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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 

 

25.06. 2020                                                                                                               Nr. 12 

Tērvetes novads, Zelmeņi 

Sēde sasaukta  plkst.  10.00 

Sēde atklāta plkst. 10.00  
 

       

DARBA KĀRTĪBĀ 

 

*Izpildirektora ziņojums 

*Tūrisma organizatores I. Līdumas ziņojums 

 

1. Par adreses maiņu 

2. Par nosaukuma maiņu nekustamajam īpašumam “Skuju dzirnavas”, Tērvetes pagasts, 

Tērvetes novads 

3. Par zemes nomas līguma pagarināšanu 

4. Par zemes nomas līguma pagarināšanu 

5. Par zemes nomas līguma pagarināšanu 

6. Par zemes nomas līguma pagarināšanu 

7. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu, nekustamā īpašuma „Nameji” sadalīšanu, 

nosaukuma un lietošanas mērķa piešķiršanu 

8. Par autogreidera atsavināšanu 

9. Par zemes nodošanu bezatlīdzības lietošanā 

10. Par saistošo  noteikumu  Nr. 27  “Grozījumi Tērvetes novada domes 2018. gada 31. maija 

  saistošajos noteikumos Nr. 15 “Sabiedriskās kārtības  saistošie noteikumi Tērvetes   

novadā” precizēšanu 

11. Par nekustamā īpašuma „Druķi”, Bukaišu pagasts, Tērvetes novads, otrās izsoles atzīšanu 

par nenotikušu un trešās izsoles rīkošanu 

12. Par nekustamā īpašuma „Labrenči ” 47, Tērvete,   Tērvetes pagasts, Tērvetes novads, 

atsavināšanu 

13.  Par lēmuma precizēšanu un grozīšanu 

14.  Par Tērvetes novada pašvaldības 2019. gada publiskā pārskata apstiprināšanu 

15. Par nekustamā īpašuma “Alejas pašvaldības” izsoles rezultātu apstiprināšanu 

16. Par nekustamā īpašuma “Rozes” izsoles rezultātu apstiprināšanu 

17. Par nedzīvojamo telpu nomas tiesību izsoli nekustamajā īpašumā  “Zelmeņi”,  

Tērvetes pagasts, Tērvetes novads 

 

Sēdi vada domes priekšsēdētāja  Dace Reinika  

Sēdi protokolē   Santa Hibšmane 
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Sēdē piedalās: Dace Reinika, Linda Karloviča, Ieva Krūmiņa, Dzintra Sirsone, Arvīds Bruss, 

Ainārs Miķelsons, Madara Darguža, Indriķis Vēveris, Sandris Laizāns 

 

 

Sēdē piedalās pašvaldības darbinieki: Domes izpilddirektors Māris Berlands, tūrisma 

organizatore Ilona Līduma, datortīklu administrators Aivars Narvaišs 

 

Domes priekšsēdētāja ierosina papildināt darba kārtību ar 1 papildjautājumu 

18. Par atvaļinājuma piešķiršanu 

 

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

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

novada dome NOLEMJ: 

 

Papildināt darba kārtību ar 1 papildjautājumu 

18. Par atvaļinājuma piešķiršanu 

 

 Domes priekšsēdētāja aicina balsot par darba kārtību ar 18 jautājumiem 

 

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

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

novada dome NOLEMJ: 

 

Apstiprināt darba kārtību ar 18 jautājumiem 

 

DARBA KĀRTĪBĀ 

 

*Izpildirektora ziņojums 

*Tūrisma organizatores I. Līdumas ziņojums 

 

1. Par adreses maiņu 

2. Par nosaukuma maiņu nekustamajam īpašumam “Skuju dzirnavas”, Tērvetes pagasts, 

Tērvetes novads 

3. Par zemes nomas līguma pagarināšanu 

4. Par zemes nomas līguma pagarināšanu 

5. Par zemes nomas līguma pagarināšanu 

6. Par zemes nomas līguma pagarināšanu 

7. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu, nekustamā īpašuma „Nameji” sadalīšanu, 

nosaukuma un lietošanas mērķa piešķiršanu 

8. Par autogreidera atsavināšanu 

9. Par zemes nodošanu bezatlīdzības lietošanā 

10. Par saistošo  noteikumu  Nr. 27  “Grozījumi Tērvetes novada domes 2018. gada 31. maija 

  saistošajos noteikumos Nr. 15 “Sabiedriskās kārtības  saistošie noteikumi Tērvetes   

novadā” precizēšanu 

11. Par nekustamā īpašuma „Druķi”, Bukaišu pagasts, Tērvetes novads, otrās izsoles atzīšanu 

par nenotikušu un trešās izsoles rīkošanu 

12. Par nekustamā īpašuma „Labrenči ” 47, Tērvete,   Tērvetes pagasts, Tērvetes novads, 

atsavināšanu 

13.  Par lēmuma precizēšanu un grozīšanu 

14.  Par Tērvetes novada pašvaldības 2019. gada publiskā pārskata apstiprināšanu 

15. Par nekustamā īpašuma “Alejas pašvaldības” izsoles rezultātu apstiprināšanu 

16. Par nekustamā īpašuma “Rozes” izsoles rezultātu apstiprināšanu 
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17. Par nedzīvojamo telpu nomas tiesību izsoli nekustamajā īpašumā  “Zelmeņi”,  

Tērvetes pagasts, Tērvetes novads 

      18. Par atvaļinājuma piešķiršanu 

 

 

Domes izpilddirektora Māra Berlanda  

2020. gada 25. jūnija ziņojums par pašvaldības darbu 

 

*    11. jūnijā notika divas no trim Tērvetes novada pašvaldības nekustamo īpašumu izsolēm. 

   Izsolei nekustamam īpašumam "Alejas pašvaldības", Bukaišu pagastā, sastāvoša no vienas 

zemes vienības ar platību 1,43 ha ar objekta nosacīto sākuma cenu 9 400 EUR bija reģistrējies 

viens dalībnieks, tādēļ objekts tika nosolīts par vienu soli virs sākotnēji noteiktās cenas, t.i. 9 

900 EUR. 

   Arī nekustamo īpašumu "Rozes", Bukaišu pagastā,  sastāvošu  no vienas zemes vienības ar  

platību 0,26 ha ar sākotnēji nosacīto cenu 1600 EUR  nosolīja par vienu soli virs sākotnēji 

noteiktās cenas 1700 EUR, jo pieteicies izsolei bija tikai viens dalībnieks. 

   Savukārt  atkārtoti izsolāmo nekustamo īpašumu "Druķi", Bukaišu pagastā, sastāvošu no 

vienas zemes vienības ar platību 0,727 ha un uz tās atrodošās vienas dzīvojamās mājas un 

vienas saimniecības ēkas, neizsolīja, jo izsolei nebija reģistrējies neviens dalībnieks. 

 

*  10. jūnijā noslēdzās iepirkums Nr.TND2020/9   Publisko iepirkumu likuma 9. panta kārtībā 

"SAC "Tērvete" darbinieku veselības apdrošināšana".   

 Pieteikumus iesniedza trīs apdrošināšanas kompānijas - AAS "BALTA" par 13 868,40 EUR, 

AAS "BTA Baltic Insurance Company" par 16 934,40 EUR, bet Compensa Life Viena 

Insurance Group SE Latvijas filiāle piedāvāja sniegt apdrošināšanas pakalpojumu par 17 

616,20 EUR, neieskaitot PVN. Iepirkumu komisija konstatēja, ka visām iepirkuma nolikuma 

prasībām atbilstošu saimnieciski visizdevīgāko piedāvājumu par viszemāko cenu ir iesniedzis 

iepirkuma pretendents AAS "BALTA", kam tika piešķirtas līguma slēgšanas tiesības. 

Līgums paredz SAC "Tērvete" 70 darbinieku veselības apdrošināšanu uz vienu gadu. Viena 

darbinieka apdrošināšanas polises izmaksa ir 198,12 EUR, neieskaitot PVN.  

 

*   Augstkalnes pagastā ir pabeigti pirmsskolas grupas "Zvaniņi" ēkas jumta seguma 

atjaunošanas darbi. Notiek būvniecības izpilddokumentācijas kārtošana. 

 

*  26. maijā noslēdzās iepirkums Nr.TND2020/8   Publisko iepirkumu likuma  9. panta kārtībā 

"Ūdens sūkņu piegāde".  Iepirkums tika organizēts kā atsevišķa sadaļa  SAC "Tērvete" 

ūdensvadu pārbūves projektam, kas paredz ugunsdzēsības sūkņu sistēmas piegādi 8 nedēļu 

laikā. No diviem iepirkuma pretendentiem - SIA "UPRENT" (piedāvājums 20 548 EUR) un 

SIA "Santehnikas resursi" līguma slēgšanas tiesības tika piešķirtas pretendentam  SIA 

"Santehnikas resursi" par 21 820 EUR, neieskaitot PVN, jo saskaņā ar Publisko iepirkumu 

likuma 9. panta desmitās daļas 2. punkta nosacījumiem tika konstatēts, ka pretendentam SIA 

"UPRENT" uz piedāvājumu iesniegšanas termiņa pēdējo dienu (26.05.2020) ir bijis nodokļu 

parāds, kas pārsniedz 150 EUR, tādējādi iepirkuma pretendents tika kvalificēts kā neatbilstošs 

un izslēdzams no dalības iepirkumā. 

 

*   18. jūnijā  notika 52,8 m
2
 nedzīvojamo telpu nomas izsole Tērvetes pašvaldībai piederošajā 

ēkā "Virsaiši", Augstkalnes pagastā, ar sākotnēji nosacīto nomas maksas apmēru mēnesī 38,02 

EUR, neieskaitot PVN. Izsolei bija pieteicies viens dalībnieks, tādējādi telpu nomas maksa tika 

noteikta  sākotnēji nosacītās nomas maksas apmērā. Telpas tiks iznomātas uz 10 gadiem 

komercdarbības veikšanai. 
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*  4. jūnijā trīs pretendenti - SIA "J.E.F.", SIA "TELMS", SIA "Elektromontāžas serviss" tika 

uzaicināti piedalīties cenu aptaujā "Ielu apgaismojuma rekonstrukcijas būvprojekta izstrāde 550 

m garā posmā gar autoceļiem V1056 "Svēte-Augstkalne" un Au-1 "Šalkas-Lapsas-Klinti-

Stūri", Augstkalnes pagasts, Tērvetes novads saskaņā ar projektēšanas uzdevumu". 

Līdz 11. jūnijam tika saņemti visu trīs pretendentu piedāvājumi- SIA"J.E.F." par 3450,00 EUR, 

SIA"TELMS" par 4500,00 EUR, bet SIA "Elektromontāžas serviss" par 4500,00 EUR, 

neieskaitot PVN. Sekojoši ir sagatavots un nosūtīts parakstīšanai līgums par tehniskā projekta 

izstrādi ar lētākā piedāvājuma iesniedzēju SIA"J.E.F.". 

 

*  17. jūnijā tika rīkota  cenu aptauja "Sadzīves kanalizācijas izplūdes pārbūve objektā 

"Jaunzelmeņi', Zelmeņi, Tērvetes pagasts, Tērvetes novads saskaņā ar darba uzdevumu". 

Izsūtīti uzaicinājumi piedalīties cenu aptaujā trim pretendentiem: SIA "Ekostandarts 

tehnoloģijas", SIA "AJOR" un SIA "ŪKS Tīkli". Piedāvājumu iesniegšanas termiņš 25. jūnijs. 

  Darba uzdevums paredz izstrādāt tehnisko projektu un divu mēnešu laikā veikt ārējo 

kanalizācijas tīklu pārbūvi objektā.  

 

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

Jūnijā komisijā saņemts un izskatīts 1 iesniegums: 

 komisija atteica iznomāt pašvaldībai piederošu dzīvokli, jo tiks ierosināta dzīvokļa 

atsavināšana, to pārdodot izsolē. 

 

 

Tūrisma organizatores Ilonas Līdumas ziņojums par 2019. gada darbu 
 

Darbs tūrisma jomā 2019. gadā tika veikts atbilstoši Tērvetes novada Tūrisma attīstības 

stratēģijā  2017. – 2020. gadam plānotajam.  

Lielākais tūrisma objekts novadā ir LVM dabas parks Tērvetē. Tā attīstība ir noritējusi 

plānveidīgi un ar būtisku tūristu skaita pieaugumu. Pozitīvus rezultātus devusi sadarbība ar 

pašvaldību, metodiski un pārdomāti ticis strādāts pie dabas parka un Tērvetes novada kopējā 

tēla reklāmas uzlabošanas. 2019. gadā atjaunots tūrisma buklets “Ceļojums pa Tērvetes 

novadu” latviešu, krievu un lietuviešu valodā,  Tērvetes novads tika pārstāvēts tūrisma 

gadatirgū “Balttour 2019”.  

2019. gadā novadā apmeklētājiem tika piedāvāti 27 tūrisma  objekti, vienpadsmit nakšņošanas 

vietas ar aptuveno 280 kopējo gultas vietu skaitu, 2019. gada jaunums ir namiņš koku galotnēs 

“Glamping Tervete”, kurš ieguvis ļoti lielu popularitāti. Īpašumā ir uzcelts arī šķūnis nelielu 

pasākumu rīkošanai.  

Viesnīca,  restorāns “Zoltners” tika rekonstruēta  klēts ēka,  vienlaicīgi nodrošinot līdz 

pat 70 viesu izmitināšanu, savukārt Pasākumu šķūnī ir iespēja organizēt korporatīvus un  

kultūras pasākumus līdz pat 100 personām. 

2019. gadā īpašu atdzimšanu un paplašināšanos piedzīvoja LVM dabas parka Tērvetē 

tematiskā daļa – Rūķīšu mežs, kuru veido Rūķu ciems un pilsēta Čiekure. Tika atjaunotas 

guļbaļķu mājiņas, savukārt pilsētā – pievienojās divi jauni kvartāli – Pinēju un Dziednieku,  

šobrīd te var aplūkot jau 40 koka namiņus. 2019. gada maijā LVM dabas parka Tērvetē jaunajā 

tematiskajā daļā “Kurbada zeme”  tika atklāts Tērvetes velo parks. Latvijas – Lietuvas 

pārrobežu projekta ietvaros Velo trasē tika izvietoti desmit izglītojoši stendi, kas atspoguļo 

informāciju par meža dzīvi, tā kopšanu un attīstību. Taka brīvi pieejama gan Tērvetes 

iedzīvotājiem, gan viesiem. 

Tērvetes kultūrvēsturiskajā centrā realizēta ilgi lolotā iecere. Tērvetes pilskalnā, ko 

apsaimnieko novada pašvaldība, ir uzbūvētas kāpnes.  

        Tūristu skaits ar katru gadu palielinās, lielāko Tērvetes novada atpazīstamību garantē tieši 

LVM dabas parks Tērvetē un tā darbība Latvijas tūrisma kontekstā. Pirms sešiem gadiem dabas 
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parkā tika sveikts gada 100 tūkstošais apmeklētājs, nu sasniegta nākamā virsotne – apmeklētāju 

skaits 2019. gadā sasniedza 159 tūkstošus. 

Tērvetes tūrisma informācijas centrs 2019. gadā apkalpoja aptuveni 7300 interesentus 

gan klātienē, gan atbildot uz telefona zvaniem. Informācijas centrs veica regulāru sadarbību ar 

tūrisma reģionālajām organizācijām - Zemgales Plānošanas reģionu, Zemgales tūrisma 

asociāciju un Dobeles, Auces, Jelgavas, Bauskas TIC,  veidojot kopējas tūrisma mārketinga 

aktivitātes.  organizējot žurnālistu vizītes, tūrisma uzņēmēju pieredzes apmaiņas braucienus. 

Tērvetes TIC pastāvīgi aktualizēja Tērvetes novada mājas lapu, ievietojot tūrisma jaunumus un 

pasākumus, kā arī aktīvi izmantoja plašsaziņas līdzekļus  tūrisma piedāvājuma popularizēšanai. 

 

 

1. paragrāfs 

Par adreses maiņu 

D. Reinika 

 

     Atklāti vārdiski balsojot: PAR – 9 (D. Reinika, L. Karloviča, I. Krūmiņa, Dz. Sirsone, A. 

Bruss, A. Miķelsons, M. Darguža, I. Vēveris, S. Laizāns), PRET – nav, ATTURAS – nav, 

Tērvetes novada dome NOLEMJ: 

 

     Pieņemt lēmumu Nr. 93 “Par adreses maiņu” 

 

 

2. paragrāfs 

Par nosaukuma maiņu nekustamajam īpašumam “Skuju dzirnavas”, Tērvetes pagasts, 

Tērvetes novads  
D. Reinika 

 

     Atklāti vārdiski balsojot: PAR – 9 (D. Reinika, L. Karloviča, I. Krūmiņa, Dz. Sirsone, A. 

Bruss, A. Miķelsons, M. Darguža, I. Vēveris, S. Laizāns), PRET – nav, ATTURAS – nav, 

Tērvetes novada dome NOLEMJ: 

 

     Pieņemt lēmumu Nr. 94 “Par nosaukuma maiņu nekustamajam īpašumam “Skuju dzirnavas”, 

Tērvetes pagasts, Tērvetes novads” 

 

 

3. paragrāfs 

Par zemes nomas līguma pagarināšanu 

D. Reinika 

 

     Atklāti vārdiski balsojot: PAR – 9 (D. Reinika, L. Karloviča, I. Krūmiņa, Dz. Sirsone, A. 

Bruss, A. Miķelsons, M. Darguža, I. Vēveris, S. Laizāns), PRET – nav, ATTURAS – nav, 

Tērvetes novada dome NOLEMJ: 

 

     Pieņemt lēmumu Nr. 95 “Par zemes nomas līguma pagarināšanu” 
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4. paragrāfs 

Par zemes nomas līguma pagarināšanu 

D. Reinika 

 

     Atklāti vārdiski balsojot: PAR – 9 (D. Reinika, L. Karloviča, I. Krūmiņa, Dz. Sirsone, A. 

Bruss, A. Miķelsons, M. Darguža, I. Vēveris, S. Laizāns), PRET – nav, ATTURAS – nav, 

Tērvetes novada dome NOLEMJ: 

 

     Pieņemt lēmumu Nr. 96 “Par zemes nomas līguma pagarināšanu” 

 

 

5. paragrāfs 

Par zemes nomas līguma pagarināšanu 

D. Reinika 

 

     Atklāti vārdiski balsojot: PAR – 9 (D. Reinika, L. Karloviča, I. Krūmiņa, Dz. Sirsone, A. 

Bruss, A. Miķelsons, M. Darguža, I. Vēveris, S. Laizāns), PRET – nav, ATTURAS – nav, 

Tērvetes novada dome NOLEMJ: 

 

     Pieņemt lēmumu Nr. 97 “Par zemes nomas līguma pagarināšanu” 

 

 

6. paragrāfs 

Par zemes nomas līguma pagarināšanu 

D. Reinika 

 

     Atklāti vārdiski balsojot: PAR – 9 (D. Reinika, L. Karloviča, I. Krūmiņa, Dz. Sirsone, A. 

Bruss, A. Miķelsons, M. Darguža, I. Vēveris, S. Laizāns), PRET – nav, ATTURAS – nav, 

Tērvetes novada dome NOLEMJ: 

 

     Pieņemt lēmumu Nr. 98 “Par zemes nomas līguma pagarināšanu” 

 

 

7. paragrāfs 

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

nosaukuma un lietošanas mērķa piešķiršanu 

D. Reinika 

 

     Atklāti vārdiski balsojot: PAR – 9 (D. Reinika, L. Karloviča, I. Krūmiņa, Dz. Sirsone, A. 

Bruss, A. Miķelsons, M. Darguža, I. Vēveris, S. Laizāns), PRET – nav, ATTURAS – nav, 

Tērvetes novada dome NOLEMJ: 

 

     Pieņemt lēmumu Nr. 99 “Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu, nekustamā īpašuma 

“Nameji” sadalīšanu, nosaukuma un lietošanas mērķa piešķiršanu” 

 

 

8. paragrāfs 

Par autogreidera atsavināšanu 

D. Reinika 

 

    Tērvetes novada dome, izskatot Tērvetes novada domes Finanšu komitejas iesniegto 

lēmuma projektu ar ierosinājumu atsavināt Tērvetes novada pašvaldībai piederošo kustamo 
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mantu – autogreideri DZ 180A, valsts reģistrācijas numurs T8705LB, ņemot vērā tādus faktiskos 

apstākļus, ka: 

1) Tērvetes novada pašvaldībai savu pastāvīgo funkciju veikšanai nav nepieciešams šis 

autogreideris; 

2)  Autogreideris faktiski jau vairāk nekā vienu gadu netiek izmantots; 

3) autogreidera atlikusī bilances vērtība pēc grāmatvedības uzskaites datiem ir mazāka par 

700 EUR (bez vērtības); 

4)  autogreidera faktiskā tirgus vērtība, atbilstoši 2020. gada 28. maijā sastādītajam 

Ekspertīzes atzinumam, ko sastādījis sauszemes transportlīdzekļu tehniskais eksperts Aivars 

Rokjānis, sertifikāts Nr. 14, ir noteikta 8260 EUR apmērā, neskaitot PVN, pamatojoties uz 

Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 6. panta otro daļu, kas nosaka, ka atļauju 

atsavināt atvasinātas publiskas personas kustamo mantu dod attiecīgās atvasinātās publiskās 

personas lēmējinstitūcija vai tās noteikta institūcija; 9. panta trešo daļu, kas nosaka, ka kustamās 

mantas atsavināšanu organizē publiska persona, tās iestāde vai kapitālsabiedrība, kuras 

valdījumā vai turējumā atrodas attiecīgā manta 37. panta pirmās daļas 1. punktu, kas nosaka, ka 

pārdot publiskas personas mantu par brīvu cenu var, ja kustamās mantas atlikusī bilances vērtība 

pēc grāmatvedības uzskaites datiem ir mazāka par 700 EUR (šajā gadījumā pārdošanas cena 

nedrīkst būt mazāka par atlikušo vērtību), 37. panta otro daļu, kas nosaka, ka sludinājums par 

publiskas personas mantas pārdošanu publicējams institūcijas, kas organizē nekustamā īpašuma 

atsavināšanu mājaslapā internetā un attiecīgās pašvaldības teritorijā izdotajā vietējā laikrakstā, ja 

tāds ir, un likuma „Par pašvaldībām” 21. pantu, ievērojot Finanšu komitejas 2020. gada 18. 

jūnija lēmumu, atklāti vārdiski balsojot: PAR -  9 (D. Reinika, L. Karloviča, I. Krūmiņa, Dz. 

Sirsone, A. Bruss, A. Miķelsons, M. Darguža, I. Vēveris, S. Laizāns), PRET - nav, ATTURAS - 

nav, Tērvetes novada dome NOLEMJ: 

 

     Pārdot par brīvu cenu Tērvetes novada pašvaldībai piederošo autogreideri DZ 180A, valsts 

reģistrācijas numurs T8705LB, nosakot tā nosacīto pārdošanas cenu 9994,60 EUR apmērā, tai 

skaitā PVN, un ievietojot sludinājumu par tā atsavināšanu vismaz Tērvetes novada pašvaldības 

tīmekļa vietnē www.tervetesnovads.lv un laikrakstā “Zemgale”. 

 

 

 

9. paragrāfs 

Par zemes nodošanu bezatlīdzības lietošanā 

D. Reinika 

 

Tērvetes novada dome ir izskatījusi izpilddirektora Māra Berlanda ierosinājumu lūgt VAS 

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

autoceļu V1056 Svēte - Augstkalne zemes nodalījuma joslā ceļa posmā 34,828 km – 35,036 

km sakarā ar to, ka šajā ceļa posmā ir paredzēts izbūvēt ielu apgaismojumu. 

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, Tērvetes novada dome 

plāno 2020. gadā izbūvēt ielu apgaismojumu Augstkalnes ciemā, tai skaitā arī gar valsts 

autoceļu V1056 Svēte - Augstkalne zemes nodalījuma joslā ceļa posmā 34,828 km – 35,036 

km, zemesgabala /kadastra apzīmējums/. 

Norādītais zemes gabals ar /kadastra apzīmējums/ atrodas VAS ”Latvijas Valsts ceļi” 

valdījumā. 

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

par norādītā zemes gabala daļas, kas nepieciešama ielu apgaismojuma izbūvei, nomu vai 

bezatlīdzības lietošanu. 

http://www.tervetesnovads.lv/
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     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, Finanšu komitejas  2020. gada 18. jūnija lēmumu, Tērvetes 

novada dome, atklāti vārdiski balsojot:  PAR - 9 (D. Reinika, L. Karloviča, I. Krūmiņa, Dz. 

Sirsone, A. Bruss, A. Miķelsons, M. Darguža, I. Vēveris, S. Laizāns), PRET – nav, ATTURAS 

- nav,  NOLEMJ: 

 

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

zemes gabala daļu gar valsts autoceļu V1056 Svēte - Augstkalne zemes nodalījuma joslā ceļa 

posmā 34,828 km – 35,036 km, zemesgabala /kadastra apzīmējums/. 

2. Uzdot domes priekšsēdētājai Dacei Reinikai noslēgt attiecīgu līgumu. 

3. Līguma darbības laikā nodrošināt bezatlīdzības lietošanā nodotā valsts autoceļa 

nodalījuma joslas uzturēšanu par Tērvetes novada pašvaldības līdzekļiem. 

 

 

 

 

10. paragrāfs 

Par saistošo  noteikumu  Nr. 27  “Grozījumi Tērvetes novada domes 2018. gada 31. maija 

saistošajos noteikumos Nr. 15 “Sabiedriskās kārtības  saistošie noteikumi Tērvetes 

novadā”” precizēšanu 

                                                                 D. Reinika 

   

      Ievērojot Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas 2020. gada 9. jūnija    

atzinumā Nr. 1-18/5189  “Par saistošajiem noteikumiem” norādīto, saskaņā ar  likuma „Par 

pašvaldībām” 21. pantu,  2020. gada 18. jūnija Finanšu  komitejas lēmumu,  Tērvetes novada 

dome, atklāti vārdiski balsojot: PAR - 9 (D. Reinika, L. Karloviča, I. Krūmiņa, Dz. Sirsone, A. 

Bruss, A. Miķelsons, M. Darguža, I. Vēveris, S. Laizāns), PRET - nav, ATTURAS - nav, 

NOLEMJ:  

     

     1. Izdarīt Tērvetes novada domes saistošajos noteikumos  Nr. 27 “Grozījumi Tērvetes 

novada domes  2018. gada 31.maija saistošajos noteikumos Nr. 15  “Sabiedriskās kārtības  

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

precizējumus:   

        1.1. Izteikt saistošo noteikumu 1.1. apakšpunktu šādā redakcijā: 

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

“12. Par noteikumu 4., 8., 9. un 11. punktā noteikto prasību neievērošanu piemēro 

brīdinājumu vai naudas sodu līdz 20 naudas soda vienībām.”.  

 

        1.2. Izteikt saistošo noteikumu 1.2. apakšpunktu šādā redakcijā: 

“1.2. Izteikt saistošo noteikumu 13. punktu šādā redakcijā: 

“13. Par noteikumu 3., 5., 6., 7., un 10. punktā noteikto prasību neievērošanu piemēro 

brīdinājumu vai naudas sodu līdz 30 naudas soda vienībām.”.  

 

        1.3. Izteikt saistošo noteikumu 1.3. apakšpunktu šādā redakcijā: 

“1.3. Izteikt saistošo noteikumu 14. punktu šādā redakcijā: 



9 

 

“14. Administratīvā pārkāpuma procesu par noteikumu  3., 4., 5., 6., 7., 8., 9., 10. un 11. 

punktā   noteikto prasību neievērošanu līdz administratīvā pārkāpuma lietas izskatīšanai veic 

Tērvetes novada pašvaldības policija. Administratīvā pārkāpuma lietu izskata Tērvetes novada 

domes Administratīvā komisija.”. 

 

        1.4. Svītrot saistošo noteikumu 1.4., 1.5. un 1.6. apakšpunktu. 

 

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

 

     3. Saistošos noteikumus   triju darba dienu laikā pēc to parakstīšanas nosūtīt Vides 

aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai.  

 

     4.  Saistošo noteikumu pilnu tekstu:  

         4.1. publicēt oficiālajā  izdevumā „Latvijas vēstnesis”;  

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

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

 

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

 

 

 

11. paragrāfs 

Par nekustamā īpašuma „Druķi”, Bukaišu pagasts, Tērvetes novads, otrās izsoles atzīšanu 

par nenotikušu un trešās izsoles rīkošanu 

D. Reinika 

 

 

     Atklāti vārdiski balsojot: PAR – 9 (D. Reinika, L. Karloviča, I. Krūmiņa, Dz. Sirsone, A. 

Bruss, A. Miķelsons, M. Darguža, I. Vēveris, S. Laizāns), PRET – nav, ATTURAS – nav, 

Tērvetes novada dome NOLEMJ: 

 

     Pieņemt lēmumu Nr. 100 “Par nekustamā īpašuma “Druķi”, Bukaišu pagasts, Tērvetes 

novads, otrās izsoles atzīšanu par nenotikušu un trešās izsoles rīkošanu” 

 

 

 

 

12. paragrāfs 

Par nekustamā īpašuma „Labrenči ” - 47, Tērvete, Tērvetes pagasts,  

Tērvetes novads, atsavināšanu 

D. Reinika 

 

     Atklāti vārdiski balsojot: PAR – 9 (D. Reinika, L. Karloviča, I. Krūmiņa, Dz. Sirsone, A. 

Bruss, A. Miķelsons, M. Darguža, I. Vēveris, S. Laizāns), PRET – nav, ATTURAS – nav, 

Tērvetes novada dome NOLEMJ: 

 

     Pieņemt lēmumu Nr. 101 “Par nekustamā īpašuma “Labrenči” – 47, Tērvete, Tērvetes 

pagasts, Tērvetes novads, atsavināšanu” 
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13. paragrāfs 

Par lēmuma precizēšanu un grozīšanu 

D. Reinika 

 

     Atklāti vārdiski balsojot: PAR – 9 (D. Reinika, L. Karloviča, I. Krūmiņa, Dz. Sirsone, A. 

Bruss, A. Miķelsons, M. Darguža, I. Vēveris, S. Laizāns), PRET – nav, ATTURAS – nav, 

Tērvetes novada dome NOLEMJ: 

 

     Pieņemt lēmumu Nr. 102 “Par lēmuma precizēšanu un grozīšanu” 

 

 

 

 

14. paragrāfs 

Par Tērvetes novada pašvaldības 2019. gada publiskā pārskata apstiprināšanu 

D. Reinika 

 

     Tērvetes novada dome ir izskatījusi iesniegto lēmuma projektu  par Tērvetes novada 

pašvaldības publiskā pārskata par 2019. gadu apstiprināšanu.   

     Pamatojoties uz Likuma par budžetu un finanšu vadību 14. panta 3. daļu, likuma „Par 

pašvaldībām” 21. panta 1. daļas 2. punktu, 69. panta 7. punktu un 72. pantu, LR MK 2010. 

gada 5. maija noteikumiem Nr. 413 „Noteikumi par gada publiskajiem pārskatiem”, ievērojot 

2020. gada 18. jūnija Finanšu komitejas lēmumu, Tērvertes novada dome, atklāti vārdiski 

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

M. Darguža, I. Vēveris, S. Laizāns), PRET – nav, ATTURAS – nav, NOLEMJ: 

 

   Apstiprināt Tērvetes novada pašvaldības publisko pārskatu par 2019. gadu (lēmuma 

pielikumā) 

 

 

 

 

15. paragrāfs 

Par nekustamā īpašuma “Alejas pašvaldības” 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 “Alejas 

pašvaldības”, Bukaišu pagasts, Tērvetes novads, /kadastra numurs/, atsavināšanu un konstatējot, 

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

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

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

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

daļas 17. un 27. punktu, ievērojot Finanšu komitejas 2020. gada 18. jūnija lēmumu, Tērvetes 

novada dome, atklāti vārdiski balsojot: PAR -  9 (D. Reinika, L. Karloviča, I. Krūmiņa, Dz. 

Sirsone, A. Bruss, A. Miķelsons, M. Darguža, I. Vēveris, S. Laizāns), PRET  - nav, ATTURAS - 

nav, NOLEMJ: 

 

  Apstiprināt 2020. gada 11. jūnijā notikušās izsoles protokolu un Tērvetes novada pašvaldībai 

piederošā nekustamā īpašuma “Alejas pašvaldības”, Bukaišu pagasts, Tērvetes novads, izsoles 

rezultātu – atsavināt Tērvetes novada pašvaldībai piederošo nekustamo īpašumu “Alejas 

pašvaldības”, Bukaišu pagasts, Tērvetes novads, /kadastra numurs/, mantas nosolītājam Dobeles 
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rajona Bukaišu pagasta zemnieku saimniecībai /Nosaukums/, /reģistrācijas numurs/, par tās 

nosolīto un samaksāto pirkuma maksu 9900,00 EUR (deviņi tūkstoši deviņi simti eiro 00 centi). 

 

 

 

 

16. paragrāfs 

Par nekustamā īpašuma “Rozes” 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 “Rozes”, 

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

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

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

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

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

un 27. punktu, ievērojot Finanšu komitejas 2020. gada 18. jūnija lēmumu,Tērvetes novada dome, 

atklāti vārdiski balsojot: PAR -  9 (D. Reinika, L. Karloviča, I. Krūmiņa, Dz. Sirsone, A. Bruss, 

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

 

  Apstiprināt 2020. gada 11. jūnijā notikušās izsoles protokolu un Tērvetes novada pašvaldībai 

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

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

Tērvetes novads, /kadastra numurs/, mantas nosolītājam Dobeles rajona Bukaišu pagasta 

zemnieku saimniecībai /Nosaukums/, /reģistrācijas numurs/, par tās nosolīto un samaksāto 

pirkuma maksu 1700,00 EUR (viens tūkstotis septiņi simti eiro 00 centi). 

 

 

 
                                                              

 

17. paragrāfs 

Par nedzīvojamo telpu nomas tiesību izsoli nekustamajā īpašumā  “Zelmeņi”,  

Tērvetes pagasts, Tērvetes novads 

D. Reinika 

 

Tērvetes novada dome, izskatot sagatavoto lēmuma projektu ar ierosinājumu nodot 

iznomāšanai telpas ēkā “Zelmeņi”, Zelmeņi, Tērvetes pagasts, Tērvetes novads, konstatēja:  

Tērvetes novada pašvaldībai piederošās telpas ēkā “Zelmeņi”, Tērvetes pagasts, Tērvetes 

novads, Tērvetes novads, kadastra apzīmējums  4688 005 0220 001, 83,4  m
2
 platībā, netiek 

izmantotas un nav nepieciešamas Tērvetes novada pašvaldībai tās patstāvīgo funkciju izpildei, 

kamdēļ tās ir nododama nomā.  

Ministru kabineta 2018. gada 20. februāra noteikumu Nr. 97 „Publiskas personas mantas 

iznomāšanas noteikumi” (turpmāk tekstā – Noteikumi) 12. punkts nosaka, ka lēmumu par 

nomas objekta nodošanu iznomāšanai pieņem iznomātājs. 

Noteikumu 23. punkts nosaka, ka nomnieku noskaidro rakstiskā vai mutiskā izsolē, bet 

Noteikumu 24. punkts nosaka, ka nomas objekta iznomātājs pieņem lēmumu par piemērojamo 

izsoles veidu. 

Ievērojot minēto, telpu nomnieks ir noskaidrojams izsolē, Tērvetes novada domei pieņemot 

lēmumu par piemērojamo izsoles veidu.  
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Noteikumu 34. punkts nosaka, ka izsoli organizē iznomātāja izveidota komisija, kurā ir ne 

mazāk kā trīs locekļi. Komisiju izveido uz noteiktu laikposmu vai kā pastāvīgi funkcionējošu 

institūciju. Iznomātājs komisijas sastāvā iekļauj iznomātāja vai tā padotībā esošu iestāžu 

pārstāvjus. Komisijas darbu vada iznomātāja iecelts komisijas priekšsēdētājs. 

Ievērojot minēto, izsoles organizēšanai ir izveidojama izsoles komisija ne mazāk kā trīs 

locekļu sastāvā un ieceļams komisijas priekšsēdētājs. 

Saskaņā ar Noteikumu 79. punktu un 3. nodaļu, nosacītās nomas maksas apmērs ir aprēķināts 

45,00 EUR  apmērā mēnesī (neieskaitot PVN).  
Ievērojot norādīto un papildus pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21. panta pirmās 

daļas 27. punktu, Finanšu komitejas 2020. gada 18. jūnija  lēmumu, Tērvetes novada dome, 

atklāti vārdiski balsojot: PAR - 9 (D. Reinika, L. Karloviča, I. Krūmiņa, Dz. Sirsone, A. Bruss, 

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

 

    1. Nodot nomā, rīkojot mutisku izsoli, Tērvetes novada pašvaldībai piederošo ēkas daļu 

“Zelmeņi”, Tērvetes pagasts, Tērvetes novads, kadastra apzīmējums 4688 005 0220 001, 83,4  

m2. 

    2. Apstiprināt 1. punktā norādītā izsoles objekta izsoles sākumcenu 45,00   EUR  mēnesī, 

neieskaitot PVN.  

    3. Noteikt telpu iznomāšanas mērķi – komercdarbība. Objekts tiek iznomāts bez tiesībām to 

nodot apakšnomā.  

    4. Apstiprināt objekta izsoles komisiju šādā sastāvā: 

        4.1. Komisijas priekšsēdētājs – Tērvetes novada pašvaldības izpilddirektors Māris 

Berlands; 

          4.2.  Komisijas locekļi -  

            Tērvetes novada pašvaldības jurists Ivars Gorskis, 

                    Tērvetes novada domes ekonomiste Sandra Latiša.  

     5. Uzdot izsoles komisijai organizēt objekta nomas tiesību izsoli.  

     6. Apstiprināt objekta Nomas līguma projektu (2. pielikums).  

     7. Apstiprināt objekta izsoles noteikumus (3. pielikums).  

     8. Apstiprināt publicējamo informāciju Tērvetes novada domes tīmekļa vietnē (4. 

pielikums). 
 

 

 

 

 

18. paragrāfs 

Par atvaļinājuma piešķiršanu 
D. Reinika 

 

     Tērvetes novada dome ir izskatījusi domes priekšsēdētājas Daces Reinikas iesniegumu par 

atvaļinājuma piešķiršanu.  

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

149. pantu, Tērvetes novada pašvaldības 2013. gada 28. marta nolikumu ”Tērvetes novada 

domes un to izveidoto iestāžu amatpersonu un darbinieku atlīdzības nolikums”, Tērvetes novada 

dome,  atklāti vārdiski balsojot: PAR – 8 (L. Karloviča, I. Krūmiņa, Dz. Sirsone, A. Bruss, A. 

Miķelsons, M. Darguža, I. Vēveris, S. Laizāns), PRET – nav, ATTURAS – nav,                                              

Dacei Reinikai saskaņā ar likumu „Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā” 

balsošanā nepiedaloties, NOLEMJ: 
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    Piešķirt Tērvetes novada domes priekšsēdētājai Dacei Reinikai apmaksātu atvaļinājumu no       

2020. gada 29. jūnija    līdz 2020. gada 12. jūlijam  (divas kalendārās nedēļas).   

 

 

 

 

Sēdi slēdz plkst. 10.50 

Nākamā sēde 2020. gada 30. jūlijā 

 

 

Domes priekšsēdētāja                                                                               D. Reinika 

 

 

Protokola parakstīšanas datums 26.06.2020 

 

 

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 25. jūnijā                                                                                     Nr. 93 

                                                                                                          (protokols Nr. 12, 1. §) 

 

 

Par adreses maiņu 

                

      Tērvetes novada dome, izskatot Tautsaimniecības un attīstības komitejas iesniegto 

lēmuma projektu par adreses maiņu nekustamajam īpašumam „Dzirnupes”, Tērvetes pagasts, 

Tērvetes novads, konstatēja: 

     Tērvetes novada domē ir saņemts /Vārds Uzvārds/ iesniegums par adreses maiņu 

nekustamajam īpašumam „Dzirnupes”, Tērvetes pagasts, Tērvetes novads, lūdzot mainīt norādītā 

īpašuma sastāvā esošai zemes vienībai ar /kadastra apzīmējums/  un uz tās atrodošām ēkām 

adresi uz „Skuju dzirnavas”, Tērvetes pagasts, Tērvetes novads. 

Nekustamais īpašums „Dzirnupes”, Tērvetes pagasts, Tērvetes novads, /kadastra numurs/, ir 

reģistrēts Tērvetes pagasta /zemesgrāmatas nodalījuma numurs/, pieder /Vārds Uzvārds/ un 

sastāv no apbūvei paredzētas zemes vienības 17,27 ha kopplatībā, /kadastra apzīmējums/, un uz 

tā atrodošām, funkcionāli saistītām ēkām ar /kadastra apzīmējums/, /kadastra apzīmējums/, 

/kadastra apzīmējums/un /kadastra apzīmējums/.  

Saskaņā ar Ministru kabineta 2015. gada 8. decembra noteikumu Nr. 698 „Adresācijas 

noteikumi” (turpmāk tekstā - Noteikumi) 2.8. un 2.9. apakšpunktu nosacījumiem, zemes vienība 

„Dzirnupes”, Tērvetes pagasts, Tērvetes novads, un uz tās atrodošās ēkas ir atzīstamas par 

adresācijas objektu, kam piešķirama adrese. 

Nekustamais īpašums „Dzirnupes”, Tērvetes pagasts, Tērvetes novads, atrodas ārpus ciemu 

teritorijām, kamdēļ, saskaņā ar Noteikumu 15. punkta nosacījumiem, tam ir piešķirams 

nosaukums, neizmantojot ciparus. 

   Tērvetes pagasta teritorijā neeksistē nekustamais īpašums ar adresi „Skuju dzirnavas”. 

Ņemot vērā norādītos lietas faktiskos apstākļus, pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 

21. pantu, Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likumu un Ministru kabineta 2015. gada 

8. decembra noteikumiem Nr. 698 „Adresācijas noteikumi”, ievērojot Tautsaimniecības un 

attīstības komitejas 2020. gada 18. jūnija lēmumu, Tērvetes novada dome, atklāti, vārdiski 

balsojot: PAR - 9 (D. Reinika, L. Karloviča, I. Krūmiņa, Dz. Sirsone, A. Bruss, A. Miķelsons, 

M. Darguža, I. Vēveris, S. Laizāns), PRET - nav, ATTURAS - nav, NOLEMJ: 

 

     1. Mainīt apbūvētajai zemes vienībai „Dzirnupes”, Tērvetes pagasts, Tērvetes novads, 

/kadastra apzīmējums/, un uz tās atrodošajām ēkām „Dzirnupes”, Tērvetes pagasts, Tērvetes 
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novads, /kadastra apzīmējums/, /kadastra apzīmējums/, /kadastra apzīmējums/ un /kadastra 

apzīmējums/, adresi „Dzirnupes”, Tērvetes pagasts, Tērvetes novads /adresācijas objekta kods 

adrešu klasifikatorā/ uz adresi “Skuju dzirnavas”, Tērvetes pagasts, Tērvetes novads. 

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

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

 

 

Domes priekšsēdētāja                                                                                            D. Reinika 
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LATVIJAS REPUBLIKA 
TĒRVETES NOVADA DOME 

Reģ.Nr.90001465562 

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

e-pasts: tervetesnd@tervetesnd.lv 
 

 

TĒRVETES NOVADA TĒRVETES PAGASTĀ 

 

LĒMUMS 
 

 

2020. gada 25. jūnijā                                                                                     Nr. 94 

                                                                                                          (protokols Nr. 12, 2. §) 

 

 

Par nosaukuma maiņu nekustamajam īpašumam “Skuju dzirnavas”, Tērvetes pagasts, 

Tērvetes novads  
        

Tērvetes novada dome, izskatot Tautsaimniecības un attīstības komitejas iesniegto lēmuma 

projektu par nosaukuma maiņu nekustamajam īpašumam “Skuju dzirnavas”, Tērvetes pagasts, 

Tērvetes novads, /kadastra numurs/, sastāvošam no vienas neapbūvētas zemes vienības 6,4 ha 

platībā, reģistrēts Tērvetes pagasta /zemesgrāmatas nodalījuma numurs/, un konstatējot ka šī 

nekustamā īpašuma īpašnieks /Vārds Uzvārds/, kura īpašuma tiesības ir reģistrētas 

zemesgrāmatā, ir iesniedzis Tērvetes novada domē iesniegumu ar attiecīgu lūgumu mainīt 

nekustamajam īpašumam “Skuju dzirnavas”, Tērvetes pagasts, Tērvetes novads, nosaukumu uz 

“Dzirnlejas”, Tērvetes pagasts, Tērvetes novads, un šāds nosaukums nekustamajiem īpašumiem 

Tērvetes pagastā nav piešķirts, pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21. pantu un 

Nekustamā īpašuma valsts kadastra likuma 1. panta 14. punktu, ievērojot Tautsaimniecības un 

attīstības komitejas  2020. gada 18. jūnija lēmumu, atklāti vārdiski balsojot: PAR - 9 (D. Reinika, L. 

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

PRET - nav, ATTURAS - nav, NOLEMJ: 

 

     1. Mainīt nosaukumu nekustamajam īpašumam “Skuju dzirnavas”, Tērvetes pagasts, Tērvetes 

novads, /kadastra numurs/, no “Skuju dzirnavas”, Tērvetes pagasts, Tērvetes novads, uz 

“Dzirnlejas”, Tērvetes pagasts, Tērvetes novads. 

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

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

 

 

Domes priekšsēdētāja                                                                                   D. Reinika 
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LATVIJAS REPUBLIKA 
TĒRVETES NOVADA DOME 

Reģ.Nr.90001465562 

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

e-pasts: tervetesnd@tervetesnd.lv 
 

 

TĒRVETES NOVADA TĒRVETES PAGASTĀ 

 

LĒMUMS 
 

 

2020. gada 25. jūnijā                                                                                     Nr. 95 

                                                                                                          (protokols Nr. 12, 3. §) 

 

 

Par zemes nomas līguma pagarināšanu 

        

 

Tērvetes novada dome, izskatot /Vārds Uzvārds/, /personas kods/, 2020. gada 01. jūnija 

iesniegumu par zemes nomas līguma pagarināšanu uz iznomāto neapbūvēto, lauksaimniecībā 

izmantojamo zemes īpašumu “Pašvaldības Putni”, Augstkalnes pagasts, Tērvetes novads, 

/kadastra numurs/, 4,3 ha platībā, kura darbības termiņš beidzas 2020. gada 30. maijā, 

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

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

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

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

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

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

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

ievērojot apstākļus, ka nomnieks ir labticīgi pildījis iepriekš noslēgto nomas līgumu, tai skaitā 

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

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

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

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

novada domes apstiprināto nomas pakalpojumu maksas cenrādi (apstiprinātais nomas maksas 

apmērs par lauksaimniecībā izmantojamo zemi Augstkalnes pagastā ir noteikts 130,00 EUR par 

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

un Tautsaimniecības un attīstības komitejas 2020. gada 18. jūnija lēmumu, atklāti vārdiski 

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

M. Darguža, I. Vēveris, S. Laizāns), PRET – nav, ATTURAS – nav, NOLEMJ: 

 

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

Tērvetes novada pašvaldībai piederošo zemes īpašumu “Pašvaldības putni”, Augstkalnes pagasts, 

Tērvetes novads, /kadastra numurs/ 4,3 ha platībā, nomu, nosakot: 

          1.1. zemes izmantošanas mērķi – lauksaimnieciskai darbībai; 

          1.2. nomas līguma termiņš - 5 (pieci) gadi sākot ar 2020. gada 1. jūniju; 
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          1.3. nomas maksu 130,00 EUR/ ha gadā, bet ne mazāk, kā 28,0 EUR; 

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

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

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

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

sagatavošanu. 

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

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

apbūves tiesības noteikumi” atbilstošus zemes nomas līgumus un veikt lēmuma izpildes kontroli. 

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

publicēt informāciju par noslēgtajiem zemes nomas līgumiem Tērvetes novada pašvaldības 

tīmekļa vietnē www.tervetesnovads.lv. 

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

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

 

 

Domes priekšsēdētāja                                                                                      D. Reinika 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.tervetesnovads.lv/
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LATVIJAS REPUBLIKA 
TĒRVETES NOVADA DOME 

Reģ.Nr.90001465562 

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

e-pasts: tervetesnd@tervetesnd.lv 
 

 

TĒRVETES NOVADA TĒRVETES PAGASTĀ 

 

LĒMUMS 
 

 

2020. gada 25. jūnijā                                                                                     Nr. 96 

                                                                                                          (protokols Nr. 12, 4. §) 

 

 

Par zemes nomas līguma pagarināšanu 

        

 

Tērvetes novada dome, izskatot /Vārds Uzvārds/, /personas kods/, 2020. gada 28. maija 

iesniegumu ar lūgumu Tērvetes novada pašvaldībai pagarināt noslēgto zemes nomas līgumu 

par pašvaldībai piekritīga, apbūvēta zemes īpašuma “Dauzas”, Augstkalnes pagasts, Tērvetes 

novads, /kadastra numurs/, 4,757 ha platībā, nomu, konstatēja:   

Tērvetes novada pašvaldībai piekritīgais zemes īpašums “Dauzas”, Augstkalnes pagasts, 

Tērvetes novads, sastāvošs no vienas apbūvētas zemes vienības /kadastra apzīmējums/ 4,757 ha 

platībā (turpmāk tekstā - zemes gabals), saskaņā ar 2009. gada 30. novembrī noslēgto Lauku 

apvidus zemes nomas līgumu tika iznomāts bijušajam zemes lietotājam un ēku, kas atrodas uz 

zemes gabala, lietotājam /Vārds Uzvārds/ 2020. gada 01. jūnijā noslēgtā Lauku apvidus zemes 

nomas līguma darbības termiņš beidzās.  

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

nomas un apbūves tiesības noteikumi” (turpmāk tekstā – Noteikumi) 7. punkta nosacījumiem, 

apbūvētu zemesgabalu iznomā tikai uz tā esošās būves īpašniekam, tiesiskajam valdītājam vai 

lietotājam, ja citos normatīvajos aktos nav noteikts citādi.  

Vadoties no norādītā, minētais nomas līgums ar /Vārds Uzvārds/ ir pagarināms, to 

pārjaunojot. 

Saskaņā ar Noteikumu 17. punktu, nomas maksa par zemes gabala nomu ir nosakāma 1,5 % 

no zemesgabala kadastrālās vērtības gadā, bet ne mazāk kā 28 euro gadā, neskaitot PVN. 

Uz zemes gabala atrodošās ēkas nav ierakstītas zemesgrāmatā. 

Vadoties no norādīta un saskaņā ar Noteikumu 22.1. apakšpunktu, nomas maksa ir 

palielināma, piemērojot koeficientu 1,5, līdz laikam, kamēr uz zemes gabala atrodošās būves 

tiek ierakstītas zemesgrāmatā kā patstāvīgi īpašumu objekti. 

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

pirmās daļas 27. punktu, ievērojot Tautsaimniecības un attīstības komitejas 2020. gada 18. 

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

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

Laizāns), PRET – nav, ATTURAS – nav, NOLEMJ: 
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     1. Pagarināt (slēgt jaunu) zemes nomas līgumu ar /Vārds Uzvārds/, /personas kods/, par 

Tērvetes novada pašvaldībai piekritīgās, apbūvētās zemes vienības “Dauzas”, Augstkalnes 

pagasts, Tērvetes novads, /kadastra apzīmējums/, 4,757 ha platībā nomu, nosakot: 

          1.1. zemes izmantošanas mērķi – ēku uzturēšana; 

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

          1.3. nomas maksu 2,25 % apmērā no zemes vienības kadastrālās vērtības gadā, bet ne 

mazāk kā 28 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 līguma projekta 

sagatavošanu. 

     3. Pilnvarot Tērvetes novada pašvaldības izpilddirektoru Māri Berlandu noslēgt lēmumam 

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

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

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

publicēt informāciju par noslēgto zemes nomas līgumu Tērvetes novada pašvaldības tīmekļa 

vietnē www.tervetesnovads.lv. 

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

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

 

 

Domes priekšsēdētāja                                                                                       D. Reinika 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.tervetesnovads.lv/
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LATVIJAS REPUBLIKA 
TĒRVETES NOVADA DOME 

Reģ.Nr.90001465562 

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

e-pasts: tervetesnd@tervetesnd.lv 
 

 

TĒRVETES NOVADA TĒRVETES PAGASTĀ 

 

LĒMUMS 
 

 

2020. gada 25. jūnijā                                                                                     Nr. 97 

                                                                                                          (protokols Nr. 12, 5. §) 

 

 

Par zemes nomas līguma pagarināšanu 

        

 

Tērvetes novada dome, izskatot /Vārds Uzvārds/, /personas kods/, 2020. gada 01. jūnija 

iesniegumu ar lūgumu Tērvetes novada pašvaldībai pagarināt noslēgto zemes nomas līgumu 

par pašvaldībai piekritīga, apbūvēta zemes īpašuma “Kauliņi”, Augstkalnes pagasts, Tērvetes 

novads, /kadastra numurs, 0,5 ha platībā, nomu, konstatēja:  

Tērvetes novada pašvaldībai piekritīgais zemes īpašums “Kauliņi”, Augstkalnes pagasts, 

Tērvetes novads, sastāvošs no vienas apbūvētas zemes vienības /kadastra apzīmējums/  0,5 ha 

platībā (turpmāk tekstā - zemes gabals), saskaņā ar 2009. gada 30. novembrī noslēgto Lauku 

apvidus zemes nomas līgumu tika iznomāts bijušajam zemes lietotājam un ēku, kas atrodas uz 

zemes gabala, lietotājam /Vārds Uzvārds/ 2020. gada 01. jūnijā noslēgtā Lauku apvidus zemes 

nomas līguma darbības termiņš beidzās.  

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

nomas un apbūves tiesības noteikumi” (turpmāk tekstā – Noteikumi) 7. punkta nosacījumiem, 

apbūvētu zemesgabalu iznomā tikai uz tā esošās būves īpašniekam, tiesiskajam valdītājam vai 

lietotājam, ja citos normatīvajos aktos nav noteikts citādi.  

Vadoties no norādītā, minētais nomas līgums ar /Vārds Uzvārds/ ir pagarināms, to 

pārjaunojot. 

Saskaņā ar Noteikumu 17. punktu, nomas maksa par zemes gabala nomu ir nosakāma 1,5 

% no zemesgabala kadastrālās vērtības gadā, bet ne mazāk kā 28 euro gadā, neskaitot PVN. 

Uz zemes gabala atrodošās ēkas nav ierakstītas zemesgrāmatā. 

Vadoties no norādīta un saskaņā ar Noteikumu 22.1. apakšpunktu, nomas maksa ir 

palielināma, piemērojot koeficientu 1,5, līdz laikam, kamēr uz zemes gabala atrodošās 

būves tiek ierakstītas zemesgrāmatā kā patstāvīgi īpašumu objekti. 

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

pirmās daļas 27. punktu, ievērojot Tautsaimniecības un attīstības komitejas 2020. gada 18. 

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

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

Laizāns), PRET – nav, ATTURAS – nav, NOLEMJ: 
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     1. Pagarināt (slēgt jaunu) zemes nomas līgumu ar /Vārds Uzvārds/, /personas kods/, par 

Tērvetes novada pašvaldībai piekritīgās, apbūvētās zemes vienības “Kauliņi”, Augstkalnes 

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

          1.1. zemes izmantošanas mērķi – ēku uzturēšana; 

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

          1.3. nomas maksu 2,25 % apmērā no zemes vienības kadastrālās vērtības gadā, bet ne 

mazāk kā 28 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 līguma 

projekta sagatavošanu. 

     3. Pilnvarot Tērvetes novada pašvaldības izpilddirektoru Māri Berlandu noslēgt lēmumam 

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

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

kontroli. 

     4. 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 25. jūnijā                                                                                     Nr. 98 

                                                                                                          (protokols Nr. 12, 6. §) 

 

 

Par zemes nomas līguma pagarināšanu 

        

 

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

iesniegumu ar lūgumu Tērvetes novada pašvaldībai pagarināt noslēgto zemes nomas līgumu 

par pašvaldībai piekritīga, apbūvēta zemes īpašuma “Kļavas”, Augstkalnes pagasts, Tērvetes 

novads, /kadastra numurs/, 0,3847 ha platībā, nomu, konstatēja:  

Tērvetes novada pašvaldībai piekritīgais zemes īpašums “Kļavas”, Augstkalnes pagasts, 

Tērvetes novads, sastāvošs no divām zemes vienībām ar /kadastra apzīmējums/, 0,2002 ha 

platībā, un /kadastra apzīmējums/, 0,1845 ha platībā, turpmāk tekstā saukts - zemes gabals, 

saskaņā ar 2009. gada 30. novembrī noslēgto Lauku apvidus zemes nomas līgumu tika 

iznomāts bijušajam zemes lietotājam un ēku, kas atrodas uz zemes gabala, lietotājam un 

īpašniekam /Vārds Uzvārds/. 

2020. gada 01. jūnijā noslēgtā Lauku apvidus zemes nomas līguma darbības termiņš 

beidzās.  

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

nomas un apbūves tiesības noteikumi” (turpmāk tekstā – Noteikumi) 7. punkta nosacījumiem, 

apbūvētu zemesgabalu iznomā tikai uz tā esošās būves īpašniekam, tiesiskajam valdītājam vai 

lietotājam, ja citos normatīvajos aktos nav noteikts citādi.  

Vadoties no norādītā, minētais nomas līgums ar /Vārds Uzvārds/ ir pagarināms, to 

pārjaunojot. 

Saskaņā ar Noteikumu 17. punktu, nomas maksa par zemes gabala nomu ir nosakāma 1,5 

% no zemesgabala kadastrālās vērtības gadā, bet ne mazāk kā 28 euro gadā, neskaitot PVN. 

Uz zemes gabala atrodošās ēkas nav ierakstītas zemesgrāmatā. 

Vadoties no norādīta un saskaņā ar Noteikumu 22.1. apakšpunktu, nomas maksa ir 

palielināma, piemērojot koeficientu 1,5, līdz laikam, kamēr uz zemes gabala atrodošās 

būves tiek ierakstītas zemesgrāmatā kā patstāvīgi īpašumu objekti. 

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

pirmās daļas 27. punktu, ievērojot Tautsaimniecības un attīstības komitejas 2020. gada 18. 

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

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

Laizāns), PRET – nav, ATTURAS – nav, NOLEMJ: 
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     1. Pagarināt (slēgt jaunu) zemes nomas līgumu ar /Vārds Uzvārds/, /personas kods/, par 

Tērvetes novada pašvaldībai piekritīgās, apbūvētā zemes īpašuma “Kļavas”, Augstkalnes 

pagasts, Tērvetes novads, /kadastra numurs/, 0,3847 ha kopplatībā, nomu, nosakot: 

          1.1. zemes izmantošanas mērķi – ēku uzturēšana; 

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

          1.3. nomas maksu 2,25 % apmērā no zemes vienības kadastrālās vērtības gadā, bet ne 

mazāk kā 28 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 līguma 

projekta sagatavošanu. 

     3. Pilnvarot Tērvetes novada pašvaldības izpilddirektoru Māri Berlandu noslēgt lēmumam 

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

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

kontroli. 

     4. 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 25. jūnijā                                                                                     Nr. 99 

                                                                                                          (protokols Nr. 12, 7. §) 

 

 

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

nosaukuma un lietošanas mērķa piešķiršanu 

        

Tērvetes novada dome ir izskatījusi Tērvetes novada domes Attīstības nodaļas sagatavoto 

lēmuma projektu par izstrādātā zemes ierīcības projekta apstiprināšanu, nekustamā īpašuma 

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

lietošanas mērķu piešķiršanu sadalītajiem zemes gabaliem.  

Izskatot iepriekš minēto iesniegumu un izstrādāto zemes ierīcības projektu, Tērvetes 

novada dome konstatēja: 

Nekustamais īpašums „Nameji”, Tērvetes pagasts, Tērvetes novads, /kadastra numurs/, 

pieder /Vārds Uzvārds/ un sastāv no vienas zemes vienības ar kopējo platību 0,84 ha.  

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

Tērvetes novads, reģistrētas Tērvetes pagasta /zemesgrāmatas nodalījuma numurs/.  

Nekustamā īpašuma „Nameji” īpašnieks /Vārds Uzvārds/ vēlas sadalīt nekustamā īpašuma 

sastāvā ietilpstošo zemes vienību ar /kadastra apzīmējums/ divās daļās atbilstoši izstrādātajam 

zemes ierīcības projektam. 

    Zemes ierīcības projektu ir izstrādājis SIA „METRUM” sertificēts zemes mērnieks 

Sanda Kristāla, sertifikāta sērija Nr. AA0011, atbilstoši normatīvo aktu nosacījumiem.  

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

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

Nr. 1 – 0,09 ha platībā un Nr.2 – 0,75 ha platībā un konkretizē nekustamā īpašuma 

apgrūtinājumus. Zemes ierīcības projektā paredzētie pasākumi atbilst Tērvetes novada 

teritorijas plānojumam.  

   Zemes ierīcības projekts paredz atdalāmajai zemes vienībai Nr. 1 /kadastra apzīmējums/ 

piešķirt jaunu nosaukumu – „Nameju mežs”, Tērvetes pagasts, Tērvetes novads, bet zemes 

vienībai Nr. 2 /kadastra apzīmējums/ atstāt iepriekšējo nosaukumu un adresi – “Nameji”, 

Tērvetes pagasts, Tērvetes novads. 

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

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

ja nepieciešams, izdod administratīvo aktu par adreses vai nosaukuma piešķiršanu, ja pēc 

zemes ierīcības darbiem paredzēts izveidot jaunu adresācijas objektu un nekustamā īpašuma 

lietošanas mērķu noteikšanu vai maiņu. 
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    Ņemot vērā augstāk minētos lietas faktiskos apstākļus un šim protokolam pievienoto 

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

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

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

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

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

attīstības komitejas 2020. gada 18. jūnija lēmumu, Tērvetes novada dome, atklāti vārdiski 

balsojot: PAR - 9 (D. Reinika, L. Karloviča, I. Krūmiņa, Dz. Sirsone, A. Bruss, A. Miķelsons, 

M. Darguža, I. Vēveris, S. Laizāns), PRET - nav, ATTURAS - nav, NOLEMJ: 

 

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

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

apzīmējums/ divās atsevišķās zemes vienībās: Nr. 1, /kadastra apzīmējums/, 0,09 ha platībā un 

Nr. 2, /kadastra apzīmējums/, 0,75 ha platībā. 

     2. Piešķirt sadalītajam nekustamajam īpašumam „Nameji”, Tērvetes pagasts, Tērvetes 

novads, sekojošus nosaukumus, adreses, un lietošanas mērķus: 

          2.1. paliekošajai zemes vienības daļai Nr. 2 ar /kadastra apzīmējums/, kopējā platība 

0,75 ha, atstāt iepriekšējo nosaukumu un adresi – „Nameji”, Tērvetes pagasts, Tērvetes 

novads, un visā tās platībā (0,75 ha) noteikt nekustamā īpašuma lietošanas mērķi – 

individuālo dzīvojamo māju apbūve (NĪLM kods 0601); 

          2.2. atdalītajai zemes vienībai Nr. 1 ar /kadastra apzīmējums/, kopējā platība 0,09 ha, 

piešķirt jaunu nosaukumu – „Nameju mežs”, Tērvetes pagasts, Tērvetes novads, un visā tās 

platībā (0,09 ha) noteikt nekustamā īpašuma lietošanas mērķi – rūpnieciskās ražošanas 

uzņēmumu apbūve (NĪLM kods – 1001). 

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

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

 

 

Domes priekšsēdētāja                                                                                   D. Reinika 
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LATVIJAS REPUBLIKA 
TĒRVETES NOVADA DOME 

Reģ.Nr.90001465562 

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

e-pasts: tervetesnd@tervetesnd.lv 
 

 

TĒRVETES NOVADA TĒRVETES PAGASTĀ 

 

LĒMUMS 
 

 

2020. gada 25. jūnijā                                                                                     Nr. 100 

                                                                                                          (protokols Nr. 12, 11. §) 

 

 

Par nekustamā īpašuma „Druķi”, Bukaišu pagasts, Tērvetes novads, otrās izsoles atzīšanu 

par nenotikušu un trešās izsoles rīkošanu 

        

Tērvetes novada dome ir izskatījusi Tērvetes novada domes Finanšu komitejas iesniegto 

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

Bukaišu pagasts, Tērvetes novads, otrās izsoles atzīšanu par nenotikušu un trešās 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 kopējo platību ir 0,727 ha,  

kadastra apzīmējums 4656 006 0391, un daudzdzīvokļu dzīvojamās ēkas, kadastra apzīmējums 

4656 006 0391 001, 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 

nodot atsavināšanai 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 norādīto, Tērvetes novada dome ar 2020. gada 23. aprīļa sēdes lēmumu nolēma 

atzīt par nenotikušu Nekustamā īpašuma pirmo izsoli un rīkot Nekustamā īpašuma otro izsoli, 

nosakot otrās izsoles nosacīto sākumcenu 4600 EUR (četri tūkstoši seši simti euro centi) 

apmērā. 
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Noteiktajā termiņā netika reģistrēts neviens izsoles dalībnieks. 

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

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

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

procentiem no nosacītās cenas. 

  Ņemot vērā norādītos lietas faktiskos apstākļus un 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”, Tērvetes novada dome, atklāti vārdiski balsojot: PAR - 

9 (D. Reinika, L. Karloviča, I. Krūmiņa, Dz. Sirsone, A. Bruss, A. Miķelsons, M. Darguža, I. 

Vēveris, S. Laizāns), PRET - nav, ATTURAS - nav, NOLEMJ: 

 

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

izsoli. 

2. Rīkot trešo 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 un dzīvojamās ēkas ar kadastra apzīmējumu 4656 006 0391 001. 

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

noteikumus (lēmuma pielikums), nosakot trešās izsoles nosacīto sākumcenu 2500 EUR (divi 

tūkstoši pieci simti euro) apmērā. 

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

komisiju šādā sastāvā:  

    1) izsoles komisijas priekšsēdētājs – Tērvetes novada pašvaldības izpilddirektors Māris 

Berlands; 

    2) izsoles komisijas locekļi –  

  Tērvetes novada pašvaldības jurists Ivars Gorskis, 

  Tērvetes novada domes ekonomiste Sandra Latiša,  

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”.  

 

 

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 25. jūnijā                                                                                     Nr. 101 

                                                                                                          (protokols Nr. 12, 12. §) 

 

 

Par nekustamā īpašuma „Labrenči” - 47, Tērvete, Tērvetes pagasts,  

Tērvetes novads, atsavināšanu 

        

Tērvetes novada dome ir izskatījusi Finanšu komitejas iesniegto lēmuma projektu ar 

Tērvetes novada domes Attīstības nodaļas iesniegto ierosinājumu atsavināt Tērvetes novada 

pašvaldībai piederošo nekustamo īpašumu „Labrenči” - 47, Tērvete, Tērvetes pagasts, Tērvetes 

novads, kadastra Nr. 4688 900 0357. 

Izskatot iesniegto lēmuma projektu, Tērvetes novada dome konstatēja: 

Tērvetes novada pašvaldībai Tērvetes pagasta zemesgrāmatas nodalījumā Nr. 294 47 ir 

nostiprinātas īpašuma tiesības uz nekustamo īpašumu „Labrenči” - 47, Tērvete, Tērvetes 

pagasts, Tērvetes novads, sastāvoša no vienas istabas dzīvokļa ar kopējo platību 30,9 m
2
, ar pie 

dzīvokļa īpašuma piederošām kopīpašuma 309/35171 domājamām daļām no daudzdzīvokļu 

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

003 0155, par ko izsniegta Zemesgrāmatu apliecība. 

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

patstāvīgo funkciju izpildei.  

Ņemot vērā augstāk minētos apstākļus, lai lietderīgāk apsaimniekotu pašvaldības nekustamo 

īpašumu, kā visizdevīgākā pašvaldības rīcība ir atzīstama šī nekustamā īpašuma atsavināšana.  

Saskaņā ar 2020. gada 15. jūnija veikto tirgus novērtējumu, ko veicis  SIA 

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

profesionālās kvalifikācijas sertifikāts Nr. 23, nekustamā īpašuma „Labrenči” - 47, Tērvete, 

Tērvetes pagasts, Tērvetes novads, tirgus vērtība ir noteikta 4900 EUR (četri tūkstoši deviņi 

simti euro) apmērā. 

Ņemot vērā augstāk norādītos lietas faktiskos apstākļus un pamatojoties uz Publiskas 

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

pašvaldībām” 21. pantu un LR Ministru kabineta 01.02.2011. noteikumiem Nr. 109 “Kārtība, 

kādā atsavināma publiskas personas manta”, ievērojot Finanšu komitejas 2020. gada 18. jūnija 

lēmumu,Tērvetes novada dome, atklāti vārdiski balsojot: PAR -9 (D. Reinika, L. Karloviča, I. 

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

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

„Labrenči” - 47, Tērvete, Tērvetes pagasts, Tērvetes novads, sastāvošu no vienas istabas 

dzīvokļa ar kopējo platību 30,9 m
2
, ar pie dzīvokļa īpašuma piederošām kopīpašuma 309/35171 

domājamām daļām no daudzdzīvokļu mājas, kadastra apzīmējums 4688 003 0155 001, un 

zemes gabala, kadastra apzīmējums 4688 003 0155, pārdodot to atklātā mutiskā izsolē ar 

augšupejošu soli; 

     2. Apstiprināt nekustamā īpašuma „Labrenči” - 47, Tērvete, Tērvetes pagasts, Tērvetes 

novads, izsoles noteikumus (lēmuma pielikumā), nosakot izsoles nosacīto sākumcenu  4900 

EUR (četri tūkstoši deviņi  simti euro); 

      3. Apstiprināt nekustamā īpašuma „Labrenči” - 47, Tērvete,  Tērvetes pagasts, Tērvetes 

novads, izsoles komisiju šādā sastāvā:  

         1) izsoles komisijas priekšsēdētājs – Tērvetes novada pašvaldības izpilddirektors Māris 

Berlands; 

         2) izsoles komisijas locekļi –  

  domes jurists Ivars Gorskis, 

 domes ekonomiste Sandra Latiša. 

      4. Publicēt sludinājumu par Tērvetes novada pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma 

„Labrenči” - 47, Tērvete, Tērvetes pagasts, Tērvetes novads, izsoli Tērvetes novada pašvaldības 

tīmekļa vietnē www.tervetesnovads.lv, laikrakstā „Latvijas Vēstnesis” un  pēc iespējas vietējā 

izdevumā „Laikam Līdzi”. 

 

 

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 25. jūnijā                                                                                     Nr. 102 

                                                                                                          (protokols Nr. 12, 13. §) 

 

 

Par lēmuma precizēšanu un grozīšanu 

        

Tērvetes novada dome, izskatot iesniegto lēmuma projektu par Tērvetes novada domes 2020. 

gada 28. maija sēdes lēmuma Nr. 83 „Par dzīvokļa īpašuma “Mirdzas” – 5 atsavināšanu” 

precizēšanu, un konstatējot, ka lēmuma aprakstošajā un lemjošajā daļā ir neprecīzi norādīts 

iesniedzējas uzvārds, kā arī ņemot vērā apstākli, ka sakarā ar lēmuma precizēšanu ir 

nepieciešams pagarināt lēmumā noteikto pirkuma maksas nomaksas vai pirkuma līguma 

noslēgšanas termiņu, pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21. pantu, ievērojot Finanšu 

komitejas 2020. gada 18. jūnija lēmumu, atklāti vārdiski balsojot: PAR - 9 (D. Reinika, L. 

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

PRET - nav, ATTURAS - nav, NOLEMJ:  

 

 1. Precizēt Tērvetes novada domes 2020. gada 28. maija sēdes lēmumu Nr. 83 „Par dzīvokļa 

īpašuma “Mirdzas” – 5 atsavināšanu”, aizstājot visā lēmuma tekstā vārdus /Uzvārds-Uzvārds/ ar 

vārdu /Uzvārds/ 

 2. Grozīt Tērvetes novada domes 2020. gada 28. maija sēdes lēmumu Nr. 83 „Par dzīvokļa 

īpašuma “Mirdzas” – 5 atsavināšanu”, izsakot lēmuma lemjošās daļas 2. punktu šādā redakcijā: 

  “2. Noteikt, ka šīs lēmums zaudē spēku, ja /Vārds Uzvārds/ līdz 2020. gada 3. augustam nav 

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

saskaņā ar šī lēmuma 1. punkta noteikumiem.”. 

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

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

 

 

Domes priekšsēdētāja                                                                                   D. Reinika 
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Apstiprināti  

ar Tērvetes novada domes 

2019. gada 28. novembra  sēdes lēmumu 

(protokols Nr. 19, 18. §), 

ar precizējumiem 2020. gada 25. jūnija sēdē 

(protokols Nr. 12, 10. §) 

 

 

Saistošie noteikumi Nr. 27 

 

Grozījumi Tērvetes novada domes 2018. gada 31. maija 

saistošajos noteikumos Nr. 15 “Sabiedriskās kārtības  

saistošie noteikumi Tērvetes novadā” 

 

Izdoti saskaņā ar likuma  

“Par pašvaldībām” 43. panta  

pirmās daļas 4. punktu 

 

  

1. Izdarīt Tērvetes novada domes 2018. gada 31. maija saistošajos noteikumos Nr. 15  

“Sabiedriskās kārtības saistošie noteikumi Tērvetes novadā” (turpmāk – saistošie noteikumi) 

šādus grozījumus: 

 

1.1.  Izteikt saistošo noteikumu 12. punktu šādā redakcijā: 

“12. Par noteikumu 4., 8., 9. un 11. punktā noteikto prasību neievērošanu piemēro 

brīdinājumu vai naudas sodu līdz 20 naudas soda vienībām.”.  

 

1.2. Izteikt saistošo noteikumu 13. punktu šādā redakcijā: 

“13. Par noteikumu 3., 5., 6., 7., un 10. punktā noteikto prasību neievērošanu piemēro 

brīdinājumu vai naudas sodu līdz 30 naudas soda vienībām.”.  

 

1.3. Izteikt saistošo noteikumu 14. punktu šādā redakcijā: 

“14. Administratīvā pārkāpuma procesu par noteikumu  3., 4., 5., 6., 7., 8., 9., 10. un 11. 

punktā   noteikto prasību neievērošanu līdz administratīvā pārkāpuma lietas izskatīšanai veic 

Tērvetes novada pašvaldības policija. Administratīvā pārkāpuma lietu izskata Tērvetes novada 

domes Administratīvā komisija.”.  

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

 

 

Domes priekšsēdētāja                                                                                            D. Reinika 
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Tērvetes novada domes saistošo noteikumu Nr. 27 

“Grozījumi Tērvetes novada domes 2018. gada 31. maija saistošajos noteikumos Nr. 15  

“Sabiedriskās kārtības saistošie noteikumi Tērvetes novadā”” 

paskaidrojuma raksts 

 

Paskaidrojuma raksta sadaļas Norādāmā informācija 

1. Projekta nepieciešamības 

pamatojums 

 

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

Administratīvās atbildības likums, kas paredz izmaiņas 

administratīvo sodu sistēmā un administratīvo sodu 

piemērošanas procesā, ir atbilstoši jānodrošina arī 

Tērvetes novada domes 2018. gada 31. maija saistošo 

noteikumu Nr.  15  “Sabiedriskās kārtības saistošie 

noteikumi Tērvetes novadā” regulējums ar 

Administratīvās atbildības likumā ietvertajām 

normām.   

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

novada domes 2018. gada 31. maija saistošie 

noteikumi Nr.  15  “Sabiedriskās kārtības saistošie 

noteikumi Tērvetes novadā”, nodrošinot to atbilstību 

Administratīvās atbildības likuma regulējumam, tai 

skaitā mainot naudas soda izteiksmi, kā arī veicot citus 

nepieciešamos grozījumus. 

3. Informācija par plānoto projekta 

ietekmi uz pašvaldības budžetu 
Nav ietekmes. 

4. Informācija par plānoto projekta 

ietekmi uz uzņēmējdarbības vidi 

pašvaldības teritorijā 

Nav ietekmes. 

5. Informācija par administratīvajām 

procedūrām 
Atbilstoši saistošajiem noteikumiem.  

6. Informācija par konsultācijām ar 

privātpersonām 
Nav notikušas. 

 

 

 

Domes priekšsēdētāja  D. Reinika 
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APSTIPRINĀTI 

ar Tērvetes novada domes 

2020. gada 25. jūnija 

lēmumu Nr.101 (prot. Nr. 12, 12. §) 

 

 

Tērvetes novada pašvaldības nekustamā īpašuma  

„Labrenči” - 47, Tērvete, Tērvetes pagasts,  Tērvetes  novads, 

IZSOLES NOTEIKUMI 

 

1.Vispārīgie noteikumi 

 

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

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

valsts un pašvaldības mantas atsavināšanas veikšanu, prasībām. 

1.2.Noteikumi nosaka Tērvetes novada pašvaldības dzīvokļa īpašuma „Labrenči”- 47, 

Tērvete, Tērvetes pagasts, Tērvetes novads, izsoles kārtību, to dalībnieku tiesības, 

pienākumus un atbildību, ciktāl to neregulē LR spēkā esošie normatīvie akti. 

1.3.Nekustamā īpašuma atsavināšanas veids – atklāta mutiska izsole ar augšupejošu soli. 

1.4.Izsoles norises vieta un laiks – Tērvetes novada pašvaldības administrācijas ēkā, 

„Zelmeņi”, Zelmeņi, Tērvetes pagasts, Tērvetes novads, 2020. gada 13. augustā plkst. 13.45. 

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

noteiktajā kārtībā ir reģistrējusies kā izsoles dalībnieks. 

 

2. Informācija par izsoles priekšmetu 

 

2.1.Izsoles priekšmets – dzīvokļa īpašums „Labrenči”- 47,Tērvete,  Tērvetes pagasts, Tērvetes 

novads, kadastra numurs 4688 900 0357, sastāvošs no vienas istabas dzīvokļa 30,9 m
2 

platībā. 

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

2.3.Nosacītā sākumcena – 4900 EUR (četri tūkstoši deviņi simti euro 00 centi). 

2.4.Samaksas termiņi un kārtība – pilnā apmērā viena mēneša laikā no izsoles dienas.  

 

3. Izsoles dalībnieku reģistrācijas kārtība 

 

3.1.Izsoles dalībnieku reģistrācija, izdarot attiecīgu ierakstu izsoles dalībnieku sarakstā notiek 

Tērvetes novada pašvaldības domē, kas atrodas „Zelmeņi”, Zelmeņi, Tērvetes pagasts, 

Tērvetes novadā, ēkas 2. stāvā, darba laikā no 2020. gada 13. jūlija līdz 2020. gada 12. 

augusta plkst. 12.00. 

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

       3.2.1. jāiesniedz: 

1) Juridiskai personai, arī personālsabiedrībai: 

 iesniegums; 

 attiecīgās pārvaldes institūcijas lēmums par nekustamā īpašuma iegādi, ja tāds 

nepieciešams; 

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

nav reģistrētas Uzņēmumu reģistrā.  

2) Fiziskai personai: 

 iesniegums; 

 pilnvarojums, ja attiecīgās personas vārdā rīkojas pilnvarots pārstāvis. 

3.2.2.jāuzrāda: 

1)Juridiskai personai: 
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 kvīts par iemaksāto drošības naudu 10 % (desmit procentu) apmērā no nekustamā īpašuma 

izsoles nosacītās sākumcenas. 

2) Fiziskai personai: 

 personu apliecinošs dokuments; 

 kvīts par iemaksāto drošības naudu 10 % (desmit procentu) apmērā no nekustamā īpašuma 

izsoles nosacītās sākumcenas. 

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

Nr.90001465562, norēķinu kontos: 

AS SEB banka, UNLALV2X, konta Nr.LV98UNLA0006011130654; 

AS Swedbank, HABALV22, konta Nr.LV55HABA0551020477861; 

ar norādi - izsoles nodrošinājums „Labrenči”- 47. 

 

4. Izsoles norises procedūra 

 

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

izsoles vietā izlemj izsoles komisijas priekšsēdētājs. 

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

Noteikumi, nosaka izsoles komisijas priekšsēdētājs. Nepakļaušanās izsoles komisijas 

priekšsēdētāja rīkojumiem var būt par iemeslu izsoles pārtraukšanai. 

4.3.Pirms izsoles sākšanās izsoles dalībnieki paraksta Noteikumus. 

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

4.5.Izsoles solis tiek noteikts 100 EUR apmērā. 

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

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

atzīmēšana ir jāturpina, kamēr izsoles dalībnieks to paaugstina. 

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

reģistrācijas sarakstā jāapstiprina sava pēdējā solītā cena. 

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

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

atrēķinot naudā iemaksāto nodrošinājumu, nomaksu. 

4.9.Izsoles uzvarētājam 7 (septiņu) dienu laikā no izsoles rezultātu apstiprināšanas dienas ir 

jāparaksta pirkuma līgums.  

4.10.Nokavējot Noteikumos noteikto samaksas termiņu vai atsakoties no nosolītā nekustamā 

īpašuma izpirkšanas, vai līguma parakstīšanas, izsoles uzvarētājs zaudē iemaksāto drošības 

naudu un tiesības uz nosolītā īpašuma izpirkšanu. 

4.11.Izsoles dalībniekiem, kuri nekustamā īpašuma izpirkšanas tiesības nav nosolījuši, 

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

 

5. Izsoles dalībnieku tiesības un pienākumi 

 

5.1.Izsoles dalībniekam rūpīgi jāiepazīstas ar Noteikumos ietvertajiem norādījumiem un 

jāievēro Noteikumos ietvertās prasības. 

5.2.Katrs izsoles dalībnieks, parakstot Noteikumus, apņemas ievērot visus Noteikumos minētos 

nosacījumus un akceptē tā noteikumus. 

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

gaitu. 

 

Ar izsoles noteikumiem iepazinos ______________________________________ 

 

                                                       _______________________________________ 

      

Domes priekšsēdētāja                                                                         Dace Reinika 
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Apstiprināti 

ar Tērvetes novada domes   

2020. gada 25. jūnija sēdes lēmumu  

(protokols Nr. 12, 17. §) 

 
 

Tērvetes novada pašvaldības nekustamā īpašuma - 

nedzīvojamo telpu ēkā „Zelmeņi”, Tērvetes pagastā, Tērvetes novadā,  

NOMAS TIESĪBU IZSOLES NOTEIKUMI 

 

1.  Šie noteikumi nosaka kārtību, kādā tiks rīkota pirmreizējā mutiskā atklātā nomas tiesību izsole 

Tērvetes novada pašvaldībai piederošajām nedzīvojamām telpām 83,4 m
2
 platībā ēkā “Zelmeņi”, 

Tērvetes pagasts, Tērvetes novads, kadastra apzīmējums 4688 005 0220 001, nomnieka 

noteikšanai saskaņā ar likumu "Par pašvaldībām" un Ministru kabineta 2018. gada 20. februāra 

noteikumu Nr. 97 „Publiskas personas mantas iznomāšanas noteikumi”. 

2. Objekta nomas tiesību izsoli veic Tērvetes novada domes izveidotā komisija. 

3. Nomas tiesību izsoles komisijas locekļi nedrīkst būt nomas tiesību pretendenti, kā arī tieši vai 

netieši ieinteresēti attiecīgā procesa iznākumā. 

4. Ziņas par izsolē iznomājamo objektu: 

4.1. Objekts – Tērvetes novada pašvaldībai piederošās nedzīvojamās telpas 83,4 m
2
 platībā ēkā 

“Zelmeņi”, Tērvetes pagasts, Tērvetes novads, kadastra apzīmējums 46880050220001. Nomas 

objekta atrašanās vieta un izvietojums atspoguļoti nomas tiesību izsoles noteikumiem pievienotajā 

izkopējumā no ēkas inventarizācijas lietas. 

4.2. Iznomājamā objekta nosacītās nomas maksas apmērs 45.00 EUR un papildus PVN mēnesī.  

4.3. Objekts ir Tērvetes novada pašvaldības īpašums. Tas reģistrēts Dobeles zemesgrāmatu 

nodaļas Tērvetes pagasta zemesgrāmatu nodalījumā Nr. 1000 0047 4183. 

5. Izsoles veids - atklāta mutiska nomas tiesību izsole ar augšupejošu soli.  

6. Informācija par objektu, nomas tiesību izsoles noteikumi un nomas līguma projekts tiek 

publicēts Tērvetes novada pašvaldības tīmekļa vietnē www.tervetesnovads.lv.   

7. Nomas tiesību izsole notiks 2020. gada 23. jūlija plkst. 15.15 Tērvetes novada domes sēžu zālē  

(2. stāvā) “Zelmeņi”, Tērvetes pagasts, Tērvetes novads. 

8. Par Nomas tiesību izsoles dalībnieku var kļūt maksātspējīga juridiska vai fiziska persona, kura 

noteiktajā termiņā iesniegusi pieteikumu uz šo izsoli un izpildījusi visus izsoles priekšnoteikumus.  

9. Lai reģistrētos par izsoles dalībnieku, jāiesniedz pieteikums, kurā jānorāda: 

9.1.fiziskai personai – vārds, uzvārds, personas kods, deklarētās dzīvesvietas adrese; 

9.2. juridiskai personai, personālsabiedrībai – firmas nosaukums, reģistrācijas numurs, juridiskā 

adrese; 

9.3. nomas tiesību pretendenta pārstāvja vārds, uzvārds, personas kods (ja ir); 

9.4. elektroniskā pasta adrese (ja ir); 

9.5. nomas objekts, nekustamajam īpašumam arī adrese, kadastra numurs un platība; 

9.6. nomas laikā plānotās darbības nomas objektā – telpu izmantošanas mērķi. 

Ja kāds no pretendentiem pieteikumā nav iekļāvis visu minēto informāciju vai norādījis 

nepatiesas ziņas, komisija pieņem lēmumu par nomas tiesību pretendenta izslēgšanu no 

dalības mutiskā izsolē un pieteikumu neizskata. 

http://www.tervetesnovads.lv/
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10. Pieteikums par piedalīšanos izsolē iesniedzams Tērvetes novada domes sekretārei, 

“Zelmeņi”, Tērvetes pagasts, Tērvetes novads, no sludinājuma publicēšanas dienas Tērvetes 

novada domes tīmekļa vietnē www.tervetesnovads.lv līdz 2020. gada 22. jūlija plkst. 16.00. 

11. Saņemot pieteikumus par piedalīšanos nomas tiesību izsolē, tiek sastādīts izsoles 

dalībnieku saraksts, kurā tiek fiksēts katra dalībnieka vārds, uzvārds vai juridiskais 

nosaukums, saņemšanas datums un laiks, pieteikumu iesniegšanas secībā. 

12. Starp nomas tiesību izsoles dalībniekiem aizliegta vienošanās, kas varētu ietekmēt nomas 

tiesību izsoles rezultātu un gaitu. 

13. Izsoles dalībniekiem ir tiesības apskatīt izsoles objektu sākot no sludinājuma publicēšanas 

dienas Tērvetes novada pašvaldības tīmekļa vietnē www.tervetesnovads.lv, saskaņojot to pa 

tālruni 26552303. 

14. Pirms nomas tiesību izsoles sākšanas izsoles dalībnieki paraksta izsoles noteikumus, 

tādējādi apliecinot, ka pilnībā ar tiem ir iepazinušies un piekrīt tiem. 

15. Nomas tiesību izsole tiek uzsākta izsoles noteikumos norādītajā laikā un vietā. 

16. Izsole sākas ar izsoles komisijas priekšsēdētāja nosaukto nosacītās nomas maksas apmēru, 

kas sastāda 45,00 EUR (bez PVN) mēnesī. 

17. Izsoles dalībnieki savu piekrišanu nomāt izsoles objektu par nosaukto maksu apliecina 

mutvārdos un rakstiski, parakstoties izsoles dalībnieku sarakstā. Tas tiek fiksēts izsoles gaitas 

protokolā. 

18. Ja izsoles dalībnieku sarakstā tiek reģistrēts viens izsoles dalībnieks, izsole atzīstama par 

notikušu. Iznomātājs ar nomas tiesību pretendentu slēdz nomas līgumu par nomas maksu, kas 

nav zemāka par izsoles sākumcenu. 

19. Ja divi vai vairāki izsoles dalībnieki izsaka gatavību nomāt izsoles priekšmetu par 

nosacīto nomas maksu, izsoles nomas maksa palielinās par vienu soli, kas noteikts 10,00 

EUR (bez PVN). 

20. Ja kāds izsoles dalībnieks atsakās no turpmākās solīšanas, viņa pēdējā solītā nomas maksa 

tiek apstiprināta ar izsoles dalībnieka parakstu izsoles dalībnieku sarakstā.  

21. Nomas tiesību izsole ar augšupejošu soli turpinās līdz kāds no tās dalībniekiem 

nosola visaugstāko nomas maksu, izsole tiek izsludināta par pabeigtu un iznomātājs divu 

darbadienu laikā izsoles rezultātus publicē Tērvetes novada pašvaldības tīmekļa vietnē 

www.tervetesnovads.lv.  

22. Ja izsolē piedalās divi vai vairāki dalībnieki un neviens no viņiem nav pārsolījis 

izsoles sākumcenu, izsole atzīstama par nenotikušu. Šādā gadījumā rīkojama atkārtota nomas 

tiesību izsole. 

23. Atkārtotas izsoles gadījumā Tērvetes novada dome ar atsevišķu lēmumu nosaka 

atkārtotās izsoles priekšmeta sākumcenu, to atstājot negrozītu vai samazinot.  

24. Iznomātājs nomas līgumu slēdz ar pretendentu, kas nosolījis visaugstāko nomas 

maksu. 

25. Nomas tiesību pretendents septiņu darbdienu laikā pēc mutiskās izsoles rezultātu 

paziņošanas paraksta nomas līgumu vai rakstiski paziņo par atteikumu slēgt nomas līgumu. Ja 

iepriekš minētajā termiņā nomas tiesību pretendents līgumu neparaksta un neiesniedz 

attiecīgu atteikumu, ir uzskatāms, ka nomas tiesību pretendents no nomas līguma slēgšanas ir 

atteicies. 

26. Ja nomas tiesību pretendents, kurš nosolījis augstāko nomas maksu, atsakās slēgt 

nomas līgumu, iznomātājs secīgi piedāvā nomas līgumu slēgt tam nomas tiesību 

pretendentam, kurš nosolīja nākamo augstāko nomas maksu, un divu darbdienu laikā pēc 

minētā piedāvājuma nosūtīšanas publicē informāciju Tērvetes novada pašvaldības tīmekļa 

vietnē www.tervetesnovads.lv.  

http://www.tervetesnovads.lv/
http://www.tervetesnovads.lv/
http://www.tervetesnovads.lv/
http://www.tervetesnovads.lv/
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27. Nomas tiesību pretendents, kurš nosolījis nākamo augstāko nomas maksu, atbildi par 

piedāvājumu slēgt nomas līgumu sniedz divu nedēļu laikā pēc tā saņemšanas dienas. Ja nomas 

tiesību pretendents piekrīt parakstīt nomas līgumu par paša nosolīto augstāko nomas maksu, 

septiņu darbdienu laikā pēc minētā paziņojuma nosūtīšanas viņš paraksta nomas līgumu. 

Iznomātājs ne vēlāk kā divu darbdienu laikā pēc nomas līguma parakstīšanas publicē minēto 

informāciju Tērvetes novada pašvaldības tīmekļa vietnē www.tervetesnovads.lv. 

Apstiprināta 

ar Tērvetes novada domes   

2020. gada 25. jūnija  sēdes lēmumu  

(protokols Nr. 12, 17. §) 
 

Publicējamā informācija par nomas objektu 

Nomas tiesību 

izsoles organizētājs 

Tērvetes novada dome,  

reģistrācijas Nr. 90009116327,  

juridiskā adrese “Zelmeņi”, Tērvetes pagasts, Tērvetes 

novads, e-pasts: tervetesnd@zemgale.lv, tālr. 63726012 

Nomas tiesību 

izsoles veids 
Pirmreizējā atklātā mutiskā izsole ar augšupejošu soli 

Nomas objekts 
telpas 83,4  m

2
 platībā ēkā “Zelmeņi”, Tērvetes pagasts, 

Tērvetes novads, kadastra apzīmējums 46880050220001 

Nomas objektu 

raksturojošā 

informācija, citi 

iznomāšanas 

nosacījumi 

Nomas tiesību ieguvējam nav tiesību nomas objektu vai tā 

daļu nodot apakšnomā.  

Telpu lietošanas mērķis – tirdzniecības vai pakalpojumu 

sniegšanas vietas ierīkošana un uzturēšana. 

Maksimālais 

iznomāšanas 

termiņš 

10 gadi 

Iznomājamā objekta 

nosacītās nomas 

maksas apmērs un 

izsoles solis 

 45,00 EUR un papildus PVN mēnesī  

izsoles solis – 10,00 EUR  

Izsoles norises vieta 

un laiks 

2020. gada 23. jūlija plkst. 15.15 

Tērvetes novada domes sēžu zālē (2. stāvā), Zelmeņi”, 

Tērvetes pagasts, Tērvetes novads 

Iznomājamā objekta 

apskates vieta un 

laiks 

Iepriekš saskaņojot pa tālruni 26552303 darba dienās no                  

plkst. 9.00 līdz 16.00, sākot ar informācijas publicēšanas 

dienu Tērvetes novada pašvaldības tīmekļa vietnē 

www.tervetesnovads.lv līdz izsoles dienai. 

Pieteikumu 

iesniegšanas vieta 

un laiks 

Pieteikumi iesniedzami Tērvetes novada domē, „Zelmeņi”, 

Tērvetes pagasts, Tērvetes novads, sekretārei, sākot ar 

informācijas publicēšanas dienu Tērvetes novada domes 

tīmekļa vietnē www.tervetesnovads.lv līdz 2020. gada 22. 

jūlija plkst. 16.00. 

Domes priekšsēdētāja                                                    D. Reinika                                                                                           

http://www.tervetesnovads.lv/
mailto:tervetesnd@zemgale.lv
http://www.tervetesnovads.lv/
http://www.tervetesnovads.lv/
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APSTIPRINĀTI 

ar Tērvetes novada domes 

2020.gada 25. jūnija sēdes 

lēmumu  (prot. Nr. 12, 11.§) 

 

 

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 13.augustā 

plkst. 14:00. 
1.5. Izsolē var piedalīties jebkura rīcībspējīga fiziska vai juridiska persona, kas 

Noteikumu noteiktajā kārtībā ir reģistrējusies kā izsoles dalībnieks. 

 

2. Informācija par izsoles priekšmetu 

 

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

novads, kadastra numurs 4656 006 0391, sastāvošs no vienas zemes vienības ar 

kadastra apzīmējumu  4656 006 0391, platība 0,727 ha, un uz tās atrodošās vienas 

daudzdzīvokļu dzīvojamās ēkas, kadastra apzīmējums 4656 006 0391 001. 

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

2.3. Nosacītā sākumcena – 2500 EUR (divi tūkstoši pieci simti euro). 

2.4. Samaksas termiņi un kārtība – pilnā apmērā viena 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 13.jūlija 

līdz 2020.gada 12.augusta 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; 
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- attiecīgās institūcijas pilnvarojums, ja personu pārstāv pārstāvis, kura 

pārstāvības tiesības nav reģistrētas Uzņēmumu reģistrā.  

- ja publiskajās datubāzēs nevar iegūt informāciju par attiecīgo juridisko 

personu vai personālsabiedrību, izsoles komisija ir tiesīga papildus pieprasīt no 

juridiskās personas vai personālsabiedrības valsts reģistra iestādes izziņu par attiecīgo 

juridisko personu vai personālsabiedrību (izziņa ir derīga, ja tā izsniegta ne agrāk par 

sešām nedēļām no izsoles dienas) un apliecinātu spēkā esošu statūtu (līguma) norakstu 

vai izrakstu par pārvaldes institūciju (amatpersonu) kompetences apjomu. 

2) Fiziskai personai: 

- Iesniegums par pieteikšanos izsolei; 

-  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. 

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

Nr.90001465562, norēķinu kontos: 

AS SEB banka, UNLALV2X, konta Nr.LV98UNLA0006011130654; 

AS Swedbank, HABALV22, konta Nr.LV55HABA0551020477861; 

ar norādi – izsoles nodrošinājums „Druķi”. 

 

4. Izsoles norises procedūra 
 

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

pielaišanu izsoles vietā izlemj izsoles komisijas priekšsēdētājs. 

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

akti un Noteikumi, nosaka izsoles komisijas priekšsēdētājs. Nepakļaušanās izsoles 

komisijas priekšsēdētāja rīkojumiem var būt par iemeslu izsoles pārtraukšanai. 

4.3. Pirms izsoles sākšanās izsoles dalībnieki parakstās par iepazīšanos ar 

Noteikumiem. 

4.4. Izsoles dalībnieku vairāksolīšana notiek izsoles dalībnieku reģistrācijas saraksta 

kārtībā. 

4.5. Izsoles solis ir noteikts 100 EUR apmērā. 

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

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

Cenas atzīmēšana ir jāturpina, kamēr izsoles dalībnieks to paaugstina. 

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

izsoles dalībnieku reģistrācijas sarakstā jāapstiprina sava pēdējā solītā cena. 

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

visaugstāko cenu. 

4.9. Izsoles uzvarētājam viena 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. 



41 

 

4.12. Izsoles dalībniekiem, kuri nekustamā īpašuma izpirkšanas tiesības nav 

nosolījuši, iemaksātā drošības nauda tiek atmaksāta 7 (septiņu) dienu laikā no izsoles 

norises dienas. 

 

5. Izsoles dalībnieku tiesības un pienākumi 

 

5.1. Izsoles dalībniekam rūpīgi jāiepazīstas ar Noteikumos ietvertajiem 

norādījumiem un jāievēro Noteikumos ietvertās prasības. 

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

ievērot visus Noteikumos minētos nosacījumus un akceptē tā noteikumus. 

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

rezultātus un gaitu. 

 

 

Ar izsoles noteikumiem iepazinos ______________________________________ 

 

                                                       _______________________________________ 

 

 

       

 

Domes priekšsēdētāja                                                                         Dace Reinika 


