievienoto patapinājuma līguma projektu (lēmuma 

pielikumā). 

 

 

Domes priekšsēdētāja                                                                              D. Reinika 
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LĒMUMS 
 

 

2020. gada 30. aprīlī                                                                                      Nr. 60 

                                                                                                          (protokols Nr. 9, 12. §) 

 

Par dzīvokļa īpašuma “Vālodzītes” - 1 atsavināšanu 

        

        Tērvetes novada dome ir izskatījusi /Vārds Uzvārds/ ierosinājumu pārdot viņam Tērvetes 

novada pašvaldībai piederošo dzīvokļa īpašumu “Vālodzītes” - 1, 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. 1, “Vālodzītes”, Tērvetes pagasts, Tērvetes novads, sastāvošu 

no divu istabu dzīvokļa ar kopējo platību 65,2 m2, un pie dzīvokļa īpašuma piederošo 

kopīpašuma 6520/25830 domājamo daļu no daudzdzīvokļu mājas /kadastra apzīmējums/, 

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

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

atsevišķos gadījumos valsts vai pašvaldības nekustamā īpašuma atsavināšanu var ierosināt 

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

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

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

dzīvokļa īpašuma Nr. 1, “Vālodzītes”, Tērvetes pagasts, Tērvetes novads, atsavināšanu. 

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

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

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

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

locekļiem.  

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

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

īpašumu, ja:  

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

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

2) tiesā nav celta prasība par īres līguma izbeigšanu. 

        2020. gada 31. janvārī ir noslēgta vienošanās starp pilngadīgajiem /Vārds Uzvārds/ 

ģimenes locekļiem, par izīrēta dzīvokļa iegūšanu īpašumā, saskaņā ar kuru dzīvokli īpašumā 

iegūst /Vārds Uzvārds/.         

        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. 1, “Vālodzītes”, Tērvetes pagasts, Tērvetes novads, tirgus cena, 

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

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

noteikta 3800 EUR (trīs tūkstoši astoņi simti euro) apmērā, bet aktuālā kadastrālā vērtība ir 

1879 EUR (viens tūkstotis astoņi simti  septiņdesmit deviņi euro) 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, 2020. gada 23. aprīļa Finanšu 

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

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

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

 

        1. Atsavināt Tērvetes novada pašvaldībai piederošo nekustamo īpašumu – dzīvokļa 

īpašumu Nr. 1, “Vālodzītes”, Tērvetes pagasts, Tērvetes novads, pārdodot to par cenu 3800,00 

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

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

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

saskaņā ar šī lēmuma 1. punkta noteikumiem. 

 

 

Domes priekšsēdētāja                                                                              D. Reinika 
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LATVIJAS REPUBLIKA 
TĒRVETES NOVADA DOME 

Reģ.Nr.90001465562 

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

e-pasts: tervetesnd@tervetesnd.lv 
 

 

TĒRVETES NOVADA TĒRVETES PAGASTĀ 

 

LĒMUMS 
 

 

2020. gada 30. aprīlī                                                                                      Nr. 61 

                                                                                                          (protokols Nr. 9, 13. §) 

 

 

Par dzīvokļa īpašuma “Vālodzītes” - 5 atsavināšanu 

        

Tērvetes novada dome ir izskatījusi /Vārds Uzvārds/ iesniegumu ar ierosinājumu pārdot viņai 

Tērvetes novada pašvaldībai piederošo dzīvokļa īpašumu “Vālodzītes” - 5, Tērvetes pagasts, 

Tērvetes novads.   

        Izskatot augstāk minēto ierosinājumu, Tērvetes novada dome konstatēja: 

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

piederošo dzīvokļa īpašumu Nr. 5, “Vālodzītes”, Tērvetes pagasts, Tērvetes novads, sastāvošu 

no divu istabu dzīvokļa ar kopējo platību 55,1 m2, un pie dzīvokļa īpašuma piederošo 

kopīpašuma 5510/25830 domājamo daļu no daudzdzīvokļu mājas /kadastra apzīmējums/, 

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

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

atsevišķos gadījumos valsts vai pašvaldības nekustamā īpašuma atsavināšanu var ierosināt 

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

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

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

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

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

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

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

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

locekļiem.  

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

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

īpašumu, ja:   

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

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

             2) tiesā nav celta prasība par īres līguma izbeigšanu. 

        2020. gada 31. janvārī ir noslēgta vienošanās starp pilngadīgajiem /Vārds Uzvārds/ 

ģimenes locekļiem, par izīrēta dzīvokļa iegūšanu īpašumā, saskaņā ar kuru dzīvokli īpašumā 

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

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

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

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

ar nosacīto cenu. 

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

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

Standartizācijas likumā paredzētajā kārtībā apstiprinātajiem Latvijas īpašuma vērtēšanas 

standartiem jeb tirgus cena, ko noteicis sertificēts vērtētājs . 

        Dzīvokļa īpašuma Nr. 5, “Vālodzītes”, Tērvetes pagasts, Tērvetes novads, tirgus cena, 

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

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

noteikta 3400 EUR (trīs tūkstoši četri simti euro) apmērā, bet aktuālā kadastrālā vērtība ir 1764 

EUR (viens tūkstotis septiņi simti  sešdesmit četri euro 00 ) apmērā. 

        Ņemot vērā augstāk minētos lietas faktiskos apstākļus un pamatojoties uz Publiskas 

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

likuma “Par pašvaldībām” 21. panta pirmās daļas 17. punktu, 2020. gada 23. aprīļa Finanšu 

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

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

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

 

        1. Atsavināt Tērvetes novada pašvaldībai piederošo nekustamo īpašumu – dzīvokļa 

īpašumu Nr. 5, “Vālodzītes”, Tērvetes pagasts, Tērvetes novads, pārdodot to par cenu 3400,00 

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

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

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

saskaņā ar šī lēmuma 1. punkta noteikumiem. 

 

 

Domes priekšsēdētāja                                                                              D. Reinika 
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LATVIJAS REPUBLIKA 
TĒRVETES NOVADA DOME 

Reģ.Nr.90001465562 

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

e-pasts: tervetesnd@tervetesnd.lv 
 

 

TĒRVETES NOVADA TĒRVETES PAGASTĀ 

 

LĒMUMS 
 

 

2020. gada 30. aprīlī                                                                                      Nr. 62 

                                                                                                          (protokols Nr. 9, 23. §) 

 

 

Par rezerves zemes fondā ieskaitītās zemes vienības piekritību  

Tērvetes novada pašvaldībai, nosaukuma piešķiršanu un lietošanas mērķa noteikšanu 

        

Tērvetes novada dome, izskatot iesniegto lēmuma projektu par rezerves zemes fondā 

ieskaitītās zemes vienības ar /kadastra apzīmējums/ piekritību Tērvetes novada pašvaldībai, 

konstatēja, ka: 

Tērvetes novada pašvaldība ir saņēmusi Valsts zemes dienesta 24.03.2020. vēstuli Nr. 2-04-

Z/193  24.03.2020, kurā VZD norāda, ka saskaņā ar 2020. gada 20. marta Valsts zemes dienesta 

Zemgales reģionālās nodaļas sastādīto aktu Nr.11-12-Z/80 “Par zemes vienības iekļaušanu 

rezerves zemes fondā”, zemes vienība ar /kadastra apzīmējums/  ir iekļauta rezerves zemes 

fondā un Valsts zemes dienesta Zemgales reģionālās nodaļa lūdz Tērvetes novada pašvaldību 

noteikt šai zemes vienībai lietošanas mērķi un lietošanas mērķim piekrītošo platību. 

 Rezerves zemes fondā iekļautā zemes vienība ar /kadastra apzīmējums/ ir apbūvēta zemes 

vienība, uz kuras atrodas Tērvetes novada pašvaldībai piederošas 3 ūdens sūknētavas ēkas, kas 

nav reģistrēta Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmā.  

Vadoties no norādītā,  zemes vienība ar /kadastra apzīmējums/ atbilstoši likuma “Par valsts 

un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to nostiprināšanu zemesgrāmatās” 3. panta otrās 

daļas 1. punktam, ir piekritīga Tērvetes novada pašvaldībai, attiecīgi reģistrējama 

zemesgrāmatā uz Tērvetes novada pašvaldības vārda un atbilstoši likuma “Par valsts un 

pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to nostiprināšanu zemesgrāmatās” 6. panta pirmajai 

daļai nav izmantojama zemes reformas pabeigšanai. 

Atbilstoši Ministru kabineta 2016. gada 29. marta noteikumu Nr. 190 “Kārtība, kādā pieņem 

lēmumu par rezerves zemes fondā ieskaitīto zemes gabalu un īpašuma tiesību atjaunošanai 

neizmantoto zemes gabalu piederību vai piekritību” nosacījumiem, pašvaldība izvērtē rezerves 

zemes fondā ieskaitītās zemes vienības piekritību vai piederību pašvaldībai saskaņā ar likumu 

"Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to nostiprināšanu zemesgrāmatās", 

pieņem par to attiecīgu lēmumu un kadastra datu aktualizācijas jomu regulējošos normatīvajos 

aktos noteiktajā kārtībā ierosina zemes vienības kadastra datu aktualizāciju Kadastra 

informācijas sistēmā mēneša laikā pēc tam, kad pieņemts pašvaldības lēmums par zemes 

vienības piekritību pašvaldībai. 

https://likumi.lv/ta/id/34595-par-valsts-un-pasvaldibu-zemes-ipasuma-tiesibam-un-to-nostiprinasanu-zemesgramatas
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Ņemot vērā iepriekš norādīto, papildus pamatojoties uz Zemes pārvaldības likuma 13. panta 

trešo daļu un 17. panta sesto daļu, likuma “Par pašvaldībām” 21. panta pirmās daļas 27. punku, 

2020. gada 30. aprīļa Finanšu komitejas lēmumu,  Tērvetes novada dome, atklāti vārdiski 

balsojot: PAR -  9 (D. Reinika, A. Bruss, I. Vēveris, A. Miķelsons, S. Laizāns, L. Karloviča, 

M. Darguža, Dz. Sirsone, I. Krūmiņa), PRET  - nav, ATTURAS - nav, NOLEMJ: 

 

1. Noteikt, ka rezerves zemes fondā iekļautā zemes vienība 0,72 ha platībā ar /kadastra 

apzīmējums/, saskaņā ar likuma „Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to 

nostiprināšanu zemesgrāmatās” 3. panta otrās daļas 1. punktu piekrīt Tērvetes novada 

pašvaldībai un ir ierakstāma zemesgrāmatā uz Tērvetes novada pašvaldības vārda. Izpildot 

zemes vienības robežu kadastrālo uzmērīšanu, zemes vienības platība var tikt precizēta.  

2. Zemes vienībai ar /kadastra apzīmējums/ piešķirt nosaukumu „Labrenču sūknētava”, 

Tērvetes pagasts, Tērvetes novads, un visā tās platībā (0,72 ha) noteikt nekustamā īpašuma 

lietošanas mērķi – inženiertehniskās apgādes tīklu un objektu apbūves zeme (NĪLM kods - 

1201). 

3. Reģistrēt trīs ūdens sūknētavas ēkas, kas atrodas uz zemes vienības ar /kadastra 

apzīmējums/, Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmā. 

4. Uzdot Tērvetes novada domes nekustamā īpašuma speciālistei A.Šafarei ierosināt 

zemes vienības ar /kadastra apzīmējums/ un uz tās atrodošās sūknētavu ēku kadastra datu 

aktualizāciju Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmā atbilstoši šī lēmuma 

lemjošās daļas 1., 2. un 3. punktam, kā arī, izmantojot Valsts zemes dienesta tīmekļa pakalpi 

“Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu saņemšana no pašvaldībām”, iesniegt šo lēmumu par 

lietošanas mērķi un lietošanas mērķim piekrītošo platību. 

     5. Uzdot Tērvetes novada domes Grāmatvedības nodaļai uzņemt pašvaldības bilances 

uzskaitē šī lēmuma lemjošās daļas 1. punktā minēto zemes vienību un 3. punktā minētās ēkas.  

     6. Uzdot Tērvetes novada pašvaldības izpilddirektoram M. Berlandam veikt šī lēmuma 

lemjošās daļas izpildes kontroli. 

 

 

Domes priekšsēdētāja                                                                              D. Reinika 
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APSTIPRINĀTS 

ar Tērvetes novada domes 

2020. gada 30. aprīļa sēdes 

lēmumu (prot. Nr. 9, 7. §) 
 

PATAPINĀJUMA LĪGUMS 

par zemesgabala nodošanu bezatlīdzības lietošanā  
 

Tērvetes pagastā, 2020. gada ___.______ 

 

Tērvetes novada dome, vienotais reģistrācijas Nr. 90001465562, turpmāk tekstā saukta arī – 

Patapinātājs, kuras vārdā amata pilnvaru robežās rīkojas Tērvetes novada domes priekšsēdētāja Dace 

Reinika, no vienas puses, un 

VSIA “Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs”, reģistrācijas numurs 50103237791, 

turpmāk tekstā saukta arī – Patapinājuma ņēmējs, kuras vārdā amata pilnvaru robežās kopīgi rīkojas tās 

valdes priekšsēdētājs Ingemars Harmsens un valdes loceklis Egils Zariņš, no otras puses, abas līguma 

slēdzējas puses kopā un katra atsevišķi turpmāk sauktas arī – Puses un Puse, noslēdz šāda satura 

patapinājuma līgumu (turpmāk tekstā - Līgums):  

 

1. Līguma priekšmets 

1.1. Patapinātājs nodod, bet Patapinājuma ņēmējs pieņem bezatlīdzības lietošanā nekustamā īpašuma 

SIA RC ”Tērvete”, kadastra Nr. 46880030040, sastāvā esošās zemes vienības (zemes vienības kadastra 

apzīmējums 4688 003 0282), daļu aptuveni 10 m2 platībā, kopējā aptuvenā platība ar aizsargjoslu 410 

m2 (platība un izvietojums tiek precizēti urbumu ierīkošanas tehniskās specifikācijas izstrādes gaitā), 

turpmāk – zemesgabals. 

1.2. Zemesgabala patapinājuma mērķis – pazemes ūdens līmeņa un ķīmiskā sastāva novērtēšanas un 

monitoringa stacijas ar 3 urbumiem izveidošanai  īstenojot Eiropas Savienības struktūrfondu un 

Kohēzijas fonda 2014.–2020.gada plānošanas periodā paredzētās aktivitātes darbības programmas 

“Izaugsme un nodarbinātība” 5.4.2. specifiskā atbalsta mērķa “Nodrošināt vides monitoringa un 

kontroles sistēmas attīstību un savlaicīgu vides risku novēršanu, kā arī sabiedrības līdzdalību vides 

pārvaldībā” 5.4.2.2. pasākuma “Vides monitoringa un kontroles sistēmas attīstība un sabiedrības 

līdzdalības vides pārvaldībā veicināšana” projektu konkursa 3.kārtas projektu. 

1.3. Zemesgabala robežas un platība tiks precizētas pazemes ūdens līmeņa un ķīmiskā sastāva 

novērtēšanas un monitoringa stacijas urbumu ierīkošanas tehniskās specifikācijas izstrādes gaitā, pēc kā 

tiks iezīmētas un norādītas zemesgabala plānā, kas pievienojams Līgumam kā pielikums un veidos tā 

neatņemamu sastāvdaļu. 

1.4. Zemesgabala vērtība – 2,13 EUR. 

 

2. Līguma termiņš 

Līgums stājas spēkā ar abpusēju Līguma parakstīšanas dienu un tiek noslēgts uz 15 (piecpadsmit) 

gadiem. 

 

3. Patapinājuma ņēmēja pienākumi un tiesības 

 

3.1. Patapinājuma ņēmēja pienākumi: 

3.1.1. izmantot zemesgabalu atbilstoši Līguma 1.2.punktā norādītajam mērķim;  

3.1.2. uzturēt zemesgabalu kārtībā un saudzīgi izturēties pret zemesgabalu; 

3.1.3. pastāvīgi uz sava rēķina iegūt visus nepieciešamos saskaņojumus, atļaujas un citus 

nepieciešamos dokumentus, lai varētu izmantot zemesgabalu Līgumā norādītajam mērķim; 

3.1.4. ievērot un izpildīt Latvijas Republikas normatīvos aktus, valsts iestāžu un pašvaldības 

saistošos noteikumus un lēmumus, Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta, Patapinātāja un citu 

kompetentu iestāžu prasības attiecībā uz zemesgabala lietošanu; 

3.1.5. netraucēt Patapinātāja pārstāvju piekļūšanu zemesgabalam, lai veiktu pārbaudi par 

zemesgabala izmantošanu Līgumā paredzētajam mērķim un noteikumiem; 
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3.1.6. ievērot zemesgabala lietošanas tiesību apgrūtinājumus, arī ja tie nav ierakstīti zemesgrāmatā, 

bet norādīti zemesgabala plānā; 

3.1.7. nodrošināt zemesgabalā esošo elektroapgādes un sakaru iekārtu saglabāšanu, ievērot 

meliorācijas sistēmu;  

3.1.8. uz zemesgabala neveikt patvaļīgu būvniecību; 

3.1.9. maksāt nekustamā īpašuma nodokli, ar ko zemesgabals tiks aplikts Līguma darbības laikā. 

Nekustamā īpašuma nodokļa maksājumus Patapinājuma ņēmējs veic, pamatojoties uz Patapinātāja 

izsniegto rēķinu, rēķinā noteiktajā termiņā. Maksājumi tiek pārskaitīti uz rēķinā norādīto Patapinātāja 

kontu. 

 

3.2. Patapinājuma ņēmēja tiesības: 

3.2.1. izmantot zemesgabalu atbilstoši Līguma 1.2.punktā norādītajam mērķim; 

3.2.2. izmantot koplietošanas piebraucamos ceļus, lai piekļūtu zemesgabalam.  

 

4. Patapinātāja pienākumi un tiesības 

 

4.1. Patapinātāja pienākumi: 

4.1.1. nodot Patapinājuma ņēmējam lietošanā zemesgabalu saskaņā ar Līguma noteikumiem; 

4.1.2. gadījumā, kas minēts Līguma 5.3.1.apakšpunktā, brīdināt Patapinājuma ņēmēju un prasīt tam 

konstatēto trūkumu novēršanu 15 (piecpadsmit) kalendāro dienu laikā no paziņojuma nosūtīšanas 

dienas. 

4.2. Patapinātāja tiesības: 

4.2.1. izmantot zemesgabalu, lai piekļūtu Patapinātāja valdījumā esošajam īpašumam; 

4.2.2. Patapinātājam ir tiesības jebkurā laikā, iepriekš rakstiski brīdinot par to Patapinājuma ņēmēju, 

veikt vispārēju zemesgabala apskati, lai pārbaudītu Līguma noteikumu izpildi; 

4.3. Patapinātājs ar Līgumu neuzņemas un tas nav atbildīgs par zemesgabalā novietotajām 

Patapinājuma ņēmēja iekārtām, inventāru un citu īpašumu. Patapinātājam nav jāsedz zaudējumi 

Patapinājuma ņēmējam, kas nav radušies Patapinātāja vainas dēļ.  

4.4. Patapinātājs jebkurā gadījumā neatlīdzina Patapinājuma ņēmējam jebkādus ieguldījumus 

(nepieciešami, derīgie, greznuma) zemesgabalā, ja iepriekš nav noslēgta rakstveida vienošanās par 

ieguldījumu atlīdzināšanas kārtību.  

 

5. Līguma grozīšana un izbeigšana pirms termiņa 

 

5.1. Visus Līguma grozījumus un papildinājumus Puses noformē rakstiski, tie pievienojami 

Līgumam un ir tā neatņemamas sastāvdaļas. 

5.2. Līgumu var izbeigt Pusēm rakstiski vienojoties, kā arī citos Līgumā un Latvijas Republikas 

normatīvajos aktos paredzētajos gadījumos. 

5.3. Patapinātājam ir vienpusējas tiesības izbeigt Līguma darbību pirms termiņa, neatlīdzinot 

Patapinājuma ņēmējam zaudējumus, rakstiski brīdinot Patapinājuma ņēmēju 30 (trīsdesmit) darba 

dienas iepriekš, ievērojot Līguma 4.1.2. apakšpunktu, ja Patapinājuma ņēmējs: 

5.3.1. izmanto zemesgabalu mērķiem, kas nav paredzēti Līguma 1.2.punktā vai arī pārkāpj Līguma 

noteikumus un nav novērsis pārkāpumu pēc Patapinātāja brīdinājuma saņemšanas; 

5.3.2. Patapinājuma ņēmējs patvaļīgi, bez rakstiskas saskaņošanas ar Patapinātāju vai arī pārkāpjot 

attiecīgos Latvijas Republikas normatīvos aktus, veic patvaļīgu būvniecību zemesgabalā; 

 

6. Strīdu atrisināšana un pušu atbildība 

 

6.1. Puses vienojas par strīdu izskatīšanu sarunu ceļā. Ja strīdu nav iespējams noregulēt sarunu ceļā, 

tad tas tiks izskatīts Latvijas Republikas tiesā atbilstoši Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem. 

6.2. Jebkura no Pusēm atlīdzina otrai Pusei visus tiešos zaudējumus, kas radušies otrai Pusei sakarā 

ar Līgumā noteiktu vienas Puses pienākuma pārkāpumu, nepienācīgu izpildi vai neizpildi. 

6.3. Ja kādu Patapinājuma ņēmēja darbību rezultātā Patapinātajam tiek aprēķinātas soda sankcijas, 

tai skaitā saistītas ar neatbilstošu zemesgabala izmantošanu, atbildība par šādām sankcijām pilnībā tiek 

uzlikta Patapinājuma ņēmējam. 
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6.4. Ja starp Pusēm sakarā ar nodarītajiem zaudējumiem rodas strīdi, zaudējumu apmēru var noteikt 

neatkarīgie eksperti, kuru pakalpojumus apmaksā zaudējumus izraisījusī vai zaudējumos vainīgā Puse. 

 

7. Nepārvaramā vara 

 

7.1. Puses nav atbildīgas par Līguma nosacījumu neizpildi vai neatbilstošu izpildi, ja tas noticis 

nepārvaramas varas apstākļu iestāšanās rezultātā, tādu kā dabas katastrofas, zemestrīce, viesuļvētra, 

plūdi, masu nekārtības, jebkāda rakstura kara darbība, kā arī citi ārkārtēja rakstura notikumi, ko Puses 

nav varējušas ne paredzēt, ne kādā veidā novērst. 

7.2. Ja Puse nevar pilnībā vai daļēji izpildīt savus pienākumus, pastāvot Līguma 7.1.punktā 

minētajiem apstākļiem, pienākumu izpildes termiņš jāpagarina par tādu periodu, kas līdzvērtīgs laika 

periodam, kurā šie apstākļi ir pastāvējuši. 

 

7.3. Ja Līguma 7.1.punktā minētie apstākļi pastāv ilgāk par 2 (diviem) mēnešiem, jebkurai no Pusēm 

ir tiesības vienpusēji atkāpties no Līguma, un šajā gadījumā nevienai no Pusēm nav tiesību uz zaudējumu 

atlīdzību, kas saistīta ar šādu apstākļu iestāšanos. 

7.4. Pusei, kurai kļuvis neiespējami izpildīt savas saistības saskaņā ar Līguma 7.1.punktā minētajiem 

apstākļiem, nekavējoties par šādu apstākļu rašanos rakstiski jāinformē otra Puse, kā arī jāiesniedz 

attiecīgas institūcijas izziņa apstiprinājumam. 

 

8. Citi noteikumi 

8.1. Līgums ir saistošs Pušu pilnvarotajiem pārstāvjiem, saistību un tiesību pārņēmējiem, un tajā 

noteiktās vienas un otras Puses tiesības un pienākumus neviena no Pusēm nevar nodot trešajām 

personām bez otras Puses rakstiskas piekrišanas. 

8.2. Visi paziņojumi Līguma sakarā nosūtāmi uz zemāk norādītājām adresēm un visi paziņojumi tiek 

uzskatīti par saņemtiem, kad nogādāti personīgi vai pa faksu ar saņemšanas apstiprinājumu, vai septiņas 

dienas pēc tam, kad nosūtīti pa pastu Latvijas teritorijā ierakstītā vēstulē. Puse, mainot zemāk norādītos 

rekvizītus, apņemas septiņu dienu laikā paziņot otrai Pusei par izmaiņām. 

8.3. Pušu pārstāvji, kas paraksta Līgumu, ar to apliecina, ka viņiem piešķirtas un atbilstoši 

pastāvošajai Latvijas Republikas likumdošanai reģistrētas paraksta tiesības viņu pārstāvēto Pušu vārdā, 

kā arī to, ka viņiem piešķirtas pilnvaras tajā apjomā, kāds nepieciešams Līguma noslēgšanai 

(parakstīšanai) saskaņā ar tajā paredzētajiem nosacījumiem. 

8.4. Ja kāds no Līguma noteikumiem zaudē juridisko spēku, tad tas neietekmē pārējos Līguma 

noteikumus. 

8.5. Līgums ietver visas Patapinājuma ņēmēja un Patapinātāja vienošanās par Līguma priekšmetu un 

aizstāj visas iepriekšējās rakstiskās un mutiskās vienošanās un pārrunas starp Pusēm. 

8.6. Līgums sagatavots un parakstīts latviešu valodā divos oriģinālos eksemplāros. Viens Līguma 

eksemplārs glabājas pie Patapinātāja, otrs – pie Patapinājuma ņēmēja. Abi Līguma eksemplāri ir spēkā 

esoši un ar vienādu juridisku spēku.  

 

9. Pušu rekvizīti 

Patapinātājs:  Patapinājuma ņēmējs: 

Tērvetes novada dome 

Reģ.Nr.: 90001465562 

Juridiskā adrese: „Zelmeņi”, Tērvetes pagasts, 

Tērvetes novads, LV-3730 

Norēķinu konts:  LV98UNLA0006011130654 

Banka: AS SEB Banka 

VSIA “Latvijas Vides, ģeoloģijas un 

meteoroloģijas centrs” 

reģistrācijas Nr. 50103237791 

juridiskā adrese: Maskavas iela 165, 

Rīga, LV-1019 

konts: LV25UNLA0055000617927 

banka: AS SEB Banka  

 

Pušu paraksti: 

 

Patapinātāja vārdā:                                                       Patapinājuma ņēmēja vārdā: 
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APSTIPRINĀTI 

ar Tērvetes novada domes 

2020. gada 30. aprīļa sēdes 

lēmumu (prot. Nr. 9, 14. §) 

 

 

Tērvetes novada pašvaldības nekustamā īpašuma  

„Rozes”, Bukaišu pagasts,  Tērvetes  novads, 

IZSOLES NOTEIKUMI 

 

1. Vispārīgie noteikumi 

 

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

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

valsts un pašvaldības mantas atsavināšanas veikšanu, prasībām. 

1.2. Noteikumi nosaka Tērvetes novada pašvaldības nekustamā īpašuma „Rozes”, Bukaišu 

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 11. jūnija plkst. 14.15. 

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

noteiktajā kārtībā ir reģistrējusies kā izsoles dalībnieks. 

 

 

2. Informācija par izsoles priekšmetu 

 

2.1. Izsoles priekšmets – nekustamais īpašums „Rozes”, Bukaišu pagasts, Tērvetes novads, 

kadastra numurs 4656 006 0320, sastāvošs no vienas zemes vienības ar kadastra apzīmējumu  

4656 006 0320, platība 0,26 ha. 

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

2.3. Nosacītā sākumcena – 1 600  EUR (viens tūkstotis seši simti eiro). 

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 11. maija līdz 2020. gada 10. jūnija plkst. 

12.00. 

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

3.2.1. jāiesniedz: 

          1) Juridiskai personai, arī personālsabiedrībai: 

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

privatizāciju lauku apvidos” 28.1 panta nosacījumiem; 

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

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

reģistrētas Uzņēmumu reģistrā.  

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

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

personālsabiedrības valsts reģistra iestādes izziņu par attiecīgo juridisko personu vai 
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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 ar apliecinājumu par atbilstību likuma “Par zemes 

privatizāciju lauku apvidos” 28.1 panta nosacījumiem; 

- pilnvarojums, ja attiecīgās personas vārdā rīkojas pilnvarots pārstāvis. 

3.2.2. jāuzrāda: 

          1) Juridiskai personai: 

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

īpašuma izsoles nosacītās sākumcenas. 

          2) Fiziskai personai: 

- personu apliecinošs dokuments; 

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

īpašuma izsoles nosacītās sākumcenas. 

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

Nr.90001465562, norēķinu kontos: 

AS SEB banka, UNLALV2X, konta Nr.LV98UNLA0006011130654; 

AS Swedbank, HABALV22, konta Nr.LV55HABA0551020477861; 

ar norādi - izsoles nodrošinājums „Rozes”, Bukaišu pagasts. 

 

4. Izsoles norises procedūra 
 

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

izsoles vietā izlemj izsoles komisijas priekšsēdētājs. 

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

Noteikumi, nosaka izsoles komisijas priekšsēdētājs. Nepakļaušanās izsoles komisijas 

priekšsēdētāja rīkojumiem var būt par iemeslu izsoles pārtraukšanai. 

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

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

4.5. Izsoles solis ir noteikts 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, vai gadījumā, ja tiek konstatēts, ka izsoles 

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

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

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

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

 

5.1. Izsoles dalībniekam rūpīgi jāiepazīstas ar Noteikumos ietvertajiem norādījumiem un 

jāievēro Noteikumos ietvertās prasības. 

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

visus Noteikumos minētos nosacījumus un akceptē tā noteikumus. 

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

un gaitu. 

 

6. Pirmpirkuma tiesības 

 

6.1. Nekustamā īpašuma „Rozes”, Bukaišu pagasts, Tērvetes novads, pirmpirkuma tiesības, 

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

pašreizējam nomniekam – Naurim Dombrovskim. 

6.2. Pamatojoties uz Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 14.panta pirmo daļu, ja 

izsludinātajā termiņā tiks saņemts pirmpirkuma tiesību izmantošanas pieteikums no personas, 

kurai ir pirmpirkuma tiesības, tā varēs iegūt nekustamo īpašumu par izsolē nosolīto augstāko 

cenu. Šai personai šādā gadījumā 10 dienu laikā no izsoles rezultātu paziņošanas dienas 

jāpaziņo Tērvetes novada domei par pirmpirkuma tiesību izmantošanu, jānoslēdz pirkuma 

līgums, bet mēneša laikā no izsoles rezultātu paziņošanas dienas jāsamaksā augstākā nosolītā 

cena. 

 

 

Ar izsoles noteikumiem iepazinos ______________________________________ 

 

                                                       _______________________________________ 

 

                                                       _______________________________________ 

 

                                                       ________________________________________ 

 

 

Domes priekšsēdētāja                                                                                            D. Reinika 
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APSTIPRINĀTI 

ar Tērvetes novada domes 

2020. gada 30. aprīļa sēdes 

lēmumu  (prot. Nr. 9, 15. §) 

 

 

Tērvetes novada pašvaldības nekustamā īpašuma  

„Alejas pašvaldības”, Bukaišu pagasts, Tērvetes  novads, 

IZSOLES NOTEIKUMI 

 

1. Vispārīgie noteikumi 

 

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

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

valsts un pašvaldības mantas atsavināšanas veikšanu, prasībām. 

1.2. Noteikumi nosaka Tērvetes novada pašvaldības nekustamā īpašuma „Alejas 

pašvaldības”, Bukaišu pagasts, Tērvetes novads, izsoles kārtību, to dalībnieku tiesības, 

pienākumus un atbildību, ciktāl to neregulē LR spēkā esošie normatīvie akti. 

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

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

„Zelmeņi”, Zelmeņi, Tērvetes pagasts, Tērvetes novads, 2020. gada 11. jūnija plkst. 14.30. 

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

noteiktajā kārtībā ir reģistrējusies kā izsoles dalībnieks. 

 

2. Informācija par izsoles priekšmetu 

 

2.1. Izsoles priekšmets – nekustamais īpašums „Alejas pašvaldības”, Bukaišu pagasts, 

Tērvetes novads, kadastra numurs 4656 006 0321, sastāvošs no vienas neapbūvētas, 

lauksaimniecībā izmantojamās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 4656 006 0321, 

platība 1,43 ha. 

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

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

2.4. Samaksas termiņi un kārtība – pilnā apmērā divu mēnešu laikā no izsoles dienas.  

 

3. Izsoles dalībnieku reģistrācijas kārtība 

 

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

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

novadā, ēkas 2. stāvā, darba laikā no 2020. gada 11. maija līdz 2020. gada 10. jūnija plkst. 

12.00. 

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

       3.2.1. jāiesniedz: 

1) Juridiskai personai, arī personālsabiedrībai: 

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

privatizāciju lauku apvidos” 28.1 panta nosacījumiem; 

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

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

reģistrētas Uzņēmumu reģistrā.  

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

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

personālsabiedrības valsts reģistra iestādes izziņu par attiecīgo juridisko personu vai 
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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 ar apliecinājumu par atbilstību likuma “Par zemes 

privatizāciju lauku apvidos” 28.1panta nosacījumiem; 

-  pilnvarojums, ja attiecīgās personas vārdā rīkojas pilnvarots pārstāvis. 

       3.2.2. jāuzrāda: 

1) Juridiskai personai: 

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

īpašuma izsoles nosacītās sākumcenas. 

2) Fiziskai personai: 

- personu apliecinošs dokuments; 

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

īpašuma izsoles nosacītās sākumcenas. 

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

Nr.90001465562, norēķinu kontos: 

AS SEB banka, UNLALV2X, konta Nr.LV98UNLA0006011130654; 

AS Swedbank, HABALV22, konta Nr.LV55HABA0551020477861; 

ar norādi - izsoles nodrošinājums „Alejas pašvaldības”, Bukaišu pagasts. 

 

4. Izsoles norises procedūra 
 

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

izsoles vietā izlemj izsoles komisijas priekšsēdētājs. 

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

Noteikumi, nosaka izsoles komisijas priekšsēdētājs. Nepakļaušanās izsoles komisijas 

priekšsēdētāja rīkojumiem var būt par iemeslu izsoles pārtraukšanai. 

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

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

4.5. Izsoles solis ir noteikts 500 EUR apmērā. 

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

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

atzīmēšana ir jāturpina, kamēr izsoles dalībnieks to paaugstina. 

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

dalībnieku reģistrācijas sarakstā jāapstiprina sava pēdējā solītā cena. 

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

cenu. 

4.9. Izsoles uzvarētājam divu mēnešu laikā no izsoles dienas jāveic piedāvātās summas, 

atrēķinot naudā iemaksāto nodrošinājumu, nomaksu. 

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

ir jāparaksta pirkuma līgums.  

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

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

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

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

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

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

 

5.1. Izsoles dalībniekam rūpīgi jāiepazīstas ar Noteikumos ietvertajiem norādījumiem un 

jāievēro Noteikumos ietvertās prasības. 

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

visus Noteikumos minētos nosacījumus un akceptē tā noteikumus. 

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

un gaitu. 

 

 

Ar izsoles noteikumiem iepazinos ______________________________________ 

 

 

 

Domes priekšsēdētāja                                                                                           D. Reinika 
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APSTIPRINĀTI 

ar Tērvetes novada domes 

2020. gada 30. aprīļa sēdes 

lēmumu (prot. Nr. 9, 20.§) 

 

 

Tērvetes novada pašvaldības nekustamā īpašuma  

„Druķi”, Bukaišu pagasts, Tērvetes novads, 

IZSOLES NOTEIKUMI 

 

1. Vispārīgie noteikumi 

 

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

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

pašvaldības mantas atsavināšanas veikšanu, prasībām. 

1.2. Noteikumi nosaka Tērvetes novada pašvaldības nekustamā īpašuma „Druķi”, Bukaišu 

pagasts, Tērvetes novads, izsoles kārtību, to dalībnieku tiesības, pienākumus un atbildību, ciktāl 

to neregulē LR spēkā esošie normatīvie akti. 

1.3. Nekustamā īpašuma atsavināšanas veids – otrā mutiskā izsole ar augšupejošu soli. 

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

Zelmeņi, Tērvetes pagasts, Tērvetes novads, 2020. gada 11. jūnija plkst. 14.45. 

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

noteiktajā kārtībā ir reģistrējusies kā izsoles dalībnieks. 

 

2. Informācija par izsoles priekšmetu 

 

2.1. Izsoles priekšmets – nekustamais īpašums „Druķi”, Bukaišu pagasts, Tērvetes novads, 

kadastra numurs 4656 006 0391, sastāvošs no vienas zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 

4656 006 0391, platība 0,727 ha, vienas dzīvojamās ēkas ar kadastra apzīmējumu 4656 006 

0391 001 un vienas saimniecības ēkas ar kadastra apzīmējumu 4656 006 0391 002. 

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

2.3. Nosacītā sākumcena – 4600 EUR (četri tūkstoši seši simti euro). 

2.4. Samaksas termiņi un kārtība – pilnā apmērā divu mēnešu laikā no izsoles dienas.  

 

3. Izsoles dalībnieku reģistrācijas kārtība 

 

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

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

novadā, ēkas 2. stāvā, darba laikā no 2020. gada 5. maija līdz 2020. gada 10. jūnija plkst. 

12.00. 

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

      3.2.1. jāiesniedz: 

      1) Juridiskai personai, arī personālsabiedrībai: 

- Iesniegums par pieteikšanos izsolei; 

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

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

reģistrētas Uzņēmumu reģistrā.  

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

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

personālsabiedrības valsts reģistra iestādes izziņu par attiecīgo juridisko personu vai 

personālsabiedrību (izziņa ir derīga, ja tā izsniegta ne agrāk par sešām nedēļām no izsoles 
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dienas) un apliecinātu spēkā esošu statūtu (līguma) norakstu vai izrakstu par pārvaldes 

institūciju (amatpersonu) kompetences apjomu. 

      2) Fiziskai personai: 

- Iesniegums par pieteikšanos izsolei; 

-  pilnvarojums, ja attiecīgās personas vārdā rīkojas pilnvarots pārstāvis. 

     3.2.2. jāuzrāda: 

     1) Juridiskai personai: 

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

īpašuma izsoles nosacītās sākumcenas. 

     2) Fiziskai personai: 

- personu apliecinošs dokuments; 

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

īpašuma izsoles nosacītās sākumcenas. 

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

Nr.90001465562, norēķinu kontos: 

AS SEB banka, UNLALV2X, konta Nr.LV98UNLA0006011130654; 

AS Swedbank, HABALV22, konta Nr.LV55HABA0551020477861; 

ar norādi - izsoles nodrošinājums „Druķi”. 

 

4. Izsoles norises procedūra 
 

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

izsoles vietā izlemj izsoles komisijas priekšsēdētājs. 

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

Noteikumi, nosaka izsoles komisijas priekšsēdētājs. Nepakļaušanās izsoles komisijas 

priekšsēdētāja rīkojumiem var būt par iemeslu izsoles pārtraukšanai. 

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

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

4.5. Izsoles solis ir noteikts 100 EUR apmērā. 

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

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

atzīmēšana ir jāturpina, kamēr izsoles dalībnieks to paaugstina. 

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

dalībnieku reģistrācijas sarakstā jāapstiprina sava pēdējā solītā cena. 

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

4.9. Izsoles uzvarētājam divu mēnešu laikā no izsoles dienas jāveic piedāvātās summas, atrēķinot 

naudā iemaksāto nodrošinājumu, nomaksu. 

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

ir jāparaksta pirkuma līgums.  

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

īpašuma izpirkšanas vai līguma parakstīšanas, izsoles uzvarētājs zaudē iemaksāto drošības naudu 

un tiesības uz nosolītā īpašuma izpirkšanu. 

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

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

 

5. Izsoles dalībnieku tiesības un pienākumi 

 

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

Noteikumos ietvertās prasības. 

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

Noteikumos minētos nosacījumus un akceptē tā noteikumus. 
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5.3.  Izsolē starp tās dalībniekiem aizliegta vienošanās, kas varētu iespaidot izsoles rezultātus un 

gaitu. 

 

 

Ar izsoles noteikumiem iepazinos ______________________________________ 

 

                                                       _______________________________________ 

 

                                                       _______________________________________ 

 

Domes priekšsēdētāja                                                                                        D. Reinika 
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APSTIPRINĀTI 

ar Tērvetes novada domes 

2020. gada 30. aprīļa lēmumu 

(protokols Nr. 9,  22. §) 

 

 

     

Saistošie noteikumi Nr. 6 
Grozījums Tērvetes novada domes 2020. gada 27. janvāra saistošajos noteikumos       

Nr. 4 „Tērvetes novada pašvaldības budžets 2020. gadam” 

 

Izdoti saskaņā ar  

likuma „Par pašvaldībām” 21. panta 2. punktu 

un likumu „Par pašvaldību budžetiem” 

 

 

 

Izdarīt Tērvetes novada domes 2020. gada 27. janvāra saistošajos noteikumos Nr. 4 

„Tērvetes novada pašvaldības budžets 2020. gadam” šādu grozījumu: 

 

  Izteikt saistošo noteikumu 2. pielikumu jaunā redakcijā (2. pielikums). 

 

 

Domes priekšsēdētāja                          D. Reinika 
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2. pielikums 
Saistošajiem noteikumiem Nr. 6 

“Grozījums Tērvetes novada domes  

2020. gada 27. janvāra saistošajos noteikumos  

Nr. 4 „Tērvetes novada pašvaldības budžets 2020. gadam” 

 

PAMATBUDŽETA IZDEVUMU TĀMES GROZĪJUMI 2020. GADAM 

 

Rādītāju nosaukumi 

Budžeta 

kategoriju 

kodi 

Apstiprināts 

2020. 

gadam uz 

27.01.2020 

Grozījumi 

(+/-) 

Precizēts 

2020. 

gadam 

EUR EUR EUR 

II IZDEVUMI - kopā   6953838,00 0,00 6953838,00 

1 2 3 4 5 

Atlīdzība 1000 2873281,00 -961,00 2872320,00 

  Atalgojums   1100 2215385,00 -999,00 2214386,00 

    Mēnešalga     1110 2065388,00 201,00 2065589,00 

    Piemaksas, prēmijas un naudas balvas     1140 144597,00 0,00 144597,00 

    Atalgojums fiziskajām personām uz tiesiskās 

attiecības regulējošu dokumentu pamata     1150 5400,00 -1200,00 4200,00 

  Darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas 

obligātās iemaksas, pabalsti un kompensācijas   1200 657896,00 38,00 657934,00 

    Darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas 

obligātās iemaksas     1210 547196,00 38,00 547234,00 

    Darba devēja pabalsti, kompensācijas un citi 

maksājumi     1220 110700,00 0,00 110700,00 

Preces un pakalpojumi 2000 2598156,00 

-

215575,00 2382581,00 

  Mācību, darba un dienesta komandējumi, 

darba braucieni   2100 6438,00 -700,00 5738,00 

    Iekšzemes mācību, darba un dienesta 

komandējumi, darba braucieni     2110 2404,00 0,00 2404,00 

    Ārvalstu mācību, darba un dienesta 

komandējumi, darba braucieni     2120 4034,00 -700,00 3334,00 

  Pakalpojumi   2200 1310748,00 

-

271791,00 1038957,00 

    Izdevumi par sakaru pakalpojumiem     2210 15505,00 0,00 15505,00 

    Izdevumi par komunālajiem pakalpojumiem     2220 269658,00 -1200,00 268458,00 

    Iestādes administratīvie izdevumi un ar iestādes 

darbības nodrošināšanu     2230 164857,00 -3955,00 160902,00 

    Remontdarbi un iestāžu uzturēšanas 

pakalpojumi (izņemot kapitālo remontu)     2240 753158,00 

-

213270,00 539888,00 

    Informācijas tehnoloģiju pakalpojumi     2250 17270,00 0,00 17270,00 

    Īre un noma     2260 6220,00 -500,00 5720,00 

    Citi pakalpojumi     2270 79080,00 -52866,00 26214,00 

    Maksājumi par parāda apkalpošanu un 

komisijas maksas par izmantotajiem 

atvasinātajiem finanšu instrumentiem     2280 5000,00 0,00 5000,00 

  Krājumi, materiāli, energoresursi, preces, 

biroja preces un inventārs, kurus neuzskaita 

kodā 5000   2300 1038800,00 10996,00 1049796,00 
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    Izdevumi par precēm iestādes darbības 

nodrošināšanai     2310 96825,00 9885,00 106710,00 

    Kurināmais un enerģētiskie materiāli     2320 180772,00 -865,00 179907,00 

    Zāles, ķimikālijas, laboratorijas preces, 

medicīniskās ierīces, medicīniskie instrumenti, 

laboratorijas dzīvnieki un to uzturēšana     2340 31800,00 -150,00 31650,00 

    Kārtējā remonta un iestāžu uzturēšanas 

materiāli     2350 91008,00 2468,00 93476,00 

    Valsts un pašvaldību aprūpē un apgādē esošo 

personu uzturēšana     2360 625408,00 -342,00 625066,00 

    Mācību līdzekļi un materiāli     2370 10947,00 0,00 10947,00 

    Pārējās preces     2390 2040,00 0,00 2040,00 

  Izdevumi periodikas iegādei   2400 4441,00 0,00 4441,00 

  Budžeta iestāžu nodokļu, nodevu un sankciju 

maksājumi   2500 237729,00 45920,00 283649,00 

    Budžeta iestāžu nodokļu un nodevu maksājumi     2510 236929,00 45920,00 282849,00 

    Maksājumi par budžeta iestādēm piemērotajām 

sankcijām     2520 800,00 0,00 800,00 

Subsīdijas un dotācijas 3000 14000,00 0,00 14000,00 

  Subsīdijas un dotācijas komersantiem, 

biedrībām un nodibinājumiem   3200 14000,00 0,00 14000,00 

    Valsts un pašvaldību budžeta dotācija 

komersantiem, biedrībām, nodibinājumiem un 

fiziskām personām     3260 14000,00 0,00 14000,00 

Pamatkapitāla veidošana 5000 1145901,00 216536,00 1362437,00 

  Nemateriālie ieguldījumi   5100 500,00 0,00 500,00 

    Pārējie nemateriālie ieguldījumi     5130 500,00 0,00 500,00 

  Pamatlīdzekļi   5200 1145401,00 216536,00 1361937,00 

    Zeme un būves     5210 5000,00 11550,00 16550,00 

    Tehnoloģiskās iekārtas un mašīnas     5220 3600,00 2300,00 5900,00 

    Pārējie pamatlīdzekļi     5230 129062,00 14520,00 143582,00 

    Pamatlīdzekļu izveidošana un nepabeigtā 

būvniecība     5240 447539,00 188166,00 635705,00 

    Kapitālais remonts un rekonstrukcija     5250 560200,00 0,00 560200,00 

Sociālie pabalsti 6000 160647,00 0,00 160647,00 

  Pensijas un sociālie pabalsti naudā   6200 131377,00 0,00 131377,00 

    Valsts un pašvaldību nodarbinātības pabalsti 

naudā     6240 7767,00 0,00 7767,00 

    Pašvaldību sociālā palīdzība iedzīvotājiem 

naudā     6250 20560,00 0,00 20560,00 

    Pabalsts garantētā minimālā ienākumu līmeņa 

nodrošināšanai naudā     6260 3100,00 0,00 3100,00 

    Dzīvokļa pabalsts naudā     6270 9100,00 0,00 9100,00 

    Valsts un pašvaldību budžeta maksājumi     6290 90850,00 0,00 90850,00 

  Sociālie pabalsti natūrā   6300 0,00 0,00 0,00 

    Pašvaldību sociālā palīdzība iedzīvotājiem 

natūrā     6320 0,00 0,00 0,00 

    Dzīvokļa pabalsts natūrā     6360 0,00 0,00 0,00 

  Pārējie klasifikācijā neminētie maksājumi 

iedzīvotājiem natūrā un kompensācijas   6400 29270,00 0,00 29270,00 
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    Pašvaldības pirktie sociālie pakalpojumi 

iedzīvotājiem     6410 1980,00 0,00 1980,00 

    Naudas balvas, izdevumi pašvaldību brīvprātīgo 

iniciatīvu izpildei natūrā un naudā     6420 27290,00 0,00 27290,00 

Transferti, uzturēšanas izdevumu transferti, 

pašu resursu maksājumi, starptautiskā 

sadarbība 7000 161853,00 0,00 161853,00 

  Pašvaldību transferti un uzturēšanas 

izdevumu transferti   7200 161853,00 0,00 161853,00 

    Pašvaldību transferti citām pašvaldībām     7210 159800,00 0,00 159800,00 

    Pašvaldību uzturēšanas izdevumu transferti uz 

valsts budžetu     7240 28,00 0,00 28,00 

    Pašvaldību uzturēšanas izdevumu transferti 

valsts budžeta daļēji finansētām atvasinātajām 

publiskajām personām, budžeta nefinansētām 

iestādēm     7270 2025,00 0,00 2025,00 

 

 

PASKAIDROJUMA RAKSTS 

 

Tērvetes novada pašvaldības 2020. gada 30. aprīļa saistošajiem noteikumiem                

Nr. 6  „Grozījums Tērvetes novada domes 2020. gada 27. janvāra saistošajos 

noteikumos Nr. 4 „Tērvetes novada pašvaldības budžets 2020. gadam”” 

 

 

Pamatojoties uz Tērvetes novada pašvaldības (turpmāk - Pašvaldība) budžeta izpildes 

analīzi uz 2020. gada 30. aprīli Pašvaldības 2020. gada budžeta grozījumos apkopoti sekojoši 

grozījumu priekšlikumi: 

 precizēti izdevumi pamatbudžetā atbilstoši funkcionālajām un ekonomiskajām 

kategorijām. 

 

1. Pamatbudžeta izdevumi 

 

Budžeta izdevumu daļā precizēti izdevumi un Pašvaldības finansējums pa 

funkcionālajām kategorijām un ekonomiskās klasifikācijas kodiem, kopumā izdevumus 

nepalielinot.  

 

  

Rādītāju nosaukumi 

Budžeta 

kategoriju 

kodi 

Apstiprināts 

2020. 

gadam uz 

27.01 

Grozījumi 

(+/-) 

Precizētais 

2020. gada 

budžets 

EUR EUR EUR 

II IZDEVUMI - kopā   6953838,00 0,00 6953838,00 

  01 SAC Tērvete   2186530,00 23566,00 2210096,00 

    Preces un pakalpojumi 2000 1121553,00 -160000,00 961553,00 

      Pakalpojumi   2200 409008,00 -210000,00 199008,00 

        Remontdarbi un iestāžu uzturēšanas 

pakalpojumi (izņemot kapitālo remontu)     2240 344044,00 -210000,00 134044,00 

      Budžeta iestāžu nodokļu, nodevu un 

sankciju maksājumi   2500 1000,00 50000,00 51000,00 
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        Budžeta iestāžu nodokļu un nodevu 

maksājumi     2510 1000,00 50000,00 51000,00 

    Pamatkapitāla veidošana 5000 76300,00 183566,00 259866,00 

      Pamatlīdzekļi   5200 76300,00 183566,00 259866,00 

        Pamatlīdzekļu izveidošana un nepabeigtā 

būvniecība     5240 0,00 183566,00 183566,00 

  1 Administrācija   323818,00 556,00 324374,00 

    Preces un pakalpojumi 2000 84820,00 556,00 85376,00 

      Krājumi, materiāli, energoresursi, preces, 

biroja preces un inventārs, kurus neuzskaita 

kodā 5000   2300 12100,00 556,00 12656,00 

        Izdevumi par precēm iestādes darbības 

nodrošināšanai     2310 5500,00 556,00 6056,00 

  10 Izglītības vadība   61219,00 1957,00 63176,00 

    Preces un pakalpojumi 2000 4595,00 1957,00 6552,00 

      Krājumi, materiāli, energoresursi, preces, 

biroja preces un inventārs, kurus neuzskaita 

kodā 5000   2300 2145,00 1957,00 4102,00 

        Valsts un pašvaldību aprūpē un apgādē 

esošo personu uzturēšana     2360 0,00 1957,00 1957,00 

  15 Kultūras nams   143342,00 0,00 143342,00 

    Atlīdzība 1000 80561,00 -1200,00 79361,00 

      Atalgojums   1100 63198,00 -1200,00 61998,00 

        Atalgojums fiziskajām personām uz 

tiesiskās attiecības regulējošu dokumentu 

pamata     1150 3150,00 -1200,00 1950,00 

    Preces un pakalpojumi 2000 62781,00 1200,00 63981,00 

      Pakalpojumi   2200 46699,00 -5415,00 41284,00 

        Iestādes administratīvie izdevumi un ar 

iestādes darbības nodrošināšanu     2230 37312,00 -5415,00 31897,00 

      Krājumi, materiāli, energoresursi, preces, 

biroja preces un inventārs, kurus neuzskaita 

kodā 5000   2300 15812,00 6615,00 22427,00 

        Izdevumi par precēm iestādes darbības 

nodrošināšanai     2310 15512,00 4115,00 19627,00 

        Kārtējā remonta un iestāžu uzturēšanas 

materiāli     2350 0,00 2500,00 2500,00 

  18 Sports   98917,00 0,00 98917,00 

    Preces un pakalpojumi 2000 48385,00 -5000,00 43385,00 

      Mācību, darba un dienesta komandējumi, 

darba braucieni   2100 1930,00 -700,00 1230,00 

        Ārvalstu mācību, darba un dienesta 

komandējumi, darba braucieni     2120 900,00 -700,00 200,00 

      Pakalpojumi   2200 38432,00 -4670,00 33762,00 

        Izdevumi par komunālajiem 

pakalpojumiem     2220 10780,00 -1200,00 9580,00 

        Remontdarbi un iestāžu uzturēšanas 

pakalpojumi (izņemot kapitālo remontu)     2240 12800,00 -2970,00 9830,00 

        Īre un noma     2260 2800,00 -500,00 2300,00 

      Krājumi, materiāli, energoresursi, preces, 

biroja preces un inventārs, kurus neuzskaita 

kodā 5000   2300 7905,00 -150,00 7755,00 
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        Zāles, ķimikālijas, laboratorijas preces, 

medicīniskās ierīces, medicīniskie instrumenti, 

laboratorijas dzīvnieki un to uzturēšana     2340 400,00 -150,00 250,00 

      Budžeta iestāžu nodokļu, nodevu un 

sankciju maksājumi   2500 0,00 520,00 520,00 

        Budžeta iestāžu nodokļu un nodevu 

maksājumi     2510 0,00 520,00 520,00 

    Pamatkapitāla veidošana 5000 3650,00 5000,00 8650,00 

      Pamatlīdzekļi   5200 3650,00 5000,00 8650,00 

        Zeme un būves     5210 0,00 5000,00 5000,00 

  27 Ugunsdzēs.dienests   105182,00 2020,00 107202,00 

    Pamatkapitāla veidošana 5000 63300,00 2020,00 65320,00 

      Pamatlīdzekļi   5200 63300,00 2020,00 65320,00 

        Pārējie pamatlīdzekļi     5230 0,00 2020,00 2020,00 

  28 Līdzekļi neparedz.g.   75000,00 -52866,00 22134,00 

    Preces un pakalpojumi 2000 75000,00 -52866,00 22134,00 

      Pakalpojumi   2200 75000,00 -52866,00 22134,00 

        Citi pakalpojumi     2270 75000,00 -52866,00 22134,00 

  30 Labiekārtošana   528772,00 -27400,00 501372,00 

    Preces un pakalpojumi 2000 72049,00 3000,00 75049,00 

      Budžeta iestāžu nodokļu, nodevu un 

sankciju maksājumi   2500 19331,00 3000,00 22331,00 

        Budžeta iestāžu nodokļu un nodevu 

maksājumi     2510 19331,00 3000,00 22331,00 

    Pamatkapitāla veidošana 5000 150202,00 -30400,00 119802,00 

      Pamatlīdzekļi   5200 150202,00 -30400,00 119802,00 

        Pamatlīdzekļu izveidošana un nepabeigtā 

būvniecība     5240 135202,00 -30400,00 104802,00 

  6 A. Brigaderes p-skola   167563,00 2203,00 169766,00 

    Preces un pakalpojumi 2000 74685,00 -397,00 74288,00 

      Krājumi, materiāli, energoresursi, preces, 

biroja preces un inventārs, kurus neuzskaita 

kodā 5000   2300 28160,00 -397,00 27763,00 

        Izdevumi par precēm iestādes darbības 

nodrošināšanai     2310 4110,00 600,00 4710,00 

        Valsts un pašvaldību aprūpē un apgādē 

esošo personu uzturēšana     2360 18300,00 -997,00 17303,00 

    Pamatkapitāla veidošana 5000 5630,00 2600,00 8230,00 

      Pamatlīdzekļi   5200 5630,00 2600,00 8230,00 

        Tehnoloģiskās iekārtas un mašīnas     5220 0,00 2300,00 2300,00 

        Pārējie pamatlīdzekļi     5230 5630,00 300,00 5930,00 

  7 A. Brigaderes PG Sprīdītis   196823,00 10430,00 207253,00 

    Preces un pakalpojumi 2000 71081,00 980,00 72061,00 

      Pakalpojumi   2200 22650,00 -300,00 22350,00 

        Remontdarbi un iestāžu uzturēšanas 

pakalpojumi (izņemot kapitālo remontu)     2240 8850,00 -300,00 8550,00 

      Krājumi, materiāli, energoresursi, preces, 

biroja preces un inventārs, kurus neuzskaita 

kodā 5000   2300 45781,00 1280,00 47061,00 

        Izdevumi par precēm iestādes darbības 

nodrošināšanai     2310 11474,00 1280,00 12754,00 
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    Pamatkapitāla veidošana 5000 2450,00 9450,00 11900,00 

      Pamatlīdzekļi   5200 2450,00 9450,00 11900,00 

        Zeme un būves     5210 0,00 6550,00 6550,00 

        Pārējie pamatlīdzekļi     5230 2450,00 2900,00 5350,00 

  8 Augstkalnes v-skola   305510,00 47690,00 353200,00 

    Preces un pakalpojumi 2000 124605,00 3390,00 127995,00 

      Pakalpojumi   2200 35860,00 1460,00 37320,00 

        Iestādes administratīvie izdevumi un ar 

iestādes darbības nodrošināšanu     2230 7650,00 1460,00 9110,00 

      Krājumi, materiāli, energoresursi, preces, 

biroja preces un inventārs, kurus neuzskaita 

kodā 5000   2300 76945,00 1930,00 78875,00 

        Izdevumi par precēm iestādes darbības 

nodrošināšanai     2310 12465,00 3550,00 16015,00 

        Kurināmais un enerģētiskie materiāli     2320 20000,00 -660,00 19340,00 

        Valsts un pašvaldību aprūpē un apgādē 

esošo personu uzturēšana     2360 32000,00 -960,00 31040,00 

    Pamatkapitāla veidošana 5000 10400,00 44300,00 54700,00 

      Pamatlīdzekļi   5200 10400,00 44300,00 54700,00 

        Pārējie pamatlīdzekļi     5230 5400,00 9300,00 14700,00 

        Pamatlīdzekļu izveidošana un nepabeigtā 

būvniecība     5240 0,00 35000,00 35000,00 

  9 Vēlēšanas   2500,00 -556,00 1944,00 

    Atlīdzība 1000 1657,00 239,00 1896,00 

      Atalgojums   1100 1335,00 201,00 1536,00 

        Mēnešalga     1110 1335,00 201,00 1536,00 

      Darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas 

obligātās iemaksas, pabalsti un kompensācijas   1200 322,00 38,00 360,00 

        Darba devēja valsts sociālās 

apdrošināšanas obligātās iemaksas     1210 322,00 38,00 360,00 

    Preces un pakalpojumi 2000 843,00 -795,00 48,00 

      Krājumi, materiāli, energoresursi, preces, 

biroja preces un inventārs, kurus neuzskaita 

kodā 5000   2300 843,00 -795,00 48,00 

        Izdevumi par precēm iestādes darbības 

nodrošināšanai     2310 240,00 -216,00 24,00 

        Kurināmais un enerģētiskie materiāli     2320 229,00 -205,00 24,00 

        Kārtējā remonta un iestāžu uzturēšanas 

materiāli     2350 32,00 -32,00 0,00 

        Valsts un pašvaldību aprūpē un apgādē 

esošo personu uzturēšana     2360 342,00 -342,00 0,00 

  96 Gājēju celiņš gar autoceļu Bauska- 

Dobele   348887,00 -7600,00 341287,00 

    Preces un pakalpojumi 2000 60550,00 -7600,00 52950,00 

      Budžeta iestāžu nodokļu, nodevu un 

sankciju maksājumi   2500 60550,00 -7600,00 52950,00 

        Budžeta iestāžu nodokļu un nodevu 

maksājumi     2510 60550,00 -7600,00 52950,00 

 

No struktūrvienības Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem papildu finansējums (52 866 EUR) 

novirzīts:  
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 SAC „Tērvete” lietus kanalizācijas sistēmas pārbūvei 23 566 EUR; 

 Annas Brigaderes pamatskolas PIG „Sprīdītis” gājēju celiņa pārbūvei 3850 EUR un 

izglītības procesa nodrošināšanai 6580 EUR; 

 Annas Brigaderes pamatskolai izglītības procesa nodrošināšanai 3200 EUR; 

 Augstkalnes vidusskolai izglītības procesa nodrošināšanai 13 650 EUR; 

 Pašvaldības garāžu un ugunsdzēsēju depo ēkai „Jaunzelmeņi” videonovērošanas 

kameru uzstādīšanai 2020 EUR. 

 

Izdevumu pārdale starp ekonomiskās klasifikācijas kodiem par summu 11 615 EUR veikti 

struktūrvienībās: 

 Kultūras nams - skatuves un zāles apgaismojuma atjaunošanai; 

 Sports - sporta laukuma izveidei pie dzīv.mājas Labrenči. 

Veikta izdevumu pārdale starp struktūrvienībām: 

 4600 EUR – strītbolu laukumu ierīkošanai; 

 3000 EUR – gājēju celiņa ierīkošanai „Jaunzelmeņi”; 

 35 000 EUR – Augstkalnes vidusskolas fasādes izgaismošanai un kāpņu nomaiņai. 

Uz struktūrvienību Izglītības vadība ir pārvirzīti 1957 EUR valsts budžeta līdzekļi izglītojamo 

ēdināšanai ārkārtējās situācijas periodā, no struktūrvienībām A. Brigaderes pamatskola un 

Augstkalnes vidusskola proporcionāli 1.- 4. klašu izglītojamo skaitam. 

 

Domes priekšsēdētāja                                   D. Reinika 

 


