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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 
 

28.05.2020                                                                                                              Nr. 11 

 

 

Tērvetes novads, Zelmeņi 

Sēde sasaukta plkst.11.00 

Sēde atklāta plkst. 11.10 

 

 

DARBA KĀRTĪBĀ 

 

*Izpilddirektora ziņojums 

 

1. Par deklarētās dzīvesvietas anulēšanu 

2. Par zemes nomas līguma pagarināšanu 

3. Par zemes nomas līguma pagarināšanu 

4. Par zemes nomas līguma noslēgšanu 

5. Par zemes nomas līguma pagarināšanu 

6. Par zemes nomas līguma pagarināšanu 

7. Par zemes nomas līguma pagarināšanu 

8. Par zemes nomas līguma pagarināšanu 

9. Par zemes nomas līguma pagarināšanu 

10. Par zemes nomas līguma pagarināšanu 

11. Par zemes nomas līguma pagarināšanu 

12. Par zemes nomas līguma pagarināšanu 

13. Par zemes nomas līguma pagarināšanu 

14. Par zemes nomas līguma noslēgšanu 

15. Par zemes nomas līguma noslēgšanu 

16. Par zemes nomas līguma noslēgšanu 

17. Par žoga izbūvi un lietošanas tiesību maiņas līguma noslēgšanu 

18. Par pašvaldībai piekritīgā zemes īpašuma “Edvīnas” sadalīšanu 

19. Par zemes nomas līguma pagarināšanu 

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

21. Par nekustamā īpašuma “Indrānu mežs” izsoles rezultātu apstiprināšanu 

22. Par dzīvokļa īpašuma “Labrenči “ - 67 atsavināšanu 
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23. Par dzīvokļa īpašuma “Mirdzas“ - 5 atsavināšanu 

24. Par dzīvokļa īpašuma “Mirdzas“ - 4 atsavināšanu 

25. Par dzīvokļa īpašuma “Spīdolas “ - 2 atsavināšanu 

26. Par dzīvokļa īpašuma “Labrenči “ - 44 atsavināšanu 

27. Par dzīvokļa īpašuma “Sarmas“ - 10 atsavināšanu 

28. Par telpu ēkā “Virsaiši”, Augstkalne, Augstkalnes pagasts, Tērvetes novads, nomas tiesību 

izsoli 

29.  Par   Tērvetes novada domes 2020. gada 28. maija saistošo noteikumu Nr. 26  “Grozījumi 

Tērvetes novada domes 2013. gada 21. novembra saistošajos noteikumos Nr. 29  “Par sadzīves 

atkritumu apsaimniekošanu Tērvetes novadā”” precizēšanu 

30. Par nekustamā īpašuma “Tērvetes līči”, Tērvetes pagastā,  Tērvetes novadā, atsavināšanu 

31. Par pašvaldībai piederošā mikroautobusa “Mercedes Benz Sprinter 208” norakstīšanu un 

nodošanu utilizācijai 

32.  Par noteikumu “Noteikumi par  grāmatvedības organizāciju un kārtošanu 

Tērvetes novada pašvaldībā” apstiprināšanu  

33. Par Tērvetes novada pašvaldības 2019. gada finanšu pārskata   apstiprināšanu 

 

 

Sēdi vada domes priekšsēdētāja Dace Reinika 

Sēdi protokolē Santa Hibšmane 

 

Sēdē piedalās: Dace Reinika, Arvīds Bruss, Sandris Laizāns, Ainārs Miķelsons, Linda 

Karrloviča, Madara Darguža, Dzintra Sirsone, Indriķis Vēveris 

 

Sēdē nepiedalās: Ieva Krūmiņa – attaisnojošu iemeslu dēļ 

 

Sēdē piedalās pašvaldības darbinieki: Domes izpilddirektors Māris Berlands, datortīklu 

administrators Aivars Narvaišs 

 

Domes priekšsēdētāja ierosina papildināt darba kārtību ar 8 papildjautājumiem 

 

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

izsoli 

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

izsoli 

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

izsoli 

37. Par zemes nomas līguma pagarināšanu 

38. Par zemes iznomāšanu 

39. Par zemes nomas līguma pagarināšanu 

40. Par zemes nomas līguma pagarināšanu 

41. Par zemes nomas līguma pagarināšanu 

 

Atklāti vārdiski balsojot: PAR – 8 (D. Reinika, S. Laizāns, L. Karloviča, A. Bruss, Dz. Sirsone, 

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

NOLEMJ: 

 

Papildināt darba kārtību ar 8 jautājumiem 
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Domes priekšsēdētāja aicina balsot par darba kārtību ar 41 jautājumu 

 

Atklāti vārdiski balsojot: PAR – 8 (D. Reinika, S. Laizāns, L. Karloviča, A. Bruss, Dz. Sirsone, 

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

NOLEMJ: 

 

Apstiprināt darba kārtību ar 41 jautājumu 

 

DARBA KĀRTĪBĀ 

 

*Izpilddirektora ziņojums 

 

1. Par deklarētās dzīvesvietas anulēšanu 

2. Par zemes nomas līguma pagarināšanu 

3. Par zemes nomas līguma pagarināšanu 

4. Par zemes nomas līguma noslēgšanu 

5. Par zemes nomas līguma pagarināšanu 

6. Par zemes nomas līguma pagarināšanu 

7. Par zemes nomas līguma pagarināšanu 

8. Par zemes nomas līguma pagarināšanu 

9. Par zemes nomas līguma pagarināšanu 

10. Par zemes nomas līguma pagarināšanu 

11. Par zemes nomas līguma pagarināšanu 

12. Par zemes nomas līguma pagarināšanu 

13. Par zemes nomas līguma pagarināšanu 

14. Par zemes nomas līguma noslēgšanu 

15. Par zemes nomas līguma noslēgšanu 

16. Par zemes nomas līguma noslēgšanu 

17. Par žoga izbūvi un lietošanas tiesību maiņas līguma noslēgšanu 

18. Par pašvaldībai piekritīgā zemes īpašuma “Edvīnas” sadalīšanu 

19. Par zemes nomas līguma pagarināšanu 

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

21. Par nekustamā īpašuma “Indrānu mežs” izsoles rezultātu apstiprināšanu 

22. Par dzīvokļa īpašuma “Labrenči “ - 67 atsavināšanu 

23. Par dzīvokļa īpašuma “Mirdzas“ - 5 atsavināšanu 

24. Par dzīvokļa īpašuma “Mirdzas“ - 4 atsavināšanu 

25. Par dzīvokļa īpašuma “Spīdolas “ - 2 atsavināšanu 

26. Par dzīvokļa īpašuma “Labrenči “ - 44 atsavināšanu 

27. Par dzīvokļa īpašuma “Sarmas“ - 10 atsavināšanu 

28. Par telpu ēkā “Virsaiši”, Augstkalne, Augstkalnes pagasts, Tērvetes novads, nomas tiesību 

izsoli 

29.  Par   Tērvetes novada domes 2020. gada 28. maija saistošo noteikumu Nr. 26  “Grozījumi 

Tērvetes novada domes 2013. gada 21. novembra saistošajos noteikumos Nr. 29  “Par sadzīves 

atkritumu apsaimniekošanu Tērvetes novadā”” precizēšanu 

30. Par nekustamā īpašuma “Tērvetes līči”, Tērvetes pagastā,  Tērvetes novadā, atsavināšanu 

31. Par pašvaldībai piederošā mikroautobusa “Mercedes Benz Sprinter 208” norakstīšanu un 

nodošanu utilizācijai 

32.  Par noteikumu “Noteikumi par  grāmatvedības organizāciju un kārtošanu 

Tērvetes novada pašvaldībā” apstiprināšanu  

33. Par Tērvetes novada pašvaldības 2019. gada finanšu pārskata   apstiprināšanu 
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34. Par nekustamā īpašuma “Puriņu mežs”, Augstkalnes pagastā, Tērvetes novadā, otro izsoli 

35. Par nekustamā īpašuma “Skuju mežs”, Augstkalnes pagastā, Tērvetes novadā, otro izsoli 

36. Par nekustamā īpašuma “Namdaru birzs”, Tērvetes pagastā, Tērvetes novadā, otro izsoli 

37. Par zemes nomas līguma pagarināšanu 

38. Par zemes iznomāšanu 

39. Par zemes nomas līguma pagarināšanu 

40. Par zemes nomas līguma pagarināšanu 

41. Par zemes nomas līguma pagarināšanu 

 

Tērvetes novada domes izpilddirektora Māra Berlanda 2020. gada 28. maija 

ziņojums par pašvaldības darbu 

 

*  11. maijā trim pretendentiem- SIA "Mega Sargs", SIA “Kalipso apsardze" un SIA "Rīgas 

Apsardzes Sabiedrība" tika izsūtīti uzaicinājumi piedalīties cenu aptaujā  "Apsardzes un 

ugunsdzēsības signalizācijas iekārtu apkalpošana un tehniskās apsardzes nodrošināšana 

Tērvetes novada pašvaldības objektos".  Līdz noteiktajam iesniegšanas datumam tika saņemts 

tikai viens piedāvājums no SIA "Mega Sargs" par 5220,00 EUR, neieskaitot PVN. Pakalpojums 

jānodrošina 12 mēnešu laikā 11 objektos. Sekojoši ir sagatavots un izsūtīts parakstīšanai 

pakalpojuma līgums.  

 

*   Saskaņā ar noslēgto līgumu par "Tērvetes pašvaldības ceļu ikdienas uzturēšanas darbu 

veikšanu" maija mēnesī ir pabeigts asfalta bedrīšu remonts pašvaldības ceļiem ar melno 

segumu. 

 

*   7. maijā noslēdzās  cenu aptauja "Būvuzraudzības pakalpojums būvobjektā "PII Zvaniņi" 

ēkas jumta seguma atjaunošanas darbi" Augstkalnes pagasts, Tērvetes novads". Saņemti visu 

trīs uzaicināto pretendentu  piedāvājumi. SIA "RS Būvnieks" piedāvāja sniegt būvuzraudzības 

pakalpojumu  par  3000,00 EUR,  SIA "Kaims" - 3050,00, bet zemāko cenu piedāvāja SIA 

"BĒRZIŅA BŪVFIRMA" - 2600,00 EUR, neieskaitot PVN. Tādējādi ir noslēgts 

būvuzraudzības pakalpojuma līgums ar lētākā piedāvājuma iesniedzēju SIA "BĒRZIŅA 

BŪVFIRMA". 

 

*    7. maijā notika četras Tērvetes novada pašvaldības nekustamo īpašumu izsoles. 

Izsolei nekustamajam īpašumam "Indrānu mežs", Tērvetes pagastā, sastāvošam no vienas 

zemes vienības ar platību 2,55 ha un uz tās atrodošos mežaudzi, ar objekta nosacīto sākuma 

cenu 6700 EUR bija reģistrējies viens dalībnieks, tādēļ objekts tika nosolīts par vienu soli virs 

sākotnēji noteiktās cenas, t.i. 7000 EUR. 

   Savukārt uz nekustamo īpašumu "Skuju mežs", Augstkalnes pagastā  sastāvošu  no vienas 

zemes vienības ar kopējo platību 1,16 ha un uz tās atrodošos mežaudzi, ar sākotnēji nosacīto 

cenu 2800 EUR nebija reģistrējies neviens dalībnieks, tādējādi izsole noslēdzās bez rezultātiem.   

   Arī izsolāmajam nekustamajam īpašumam "Puriņu mežs", Augstkalnes pagastā,  sastāvošu 

no zemes vienības ar kopējo platību 2,51 ha uz tās atrodošos mežaudzi ar objekta sākuma cenu 

15 700 EUR, izsole noslēdzās bez rezultātiem, jo nebija pieteicies neviens dalībnieks. 

   Tērvetes pagastā atrodošais nekustamais īpašums "Namdaru birzs'', sastāvošs no zemes 

vienības un uz tās atrodošās mežaudzes ar platību 0,71 ha ar objekta nosacīto sākuma cenu 1 

500 EUR arī netika izsolīts, jo izsolei nebija reģistrējies neviens dalībnieks. 

 

*  19. maijā tika izsludināts iepirkums Nr.TND2020/9   Publisko iepirkumu likuma 9. panta 

kārtībā "SAC "Tērvete" darbinieku veselības apdrošināšana".  Pretendentiem piedāvājumi 

jāiesniedz līdz 1. jūnijam. 
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*  26. maijā noslēdzās 13. maijā izsludinātais iepirkums Nr.TND2020/8   Publisko iepirkumu 

likuma 9. panta kārtībā "Ūdens sūkņu piegāde". Iepirkums tika organizēts kā atsevišķa sadaļa  

SAC "Tērvete" ūdensvadu pārbūves projekta īstenošanai. 

 

*  Maija mēnesī turpinās jau iesāktie būvdarbi šādos objektos: 

-   Pālenu kapličai Tērvetes kapsētā tiek restaurēta ārējā fasāde, notīrot to ar smilšu strūklu, 

aizdarot šuves, atsevišķas vietas retušējot ar lazējošu krāsu un apstrādājot fasādes sienas ar 

hidrofobu; 

-   Kroņauces stadionā turpinās projekta otrajā kārtā paredzētie darbi. Trešās kārtas pārbūves 

darbu iepirkums ir pārtraukts un būs izsludināts atkārtoti, jo tiek veiktas būtiskas izmaiņas un 

papildinājumi projekta tehniskajā specifikācijā:  

  Treneru moduļtipa namiņš  ar atsevišķu WC tiks pievienots centrālajam ūdensvadam un 

kanalizācijas sistēmai, aizstājot iepriekš paredzētās pārvietojamās biotualetes, izmainīta žoga  

trajektorija, saglabājot stadiona malā augošo koku rindu, stadiona brīvajā zonā tiks uzstādīti 

astoņi āra trenažieri un vingrošanas rīki, kā arī vairāki  rotaļu elementi bērniem; 

-  Augstkalnes bērnudārza ēkai "Zvaniņi" ir uzsākta jumta nomaiņa. Darbi jāpabeidz 3 mēnešu 

laikā; 

- Turpinās Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai Latvijas Lauku attīstības 

programmas  2014.-2020. gadam pasākuma "Pamatpakalpojumi un  ciematu atjaunošana lauku 

apvidos" projektam "Pašvaldības autoceļa Te-8 "Mālzemnieki - Īkšķīši" 0,000-0,766 km posma 

pārbūve". Autoceļš Te-8 ir pēdējais šīs programmas rekonstruējamais grants ceļa posms. 

Būvniecību paredzēts pabeigt pēc divām nedēļām; 

-  Noslēgts būvdarbu līgums objektam  "Gājēju-velosipēdistu celiņa izbūve gar autoceļu P103 

"Dobele-Bauska" no koka gājēju tilta 17,44 km līdz 18,26 km". Patreiz notiek būvniecības 

atļauju saskaņošana. Darbus paredzēts uzsākt pēc būvdarbu saskaņojuma saņemšanas no 

Nacionālās kultūras  mantojumu pārvaldes, jo objekts atrodas kultūras pieminekļu aizsardzības 

zonā. Līguma izpildes termiņš 4 mēneši; 

- uzsāktas sarunas par projekta dokumentācijas izstrādi ielu apgaismojuma rekonstrukcijai 

Augstkalnes pagasta centrā gar pašvaldības autoceļu Au-1 "Šalkas-Lapsas - Klinti-Stūri" un gar 

valsts autoceļu V-1056 "Svēte-Augstkalne" 550 m garā posmā; 

- līdz 18. jūnijam jāpabeidz divu tehnisko projektu izstrāde - Gājēju celiņa izbūve Bukaišu 

pagasta centrā gar valsts autoceļu V1106 "Augstkalne-Bēne" un  Gājēju celiņa izbūve gar valsts 

autoceļu V1112 "Tērvete-Penkule", Tērvetes pagastā, posmā no veikala ELVI līdz mājai 

"Labrenči". 

 

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

Maijā komisijā saņemti un izskatīti 2 iesniegumi: 

 komisija piekrita iznomāt pašvaldībai piederošas pagraba telpas, rīkojot telpu nomas  

izsoli; 

 pamatojoties uz personas iesniegumu, tika pārtrauks dzīvojamo telpu īres līgums.  

 

 

1. paragrāfs 

Par deklarētās dzīvesvietas anulēšanu 

D. Reinika 

 

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

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

novada dome NOLEMJ: 
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     Pieņemt lēmumu Nr. 63 “Par deklarētās dzīvesvietas anulēšanu” 

 

 

 

2. paragrāfs 

Par zemes nomas līguma pagarināšanu 

D. Reinika 

 

 

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

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

novada dome NOLEMJ: 

 

     Pieņemt lēmumu Nr. 64 “Par zemes nomas līguma pagarināšanu” 

 

 

3. paragrāfs 

Par zemes nomas līguma pagarināšanu 

D. Reinika 

 

 

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

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

novada dome NOLEMJ: 

 

     Pieņemt lēmumu Nr. 65 “Par zemes nomas līguma pagarināšanu” 

 

 

4. paragrāfs 

Par zemes nomas līguma noslēgšanu 

D. Reinika 

 

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

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

novada dome NOLEMJ: 

 

     Pieņemt lēmumu Nr. 66 “Par zemes nomas līguma noslēgšanu” 

 

 

 

5. paragrāfs 

Par zemes nomas līguma pagarināšanu 

D. Reinika 

 

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

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

novada dome NOLEMJ: 

 

     Pieņemt lēmumu Nr. 67 “Par zemes nomas līguma pagarināšanu” 
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6. paragrāfs 

Par zemes nomas līguma pagarināšanu 

                                                       D. Reinika 

 

 

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

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

novada dome NOLEMJ: 

 

     Pieņemt lēmumu Nr. 68 “Par zemes nomas līguma pagarināšanu” 

 

 

7. paragrāfs 

Par zemes nomas līguma pagarināšanu 

                                                     D. Reinika 

 

 

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

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

novada dome NOLEMJ: 

 

     Pieņemt lēmumu Nr. 69 “Par zemes nomas līguma pagarināšanu” 

 

 

 

8. paragrāfs 

Par zemes nomas līguma pagarināšanu 

                                                        D. Reinika 

 

 

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

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

novada dome NOLEMJ: 

 

     Pieņemt lēmumu Nr. 70 “Par zemes nomas līguma pagarināšanu” 

 

 

9. paragrāfs 

Par zemes nomas līguma pagarināšanu 

                                                       D. Reinika 

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

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

novada dome NOLEMJ: 

 

     Pieņemt lēmumu Nr. 71 “Par zemes nomas līguma pagarināšanu” 
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10. paragrāfs 

Par zemes nomas līguma pagarināšanu 

D. Reinika 

 

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

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

novada dome NOLEMJ: 

 

     Pieņemt lēmumu Nr. 72 “Par zemes nomas līguma pagarināšanu” 

 

 

 

11. paragrāfs 

Par zemes nomas līguma pagarināšanu 

                                                     D. Reinika 

 

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

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

novada dome NOLEMJ: 

 

     Pieņemt lēmumu Nr. 73 “Par zemes nomas līguma pagarināšanu” 

 

 

 

12. paragrāfs 

Par zemes nomas līguma pagarināšanu 

D. Reinika 

 

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

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

novada dome NOLEMJ: 

 

     Pieņemt lēmumu Nr. 74 “Par zemes nomas līguma pagarināšanu” 

 

13. paragrāfs 

Par zemes nomas līguma pagarināšanu 

D. Reinika 

 

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

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

novada dome NOLEMJ: 

 

     Pieņemt lēmumu Nr. 75 “Par zemes nomas līguma pagarināšanu” 
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14. paragrāfs 

Par zemes nomas līguma noslēgšanu 

                                                    D. Reinika 

 

 

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

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

novada dome NOLEMJ: 

 

     Pieņemt lēmumu Nr. 76 “Par zemes nomas līguma noslēgšanu” 

 
 

 

 
15 paragrāfs 

Par zemes nomas līguma noslēgšanu 

                                                     D. Reinika 

 

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

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

novada dome NOLEMJ: 

 

     Pieņemt lēmumu Nr. 77 “Par zemes nomas līguma noslēgšanu” 

 

 

 

16. paragrāfs 

Par zemes nomas līguma noslēgšanu 

D. Reinika 

 

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

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

novada dome NOLEMJ: 

 

     Pieņemt lēmumu Nr. 78 “Par zemes nomas līguma noslēgšanu” 

 

 

 

17. paragrāfs 

Par žoga izbūvi un lietošanas tiesību maiņas līguma noslēgšanu 

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

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

novada dome NOLEMJ: 

 

     Pieņemt lēmumu Nr. 79 “Par žoga izbūvi un lietošanas tiesību maiņas līguma noslēgšanu” 

 

 

18. paragrāfs 

Par pašvaldībai piekritīgā zemes īpašuma “Edvīnas” sadalīšanu 

                                                       D. Reinika 

 

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

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

novada dome NOLEMJ: 

 

     Pieņemt lēmumu Nr. 80 “Par pašvaldībai piekritīgā zemes īpašuma “Edvīnas” sadalīšanu” 

 

 

19. paragrāfs 

Par zemes nomas līguma pagarināšanu 

D. Reinika 

 

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

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

novada dome NOLEMJ: 

 

     Pieņemt lēmumu Nr. 81 “Par zemes nomas līguma pagarināšanu” 

 

 

20. paragrāfs  

Par nekustamā īpašuma “Druķīši”, Bukaišu pagastā, Tērvetes novadā, 

atsavināšanu 

D. Reinika 

 

Tērvetes novada dome ir izskatījusi Attīstības nodaļas iesniegto ierosinājumu atsavināt 

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

Tērvetes novads, kadastra Nr.4656 006 0605. 

Izskatot minēto ierosinājumu, Tērvetes novada dome konstatēja: 

Tērvetes novada pašvaldībai ir nostiprinātas īpašuma tiesības uz nekustamo īpašumu 

„Druķīši”, Bukaišu pagasts, Tērvetes novads, kadastra numurs 4656 006 0605, turpmāk tekstā 

– Nekustamais īpašums, sastāvošs no vienas neapbūvētas, lauksaimniecībā izmantojamas 

zemes vienības ar kopējo platību ir 5,16 ha, kadastra apzīmējums 4656 006 0315, par ko 

izsniegta Zemesgrāmatu apliecība (Bukaišu pagasta zemesgrāmatas nodalījums 

Nr.100000599496). 

Nekustamais īpašums pašreiz nav nodots nomā.  

Nekustamais īpašums nav nepieciešams Tērvetes novada pašvaldībai tās patstāvīgo funkciju 

izpildei.  

Ņemot vērā iepriekš norādītos apstākļus, lai lietderīgāk apsaimniekotu pašvaldības 

nekustamo īpašumu, kā visizdevīgākā pašvaldības rīcība ir atzīstama Nekustamā īpašuma 

atsavināšana.  
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Saskaņā ar 2020. gada 20. aprīļa Nekustamā īpašuma tirgus novērtējumu, ko atbilstoši 

Standartizācijas likumā paredzētajā kārtībā apstiprinātajiem Latvijas īpašuma vērtēšanas 

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

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

39 000 EUR apmērā.  

Ņemot vērā iepriekš norādītos lietas faktiskos apstākļus un pamatojoties uz Publiskas personas 

mantas atsavināšanas likuma 4., 5., 8., 9., 10. un 11. pantu, likuma „Par pašvaldībām” 21. panta 

pirmās daļas 27. punktu un LR Ministru kabineta 01.02.2011. noteikumiem Nr. 109 “Kārtība, 

kādā atsavināma publiskas personas manta”, ievērojot Finanšu komitejas 2020. gada 21. maija 

lēmumu, Tērvetes novada dome, atklāti vārdiski balsojot: PAR – 8 (D. Reinika, S. Laizāns, L. 

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

ATTURAS – nav, NOLEMJ: 

 

     1. Nodot atsavināšanai Tērvetes novada pašvaldībai piederošo nekustamo īpašumu 

„Druķīši”, Bukaišu pagasts, Tērvetes novads, kadastra numurs 4656 006 0605, sastāvošu no 

vienas neapbūvētas, lauksaimniecībā izmantojamas zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 

4656 006 0315, platība 5,16 ha, pārdodot to atklātā mutiskā izsolē ar augšupejošu soli. 

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

noteikumus (lēmuma pielikumā), nosakot izsoles nosacīto sākumcenu 39 000 EUR (trīsdesmit 

deviņi tūkstoši eiro) apmērā. 

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

komisiju šādā sastāvā:  

       1) izsoles komisijas priekšsēdētājs – Tērvetes novada pašvaldības izpilddirektors Māris 

Berlands; 

      2) izsoles komisijas locekļi –  

  Tērvetes novada pašvaldības jurists Ivars Gorskis, 

  Tērvetes novada domes ekonomiste Sandra Latiša.  

     4. Publicēt sludinājumu par Tērvetes novada pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma 

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

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

informatīvajā izdevumā „Laikam līdzi”. 

 

 

21. paragrāfs 

Par nekustamā īpašuma “Indrānu mežs” izsoles rezultātu apstiprināšanu 

 D. Reinika 

 

   Izskatot Tērvetes novada domes izsoles komisijas iesniegto izsoles protokolu un tam 

pievienotos dokumentus par Tērvetes novada pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma 

“Indrānu mežs”, Tērvetes pagasts, Tērvetes novads, /kadastra numurs/, atsavināšanu un 

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

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

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

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

pašvaldībām” 21. panta pirmās daļas 17. un 27. punktu, Finanšu komitejas 2020. gada 21. maija 

lēmumu, Tērvetes novada dome, atklāti vārdiski balsojot: PAR -  8 (D. Reinika, S. Laizāns, L. 

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

ATTURAS - nav, NOLEMJ: 

 

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


12 

 

      Apstiprināt 2020. gada 07. maijā notikušās izsoles protokolu un Tērvetes novada 

pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma “Indrānu mežs”, Tērvetes pagasts, Tērvetes novads, 

izsoles rezultātu – atsavināt Tērvetes novada pašvaldībai piederošo nekustamo īpašumu 

“Indrānu mežs”, Tērvetes pagasts, Tērvetes novads, /kadastra numurs/, mantas nosolītājam SIA 

/Nosaukums/, /reģistrācijas numurs/, par tās nosolīto cenu 7 000,00 EUR (septiņi tūkstoši euro 

00 centi). 

 

 

 

22. paragrāfs 

Par dzīvokļa īpašuma “Labrenči“ - 67 atsavināšanu 

D. Reinika 

 

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

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

novada dome NOLEMJ: 

 

     Pieņemt lēmumu Nr. 82 “Par dzīvokļa īpašuma “Labrenči” – 67 atsavināšanu” 

 

 

23. paragrāfs 

Par dzīvokļa īpašuma “Mirdzas“ - 5 atsavināšanu 

D. Reinika 

 

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

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

novada dome NOLEMJ: 

 

     Pieņemt lēmumu Nr. 83 “Par dzīvokļa īpašuma “Mirdzas” – 5 atsavināšanu” 

 

 

 

24. paragrāfs 

Par dzīvokļa īpašuma “Mirdzas“ - 4 atsavināšanu 

D. Reinika 

 

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

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

novada dome NOLEMJ: 

 

     Pieņemt lēmumu Nr. 84 “Par dzīvokļa īpašuma “Mirdzas” – 4 atsavināšanu” 

 

 

25. paragrāfs 

Par dzīvokļa īpašuma “Spīdolas “ - 2 atsavināšanu 

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

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

novada dome NOLEMJ: 

 

     Pieņemt lēmumu Nr. 85 “Par dzīvokļa īpašuma “Spīdolas” – 2 atsavināšanu” 

 

 

 

26. paragrāfs 

Par dzīvokļa īpašuma “Labrenči “ - 44 atsavināšanu 

D. Reinika 

      

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

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

novada dome NOLEMJ: 

 

     Pieņemt lēmumu Nr. 86 “Par dzīvokļa īpašuma “Labrenči” – 44 atsavināšanu” 

 

 

 

27. paragrāfs 

Par dzīvokļa īpašuma “Sarmas“ - 10 atsavināšanu 

D. Reinika 

         

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

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

novada dome NOLEMJ: 

 

     Pieņemt lēmumu Nr. 87 “Par dzīvokļa īpašuma “Sarmas” – 10 atsavināšanu” 

 

                                               

 

                                                                 28. paragrāfs 

Par telpu ēkā “Virsaiši”, Augstkalne, Augstkalnes pagasts, Tērvetes novads, nomas 

tiesību izsoli 

D. Reinika 

 

Tērvetes novada dome, izskatot sagatavoto lēmuma projektu ar ierosinājumu nodot 

iznomāšanai telpas ēkā “Virsaiši”, Augstkalne, Augstkalnes pagasts, Tērvetes novads, 

konstatēja:  

Tērvetes novada pašvaldībai piederošās telpas ēkā “Virsaiši”, Augstkalne, Augstkalnes 

pagasts, Tērvetes novads, kadastra apzīmējums 4644 005 0420 001, 52,8 m2 platībā, netiek 

izmantota un nav nepieciešama 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. 



14 

 

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.  

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 

38,02 EUR apmērā mēnesī (neieskaitot PVN).  

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

daļas 27. punktu, Finanšu komitejas 2020. gada 21. maija lēmumu, Tērvetes novada dome, 

atklāti vārdiski balsojot: PAR - 8 (D. Reinika, S. Laizāns, L. Karloviča, A. Bruss, Dz. Sirsone, 

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

 

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

“Virsaiši”, Augstkalne, Augstkalnes pagasts, Tērvetes novads, kadastra apzīmējums 4644 005 

0420 001, 52,8m2.  

    2. Apstiprināt 1. punktā norādītā izsoles objekta izsoles sākumcenu 38,02  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). 
 

 

 

 

                                                29. paragrāfs 

Par   Tērvetes novada domes 2020. gada 28. maija saistošo noteikumu 

Nr. 26  “Grozījumi Tērvetes novada domes 2013. gada 21. novembra saistošajos 

noteikumos Nr. 29  “Par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu Tērvetes novadā”” 

precizēšanu 

D. Reinika 

  

   Ievērojot Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas 2020. gada 27. aprīļa vēstulē 

Nr.1-18/3926 “Par administratīvajiem pārkāpumiem   atkritumu apsaimniekošanas jomā un 

kompetenci administratīvo pārkāpumu procesā pašvaldību atkritumu apsaimniekošanas 
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sasitošajos noteikumos”  norādīto  , saskaņā ar  likuma „Par pašvaldībām” 21. pantu,  2020. 

gada 21. maija Finanšu  komitejas lēmumu,  Tērvetes novada dome, atklāti vārdiski balsojot: 

PAR - 8 (D. Reinika, S. Laizāns, L. Karloviča, A. Bruss, Dz. Sirsone, I. Vēveris, A. Miķelsons, 

M. Darguža), PRET - nav, ATTURAS - nav, NOLEMJ:  

     

     1. Izdarīt Tērvetes novada domes saistošajos noteikumos  Nr. 26  “Grozījumi Tērvetes 

novada domes 2013. gada 21. novembra saistošajos noteikumos Nr. 29  “Par sadzīves atkritumu 

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

precizējumus:   

         1.1.  Izteikt saistošo noteikumu 36. punktu šādā redakcijā: 

“36. Kontrolēt šo noteikumu izpildi un uzsākt administratīvo pārkāpumu procesu un veikt 

normatīvajos aktos par administratīvo atbildību noteiktās procesuālās darbības par atkritumu 

apsaimniekošanas noteikumu pārkāpšanu atbilstoši savai kompetencei ir tiesīgas normatīvajos 

aktos par administratīvo atbildību norādītās personas.”.  

 

         1.2. Izteikt saistošo noteikumu 37. punktu šādā redakcijā: 

“37.  Par atkritumu apsaimniekošanas jomu regulējošo normatīvo aktu pārkāpumiem personas 

ir saucamas pie atbildības normatīvajos aktos par atkritumu apsaimniekošanu un administratīvo 

atbildību noteiktajā kārtībā.”.  

 

         1.3. Izteikt saistošo noteikumu 38. punktu šādā redakcijā: 

“38. Administratīvais sods šo noteikumu pārkāpēju neatbrīvo no pienākuma novērst 

pārkāpumu, kā arī no pārkāpuma rezultātā nodarīto zaudējumu atlīdzināšanas.”.  

  

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

 

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

sniegšanai Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai.  

 

      4. Ja Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas atzinumā nav izteikti iebildumi 

par pieņemto saistošo noteikumu tiesiskumu, publicēt saistošos noteikumus oficiālajā izdevumā 

„Latvijas Vēstnesis”, pašvaldības tīmekļa vietnē  www.tervetesnovads.lv un nodrošināt saistošo 

noteikumu pieejamību Tērvetes novada pašvaldības administrācijas ēkā un pagastu pārvaldēs.  

 

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

 

 

 

 

30. paragrāfs 

Par nekustamā īpašuma “Tērvetes līči”, Tērvetes pagastā,  

Tērvetes novadā, atsavināšanu 

D. Reinika 

 

Tērvetes novada dome ir izskatījusi Attīstības nodaļas iesniegto ierosinājumu atsavināt 

Tērvetes novada pašvaldībai piederošo nekustamo īpašumu „Tērvetes līči”, Tērvetes pagasts, 

Tērvetes novads, kadastra Nr.4688 003 0240. 

Izskatot ierosinājumu, Tērvetes novada dome konstatēja: 

Tērvetes novada pašvaldībai ir nostiprinātas īpašuma tiesības uz nekustamo īpašumu 

„Tērvetes līči”, Tērvetes pagasts, Tērvetes novads, kadastra numurs 4688 003 0240, turpmāk 
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tekstā – nekustamais īpašums, sastāvošs no divām zemes vienībām ar kopējo platību 5,67 ha, 

un uz tām atrodošām ēkām - zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 4688 003 0179, 3,99 ha 

platībā, zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 4688 003 0148, 1,68 ha platībā, un četrām 

būvēm ar kadastra apzīmējumiem 4688 003 179 001, 4688 003 0148 002, 468 003 0148 003 

un 4688 003 0148 005, par ko izsniegta Zemesgrāmatu apliecība (Tērvetes pagasta 

zemesgrāmatas nodalījums Nr.100000542950). 

Nekustamais īpašums pašreiz nav nodots nomā.  

Nekustamais īpašums nav nepieciešams Tērvetes novada pašvaldībai tās patstāvīgo funkciju 

izpildei.  

Ņemot vērā iepriekš norādītos apstākļus, lai lietderīgāk apsaimniekotu pašvaldības 

nekustamo īpašumu, kā visizdevīgākā pašvaldības rīcība ir atzīstama Nekustamā īpašuma 

atsavināšana.  

Saskaņā ar 2020. gada 30. aprīļa Nekustamā īpašuma tirgus novērtējumu, ko atbilstoši 

Standartizācijas likumā paredzētajā kārtībā apstiprinātajiem Latvijas īpašuma vērtēšanas 

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

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

51 000,00 EUR apmērā.  

     Ņemot vērā iepriekš norādītos lietas faktiskos apstākļus un pamatojoties uz Publiskas 

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

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

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

21. maija lēmumu, Tērvetes novada dome, atklāti vārdiski balsojot: PAR - 7 (D. Reinika, L. 

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

ATTURAS – 1 (S. Laizāns), NOLEMJ:  

 

     1. Nodot atsavināšanai Tērvetes novada pašvaldībai piederošo nekustamo īpašumu 

„Tērvetes līči”, Tērvetes pagasts, Tērvetes novads, kadastra numurs 4688 003 0240, sastāvošu 

no divām zemes vienībām ar kopējo platību 5,67 ha - zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 

4688 003 0179, 3,99 ha platībā, zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 4688 003 0148, 1,68 

ha platībā, un uz tām atrodošām četrām būvēm ar kadastra apzīmējumiem 4688 003 179 001, 

4688 003 0148 002, 468 003 0148 003 un 4688 003 0148 005, pārdodot to atklātā mutiskā 

izsolē ar augšupejošu soli. 

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

noteikumus (lēmuma pielikumā), nosakot izsoles nosacīto sākumcenu 51 000,00 EUR 

(piecdesmit viens tūkstotis euro 00 centi) apmērā. 

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

komisiju šādā sastāvā:  

        1) izsoles komisijas priekšsēdētājs – Tērvetes novada pašvaldības izpilddirektors Māris 

Berlands, 

               2) izsoles komisijas locekļi –  

  Tērvetes novada pašvaldības jurists Ivars Gorskis, 

  Tērvetes novada domes ekonomiste Sandra Latiša.  

     4. Publicēt sludinājumu par Tērvetes novada pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma 

„Tērvetes līči”, Tērvetes pagasts, Tērvetes novads, izsoli Tērvetes novada pašvaldības tīmekļa 

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

informatīvajā izdevumā „Laikam līdzi”. 

 

 

31. paragrāfs 

Par pašvaldībai piederošā  mikroautobusa “Mercedes Benz Sprinter 208” 

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

D. Reinika 

 

    Tērvetes novada dome ir izskatījusi Tērvetes novada domes izpilddirektora M. Berlanda 

iesniegumu par Tērvetes novada pašvaldībai piederošā mikroautobusa “Mercedes Benz 

Sprinter 208” (izlaiduma gads 1998., nobraukums 506 071 km)  norakstīšanu sakarā ar tās slikto 

tehnisko stāvokli.  

Izskatot minēto ierosinājumu,  Tērvetes novada dome konstatē, ka 2020. gada 19. maijā 

autocentrs SIA “Andrea”, /reģistrācijas numurs/, ir veikts mikroautobusa “Mercedes Benz 

Sprinter 208” tehniskā stāvokļa novērtējums un ir secināts, ka  aptuvenās remonta izmaksas 

sastāda 2011,00 EUR (tajā skaitā PVN), ka mikroautobusa “Mercedes Benz Sprinter 208” 

remonts nav ekonomiski izdevīgs, jo pārsniedz automašīnas vērtību.  Mikroautobusa 

“Mercedes Benz Sprinter 208”  atlikusī bilances vērtība pēc grāmatvedības uzskaites datiem ir 

0,00 EUR (nulle euro 00 centi). 

     Vadoties no minētā un pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21. panta pirmās daļas 19. 

punktu un Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanas likuma 2. 

un 3. pantu, Finanšu komitejas 2020. gada 21. maija lēmumu, Tērvetes novada dome, atklāti 

vārdiski balsojot: PAR - 8 (D. Reinika, S. Laizāns, L. Karloviča, A. Bruss, Dz. Sirsone, I. 

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

 

 

1. Norakstīt no pašvaldības grāmatvedības bilances uzskaites mikroautobusu “Mercedes 

Benz Sprinter 208”, valsts reģistrācijas numurs GF6193, izlaiduma gads  1998., šasijas  Nr. 

WDB9023711P811940, atlikusī bilances vērtība EUR 0,00 (nulle euro 00 centi). 

2. Norakstīto mikroautobusu “Mercedes Benz Sprinter 208” realizēt, nododot to utilizācijai 

sertificētam uzņēmumam. 

3. Uzdot Tērvetes novada domes izpilddirektoram M. Berlandam veikt  mikroautobusa 

“Mercedes Benz Sprinter 208”  noņemšanu no uzskaites CSDD. 

 

 

 

 

32. paragrāfs 

     Par noteikumu “Noteikumi par  grāmatvedības organizāciju un kārtošanu 

Tērvetes novada pašvaldībā” apstiprināšanu 

D. Reinika 

 

     Tērvetes novada dome, izskatot iesniegto noteikumu “Noteikumi par  grāmatvedības 

organizāciju un kārtošanu Tērvetes novada pašvaldībā” projektu, konstatējot, ka noteikumi ir 

izstrādāti konsolidējot un aktualizējot ar Tērvetes novada domes priekšsēdētāja 2019. gada 22. 

maija rīkojumu Nr. TND/2019/3-1/13/DPR apstiprinātos noteikumus “Noteikumi par 

grāmatvedības organizāciju un kārtošanu Tērvetes novada pašvaldībā” un ar Tērvetes novada 

domes priekšsēdētāja 2020. gada 17. marta rīkojumu Nr. TND/2020/3-1/7/DPR apstiprinātos 

noteikumus “Noteikumi par uzkrājumu veidošanu un pēcnodarbinātības labumu uzskaiti 

Tērvetes novada pašvaldībā” un atbilst ārējo normatīvo aktu nosacījumiem, pamatojoties uz 

likuma „Par pašvaldībām” 21. panta pirmās daļas 27. punktu un 33. pantu,  Finanšu komitejas 

2020. gada 21. maija lēmumu, Tērvetes novada dome,  atklāti vārdiski balsojot: PAR – 8 (D. 

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

Darguža), PRET – nav, ATTURAS – nav, NOLEMJ: 
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1. Apstiprināt noteikumus “Noteikumi  par  grāmatvedības organizāciju un kārtošanu 

Tērvetes novada pašvaldībā”  (pielikumā). 

2. Atzīt par spēku zaudējušiem ar Tērvetes novada domes priekšsēdētāja 2019. gada 22. 

maija rīkojumu Nr. TND/2019/3-1/13/DPR apstiprinātos noteikumus “Noteikumi par 

grāmatvedības organizāciju un kārtošanu Tērvetes novada pašvaldībā” un ar Tērvetes novada 

domes priekšsēdētāja 2020. gada 17. marta rīkojumu Nr. TND/2020/3-1/7/DPR apstiprinātos 

noteikumus “Noteikumi par uzkrājumu veidošanu un pēcnodarbinātības labumu uzskaiti 

Tērvetes novada pašvaldībā”. 

 

 

33. paragrāfs 

   Par Tērvetes novada pašvaldības 2019. gada finanšu pārskata apstiprināšanu 
D. Reinika 

 

Tērvetes novada dome, izskatot Tērvetes novada pašvaldības 2019. gada finanšu pārskata 

dokumentāciju, pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21. panta pirmās daļas 2. punktu, 

likuma “Par budžetu un finanšu vadību” 30. panta trešo daļu un Ministru kabineta 2018. gada 

19. jūnija noteikumiem Nr. 344 “Gada pārskata sagatavošanas kārtība”, ievērojot Finanšu 

komitejas 2020. gada 28. maija lēmumu, atklāti vārdiski balsojot: PAR - 8 (D. Reinika, S. 

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

nav, ATTURAS – nav, NOLEMJ:  

 

     1. Apstiprināt Tērvetes novada pašvaldības 2019. gada finanšu un budžeta izpildes pārskatu 

pēc naudas plūsmas principa, tai skaitā: 

        1.1. par pamatbudžeta izpildi: 

               1.1.1. ieņēmumi 6 968 051  euro; 

               1.1.2. izdevumi 6 162 079 euro; 

               1.1.3. finansēšana: 

1.1.3.1. saņemtais aizņēmums 357 053 euro; 

1.1.3.2. aizņēmumu atmaksa 497 874 euro; 

        1.2. par speciālā budžeta izpildi: 

               1.2.1. ieņēmumi 168 586 euro; 

               1.2.2. izdevumi  231 396 euro; 

        1.3. par ziedojumu un dāvinājumu ieņēmumiem un izdevumiem: 

               1.3.1. ieņēmumi 1 767 euro; 

               1.3.2. izdevumi 1 549 euro;   

        1.4. Kopsavilkuma bilance uz 31.12.2019. -  12 260 071 euro. 

        1.5. Budžetu izpildes rezultāts 1 867 252 euro. 

     2. Apstiprināt vadības ziņojumu par Tērvetes  novada pašvaldības 2019. gada finanšu un 

budžeta izpildes pārskatu (pielikumā). 

 

     3. Noteikt, ka ar Tērvetes  novada pašvaldības 2019. gada finanšu un budžeta izpildes 

pārskatu pilnā apjomā var iepazīties Valsts Kases mājas lapā www.kase.gov.lv 

 

 

http://www.kase.gov.lv/
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34. paragrāfs 

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

otro izsoli 

D. Reinika 

 

Tērvetes novada dome ir izskatījusi Tērvetes novada domes Attīstības nodaļas iesniegto 

lēmuma projektu par Tērvetes novada pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma „Puriņu 

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

Izskatot iesniegto lēmuma projektu, Tērvetes novada dome konstatēja: 

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

mežs”, Bukaišu pagasts, Tērvetes novads, kadastra numurs 4644 005 0530, turpmāk tekstā – 

Nekustamais īpašums, sastāvošs no vienas zemes vienības ar kopējo platību ir 2,51 ha,  kadastra 

apzīmējums 4644 005 0530, un uz tās atrodošās mežaudzes, par ko izsniegta Zemesgrāmatu 

apliecība (Augstkalnes pagasta zemesgrāmatas nodalījums Nr.100000499704). 

Nekustamais īpašums pašreiz nav nodots nomā. Nekustamais īpašums nav nepieciešams 

Tērvetes novada pašvaldībai tās patstāvīgo funkciju izpildei.  

Saskaņā ar Tērvetes novada domes 2020. gada 26. marta sēdes lēmumu Nr. 11 „Par 

nekustamā īpašuma „Puriņu mežs”, Augstkalnes pagastā, Tērvetes novadā, atsavināšanu”, 

Tērvetes novada dome ir nolēmusi nodot atsavināšanai norādīto nekustamo īpašumu, pārdodot 

to atklātā mutiskā izsolē ar augšupejošu soli ar apstiprināto izsoles nosacīto sākumcenu 15 700 

EUR apmērā.  

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 iepriekš 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. panta pirmās daļas 27. punktu un LR Ministru kabineta 01.02.2011. 

noteikumiem nr. 109 “Kārtība, kādā atsavināma publiskas personas manta”, Tērvetes novada 

dome,  atklāti vārdiski balsojot: PAR – 8 (D. Reinika, S. Laizāns, L. Karloviča, A. Bruss, Dz. 

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

 

     1. Atzīt par nenotikušu nekustamā īpašuma „Puriņu mežs”, Augstkalnes pagasts, Tērvetes 

novads, pirmo izsoli. 

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

nekustamajam īpašumam „Puriņu mežs”, Augstkalnes pagasts, Tērvetes novads, kadastra 
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numurs 4644 005 0530, sastāvošam no vienas zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 4644 

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

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

izsoles noteikumus (lēmuma pielikumā), nosakot otrās izsoles nosacīto sākumcenu 12 600,00 

EUR (divpadsmit tūkstoši seši simti euro 00 centi) apmērā. 

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

izsoles komisiju šādā sastāvā:  

        1) izsoles komisijas priekšsēdētājs – Tērvetes novada pašvaldības izpilddirektors Māris 

Berlands; 

2) izsoles komisijas locekļi –  

  Tērvetes novada pašvaldības jurists Ivars Gorskis, 

  Tērvetes novada domes ekonomiste Sandra Latiša. 

     5. Publicēt sludinājumu par Tērvetes novada pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma 

„Puriņu mežs”, 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”. 

 

 

 

 

35. paragrāfs 

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

otro izsoli 

D. Reinika 

 

Tērvetes novada dome ir izskatījusi Tērvetes novada domes Attīstības nodaļas iesniegto 

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

Augstkalnes pagasts, Tērvetes novads, kadastra Nr.4644 005 0480, otrās izsoles rīkošanu. 

Izskatot iesniegto lēmuma projektu, Tērvetes novada dome konstatēja: 

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

mežs”, Augstkalnes pagasts, Tērvetes novads, kadastra numurs 4644 005 0480, turpmāk tekstā 

– Nekustamais īpašums, sastāvošs no vienas zemes vienības ar kopējo platību ir 1,16 ha,  

kadastra apzīmējums 4644 005 0480, un uz tās atrodošās mežaudzes, par ko izsniegta 

Zemesgrāmatu apliecība (Augstkalnes pagasta zemesgrāmatas nodalījums Nr.100000521385). 

Nekustamais īpašums pašreiz nav nodots nomā. Nekustamais īpašums nav nepieciešams 

Tērvetes novada pašvaldībai tās patstāvīgo funkciju izpildei.  

Saskaņā ar Tērvetes novada domes 2020. gada 26. marta sēdes lēmumu „Par nekustamā 

īpašuma „Skuju mežs”, Augstkalnes pagastā, Tērvetes novadā, atsavināšanu”, Tērvetes novada 

dome ir nolēmusi nodot atsavināšanai norādīto nekustamo īpašumu, pārdodot to atklātā mutiskā 

izsolē ar augšupejošu soli ar apstiprināto izsoles nosacīto sākumcenu 2800 EUR apmērā.  

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 iepriekš norādītos lietas faktiskos apstākļus un papildus pamatojoties uz 

Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 4., 5., 8., 9., 10. un 11. pantu, likuma „Par 
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pašvaldībām” 21. panta pirmās daļas 27. punktu un LR Ministru kabineta 01.02.2011. 

noteikumiem nr. 109 “Kārtība, kādā atsavināma publiskas personas manta”, Tērvetes novada 

dome,  atklāti vārdiski balsojot: PAR – 8 (D. Reinika, S. Laizāns, L. Karloviča, A. Bruss, Dz. 

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

 

   1. Atzīt par nenotikušu nekustamā īpašuma „Skuju mežs”, Augstkalnes pagasts, Tērvetes 

novads, pirmo izsoli. 

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

nekustamajam īpašumam „Skuju mežs”, Augstkalnes pagasts, Tērvetes novads, kadastra 

numurs 4644 005 0480, sastāvošu no vienas zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 4644 005 

0480, platība 1,16 ha, un uz tās atrodošās mežaudzes. 

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

izsoles noteikumus (lēmuma pielikumā), nosakot otrās izsoles nosacīto sākumcenu 2 300 EUR 

(divi tūkstoši trīs simti euro 00 centi) apmērā. 

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

izsoles komisiju šādā sastāvā:  

          1) izsoles komisijas priekšsēdētājs – Tērvetes novada pašvaldības izpilddirektors Māris 

Berlands; 

          2) izsoles komisijas locekļi –  

  Tērvetes novada pašvaldības jurists Ivars Gorskis, 

  Tērvetes novada domes ekonomiste Sandra Latiša. 

     5. Publicēt sludinājumu par Tērvetes novada pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma 

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

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

iespējas pašvaldības informatīvajā izdevumā „Laikam līdzi”. 

 

 

 

36. paragrāfs 

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

otro izsoli 

D. Reinika 

 

Tērvetes novada dome ir izskatījusi Tērvetes novada domes Attīstības nodaļas iesniegto 

lēmuma projektu par Tērvetes novada pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma „Namdaru 

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

Izskatot iesniegto lēmuma projektu, Tērvetes novada dome konstatēja: 

Tērvetes novada pašvaldībai ir nostiprinātas īpašuma tiesības uz nekustamo īpašumu 

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

tekstā – Nekustamais īpašums, sastāvošs no vienas zemes vienības ar kopējo platību ir 0,71 ha,  

kadastra apzīmējums 4688 002 0040, un uz tās atrodošās mežaudzes, par ko izsniegta 

Zemesgrāmatu apliecība (Tērvetes pagasta zemesgrāmatas nodalījums Nr.100000537519). 

Nekustamais īpašums pašreiz nav nodots nomā. Nekustamais īpašums nav nepieciešams 

Tērvetes novada pašvaldībai tās patstāvīgo funkciju izpildei.  

Saskaņā ar Tērvetes novada domes 2020. gada 26. marta sēdes lēmumu „Par nekustamā 

īpašuma „Namdaru birzs”, Tērvetes pagastā, Tērvetes novadā, atsavināšanu”, Tērvetes novada 

dome ir nolēmusi nodot atsavināšanai norādīto nekustamo īpašumu, pārdodot to atklātā mutiskā 

izsolē ar augšupejošu soli ar apstiprināto izsoles nosacīto sākumcenu 1500 EUR apmērā.  

Noteiktajā termiņā netika reģistrēts neviens izsoles dalībnieks. 
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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 iepriekš norādītos lietas faktiskos apstākļus un pamatojoties uz Publiskas 

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

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

“Kārtība, kādā atsavināma publiskas personas manta”, Tērvetes novada dome,  atklāti vārdiski 

balsojot: PAR – 8 (D. Reinika, S. Laizāns, L. Karloviča, A. Bruss, Dz. Sirsone, I. Vēveris, A. 

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

 

     1. Atzīt par nenotikušu nekustamā īpašuma „Namdaru birzs”, Tērvetes pagasts, Tērvetes 

novads, pirmo izsoli. 

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

nekustamajam īpašumam „Namdaru birzs”, Tērvetes pagasts, Tērvetes novads, kadastra 

numurs 4688 002 0040, sastāvošu no vienas zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 4688 002 

0040, platība 0,71 ha, un uz tās atrodošās mežaudzes. 

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

izsoles noteikumus (lēmuma pielikumā), nosakot otrās izsoles nosacīto sākumcenu 1 200 EUR 

(viens tūkstotis divi simti eiro) apmērā. 

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

izsoles komisiju šādā sastāvā:  

         1) izsoles komisijas priekšsēdētājs – Tērvetes novada pašvaldības izpilddirektors Māris 

Berlands; 

  2) izsoles komisijas locekļi –  

  Tērvetes novada pašvaldības jurists Ivars Gorskis, 

  Tērvetes novada domes ekonomiste Sandra Latiša.  

     5. Publicēt sludinājumu par Tērvetes novada pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma 

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

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

pašvaldības informatīvajā izdevumā „Laikam līdzi”. 

 

 

 

37. paragrāfs 

Par zemes nomas līguma pagarināšanu 

D. Reinika 

 

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

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

novada dome NOLEMJ: 

 

     Pieņemt lēmumu Nr. 88 “Par zemes nomas līguma pagarināšanu” 

 

    

 38. paragrāfs 

Par zemes iznomāšanu 
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                                                         D. Reinika 

 

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

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

novada dome NOLEMJ: 

 

     Pieņemt lēmumu Nr. 89 “Par zemes iznomāšanu” 

 

  

 

                                           39. paragrāfs 

Par zemes nomas līguma pagarināšanu 

D. Reinika 

 

 

 

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

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

novada dome NOLEMJ: 

 

     Pieņemt lēmumu Nr. 90 “Par zemes nomas līguma pagarināšanu” 

 

 

40. paragrāfs 

Par zemes nomas līguma pagarināšanu 

D. Reinika 

 

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

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

novada dome NOLEMJ: 

 

     Pieņemt lēmumu Nr. 91 “Par zemes nomas līguma pagarināšanu” 

 

 

41. paragrāfs 

Par zemes nomas līguma pagarināšanu 

D. Reinika 

 

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

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

novada dome NOLEMJ: 

 

     Pieņemt lēmumu Nr. 92 “Par zemes nomas līguma pagarināšanu” 

 

 

 

Sēdi slēdz plkst. 11.50 

Nākošā domes sēde 2020. gada 25. jūnijā 

 

Sēdes vadītāja                                                                                             D. Reinika 
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Protokola parakstīšanas datums___________________ 

 

 

Protokoliste                                                                                                S. Hibšmane 

 

 

 

 

 

 

                                        
 

 

 

 

 

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 28. maijā                                                                                     Nr. 63 

                                                                                                          (protokols Nr. 11, 1. §) 

 

 

Par deklarētās dzīvesvietas anulēšanu 

        

Tērvetes novada dome ir izskatījusi iesniegto lēmuma projektu anulēt ziņas par /Vārds 

Uzvārds/ deklarēto dzīvesvietu nekustamajā īpašumā „Zeti”, Bukaišu pagasts, Tērvetes novads, 

jo minētajai personai nav tiesiska pamata dzīvot deklarētajā dzīvesvietā. 

Izvērtējot Tērvetes novada domes rīcībā esošo informāciju un ar lietu saistītos juridiskos 

apstākļus tika konstatēts: 

2020. gada 20. aprīlī Tērvetes novada dome ir saņēmusi nekustamā īpašuma „Zeti”, Bukaišu 

pagasts, Tērvetes novads, īpašnieka iesniegumu ar lūgumu anulēt ziņas par /Vārds Uzvārds/ 

deklarēto dzīvesvietu adresē „Zeti”, Bukaišu pagasts, Tērvetes novads, jo minētai personai ir 

zudis tiesiskais pamats dzīvot deklarētajā adresē un viņš nedzīvo minētajā adresē. 

Saskaņā ar Dzīvesvietas deklarēšanas likuma 11. panta pirmo daļu, iestādei ir tiesības pēc 

savas iniciatīvas, bet pienākums pēc citu personu iesnieguma pārbaudīt deklarēto ziņu 

patiesumu, tai skaitā atbilstību valsts reģistros iekļautajām ziņām, kā arī to, vai deklarētājam ir 

tiesisks pamats deklarēt dzīvesvietu attiecīgajā  adresē. 

Saskaņā ar Dzīvesvietas deklarēšanas likuma 11. panta trešo daļu, rakstveida iesniegumu, 

kurā ietverts motivēts lūgums pārbaudīt ziņas par deklarēto dzīvesvietu, var iesniegt attiecīgā 
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nekustamā īpašuma īpašnieks vai cita ieinteresēta persona. Par iesniegumu iestāde paziņo 

dzīvesvietas deklarētājam un uzaicina viņu sniegt paskaidrojumu. 

/Vārds Uzvārds/ saskaņā ar Dzīvesvietas deklarēšanas likuma 11. panta trešo daļu tika 

informēts par nekustamā īpašuma „Zeti”, Bukaišu pagasts, Tērvetes novads, īpašnieka iesniegto 

iesniegumu un uzaicināts uz Tērvetes novada domi, lai sniegtu paskaidrojumu un iesniegtu 

dokumentus, kas apliecina tiesisko pamatu dzīvot deklarētajā dzīvesvietā, nosūtot vēstuli uz 

viņa deklarēto dzīvesvietu. 

Dzīvesvietas deklarēšanas likuma 3. panta otrās daļas noteikumi nosaka, ka personai ir 

tiesisks pamats apmesties uz dzīvi noteiktā nekustamā īpašumā, ja tai pieder šis nekustamais 

īpašums, attiecībā uz to ir noslēgts īres vai nomas līgums vai šā īpašuma lietošanas tiesības tā 

ieguvusi uz laulības, radniecības, svainības vai cita likumiska vai līgumiska pamata.  

Saskaņā ar LR MK 11.02.2003 noteikumu Nr. 72 „Kārtība, kādā anulējamas ziņas par 

deklarēto dzīvesvietu” 2. un 3. punktu, iestāde personas deklarācijā sniegtās ziņas par deklarēto 

dzīvesvietu anulē, pamatojoties uz iestādes rīcībā esošajiem dokumentiem, pēc šo ziņu 

pārbaudes normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā un motivēta lēmuma pieņemšanas par 

deklarētās dzīvesvietas ziņu anulēšanu, līdz lēmuma pieņemšanai personai ir tiesības iesniegt 

dokumentus, kas apliecina citu tiesisko pamatu dzīvot deklarētajā dzīvesvietā. 

Noteiktajā termiņā nekādus dokumentus, kas apliecinātu tiesisko pamatu dzīvot deklarētajā 

dzīvesvietā vai paskaidrojumus /Vārds Uzvārds/ nav sniedzis.  

Saskaņā ar Dzīvesvietas deklarēšanas likuma 12. panta pirmās daļas 2. punktu, ziņas par 

dzīvesvietu iestāde anulē, ja attiecīgajai personai nav tiesiska pamata dzīvot deklarētajā 

dzīvesvietā. 

Ņemot vērā iepriekš minēto tiesisko regulējumu un konstatētos apstākļus, ka /Vārds 

Uzvārds/ nepieder nekustamais īpašums „Zeti”, Bukaišu pagasts, Tērvetes novads, kā arī nav 

konstatēti apstākļi, ka attiecībā uz minētā nekustamā īpašuma lietošanu būtu noslēgts īres vai 

nomas līgums, vai arī šā īpašuma lietošanas tiesības viņš būtu ieguvusi uz laulības, radniecības, 

svainības vai cita likumiska vai līgumiska pamata, kā arī /Vārds Uzvārds/ faktiski minētajā 

īpašumā nedzīvo, ziņas par /Vārds Uzvārds/ deklarēto dzīvesvietu adresē „Zeti”, Bukaišu 

pagasts, Tērvetes novads, ir anulējamas. Pēc Iedzīvotāju reģistra datiem /Vārds Uzvārds/ citu 

dzīvesvietu nav deklarējis.  

Ņemot vērā augstāk minēto un pamatojoties uz Dzīvesvietas deklarēšanas likuma 12. panta 

pirmās daļas 2. punktu, ievērojot Tautsaimniecības un attīstības komitejas 2020. gada 21. maija 

lēmumu, atklāti vārdiski  balsojot: PAR - 8 (D. Reinika, S. Laizāns, L. Karloviča, A. Bruss, Dz. 

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

dome NOLEMJ: 

 

1. Anulēt ziņas par /Vārds Uzvārds/, /personas kods/, deklarēto dzīvesvietu adresē „Zeti”, 

Bukaišu pagasts, Tērvetes novads. 

2. Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas brīdi. 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 28. maijā                                                                                     Nr. 64 

                                                                                                          (protokols Nr. 11, 2. §) 

 

 

Par zemes nomas līguma pagarināšanu 

        

 

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

iesniegumu par zemes nomas līguma pagarināšanu uz iznomāto, neapbūvēto, lauksaimniecībā 

izmantojamo zemes vienību “Zirņi”, Bukaišu pagasts, Tērvetes novads, /kadastra apzīmējums/, 

1,2 ha platībā, kura darbības termiņš beidzas 2019. gada 31. decembrī, ievērojot LR MK 2018. 

gada 19. jūnija noteikumu Nr. 350 „Publiskas personas zemes nomas un apbūves tiesības 

noteikumi” 53. punkta nosacījumus, kas nosaka, ka iznomātājs, izvērtējot lietderības 

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

faktiskos apstākļus, ka nomnieks /Vārds Uzvārds/ ir labticīgi pildījis iepriekš noslēgto nomas 

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

kavējumi, zemes gabalu platība ir līdz 10 ha lauku teritorijā, kas tiek izmantota lauksaimniecībā, 

atzīst, ka nomas līguma termiņš var tikt pagarināts nerīkojot nomas tiesību izsoli.  

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

un apbūves tiesības noteikumi” 30.4., 56. un 57. punktu nosacījumus un Tērvetes novada domes 

apstiprināto nomas pakalpojumu maksas cenrādi (nomas maksas apmērs par lauksaimniecībā 

izmantojamo zemi Bukaišu pagastā ir noteikts 120 EUR/ha apmērā), nomas maksas apmērs ir 

nosakāms 120 EUR/ha gadā. 

Vadoties no norādītā, papildus pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21. panta pirmās 

daļas 14. punkta “a” apakšpunktu un 27. apakšpunktu, ievērojot Tautsaimniecības un attīstības 
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komitejas 2020. gada 21. maija lēmumu, atklāti vārdiski balsojot: PAR – 8 (D. Reinika, S. 

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

nav, ATTURAS – nav, Tērvetes novada dome NOLEMJ: 

 

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

Tērvetes novada pašvaldībai piekritīgās zemes vienības “Zirņi ”, Bukaišu pagasts, Tērvetes 

novads, /kadastra apzīmējums/, 1,2 ha platībā, nomu, nosakot: 

         1.1. zemes izmantošanas mērķi – lauksaimnieciskai darbībai; 

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

         1.3. nomas maksu 120 EUR/ ha gadā; 

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

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

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

zemes nomas un apbūves tiesības noteikumi” 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 28. maijā                                                                                     Nr. 65 

                                                                                                          (protokols Nr. 11, 3. §) 

 

 

Par zemes nomas līguma pagarināšanu 

        

 

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

iesniegumu par zemes nomas līguma pagarināšanu uz iznomāto, neapbūvēto, lauksaimniecībā 

izmantojamo zemes vienību “Zirņi 13/21”, Bukaišu pagasts, Tērvetes novads, /kadastra 

apzīmējums/, 0,2 ha platībā, kura darbības termiņš beidzas 2019. gada 31. decembrī, ievērojot 

LR MK 2018. gada 19. jūnija noteikumu Nr. 350 „Publiskas personas zemes nomas un apbūves 

tiesības noteikumi” 53. punkta nosacījumus, kas nosaka, ka iznomātājs, izvērtējot lietderības 

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

faktiskos apstākļus, ka nomnieks /Vārds Uzvārds/ ir labticīgi pildījis iepriekš noslēgto nomas 

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

kavējumi, zemes gabalu platība ir līdz 10 ha lauku teritorijā, kas tiek izmantota lauksaimniecībā, 

atzīst, ka nomas līguma termiņš var tikt pagarināts nerīkojot nomas tiesību izsoli.  

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

un apbūves tiesības noteikumi” 30.4., 56. un 57. punktu nosacījumus un Tērvetes novada domes 

apstiprināto nomas pakalpojumu maksas cenrādi (nomas maksas apmērs par lauksaimniecībā 

izmantojamo zemi Bukaišu pagastā ir noteikts 120 EUR/ha apmērā), nomas maksas apmērs ir 

nosakāms 120 EUR/ha gadā, bet ne mazāk kā 28 EUR gadā. 

Vadoties no norādītā, papildus pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21. panta pirmās 

daļas 14. punkta “a” apakšpunktu un 27. apakšpunktu, ievērojot Tautsaimniecības un attīstības 

komitejas 2020. gada 21. maija lēmumu, atklāti vārdiski balsojot: PAR – 8 (D. Reinika, S. 

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

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

Tērvetes novada pašvaldībai piekritīgās zemes vienības “Zirņi 13/21”, Bukaišu pagasts, 

Tērvetes novads, /kadastra apzīmējums/, 0,2 ha platībā, nomu, nosakot: 

         1.1. zemes izmantošanas mērķi – lauksaimnieciskai darbībai; 

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

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

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

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

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

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

sagatavošanu. 

     3. Pilnvarot Tērvetes novada pašvaldības izpilddirektoru Māri Berlandu noslēgt lēmumam 

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

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

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

līgumi, publicēt informāciju par noslēgtajiem zemes nomas līgumiem Tērvetes novada 

pašvaldības tīmekļa vietnē www.tervetesnovads.lv. 

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

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

 

 

Domes priekšsēdētāja                                                                            D. Reinika 
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LATVIJAS REPUBLIKA 
TĒRVETES NOVADA DOME 

Reģ.Nr.90001465562 

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

e-pasts: tervetesnd@tervetesnd.lv 
 

 

TĒRVETES NOVADA TĒRVETES PAGASTĀ 

 

LĒMUMS 
 

 

2020. gada 28. maijā                                                                                     Nr. 66 

                                                                                                          (protokols Nr. 11, 4. §) 

 

 

Par zemes nomas līguma noslēgšanu 

        

 

Tērvetes novada dome, izskatot Bukaišu pagasta zemnieku saimniecības /Nosaukums/, 

/reģistrācijas numurs/, 2020. gada 14. maija iesniegumu ar lūgumu Tērvetes novada 

pašvaldībai iznomāt saimnieciskās darbības vajadzībām zemes vienības daļu 0,2 ha platībā 

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

konstatēja:   

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

Tērvetes novads, ir neiznomāta zemes vienības ar /kadastra apzīmējums/ daļa 0,2 ha platībā 

(turpmāk tekstā - zemes gabals).  

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

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

informācija par iznomājamo zemes gabalu tika publicēta pašvaldības tīmekļa vietnē 

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

potenciālais zemes gabala nomnieks – Bukaišu pagasta zemnieku saimniecība /Nosaukums/, 

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

nomas tiesību izsoli. 

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

Tērvetes novada domes apstiprinātam nomas pakalpojumu maksas cenrādim. 

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

maksas apmērs par lauksaimniecībā izmantojamo zemi Bukaišu pagastā ir noteikts 120 EUR/ha 

apmērā. Vienlaikus, atbilstoši Noteikumu 30.4. apakšpunktam, nomas maksas apmērs nedrīkst 

būt mazāks kā 28 euro gadā. 

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

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

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

attīstības komitejas 2020. gada 21. maija lēmumu, Tērvetes novada dome,  atklāti vārdiski 

http://www.tervetesnovads.lv/
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balsojot: PAR – 8 (D. Reinika, S. Laizāns, L. Karloviča, A. Bruss, Dz. Sirsone, I. Vēveris, A. 

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

 

     1. Slēgt zemes nomas līgumu ar Bukaišu pagasta zemnieku saimniecību /Nosaukums/ par 

Tērvetes novada pašvaldībai piekritīgās, neapbūvētās, zemes vienības “Bukaišu centrs”, 

Bukaišu pagasts, Tērvetes novads, /kadastra apzīmējums/, daļas 0,2 ha platībā, nomu, nosakot: 

         1.1. zemes izmantošanas mērķi – lauksaimnieciskā darbība; 

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

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

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

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

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

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

sagatavošanu. 

     3. Pilnvarot Tērvetes novada pašvaldības izpilddirektoru Māri Berlandu noslēgt lēmumam 

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

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

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

publicēt informāciju par noslēgto zemes nomas līgumu Tērvetes novada pašvaldības tīmekļa 

vietnē www.tervetesnovads.lv. 

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

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

 

 

Domes priekšsēdētāja                                                                            D. Reinika 
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LATVIJAS REPUBLIKA 
TĒRVETES NOVADA DOME 

Reģ.Nr.90001465562 

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

e-pasts: tervetesnd@tervetesnd.lv 
 

 

TĒRVETES NOVADA TĒRVETES PAGASTĀ 

 

LĒMUMS 
 

 

2020. gada 28. maijā                                                                                     Nr. 67 

                                                                                                          (protokols Nr. 11, 5. §) 

 

 

Par zemes nomas līguma pagarināšanu 

        

 

Tērvetes novada dome, izskatot Bukaišu pagasta zemnieku saimniecības /Nosaukums/, 

/reģistrācijas numurs/, 2020. gada 14. maija iesniegumu par zemes nomas līguma pagarināšanu 

uz iznomāto, neapbūvēto, lauksaimniecībā izmantojamo zemes vienības “Brīvais avoti”, 

Bukaišu pagasts, Tērvetes novads, /kadastra apzīmējums/, daļu 0,07 ha platībā, kura darbības 

termiņš beidzas 2019. gada 31. decembrī, ievērojot LR MK 2018. gada 19. jūnija noteikumu 

Nr. 350 „Publiskas personas zemes nomas un apbūves tiesības noteikumi” 53. punkta 

nosacījumus, kas nosaka, ka iznomātājs, izvērtējot lietderības apsvērumus, var pieņemt lēmumu 

pagarināt nomas līguma termiņu (nerīkojot izsoli), un tādus faktiskos apstākļus, ka nomnieks 

Bukaišu pagasta zemnieku saimniecības /Nosaukums/ ir labticīgi pildījusi iepriekš noslēgto 

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

maksājumu kavējumi, zemes gabalu platība ir līdz 10 ha lauku teritorijā, kas tiek izmantota 

lauksaimniecībā, atzīst, ka nomas līguma termiņš var tikt pagarināts nerīkojot nomas tiesību 

izsoli.  

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

un apbūves tiesības noteikumi” 30.4., 56. un 57. punktu nosacījumus un Tērvetes novada domes 

apstiprināto nomas pakalpojumu maksas cenrādi (nomas maksas apmērs par lauksaimniecībā 

izmantojamo zemi Bukaišu pagastā ir noteikts 120 EUR/ha apmērā), nomas maksas apmērs ir 

nosakāms 120 EUR/ ha gadā, bet ne mazāk kā 28 EUR. 

Vadoties no norādītā, papildus pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21. panta pirmās 

daļas 14. punkta “a” apakšpunktu un 27. apakšpunktu, ievērojot Tautsaimniecības un attīstības 

komitejas 2020. gada 21. maija lēmumu, atklāti vārdiski balsojot: PAR – 8 (D. Reinika, S. 

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

nav, ATTURAS – nav, Tērvetes novada dome NOLEMJ: 

 

     1. Pagarināt (slēgt jaunu) zemes nomas līgumu ar Bukaišu pagasta zemnieku saimniecību 

/Nosaukums/, /reģistrācijas numurs/, par Tērvetes novada pašvaldībai piekritīgās zemes 
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vienības “Brīvais avoti”, Bukaišu pagasts, Tērvetes novads, /kadastra apzīmējums/, daļas 0,07 

ha platībā nomu, nosakot: 

         1.1. zemes izmantošanas mērķi – lauksaimniecības produkcijas ražošanai; 

         1.2. nomas līguma termiņu - 5 (pieci) gadi sākot no 2020. gada 01. janvāra; 

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

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

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

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

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

sagatavošanu.  

     3. Pilnvarot Tērvetes novada pašvaldības izpilddirektoru Māri Berlandu noslēgt lēmumam 

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

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

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

līgumi, publicēt informāciju par noslēgtajiem zemes nomas līgumiem Tērvetes novada 

pašvaldības tīmekļa vietnē www.tervetesnovads.lv. 

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

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

 

 

 

Domes priekšsēdētāja                                                                            D. Reinika 
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LATVIJAS REPUBLIKA 
TĒRVETES NOVADA DOME 

Reģ.Nr.90001465562 

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

e-pasts: tervetesnd@tervetesnd.lv 
 

 

TĒRVETES NOVADA TĒRVETES PAGASTĀ 

 

LĒMUMS 
 

 

2020. gada 28. maijā                                                                                     Nr. 68 

                                                                                                          (protokols Nr. 11, 6. §) 

 

 

Par zemes nomas līguma pagarināšanu 

        

 

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

iesniegumu ar lūgumu Tērvetes novada pašvaldībai pagarināt noslēgto zemes nomas līgumu 

par pašvaldībai piekritīgas, apbūvētas zemes vienības “Dimanti”, Augstkalnes pagasts, 

Tērvetes novads, /kadastra apzīmējums/, 0,25 ha platībā, nomu, konstatēja:  

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

Tērvetes novads, sastāvošs no vienas apbūvētas zemes vienības 0,25 ha platībā, /kadastra 

apzīmējums/ (turpmāk tekstā - zemes gabals), saskaņā ar 2009. gada 06. septembrī 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 21. 

maija lēmumu, Tērvetes novada dome, atklāti vārdiski balsojot: PAR – 8 (D. Reinika, S. 

Laizāns, L. Karloviča, A. Bruss, Dz. Sirsone, I. Vēveris, A. Miķelsons, M. Darguža), 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 “Dimanti”, Augstkalnes 

pagasts, Tērvetes novads, /kadastra apzīmējums/, 0,25 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 28. maijā                                                                                     Nr. 69 

                                                                                                          (protokols Nr. 11, 7. §) 

 

 

Par zemes nomas līguma pagarināšanu 

        

 

Tērvetes novada dome, izskatot /Vārds Uzvārds/, /personas kods/, 2020. gada 23. aprīļa 

iesniegumu par zemes nomas līguma pagarināšanu uz iznomāto neapbūvēto, lauksaimniecībā 

izmantojamo zemes vienības daļu “Ilgas”, Augstkalnes pagasts, Tērvetes novads, /kadastra 

apzīmējums/, 0,5 ha platībā, kura darbības termiņš beidzas 2019. gada 31. decembrī, 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

zemes nomas un apbūves tiesības noteikumi” 56. un 57. punktu un Tērvetes novada pašvaldības 

2019. gada 11. janvāra saistošo noteikumu Nr. 1 “Tērvetes novada pašvaldībai piekrītošo un 

piederošo neapbūvētu zemesgabalu nomas maksas noteikšanas kārtība” 3. punktu, kas paredz, 

ka nomas maksa par zemes gabala nomu ir nosakāma 0,5 % no zemesgabala kadastrālās 

vērtības gadā, bet ne mazāk kā 7 euro gadā, neieskaitot PVN, ievērojot Tautsaimniecības un 

attīstības komitejas 2020. gada 21. maija lēmumu, atklāti vārdiski balsojot: PAR – 8 (D. 

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

Darguža), PRET – nav, ATTURAS – nav, NOLEMJ: 

 

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

Tērvetes novada pašvaldībai piekritīgās zemes vienības “Ilgas”, Augstkalnes pagasts, Tērvetes 

novads, /kadastra apzīmējums/, daļas 0,5 ha platībā nomu, nosakot: 
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         1.1. zemes izmantošanas mērķi – personīgā palīgsaimniecība - mazdārziņš; 

         1.2. nomas līguma termiņu - 5 (pieci) gadi sākot no 2020. gada 01. janvāra; 

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

mazāk kā 7 euro; 

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

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

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

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

sagatavošanu. 

     3. Pilnvarot Tērvetes novada pašvaldības izpilddirektoru Māri Berlandu noslēgt lēmumam 

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

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

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

līgumi, publicēt informāciju par noslēgtajiem zemes nomas līgumiem Tērvetes novada 

pašvaldības tīmekļa vietnē www.tervetesnovads.lv. 

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

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

 

 

Domes priekšsēdētāja                                                                            D. Reinika 
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LATVIJAS REPUBLIKA 
TĒRVETES NOVADA DOME 

Reģ.Nr.90001465562 

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

e-pasts: tervetesnd@tervetesnd.lv 
 

 

TĒRVETES NOVADA TĒRVETES PAGASTĀ 

 

LĒMUMS 
 

 

2020. gada 28. maijā                                                                                     Nr. 70 

                                                                                                          (protokols Nr. 11, 8. §) 

 

 

Par zemes nomas līguma pagarināšanu 

        

 

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

iesniegumu par zemes nomas līguma pagarināšanu uz iznomāto neapbūvēto, lauksaimniecībā 

izmantojamo zemes vienību “Pašvaldības Āres”, Augstkalnes pagasts, Tērvetes novads, 

/kadastra apzīmējums/, 0,1893 ha platībā, kura darbības termiņš beidzas 2019. gada 31. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

zemes nomas un apbūves tiesības noteikumi” 56. un 57. punktu un Tērvetes novada pašvaldības 

2019. gada 11. janvāra saistošo noteikumu Nr. 1 “Tērvetes novada pašvaldībai piekrītošo un 

piederošo neapbūvētu zemesgabalu nomas maksas noteikšanas kārtība” 3. punktu, kas paredz, 

ka nomas maksa par zemes gabala nomu ir nosakāma 0,5 % no zemesgabala kadastrālās 

vērtības gadā, bet ne mazāk kā 7 euro gadā, neieskaitot PVN, ievērojot Tautsaimniecības un 

attīstības komitejas 2020. gada 21. maija lēmumu, atklāti vārdiski balsojot: PAR – 8 (D. 

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

Darguža), PRET – nav, ATTURAS – nav, NOLEMJ: 

 

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

Tērvetes novada pašvaldībai piekritīgās zemes vienības “Pašvaldības Āres”, Augstkalnes 

pagasts, Tērvetes novads, /kadastra apzīmējums/, 0,1893 ha platībā nomu, nosakot: 
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         1.1. zemes izmantošanas mērķi – personīgā palīgsaimniecība - mazdārziņš; 

         1.2. nomas līguma termiņu - 5 (pieci) gadi sākot no 2020. gada 01. janvāra; 

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

mazāk kā 7 euro; 

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

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

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

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

sagatavošanu. 

     3. Pilnvarot Tērvetes novada pašvaldības izpilddirektoru Māri Berlandu noslēgt lēmumam 

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

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

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

līgumi, publicēt informāciju par noslēgtajiem zemes nomas līgumiem Tērvetes novada 

pašvaldības tīmekļa vietnē www.tervetesnovads.lv. 

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

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

 

 

Domes priekšsēdētāja                                                                            D. Reinika 
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LATVIJAS REPUBLIKA 
TĒRVETES NOVADA DOME 

Reģ.Nr.90001465562 

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

e-pasts: tervetesnd@tervetesnd.lv 
 

 

TĒRVETES NOVADA TĒRVETES PAGASTĀ 

 

LĒMUMS 
 

 

2020. gada 28. maijā                                                                                     Nr. 71 

                                                                                                          (protokols Nr. 11, 9. §) 

 

 

Par zemes nomas līguma pagarināšanu 

        

 

Tērvetes novada dome, izskatot /Vārds Uzvārds/, /personas kods/, 2020. gada 29. aprīļa 

iesniegumu par zemes nomas līguma pagarināšanu uz iznomāto neapbūvēto, lauksaimniecībā 

izmantojamo zemes daļu “Grunduļi pagasts”, Augstkalnes pagasts, Tērvetes novads, 

/kadastra apzīmējums/, 0,5 ha platībā, kura darbības termiņš beidzas 2019. gada 31. decembrī, 

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

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

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

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

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

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

izvērtējot lietderības apsvērumus, var pieņemt lēmumu pagarināt nomas līguma termiņu 

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

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

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

lauksaimniecībā, papildus pamatojoties uz LR MK 2018. gada 19. jūnija noteikumu Nr. 350 

„Publiskas personas zemes nomas un apbūves tiesības noteikumi” 56. un 57. punktu un 

Tērvetes novada pašvaldības 2019. gada 11. janvāra saistošo noteikumu Nr. 1 “Tērvetes 

novada pašvaldībai piekrītošo un piederošo neapbūvētu zemesgabalu nomas maksas 

noteikšanas kārtība” 3. punktu, kas paredz, ka nomas maksa par zemes gabala nomu ir 

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

neieskaitot PVN, ievērojot Tautsaimniecības un attīstības komitejas 2020. gada 21. maija 

lēmumu, atklāti vārdiski balsojot: PAR – 8 (D. Reinika, S. Laizāns, L. Karloviča, A. Bruss, 

Dz. Sirsone, I. Vēveris, A. Miķelsons, M. Darguža), 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 zemes vienības “Grunduļi pagasts”, Augstkalnes 

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

         1.1. zemes izmantošanas mērķi – personīgā palīgsaimniecība - mazdārziņš; 

         1.2. nomas līguma termiņu - 5 (pieci) gadi sākot no 2020. gada 01. janvāra; 

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

mazāk kā 7 euro; 

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

     2. Uzdot Tērvetes novada Attīstības nodaļas nekustamo īpašumu speciālistei Andrai 

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

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

projektu sagatavošanu. 

     3. Pilnvarot Tērvetes novada pašvaldības izpilddirektoru Māri Berlandu noslēgt lēmumam 

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

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

kontroli. 

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

līgumi, publicēt informāciju par noslēgtajiem zemes nomas līgumiem Tērvetes novada 

pašvaldības tīmekļa vietnē www.tervetesnovads.lv. 

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

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

 

 

Domes priekšsēdētāja                                                                            D. Reinika 
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LATVIJAS REPUBLIKA 
TĒRVETES NOVADA DOME 

Reģ.Nr.90001465562 

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

e-pasts: tervetesnd@tervetesnd.lv 
 

 

TĒRVETES NOVADA TĒRVETES PAGASTĀ 

 

LĒMUMS 
 

 

2020. gada 28. maijā                                                                                     Nr. 72 

                                                                                                          (protokols Nr. 11, 10. §) 

 

 

Par zemes nomas līguma pagarināšanu 

        

 

Tērvetes novada dome, izskatot /Vārds Uzvārds/, /personas kods/, 2020. gada 27. aprīļa 

iesniegumu par zemes nomas līguma pagarināšanu uz iznomāto neapbūvēto, lauksaimniecībā 

izmantojamo zemes daļu “Laimdotu mazdārziņi”, Augstkalnes pagasts, Tērvetes novads, 

/kadastra apzīmējums/, 0,05 ha platībā, kura darbības termiņš beidzas 2019. gada 31. 

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

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

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

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

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

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

izvērtējot lietderības apsvērumus, var pieņemt lēmumu pagarināt nomas līguma termiņu 

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

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

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

lauksaimniecībā, papildus pamatojoties uz LR MK 2018. gada 19. jūnija noteikumu Nr. 350 

„Publiskas personas zemes nomas un apbūves tiesības noteikumi” 56. un 57. punktu un 

Tērvetes novada pašvaldības 2019. gada 11. janvāra saistošo noteikumu Nr. 1 “Tērvetes 

novada pašvaldībai piekrītošo un piederošo neapbūvētu zemesgabalu nomas maksas 

noteikšanas kārtība” 3. punktu, kas paredz, ka nomas maksa par zemes gabala nomu ir 

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

neieskaitot PVN, ievērojot Tautsaimniecības un attīstības komitejas 2020. gada 21. maija 

lēmumu, atklāti vārdiski balsojot: PAR – 8 (D. Reinika, S. Laizāns, L. Karloviča, A. Bruss, 

Dz. Sirsone, I. Vēveris, A. Miķelsons, M. Darguža), 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 zemes vienības “Laimdotu mazdārziņi”, Augstkalnes 

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

         1.1. zemes izmantošanas mērķi – personīgā palīgsaimniecība - mazdārziņš; 

         1.2. nomas līguma termiņu - 5 (pieci) gadi sākot no 2020. gada 01. janvāra; 

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

mazāk kā 7 euro; 

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

     2. Uzdot Tērvetes novada Attīstības nodaļas nekustamo īpašumu speciālistei Andrai 

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

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

projektu sagatavošanu. 

    3. Pilnvarot Tērvetes novada pašvaldības izpilddirektoru Māri Berlandu noslēgt lēmumam 

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

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

kontroli. 

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

līgumi, publicēt informāciju par noslēgtajiem zemes nomas līgumiem Tērvetes novada 

pašvaldības tīmekļa vietnē www.tervetesnovads.lv. 

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

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

 

 

Domes priekšsēdētāja                                                                            D. Reinika 
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LATVIJAS REPUBLIKA 
TĒRVETES NOVADA DOME 

Reģ.Nr.90001465562 

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

e-pasts: tervetesnd@tervetesnd.lv 
 

 

TĒRVETES NOVADA TĒRVETES PAGASTĀ 

 

LĒMUMS 
 

 

2020. gada 28. maijā                                                                                     Nr. 73 

                                                                                                          (protokols Nr. 11, 11. §) 

 

 

Par zemes nomas līguma pagarināšanu 

        

 

Tērvetes novada dome, izskatot /Vārds Uzvārds/, /personas kods/, 2020. gada 27. aprīļa 

iesniegumu par zemes nomas līguma pagarināšanu uz iznomāto neapbūvēto, lauksaimniecībā 

izmantojamo zemes daļu “Laimdotu mazdārziņi”, Augstkalnes pagasts, Tērvetes novads, 

/kadastra apzīmējums/, 0,05 ha platībā, kura darbības termiņš beidzas 2019. gada 31. 

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

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

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

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

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

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

izvērtējot lietderības apsvērumus, var pieņemt lēmumu pagarināt nomas līguma termiņu 

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

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

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

lauksaimniecībā, papildus pamatojoties uz LR MK 2018. gada 19. jūnija noteikumu Nr. 350 

„Publiskas personas zemes nomas un apbūves tiesības noteikumi” 56. un 57. punktu un 

Tērvetes novada pašvaldības 2019. gada 11. janvāra saistošo noteikumu Nr. 1 “Tērvetes 

novada pašvaldībai piekrītošo un piederošo neapbūvētu zemesgabalu nomas maksas 

noteikšanas kārtība” 3. punktu, kas paredz, ka nomas maksa par zemes gabala nomu ir 

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

neieskaitot PVN, ievērojot Tautsaimniecības un attīstības komitejas 2020. gada 21. maija 

lēmumu, atklāti vārdiski balsojot: PAR – 8 (D. Reinika, S. Laizāns, L. Karloviča, A. Bruss, 

Dz. Sirsone, I. Vēveris, A. Miķelsons, M. Darguža), 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 zemes vienības “Laimdotu mazdārziņi”, Augstkalnes 

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

         1.1. zemes izmantošanas mērķi – personīgā palīgsaimniecība - mazdārziņš; 

         1.2. nomas līguma termiņu - 5 (pieci) gadi sākot no 2020. gada 01. janvāra; 

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

mazāk kā 7 euro; 

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

     2. Uzdot Tērvetes novada Attīstības nodaļas nekustamo īpašumu speciālistei Andrai 

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

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

projektu sagatavošanu. 

     3. Pilnvarot Tērvetes novada pašvaldības izpilddirektoru Māri Berlandu noslēgt lēmumam 

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

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

kontroli. 

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

līgumi, publicēt informāciju par noslēgtajiem zemes nomas līgumiem Tērvetes novada 

pašvaldības tīmekļa vietnē www.tervetesnovads.lv. 

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

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

 

 

Domes priekšsēdētāja                                                                            D. Reinika 
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LATVIJAS REPUBLIKA 
TĒRVETES NOVADA DOME 

Reģ.Nr.90001465562 

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

e-pasts: tervetesnd@tervetesnd.lv 
 

 

TĒRVETES NOVADA TĒRVETES PAGASTĀ 

 

LĒMUMS 
 

 

2020. gada 28. maijā                                                                                     Nr. 74 

                                                                                                          (protokols Nr. 11, 12. §) 

 

 

Par zemes nomas līguma pagarināšanu 

        

 

Tērvetes novada dome, izskatot /Vārds Uzvārds/, /personas kods/, 2020. gada 27. aprīļa 

iesniegumu par zemes nomas līguma pagarināšanu uz iznomāto neapbūvēto, lauksaimniecībā 

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

apzīmējums/, 1,0 ha platībā, kura darbības termiņš beidzas 2019. gada 31. decembrī, 

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

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

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

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

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

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

izvērtējot lietderības apsvērumus, var pieņemt lēmumu pagarināt nomas līguma termiņu 

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

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

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

lauksaimniecībā, papildus pamatojoties uz LR MK 2018. gada 19. jūnija noteikumu Nr. 350 

„Publiskas personas zemes nomas un apbūves tiesības noteikumi” 56. un 57. punktu un 

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, ievērojot Tautsaimniecības un attīstības komitejas 2020. 

gada 21. maija lēmumu, atklāti vārdiski balsojot: PAR – 8 (D. Reinika, S. Laizāns, L. 

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

ATTURAS – nav, NOLEMJ: 

 

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

Tērvetes novada pašvaldībai piekritīgās zemes vienības “Ilgas”, Augstkalnes pagasts, 

Tērvetes novads, /kadastra apzīmējums/, daļas 1,0 ha platībā nomu, nosakot: 
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         1.1. zemes izmantošanas mērķi – lauksaimnieciskā ražošana 

         1.2. nomas līguma termiņu - 5 (pieci) gadi sākot no 2020. gada 01. janvāra; 

         1.3. nomas maksu 130 EUR/ ha gadā; 

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

     2. Uzdot Tērvetes novada Attīstības nodaļas nekustamo īpašumu speciālistei Andrai 

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

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

projektu sagatavošanu. 

     3. Pilnvarot Tērvetes novada pašvaldības izpilddirektoru Māri Berlandu noslēgt lēmumam 

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

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

kontroli. 

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

līgumi, publicēt informāciju par noslēgtajiem zemes nomas līgumiem Tērvetes novada 

pašvaldības tīmekļa vietnē www.tervetesnovads.lv. 

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

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

 

 

Domes priekšsēdētāja                                                                            D. Reinika 
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LATVIJAS REPUBLIKA 
TĒRVETES NOVADA DOME 

Reģ.Nr.90001465562 

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

e-pasts: tervetesnd@tervetesnd.lv 
 

 

TĒRVETES NOVADA TĒRVETES PAGASTĀ 

 

LĒMUMS 
 

 

2020. gada 28. maijā                                                                                     Nr. 75 

                                                                                                          (protokols Nr. 11, 13. §) 

 

 

Par zemes nomas līguma pagarināšanu 

        

 

Tērvetes novada dome, izskatot /Vārds Uzvārds/, /personas kods/, 2020. gada 23. aprīļa 

iesniegumu par zemes nomas līguma pagarināšanu uz iznomāto neapbūvēto, lauksaimniecībā 

izmantojamo zemes vienības daļu “Centra mazdārziņi”, Augstkalnes pagasts, Tērvetes 

novads, /kadastra apzīmējums/, 0,05 ha platībā, kura darbības termiņš beidzas 2019. gada 31. 

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

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

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

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

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

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

izvērtējot lietderības apsvērumus, var pieņemt lēmumu pagarināt nomas līguma termiņu 

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

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

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

lauksaimniecībā, papildus pamatojoties uz LR MK 2018. gada 19. jūnija noteikumu Nr. 350 

„Publiskas personas zemes nomas un apbūves tiesības noteikumi” 56. un 57. punktu un 

Tērvetes novada pašvaldības 2019. gada 11. janvāra saistošo noteikumu Nr. 1 “Tērvetes 

novada pašvaldībai piekrītošo un piederošo neapbūvētu zemesgabalu nomas maksas 

noteikšanas kārtība” 3. punktu, kas paredz, ka nomas maksa par zemes gabala nomu ir 

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

neieskaitot PVN, ievērojot Tautsaimniecības un attīstības komitejas 2020. gada 21. maija 

lēmumu, atklāti vārdiski balsojot: PAR – 8 (D. Reinika, S. Laizāns, L. Karloviča, A. Bruss, 

Dz. Sirsone, I. Vēveris, A. Miķelsons, M. Darguža), 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 zemes vienības “Centra mazdārziņi”, Augstkalnes 

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

         1.1. zemes izmantošanas mērķi – personīgā palīgsaimniecība - mazdārziņš; 

         1.2. nomas līguma termiņu - 5 (pieci) gadi sākot no 2020. gada 01. janvāra; 

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

mazāk kā 7 euro; 

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

     2. Uzdot Tērvetes novada Attīstības nodaļas nekustamo īpašumu speciālistei Andrai 

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

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

projektu sagatavošanu. 

     3. Pilnvarot Tērvetes novada pašvaldības izpilddirektoru Māri Berlandu noslēgt lēmumam 

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

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

kontroli. 

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

līgumi, publicēt informāciju par noslēgtajiem zemes nomas līgumiem Tērvetes novada 

pašvaldības tīmekļa vietnē www.tervetesnovads.lv . 

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

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

 

 

Domes priekšsēdētāja                                                                            D. Reinika 
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LATVIJAS REPUBLIKA 
TĒRVETES NOVADA DOME 

Reģ.Nr.90001465562 

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

e-pasts: tervetesnd@tervetesnd.lv 
 

 

TĒRVETES NOVADA TĒRVETES PAGASTĀ 

 

LĒMUMS 
 

 

2020. gada 28. maijā                                                                                     Nr. 76 

                                                                                                          (protokols Nr. 11, 14. §) 

 

 

Par zemes nomas līguma noslēgšanu 

        

 

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

iesniegumu ar lūgumu Tērvetes novada pašvaldībai iznomāt personiskās palīgsaimniecības 

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

mazdārziņi”, Augstkalnes pagastā, konstatēja:   

Tērvetes novada pašvaldībai piekritīgajā zemes īpašumā “Centra mazdārziņi”, Augstkalnes  

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

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

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

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

informācija par iznomājamo zemes gabalu zemes īpašumā “Centra mazdārziņi”, Augstkalnes 

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

informācijas publicēšanas tīmekļa vietnē pieteicās tikai viens potenciālais zemes gabala 

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

punktam nav nepieciešams rīkot zemes gabala nomas tiesību izsoli. 

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

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

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

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

kā 7 euro gadā, neskaitot PVN. 

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

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

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

komitejas 2020. gada 21. maija lēmumu, Tērvetes novada dome,  atklāti vārdiski balsojot: PAR 

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

Darguža), PRET – nav, ATTURAS – nav, NOLEMJ: 

 

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

pašvaldībai piekritīgās zemes vienības “Centra mazdārziņi”, Augstkalnes pagasts, Tērvetes 

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

         1.1. zemes izmantošanas mērķi – personiskās palīgsaimniecības vajadzībām; 

         1.2. nomas līguma termiņu - 5 (pieci) gadi; 

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

mazāk kā 7 euro gadā, neieskaitot PVN.  

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

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

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

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

sagatavošanu. 

     3. Pilnvarot Tērvetes novada pašvaldības izpilddirektoru Māri Berlandu noslēgt lēmumam 

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

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

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

publicēt informāciju par noslēgto zemes nomas līgumu Tērvetes novada pašvaldības tīmekļa 

vietnē www.tervetesnovads.lv. 

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

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

 

 

Domes priekšsēdētāja                                                                            D. Reinika 
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LATVIJAS REPUBLIKA 
TĒRVETES NOVADA DOME 

Reģ.Nr.90001465562 

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

e-pasts: tervetesnd@tervetesnd.lv 
 

 

TĒRVETES NOVADA TĒRVETES PAGASTĀ 

 

LĒMUMS 
 

 

2020. gada 28. maijā                                                                                     Nr. 77 

                                                                                                          (protokols Nr. 11, 15. §) 

 

 

Par zemes nomas līguma noslēgšanu 

        

 

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

iesniegumu ar lūgumu Tērvetes novada pašvaldībai iznomāt personiskās palīgsaimniecības 

vajadzībām zemes daļu 0,1 ha platībā pašvaldībai piekritīgajā zemes īpašumā “Centra 

mazdārziņi”, Augstkalnes pagastā, konstatēja:  

Tērvetes novada pašvaldībai piekritīgajā zemes īpašumā “Centra mazdārziņi”, Augstkalnes 

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

piekritīga zemes vienības daļa 0,1 ha platībā (turpmāk tekstā - zemes gabals).  

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

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

informācija par iznomājamo zemes gabalu zemes īpašumā “Centra mazdārziņi”, Augstkalnes 

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

informācijas publicēšanas tīmekļa vietnē pieteicās tikai viens potenciālais zemes gabala 

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

punktam nav nepieciešams rīkot zemes gabala nomas tiesību izsoli. 

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

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

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

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

kā 7 euro gadā, neskaitot PVN. 

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

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

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

komitejas 2020. gada 21. maija lēmumu, Tērvetes novada dome, atklāti vārdiski balsojot: PAR 

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

Darguža), PRET – nav, ATTURAS – nav, NOLEMJ: 

 

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

pašvaldībai piekritīgās zemes vienības “Centra mazdārziņi”, Augstkalnes pagasts, Tērvetes 

novads, /kadastra apzīmējums/, daļas 0,1 ha platībā, nomu, nosakot: 

         1.1. zemes izmantošanas mērķi – personiskās palīgsaimniecības vajadzībām; 

         1.2. nomas līguma termiņu - 5 (pieci) gadi; 

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

mazāk kā 7 euro gadā, neieskaitot PVN.  

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

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

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

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

sagatavošanu. 

     3. Pilnvarot Tērvetes novada pašvaldības izpilddirektoru Māri Berlandu noslēgt lēmumam 

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

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

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

publicēt informāciju par noslēgto zemes nomas līgumu Tērvetes novada pašvaldības tīmekļa 

vietnē www.tervetesnovads.lv. 

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

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

 

Domes priekšsēdētāja                                                                            D. Reinika 
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LATVIJAS REPUBLIKA 
TĒRVETES NOVADA DOME 

Reģ.Nr.90001465562 

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

e-pasts: tervetesnd@tervetesnd.lv 
 

 

TĒRVETES NOVADA TĒRVETES PAGASTĀ 

 

 

 

 

LĒMUMS 
 

 

2020. gada 28. maijā                                                                                     Nr. 78 

                                                                                                          (protokols Nr. 11, 16. §) 

 

 

Par zemes nomas līguma noslēgšanu 

        

 

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

iesniegumu ar lūgumu Tērvetes novada pašvaldībai iznomāt personiskās palīgsaimniecības 

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

mazdārziņi”, Augstkalnes pagastā, konstatēja:  

Tērvetes novada pašvaldībai piekritīgajā zemes īpašumā “Centra mazdārziņi”, Augstkalnes 

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

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

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

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

informācija par iznomājamo zemes gabalu zemes īpašumā “Centra mazdārziņi”, Augstkalnes 

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

informācijas publicēšanas tīmekļa vietnē pieteicās tikai viens potenciālais zemes gabala 

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

punktam nav nepieciešams rīkot zemes gabala nomas tiesību izsoli. 

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

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

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

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

kā 7 euro gadā, neskaitot PVN. 

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

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

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

komitejas 2020. gada 21. maija lēmumu, Tērvetes novada dome, atklāti vārdiski balsojot: PAR 

http://www.tervetesnovads.lv/


55 

 

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

Darguža), PRET – nav, ATTURAS – nav, NOLEMJ: 

 

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

pašvaldībai piekritīgās zemes vienības “Centra mazdārziņi”, Augstkalnes pagasts, Tērvetes 

novads, kadastra apzīmējums 4644 005 0331, daļas 0,05 ha platībā nomu, nosakot: 

         1.1. zemes izmantošanas mērķi – personiskās palīgsaimniecības vajadzībām; 

         1.2. nomas līguma termiņu - 5 (pieci) gadi; 

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

mazāk kā 7 euro gadā, neieskaitot PVN.  

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

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

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

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

sagatavošanu. 

     3. Pilnvarot Tērvetes novada pašvaldības izpilddirektoru Māri Berlandu noslēgt lēmumam 

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

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

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

publicēt informāciju par noslēgto zemes nomas līgumu Tērvetes novada pašvaldības tīmekļa 

vietnē www.tervetesnovads.lv. 

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

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

 

 

 

Domes priekšsēdētāja                                                                            D. Reinika 
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LATVIJAS REPUBLIKA 
TĒRVETES NOVADA DOME 

Reģ.Nr.90001465562 

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

e-pasts: tervetesnd@tervetesnd.lv 
 

 

TĒRVETES NOVADA TĒRVETES PAGASTĀ 

 

LĒMUMS 
 

 

2020. gada 28. maijā                                                                                     Nr. 79 

                                                                                                          (protokols Nr. 11, 17. §) 

 

 

Par žoga izbūvi un lietošanas tiesību maiņas līguma noslēgšanu 

        

 

Izskatot /Vārds Uzvārds/ iesniegumu par žoga izbūvi starp īpašumiem “Sporta laukums” un 

“Imanti”, Tērvetes pagastā, Tērvetes novadā, Tērvetes novada dome konstatēja: 

Tērvetes novada pašvaldībai Tērvetes pagasta /zemesgrāmatas nodalījuma numurs/ ir 

nostiprinātas īpašuma tiesības uz zemes gabalu „Zelmeņu stadions”, Tērvetes pagasts, Tērvetes 

novads, /kadastra apzīmējums/. 

/Vārds Uzvārds/ Tērvetes pagasta zemesgrāmatas nodalījumā Nr. 320 ir nostiprinātas 

īpašuma tiesības uz zemes gabalu „Imanti”, Tērvetes pagasts, Tērvetes novads, /kadastra 

apzīmējums/.  

/Vārds Uzvārds/ (turpmāk tekstā – iesniedzēja) vēlas starp zemes vienībām “Zelmeņu 

stadions” un “Imanti”, Tērvetes pagasts, Tērvetes novads, taisnā līnijā izbūvēt žogu, kur šādā 

gadījumā zemes vienības “Zelmeņu stadions” daļa aptuveni 0,03 ha platībā tiktu nožogota no 

šīs zemes vienības un piekļautos zemes vienībai “Imanti”, bet zemes vienības “Imanti” daļa 

aptuveni 0,02 ha platībā tiktu nožogota no šīs zemes vienības un piekļautos zemes vienībai 

“Zelmeņu stadions”. Šī iemesla dēļ, izbūvējot žogu taisnā līnijā starp zemes vienībām “Zelmeņu 

stadions” un “Imanti”, Tērvetes novada domes un iesniedzējas starpā slēdzams līgums par 

zemes vienību daļu lietošanas tiesību maiņu. 

Žoga izbūve starp pašvaldībai piederošo zemes vienību “Zelmeņu stadions” un iesniedzējai 

piederošo zemes vienību “Imanti” nodrošinātu pilnvērtīgāku pašvaldības īpašuma izmantošanu 

novada iedzīvotāju sporta aktivitātēm, tādēļ, pašvaldības ieskatā, ir atbalstāms iesniedzējas 

priekšlikums par zemes vienību norobežojoša žoga izbūvi. Robeža starp zemes vienībām 

“Zelmeņu stadions” un “Imanti” veido lauztu līniju, tādēļ žoga izbūve pa esošo zemes vienību 

robežu nevajadzīgi palielinātu žoga izbūves izmaksas un veidotu neracionālu robežu, kas 

apgrūtinātu zemes vienību izmantošanu.  

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

27. punktu un 77. pantu, ievērojot  Tautsaimniecības un attīstības komitejas 2020. gada 21. 

maija lēmumu,  Tērvetes novada dome,  atklāti vārdiski balsojot: PAR – 8 (D. Reinika, S. 
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Laizāns, L. Karloviča, A. Bruss, Dz. Sirsone, I. Vēveris, A. Miķelsons, M. Darguža), PRET – 

nav, ATTURAS – nav, NOLEMJ: 

 

     Piekrist, ka nekustamā īpašuma “Imanti”, Tērvetes pagastā, Tērvetes novadā, īpašnieks par 

saviem līdzekļiem taisnā līnijā veic žoga izbūvi starp zemes vienībām “Zelmeņu stadions”, 

Tērvetes pagasts, Tērvetes novads, /kadastra apzīmējums/, un “Imanti”, Tērvetes pagasts, 

Tērvetes novads, /kadastra apzīmējums/, noslēdzot ar nekustamā īpašuma “Imanti”, Tērvetes 

pagastā, Tērvetes novadā, īpašnieku, lietošanas tiesību maiņas līgumu par Tērvetes novada 

pašvaldības īpašumā esošās zemes vienības “Zelmeņu stadions”, Tērvetes pagasts, Tērvetes 

novads, /kadastra apzīmējums/, daļas, aptuveni 0,03 ha platībā, lietošanas tiesību apmaiņu pret 

zemes vienības “Imanti”, Tērvetes pagasts, Tērvetes novads, /kadastra apzīmējums/, daļas, 

aptuveni 0,02 ha platībā, lietošanas tiesībām un žoga izbūvi saskaņā ar lēmumam pievienoto 

līguma projektu (lēmuma pielikumā). 

 

 

 

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 28. maijā                                                                                     Nr. 80 

                                                                                                          (protokols Nr. 11, 18. §) 

 

 

Par pašvaldībai piekritīgā zemes īpašuma “Edvīnas” sadalīšanu 

        

 

Tērvetes novada dome, izskatot iesniegto lēmuma projektu par Tērvetes novada pašvaldībai 

piekritīgā zemes īpašuma “Edvīnas”, Tērvetes pagasts, Tērvetes novads, /kadastra numurs/, 

sastāvoša no divām zemes vienībām ar /kadastra apzīmējums/, 2,0 ha platībā, un /kadastra 

apzīmējums/, 1,20 ha platībā, sadalīšanu divos īpašumos, konstatējot, ka zemes īpašuma 

“Edvīnas”, Tērvetes pagasts, Tērvetes novads, sastāvā esošās zemes vienības savstarpēji 

nerobežojas un neatrodas līdzās, kamdēļ lietderīgāk būtu šīs zemes vienības sadalīt divos 

atsevišķos zemes īpašumos, pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21. panta pirmās daļas 

27. punktu, Nekustamā īpašuma valsts kadastra likumu 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 21. maija lēmumu, atklāti vārdiski balsojot: PAR – 8 (D. Reinika, S. Laizāns, L. 

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

ATTURAS -  nav., NOLEMJ: 

 

     1. Atdalīt no nekustamā īpašuma ”Edvīnas”, Tērvetes pagasts, Tērvetes novads, /kadastra 

numurs/, visu zemes vienību ar /kadastra apzīmējums/, 1,2 ha platībā. 

    2. No nekustamā īpašuma „Edvīnas”, Tērvetes pagasts, Tērvetes novads, /kadastra numurs/, 

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

Tērvetes pagasts, Tērvetes novads, un visā tās platībā (1,20 ha) noteikt nekustamā īpašuma 

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

– 0101).  

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

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

 

Domes priekšsēdētāja                                                                            D. Reinika 
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LATVIJAS REPUBLIKA 
TĒRVETES NOVADA DOME 

Reģ.Nr.90001465562 

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

e-pasts: tervetesnd@tervetesnd.lv 
 

 

TĒRVETES NOVADA TĒRVETES PAGASTĀ 

 

LĒMUMS 
 

 

2020. gada 28. maijā                                                                                     Nr. 81 

                                                                                                          (protokols Nr. 11, 19. §) 

 

 

Par zemes nomas līguma pagarināšanu 

 

Tērvetes novada dome, izskatot /Vārds Uzvārds/, /personas kods/, 2020. gada 19. maija 

iesniegumu ar lūgumu Tērvetes novada pašvaldībai pagarināt noslēgto zemes nomas līgumu 

par pašvaldībai piekritīgas, apbūvētas zemes vienības “Dālderi”, Augstkalnes pagasts, Tērvetes 

novads, /kadastra apzīmējums/, 0,3463 ha platībā, nomu, konstatēja:   

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

Tērvetes novads, sastāvošs no vienas apbūvētas zemes vienības 0,3463 ha platībā, /kadastra 

apzīmējums/ (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 

beidzas.  

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.  

Pēc norādītā, nomas līgums ar /Vārds Uzvārds/ par zemes īpašuma “Dālderi”, Augstkalnes 

pagasts, Tērvetes novads, nomu 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. 

Pēc 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. 

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

27. punktu, ievērojot Tautsaimniecības un attīstības komitejas 2020. gada 21. maija lēmumu, 

Tērvetes novada dome, atklāti vārdiski balsojot: PAR – 8 (D. Reinika, S. Laizāns, L. Karloviča, 

A. Bruss, Dz. Sirsone, I. Vēveris, A. Miķelsons, M. Darguža), 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 “Dālderi”, Augstkalnes 

pagasts, Tērvetes novads, /kadastra apzīmējums/, 0,3463 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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TĒRVETES NOVADA TĒRVETES PAGASTĀ 

 

LĒMUMS 
 

 

2020. gada 28. maijā                                                                                     Nr. 82 

                                                                                                          (protokols Nr. 11, 22. §) 

 

 

Par dzīvokļa īpašuma “Labrenči“ - 67 atsavināšanu 

        

 

        Tērvetes novada dome ir izskatījusi /Vārds Uzvārds/ 2020. gada 09. marta iesniegumu ar 

ierosinājumu pārdot Tērvetes novada pašvaldībai piederošo dzīvokļa īpašumu “Labrenči” - 67, 

Tērvete, Tērvetes pagasts, Tērvetes novads.   

        Izskatot augstāk minēto ierosinājumu, Tērvetes novada dome konstatēja: 

        /Vārds Uzvārds/ un viņa ģimene uz īres tiesisko attiecību pamata lieto Tērvetes novada 

pašvaldībai piederošo dzīvokļa īpašumu Nr. 67, “Labrenči”, Tērvete, Tērvetes pagasts, Tērvetes 

novads, sastāvošu no divu istabu dzīvokļa ar kopējo platību 49,1 m2, un pie dzīvokļa īpašuma 

piederošo 477/35171 kopīpašuma domājamo daļu no daudzdzīvokļu mājas /kadastra 

apzīmējums/ un  zemes gabala /kadastra apzīmējums/. 

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

atsevišķos gadījumos valsts vai pašvaldības nekustamā īpašuma atsavināšanu var ierosināt 

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

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

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

dzīvokļa īpašuma Nr. 67, “Labrenči”, Tērvete, Tērvetes pagasts, Tērvetes novads, atsavināšanu. 

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

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

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

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

locekļiem.  

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

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

īpašumu, ja:   

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

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

             2) tiesā nav celta prasība par īres līguma izbeigšanu. 
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         2020. gada 09. martā ir noslēgta Vienošanās starp pilngadīgajiem /Vārds Uzvārds/ 

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

iegūst /Vārds Uzvārds/ sieva /Vārds Uzvārds/.         

        Pret /Vārds Uzvārds/ un viņa ģimenes locekļiem nav celta prasība par īres līguma 

izbeigšanu. 

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

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

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

ar nosacīto cenu. 

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

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

Standartizācijas likumā paredzētajā kārtībā apstiprinātajiem Latvijas īpašuma vērtēšanas 

standartiem jeb tirgus cena, ko noteicis sertificēts vērtētājs. 

        Dzīvokļa īpašuma Nr. 67, “Labrenči”, Tērvete, Tērvetes pagasts, Tērvetes novads, tirgus 

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

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

noteikta 3900,00 EUR (trīs tūkstoši deviņi simti euro 00 centi) apmērā, bet aktuālā kadastrālā 

vērtība ir 2246 EUR (divi tūkstoši divi simti  četrdesmit seši  euro 00 centi) apmērā. 

        Ņemot vērā iepriekš norādītos lietas faktiskos apstākļus un pamatojoties uz Publiskas 

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

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

maija lēmumu, Tērvetes novada dome, atklāti vārdiski balsojot: PAR - 8 (D. Reinika, S. 

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

nav, ATTURAS - nav, NOLEMJ: 

 

        1. Atsavināt Tērvetes novada pašvaldībai piederošo nekustamo īpašumu – dzīvokļa 

īpašumu Nr. 67, “Labrenči”, Tērvete, Tērvetes pagasts, Tērvetes novads, sastāvošu no divu 

istabu dzīvokļa ar kopējo platību 49,1 m2, un pie dzīvokļa īpašuma piederošo 477/35171 

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

/kadastra apzīmējums/, pārdodot to par cenu 3900,00 EUR (trīs tūkstoši deviņi simti euro 00 

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

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

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

saskaņā ar šī lēmuma 1. punkta noteikumiem. 

 

 

Domes priekšsēdētāja                                                                            D. Reinika 
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TĒRVETES NOVADA TĒRVETES PAGASTĀ 

 

LĒMUMS 
 

 

2020. gada 28. maijā                                                                                     Nr. 83 

                                                                                                          (protokols Nr. 11, 23. §) 

 

 

Par dzīvokļa īpašuma “Mirdzas“ - 5 atsavināšanu 

        

 

                Tērvetes novada dome ir izskatījusi /Vārds Uzvārds/ 2020. gada 27. janvāra 

iesniegumu ar ierosinājumu pārdot viņai Tērvetes novada pašvaldībai piederošo dzīvokļa 

īpašumu “Mirdzas” - 5, Bukaišu pagasts, Tērvetes novads.   

        Izskatot augstāk minēto ierosinājumu, Tērvetes novada dome konstatēja: 

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

piederošo dzīvokļa īpašumu Nr. 5, “Mirdzas”, Bukaišu pagasts, Tērvetes novads, sastāvošu no 

vienas istabas dzīvokļa ar kopējo platību 26,6 m2, un pie dzīvokļa īpašuma piederošo 266/1786 

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

/kadastra apzīmējums/. 

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

atsevišķos gadījumos valsts vai pašvaldības nekustamā īpašuma atsavināšanu var ierosināt 

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

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

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

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

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

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

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

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

locekļiem.  

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

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

īpašumu, ja:   

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

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

             2) tiesā nav celta prasība par īres līguma izbeigšanu. 

http://pro.nais.lv/naiser/text.cfm?Ref=0103012002103132796&Req=0103012002103132796&Key=0127011993021632769&Hash=


64 

 

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

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

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

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

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

ar nosacīto cenu. 

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

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

Standartizācijas likumā paredzētajā kārtībā apstiprinātajiem Latvijas īpašuma vērtēšanas 

standartiem jeb tirgus cena, ko noteicis sertificēts vērtētājs . 

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

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

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

noteikta 780,00 EUR (septiņi simti astoņdesmit euro 00 centi) apmērā, bet aktuālā kadastrālā 

vērtība ir 418,00 EUR (četri simti  astoņpadsmit  euro 00 centi) apmērā. 

        Ņemot vērā iepriekš norādītos lietas faktiskos apstākļus un pamatojoties uz Publiskas 

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

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

maija lēmumu, Tērvetes novada dome, atklāti vārdiski balsojot: PAR - 8 (D. Reinika, S. 

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

nav, ATTURAS - nav, NOLEMJ: 

 

        1. Atsavināt Tērvetes novada pašvaldībai piederošo nekustamo īpašumu – dzīvokļa 

īpašumu Nr. 5, “Mirdzas”, Bukaišu pagasts, Tērvetes novads, sastāvošu no vienas istabas 

dzīvokļa ar kopējo platību 26,6 m2, un pie dzīvokļa īpašuma piederošo 266/1786 kopīpašuma 

domājamo daļu no daudzdzīvokļu mājas /kadastra apzīmējums/  un zemes gabala /kadastra 

apzīmējums/, pārdodot to par cenu 780,00 EUR (septiņi simti astoņdesmit  euro 00 centi) /Vārds 

Uzvārds/, /personas kods/. 

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

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

saskaņā ar šī lēmuma 1. punkta noteikumiem. 

 

 

Domes priekšsēdētāja                                                                            D. Reinika 
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TĒRVETES NOVADA TĒRVETES PAGASTĀ 

 

LĒMUMS 
 

 

2020. gada 28. maijā                                                                                     Nr. 84 

                                                                                                          (protokols Nr. 11, 24. §) 

 

 

Par dzīvokļa īpašuma “Mirdzas“ - 4 atsavināšanu 

        

 

Tērvetes novada dome ir izskatījusi /Vārds Uzvārds/ 2020. gada 27. janvāra iesniegumu ar 

ierosinājumu pārdot viņam Tērvetes novada pašvaldībai piederošo dzīvokļa īpašumu “Mirdzas” 

- 4, Bukaišu pagasts, Tērvetes novads.   

Izskatot augstāk minēto ierosinājumu, Tērvetes novada dome konstatēja: 

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

piederošo dzīvokļa īpašumu Nr. 4, “Mirdzas”, Bukaišu pagasts, Tērvetes novads, sastāvošu no 

vienas istabas dzīvokļa ar kopējo platību 22,1 m2, un pie dzīvokļa īpašuma piederošo 221/1786 

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

/kadastra apzīmējums/. 

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

atsevišķos gadījumos valsts vai pašvaldības nekustamā īpašuma atsavināšanu var ierosināt 

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

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

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

dzīvokļa īpašuma Nr. 4, “Mirdzas”, Bukaišu pagasts, Tērvetes novads, atsavināšanu. 

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

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

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

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

locekļiem.  

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

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

īpašumu, ja:   

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

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

   2) tiesā nav celta prasība par īres līguma izbeigšanu. 

http://pro.nais.lv/naiser/text.cfm?Ref=0103012002103132796&Req=0103012002103132796&Key=0127011993021632769&Hash=


66 

 

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

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

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

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

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

ar nosacīto cenu. 

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

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

Standartizācijas likumā paredzētajā kārtībā apstiprinātajiem Latvijas īpašuma vērtēšanas 

standartiem jeb tirgus cena, ko noteicis sertificēts vērtētājs . 

     Dzīvokļa īpašuma Nr. 4, “Mirdzas”, Bukaišu pagasts, Tērvetes novads, tirgus cena, saskaņā 

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

īpašumu vērtētājs Diāna Štāle, profesionālās kvalifikācijas sertifikāts Nr. 71, ir noteikta 660,00 

EUR (seši simti sešdesmit euro 00 centi) apmērā, bet aktuālā kadastrālā vērtība ir 375,00 EUR 

(trīs simti  septiņdesmit pieci  euro 00 centi) apmērā. 

        Ņemot vērā iepriekš norādītos lietas faktiskos apstākļus un pamatojoties uz Publiskas 

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

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

maija lēmum, Tērvetes novada dome, atklāti vārdiski balsojot: PAR - 8 (D. Reinika, S. Laizāns, 

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

ATTURAS - nav, NOLEMJ: 

 

        1. Atsavināt Tērvetes novada pašvaldībai piederošo nekustamo īpašumu – dzīvokļa 

īpašumu Nr. 4, “Mirdzas”, Bukaišu pagasts, Tērvetes novads, sastāvošu no vienas istabas 

dzīvokļa ar kopējo platību 22,1 m2, un pie dzīvokļa īpašuma piederošo 221/1786 kopīpašuma 

domājamo daļu no daudzdzīvokļu mājas /kadastra apzīmējums/ un  zemes gabala /kadastra 

apzīmējums/, pārdodot to par cenu 660,00 EUR (seši simti sešdesmit  euro 00 centi) /Vārds 

Uzvārds/, /personas kods/. 

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

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

saskaņā ar šī lēmuma 1. punkta noteikumiem. 

 

 

Domes priekšsēdētāja                                                                            D. Reinika 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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


67 

 

                                        
 

 

 

 

 

LATVIJAS REPUBLIKA 
TĒRVETES NOVADA DOME 

Reģ.Nr.90001465562 
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TĒRVETES NOVADA TĒRVETES PAGASTĀ 

 

LĒMUMS 
 

 

2020. gada 28. maijā                                                                                     Nr. 85 

                                                                                                          (protokols Nr. 11, 25. §) 

 

 

Par dzīvokļa īpašuma “Spīdolas“ - 2 atsavināšanu 

        

 

        Tērvetes novada dome ir izskatījusi /Vārds Uzvārds/ 2020. gada 04. marta iesniegumu ar 

ierosinājumu pārdot viņai Tērvetes novada pašvaldībai piederošo dzīvokļa īpašumu “Spīdolas” 

-  2, Augstkalne, Augstkalnes pagasts, Tērvetes novads.   

        Izskatot augstāk minēto ierosinājumu, Tērvetes novada dome konstatēja: 

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

piederošo dzīvokļa īpašumu Nr. 2, “Spīdolas”, Augstkalne, Augstkalnes pagasts, Tērvetes 

novads, sastāvošu no trīs istabu dzīvokļa ar kopējo platību 72,3 m2 un pie dzīvokļa īpašuma 

piederošo 7230/116630 kopīpašuma domājamo daļu no daudzdzīvokļu mājas /kadastra 

apzīmējums/, un  zemes gabala /kadastra apzīmējums/. 

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

atsevišķos gadījumos valsts vai pašvaldības nekustamā īpašuma atsavināšanu var ierosināt 

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

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

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

dzīvokļa īpašuma Nr. 2, “Spīdolas”, Augstkalne, Augstkalnes pagasts, Tērvetes novads, 

atsavināšanu. 

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

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

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

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

locekļiem.  

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

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

īpašumu, ja:   

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

kurš vai kuri no viņiem iegūs īpašumā īrēto viendzīvokļa māju vai dzīvokļa īpašumu;            
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             2) tiesā nav celta prasība par īres līguma izbeigšanu. 

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

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

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

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

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

ar nosacīto cenu. 

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

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

Standartizācijas likumā paredzētajā kārtībā apstiprinātajiem Latvijas īpašuma vērtēšanas 

standartiem jeb tirgus cena, ko noteicis sertificēts vērtētājs . 

        Dzīvokļa īpašuma Nr. 2, “Spīdolas”, Augstkalne, Augstkalnes pagasts, Tērvetes novads, 

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

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

71, ir noteikta 4000,00 EUR (četri tūkstoši euro 00 centi) apmērā, bet aktuālā kadastrālā vērtība 

ir 2469,00 EUR (divi tūkstoši četri simti  sešdesmit  deviņi euro 00 centi) apmērā. 

        Ņemot vērā iepriekš norādītos lietas faktiskos apstākļus un pamatojoties uz Publiskas 

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

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

maija lēmumu, Tērvetes novada dome, atklāti vārdiski balsojot: PAR - 8 (D. Reinika, S. 

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

nav, ATTURAS - nav, NOLEMJ: 

 

        1. Atsavināt Tērvetes novada pašvaldībai piederošo nekustamo īpašumu – dzīvokļa 

īpašumu Nr. 2, “Spīdolas”, Augstkalne, Augstkalnes pagasts, Tērvetes novads, sastāvošu no 

trīs istabu dzīvokļa ar kopējo platību 72,3 m2 un pie dzīvokļa īpašuma piederošo 7230/116630 

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

/kadastra apzīmējums/, pārdodot to par cenu 4000,00 EUR (četri tūkstoši euro 00 centi) /Vārds 

Uzvārds/, /personas kods/. 

        2. Noteikt, ka šis lēmums zaudē spēku, ja /Vārds Uzvārds/ līdz 2020. gada 02. jūlijam nav 

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

saskaņā ar šī lēmuma 1. punkta noteikumiem. 

 

 

 

Domes priekšsēdētāja                                                                            D. Reinika 
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TĒRVETES NOVADA TĒRVETES PAGASTĀ 

 

LĒMUMS 
 

 

2020. gada 28. maijā                                                                                     Nr. 86 

                                                                                                          (protokols Nr. 11, 26. §) 

 

 

Par dzīvokļa īpašuma “Labrenči“ - 44 atsavināšanu 

        

 

        Tērvetes novada dome ir izskatījusi /Vārds Uzvārds/ 2020. gada 24. februāra iesniegumu 

ar ierosinājumu pārdot viņai Tērvetes novada pašvaldībai piederošo dzīvokļa īpašumu 

“Labrenči” - 44, Tērvete, Tērvetes pagasts, Tērvetes novads.   

        Izskatot augstāk minēto ierosinājumu, Tērvetes novada dome konstatēja: 

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

piederošo dzīvokļa īpašumu Nr. 44 “Labrenči”, Tērvete, Tērvetes pagasts, Tērvetes novads, 

sastāvošu no divu istabu dzīvokļa ar kopējo platību 50,4 m2, un pie dzīvokļa īpašuma piederošo 

480/35171 kopīpašuma domājamo daļu no daudzdzīvokļu mājas /kadastra apzīmējums/, un  

zemes gabala /kadastra apzīmējums/. 

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

atsevišķos gadījumos valsts vai pašvaldības nekustamā īpašuma atsavināšanu var ierosināt 

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

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

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

dzīvokļa īpašuma Nr. 44, “Labrenči”, Tērvete, Tērvetes pagasts, Tērvetes novads, atsavināšanu. 

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

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

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

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

locekļiem.  

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

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

īpašumu, ja:   

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

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

             2) tiesā nav celta prasība par īres līguma izbeigšanu. 
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        Dzīvoklī nav iemitināti citi pilngadīgi /Vārds Uzvārds/ ģimenes locekļi.  

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

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

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

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

ar nosacīto cenu. 

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

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

Standartizācijas likumā paredzētajā kārtībā apstiprinātajiem Latvijas īpašuma vērtēšanas 

standartiem jeb tirgus cena, ko noteicis sertificēts vērtētājs . 

        Dzīvokļa īpašuma Nr. 44, “Labrenči”, Tērvete, Tērvetes pagasts, Tērvetes novads, tirgus 

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

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

noteikta 4000,00 EUR (četri tūkstoši euro 00 centi) apmērā, bet aktuālā kadastrālā vērtība ir 

2128,00 EUR (divi tūkstoši viens simts  divdesmit  astoņi euro 00 centi) apmērā. 

        Ņemot vērā iepriekš norādītos lietas faktiskos apstākļus un pamatojoties uz Publiskas 

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

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

maija lēmumu, Tērvetes novada dome, atklāti vārdiski balsojot: PAR - 8 (D. Reinika, S. 

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

nav, ATTURAS - nav, NOLEMJ: 

 

        1. Atsavināt Tērvetes novada pašvaldībai piederošo nekustamo īpašumu – dzīvokļa 

īpašumu Nr. 44, “Labrenči”, Tērvete, Tērvetes pagasts, Tērvetes novads, sastāvošu no divu 

istabu dzīvokļa ar kopējo platību 50,4 m2, un pie dzīvokļa īpašuma piederošo 480/35171 

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

/kadastra apzīmējums/, pārdodot to par cenu 4000,00 EUR (četri tūkstoši euro 00 centi) /Vārds 

Uzvārds/, /personas kods/. 

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

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

saskaņā ar šī lēmuma 1. punkta noteikumiem. 

 

 

 

Domes priekšsēdētāja                                                                            D. Reinika 
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2020. gada 28. maijā                                                                                     Nr. 87 

                                                                                                          (protokols Nr. 11, 27. §) 

 

 

Par dzīvokļa īpašuma “Sarmas“ - 10 atsavināšanu 

        

 

        Tērvetes novada dome ir izskatījusi /Vārds Uzvārds/ 2019. gada 12. septembra iesniegumu 

ar ierosinājumu pārdot viņam Tērvetes novada pašvaldībai piederošo dzīvokļa īpašumu 

“Sarmas” - 10, Bukaiši, Bukaišu pagasts, Tērvetes novads.   

        Izskatot augstāk minēto ierosinājumu, Tērvetes novada dome konstatēja: 

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

piederošo dzīvokļa īpašumu Nr. 10, “Sarmas”, Bukaiši, Bukaišu pagasts, Tērvetes novads, 

sastāvošu no divu istabu dzīvokļa ar kopējo platību 51,3 m2, un pie dzīvokļa īpašuma piederošo 

513/6015 kopīpašuma domājamo daļu no daudzdzīvokļu mājas /kadastra apzīmējums/  un  

zemes gabala /kadastra apzīmējums/. 

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

atsevišķos gadījumos valsts vai pašvaldības nekustamā īpašuma atsavināšanu var ierosināt 

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

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

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

dzīvokļa īpašuma Nr. 10, “Sarmas”, Bukaiši, Bukaišu pagasts, Tērvetes novads, atsavināšanu. 

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

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

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

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

locekļiem.  

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

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

īpašumu, ja:   

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

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

             2) tiesā nav celta prasība par īres līguma izbeigšanu. 

http://pro.nais.lv/naiser/text.cfm?Ref=0103012002103132796&Req=0103012002103132796&Key=0127011993021632769&Hash=


72 

 

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

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

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

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

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

ar nosacīto cenu. 

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

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

Standartizācijas likumā paredzētajā kārtībā apstiprinātajiem Latvijas īpašuma vērtēšanas 

standartiem jeb tirgus cena, ko noteicis sertificēts vērtētājs. 

        Dzīvokļa īpašuma Nr. 10, “Sarmas”, Bukaiši, Bukaišu pagasts, Tērvetes novads, tirgus 

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

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

noteikta 2 200,00 EUR (divi tūkstoši divi simti euro 00 centi) apmērā, bet aktuālā kadastrālā 

vērtība ir 1642,00 EUR (viens tūkstotis seši  simti  četrdesmit divi euro 00 centi) apmērā. 

        Ņemot vērā augstāk minētos lietas faktiskos apstākļus un pamatojoties uz Publiskas 

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

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

maija  lēmumu, Tērvetes novada dome, atklāti vārdiski balsojot: PAR - 8 (D. Reinika, S. 

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

nav, ATTURAS - nav, NOLEMJ: 

 

        1. Atsavināt Tērvetes novada pašvaldībai piederošo nekustamo īpašumu – dzīvokļa 

īpašumu Nr. 10, “Sarmas”, Bukaiši,  Bukaišu pagasts, Tērvetes novads, sastāvošu no divu istabu 

dzīvokļa ar kopējo platību 51,3 m2, un pie dzīvokļa īpašuma piederošo 513/6015 kopīpašuma 

domājamo daļu no daudzdzīvokļu mājas /kadastra apzīmējums/ un  zemes gabala /kadastra 

apzīmējums/, pārdodot to par cenu 2200,00 EUR (divi tūkstoši divi simti euro 00 centi) /Vārds 

Uzvārds/, /personas kods/. 

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

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

saskaņā ar šī lēmuma 1. punkta noteikumiem. 

 

 

Domes priekšsēdētāja                                                                            D. Reinika 
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LATVIJAS REPUBLIKA 
TĒRVETES NOVADA DOME 

Reģ.Nr.90001465562 

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

e-pasts: tervetesnd@tervetesnd.lv 
 

 

TĒRVETES NOVADA TĒRVETES PAGASTĀ 

 

LĒMUMS 
 

 

2020. gada 28. maijā                                                                                     Nr. 88 

                                                                                                          (protokols Nr. 11, 37. §) 

 

 

Par zemes nomas līguma pagarināšanu 

        

         
Tērvetes novada dome, izskatot /Vārds Uzvārds/, /personas kods/ 020654-12209, 2020. gada 

25. maija iesniegumu par zemes nomas līguma pagarināšanu uz iznomāto neapbūvēto, 

lauksaimniecībā izmantojamo zemes īpašumu “Vecrubeņi”, Augstkalnes pagasts, Tērvetes 

novads, /kadastra numurs/, sastāvošs no divām zemes vienībām ar to kopējo platību 2,04 ha, 

kura darbības termiņš beidzas 2020. gada 30. maijā, ievērojot LR MK 2018. gada 19. jūnija 

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

punkta nosacījumus, kas nosaka, ka iznomātājs, izvērtējot lietderības apsvērumus, var pieņemt 

lēmumu pagarināt nomas līguma termiņu (nerīkojot izsoli), un tādus faktiskos apstākļus, ka 

nomnieks /Vārds Uzvārds/ ir labticīgi pildījis iepriekš noslēgto nomas līgumu, tai skaitā tam 

nav bijuši nomas maksas un nekustamā īpašuma nodokļa maksājumu kavējumi, zemes gabalu 

platība ir līdz 10 ha lauku teritorijā, kas tiek izmantota lauksaimniecībā, atzīst, ka nomas līguma 

termiņš var tikt pagarināts nerīkojot nomas tiesību izsoli.  

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

un apbūves tiesības noteikumi” 30.4., 56. un 57. punktu nosacījumus un Tērvetes novada domes 

apstiprināto nomas pakalpojumu maksas cenrādi (nomas maksas apmērs par lauksaimniecībā 

izmantojamo zemi Augstkalnes pagastā ir noteikts 130 EUR/ha apmērā), nomas maksas apmērs 

ir nosakāms 130 EUR/ ha gadā. 

Vadoties no norādītā, papildus pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21. panta pirmās 

daļas 14.punkta “a” apakšpunktu un 27.apakšpunktu, Tērvetes novada dome,  atklāti vārdiski 

balsojot: PAR – 8 (D. Reinika, S. Laizāns, L. Karloviča, A. Bruss, Dz. Sirsone, I. Vēveris, A. 

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

 

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

Tērvetes novada pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma “Vecrubeņi”, Augstkalnes pagasts, 

Tērvetes novads, /kadastra numurs/, sastāvoša no divām zemes vienībām ar /kadastra 

apzīmējums/ un /kadastra apzīmējums/, kopplatība 2,04 ha, nomu, nosakot: 

         1.1. zemes izmantošanas mērķi – lauksaimnieciskai darbībai; 
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         1.2. nomas līguma termiņu - 5 (pieci) gadi sākot ar 2020. gada 1. jūniju; 

         1.3. nomas maksu 130 EUR/ ha gadā; 

         1.4. Nomnieks papildus nomas maksai maksā PVN un  nekustamā īpašuma nodokli.2. 

Uzdot Tērvetes novada Attīstības nodaļas nekustamo īpašumu speciālistei Andrai Šafarei veikt 

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

nomas un apbūves tiesības noteikumi” 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 28. maijā                                                                                     Nr. 89 

                                                                                                          (protokols Nr. 11, 38. §) 

 

 

Par zemes iznomāšanu 

        

         
Tērvetes novada dome, izskatot iesniegto lēmuma projektu par pašvaldībai piederošās zemes 

vienības “Lejnieki”, Tērvetes pagasts, Tērvetes novads, /kadastra apzīmējums/, iznomāšanu, 

konstatēja, ka:  

Tērvetes novada pašvaldībai Tērvetes pagasta /zemesgrāmatas nodalījuma numurs/ ir 

nostiprinātas īpašuma tiesības uz nekustamo īpašumu “Lejnieki”, Tērvetes pagasts, Tērvetes 

novads, /kadastra numurs/, sastāvoša no vienas apbūvētas zemes vienības ar /kadastra 

apzīmējums/, kopplatību 3,5 ha, uz kuras atrodas /Vārds Uzvārds/, /personas kods/, piederošas 

būves “Lejnieki”, Tērvetes pagasts, Tērvetes novads.  

 Īpašuma tiesības uz būvju īpašumu “Lejnieki”, Tērvetes pagasts, Tērvetes novads, /kadastra 

numurs/, /Vārds Uzvārds/ ir reģistrētas Tērvetes pagasta /zemesgrāmatas nodalījuma numurs/.  

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

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

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

ja citos normatīvajos aktos nav noteikts citādi. 

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

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

attiecīgās būves īpašnieks, tiesiskais valdītājs vai lietotājs, vai tā noslēgšanu nosaka citi 

normatīvie akti. 

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

zemesgabala kadastrālās vērtības, bet ne mazāka par 28 euro. 

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

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

zemes nomas un apbūves tiesības noteikumi”, Tērvetes novada dome,  atklāti vārdiski balsojot: 

PAR – 8 (D. Reinika, S. Laizāns, L. Karloviča, A. Bruss, Dz. Sirsone, I. Vēveris, A. Miķelsons, 

M. Darguža), PRET – nav, ATTURAS – nav, NOLEMJ: 
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     1. Iznomāt pašvaldībai piederošo, apbūvēto zemes vienību “Lejnieki”, Tērvetes pagasts, 

Tērvetes novads, /kadastra apzīmējums/, 3,5 ha kopplatībā, /Vārds Uzvārds/, /personas kods/, 

nosakot: 

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

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

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

% PVN), bet ne mazāk kā par 28 euro, neskaitot 21 % PVN. Nomnieks papildus nomas maksai 

maksā PVN un nekustamā īpašuma nodokli.  

     3. 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. 

     4. 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. 

     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 28. maijā                                                                                     Nr. 90 

                                                                                                          (protokols Nr. 11, 39. §) 

 

 

Par zemes nomas līguma pagarināšanu 

        

         
Tērvetes novada dome, izskatot /Vārds Uzvārds/, /personas kods/, 2020. gada 08. aprīļa 

iesniegumu ar lūgumu Tērvetes novada pašvaldībai pagarināt noslēgto zemes nomas līgumu 

par pašvaldībai piekritīgās, apbūvētas zemes vienības “Graši”, Augstkalnes  pagasts, Tērvetes 

novads, /kadastra apzīmējums/, 0,6 ha platībā, nomu, konstatēja:   

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

Tērvetes novads, sastāvošs no vienas apbūvētas zemes vienības 0,6 ha platībā, /kadastra 

apzīmējums/ (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, Tērvetes novada dome, atklāti vārdiski balsojot: PAR – 8 (D. Reinika, S. 

Laizāns, L. Karloviča, A. Bruss, Dz. Sirsone, I. Vēveris, A. Miķelsons, M. Darguža), 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 “Graši”, Augstkalnes  

pagasts, Tērvetes novads, /kadastra apzīmējums/, 0,6 ha platībā, nomu, nosakot: 

        1.1. zemes izmantošanas mērķi – ēku uzturēšana; 

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

     2. Nomas maksu 2,25 % apmērā no zemes vienības kadastrālās vērtības gadā, bet ne mazāk 

kā 28 euro gadā, neieskaitot PVN. Nomnieks papildus nomas maksai maksā PVN un nekustamā 

īpašuma nodokli.  

     3. 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. 

     4. 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. 

     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 28. maijā                                                                                     Nr. 91 

                                                                                                          (protokols Nr. 11, 40. §) 

 

 

Par zemes nomas līguma pagarināšanu 

        

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

iesniegumu par zemes nomas līguma pagarināšanu uz iznomāto neapbūvēto, lauksaimniecībā 

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

apzīmējums/, 2,48 ha platībā, kura darbības termiņš beidzas 2020. gada 30. maijā, ievērojot LR 

MK 2018. gada 19. jūnija noteikumu Nr. 350 „Publiskas personas zemes nomas un apbūves 

tiesības noteikumi” 53. punkta nosacījumus, kas nosaka, ka iznomātājs, izvērtējot lietderības 

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

faktiskos apstākļus, ka nomnieks /Vārds Uzvārds/ ir labticīgi pildījusi iepriekš noslēgto nomas 

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

kavējumi, zemes gabalu platība ir līdz 10 ha lauku teritorijā, kas tiek izmantota lauksaimniecībā, 

atzīst, ka nomas līguma termiņš var tikt pagarināts nerīkojot nomas tiesību izsoli.  

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

un apbūves tiesības noteikumi” 30.4., 56. un 57. punktu nosacījumus un Tērvetes novada domes 

apstiprināto nomas pakalpojumu maksas cenrādi (nomas maksas apmērs par lauksaimniecībā 

izmantojamo zemi Augstkalnes pagastā ir noteikts 130 EUR/ha apmērā), nomas maksas apmērs 

ir nosakāms 130 EUR/ ha gadā. 

Vadoties no norādītā, papildus pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21. panta pirmās 

daļas 14. punkta “a” apakšpunktu un 27. apakšpunktu, atklāti vārdiski balsojot: PAR – 8 (D. 

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

Darguža), PRET – nav, ATTURAS – nav, Tērvetes novada dome NOLEMJ: 

 

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

Tērvetes novada pašvaldībai piederošās zemes vienības “Āboliņi”, Augstkalnes pagasts, 

Tērvetes novads, /kadastra apzīmējums/, 2,48 ha platībā, nomu, nosakot: 

         1.1. zemes izmantošanas mērķi – lauksaimnieciskai darbībai; 

         1.2. nomas līguma termiņu - 5 (pieci) gadi sākot ar 2020. gada 1. jūniju; 

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

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

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

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

sagatavošanu. 

     3. Pilnvarot Tērvetes novada pašvaldības izpilddirektoru Māri Berlandu noslēgt lēmumam 

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

apbūves tiesības noteikumi” 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 28. maijā                                                                                     Nr. 92 

                                                                                                          (protokols Nr. 11, 41. §) 

 

 

Par zemes nomas līguma pagarināšanu 

        

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

iesniegumu par zemes nomas līguma pagarināšanu uz iznomāto neapbūvēto, lauksaimniecībā 

izmantojamo zemes īpašumu “Jurģi”, Augstkalnes pagasts, Tērvetes novads, /kadastra 

numurs/, sastāvošu no divām zemes vienībām ar kopējo platību 2,44 ha, kura darbības termiņš 

beidzas 2020. gada 30. maijā, ievērojot LR MK 2018. gada 19. jūnija noteikumu Nr. 350 

„Publiskas personas zemes nomas un apbūves tiesības noteikumi” 53. punkta nosacījumus, kas 

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

līguma termiņu (nerīkojot izsoli), un tādus faktiskos apstākļus, ka nomnieks /Vārds Uzvārds/ ir 

labticīgi pildījusi iepriekš noslēgto nomas līgumu, tai skaitā tai nav bijuši nomas maksas un 

nekustamā īpašuma nodokļa maksājumu kavējumi, zemes gabalu platība ir līdz 10 ha lauku 

teritorijā, kas tiek izmantota lauksaimniecībā, atzīst, ka nomas līguma termiņš var tikt 

pagarināts nerīkojot nomas tiesību izsoli.  

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

un apbūves tiesības noteikumi” 30.4., 56. un 57. punktu nosacījumus un Tērvetes novada domes 

apstiprināto nomas pakalpojumu maksas cenrādi (nomas maksas apmērs par lauksaimniecībā 

izmantojamo zemi Augstkalnes pagastā ir noteikts 130 EUR/ha apmērā), nomas maksas apmērs 

ir nosakāms 130 EUR/ ha gadā. 

Vadoties no norādītā, papildus pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21. panta pirmās 

daļas 14. punkta “a” apakšpunktu un 27. apakšpunktu, atklāti vārdiski balsojot: PAR – 8 (D. 

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

Darguža), PRET – nav, ATTURAS – nav, Tērvetes novada dome NOLEMJ: 

 

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

Tērvetes novada pašvaldībai piederošā zemes īpašuma “Jurģi”, Augstkalnes pagasts, Tērvetes 

novads, /kadastra numurs/, sastāvoša no divām zemes vienībām ar /kadastra apzīmējums/   un 

/kadastra apzīmējums/, kopējā platība  2,44 ha, nomu, nosakot: 

         1.1. zemes izmantošanas mērķi – lauksaimnieciskai darbībai; 

         1.2. nomas līguma termiņu - 5 (pieci) gadi sākot ar 2020. gada 1. jūniju; 
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         1.3. nomas maksu 130 EUR/ ha gadā; 

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

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

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

zemes nomas un apbūves tiesības noteikumi” 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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1. pielikums 

Tērvetes novada domes  

2020. gada 28. maija 

 sēdes lēmumam  

(prot. Nr. 11, 17. §) 

 

 

LIETOŠANAS TIESĪBU MAIŅAS LĪGUMS 

 

Tērvete, 2020. gada ___.maijā 

 

Tērvetes novada dome, reģistrācijas numurs 90001465562, turpmāk tekstā saukta arī - 

Pašvaldība, kuras vārdā amata pilnvaru robežās rīkojas Tērvetes novada domes priekšsēdētāja 

Dace Reinika, no vienas puses 

un 

Ludmila Harlamova, personas kods ……………, turpmāk šai līguma tekstā saukta arī - 

Īpašnieks, no otras puses, abas līgumslēdzējas puses kopā un katra atsevišķi turpmāk šai līguma 

tekstā sauktas arī - Puses un Puse, pamatojoties uz Tērvetes novada domes 2020. gada 28. maija 

sēdes lēmumu ( prot. Nr. 11, 17.§), noslēdza šo lietošanas tiesību maiņas līgumu, turpmāk tekstā 

sauktu - Līgums, ar saistošu spēku līgumslēdzējām Pusēm, viņu mantiniekiem un  tiesību 

pārņēmējiem, par sekojošo: 

 

1. LĪGUMA PRIEKŠMETS 

     1.1. Pašvaldība un Īpašnieks uz šajā Līgumā norunātiem noteikumiem un termiņu bez 

savstarpējām piemaksām maina to īpašumā esošo nekustamo īpašumu lietošanas tiesības, un 

konkrēti: 

            1.1.1. Pašvaldība nodod Īpašniekam lietošanā zemes vienības daļu aptuveni 0,03 ha 

platībā no zemes vienības „Zelmeņu stadions”, Tērvetes pagasts, Tērvetes novads, kadastra 

apzīmējums  4688 005 0171; 

           1.1.2. Īpašnieks nodod Pašvaldībai lietošanā zemes vienības daļu aptuveni 0,02 ha 

platībā no zemes vienības „Imanti”, Tērvetes pagasts, Tērvetes novads, kadastra apzīmējums 

4688 005 0088. 

     1.2. Zemes gabali tiek nodoti Pušu lietošanā ar to izmantošanas mērķi - atbilstoši zemes 

gabaliem piešķirtajiem lietošanas mērķiem. 

     1.3. Pašvaldība piekrīt, ka uz Līguma darbības laiku Īpašnieks taisnā līnijā starp zemes 

gabaliem izbūvē žogu, zemes vienības “Zelmeņu stadions” daļu, uz kuru lietošanas tiesības 

piešķirtas Īpašniekam, nožogojot un piekļaujot zemes vienībai “Imanti”, bet zemes vienības 

“Imanti” daļu, uz kuru lietošanas tiesības piešķirtas Pašvaldībai, piekļautu zemes vienībai 

“Zelmeņu stadions”. 

     1.4. Puses apliecina, ka ir iepazīstinātas ar zemes gabalu robežām un plānoto žoga 

izvietojumu pirms šī Līguma parakstīšanas un nodevušas otrai Pusei zemes gabalu robežu plānu 

kopijas. Zemes robežu plāns ar iezīmētu izbūvējamā žoga atrašanās vietu ir šī līguma 

neatņemama sastāvdaļa. 

     1.5. Īpašuma tiesības uz zemes gabalu „ Zelmeņu stadions”, Tērvetes pagasts, Tērvetes 

novads, kadastra apzīmējums  4688 005 0171, nostiprinātas uz Pašvaldības vārda Tērvetes 

pagasta zemesgrāmatas nodalījumā Nr. 100000515744. 

     1.6. Īpašuma tiesības uz zemes gabalu „Imanti”, Tērvetes pagasts, Tērvetes novads, kadastra 

apzīmējums 4688 005 0088, nostiprinātas uz Īpašnieka vārda Tērvetes pagasta zemesgrāmatas 

nodalījumā Nr. 320. 

 

https://zemesgramata.lv/lv/Search/GetFolioDataByCadastre?loginUsingLvLv=&cadasterId=46880050171
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2. PUŠU TIESĪBAS UN PIENĀKUMI 

     2.1. Zemes gabalu lietošanas tiesības tiek apmainītas uz laika posmu no līguma noslēgšanas 

dienas līdz 2035. gada 31. decembrim. 

     2.2. Puses apņemas iemainītos zemes gabalus lietot atbilstoši šajā Līgumā paredzētajam 

izmantošanas mērķim. Pusēm nav tiesības mainīt zemes gabalu lietošanas mērķi un noteiktos 

nosacījumus, tajā skaitā būvēt celtnes vai citas ierīces, bez iepriekšējas otras Puses rakstiskas 

piekrišanas. 

     2.3. Puses pēc Līgumā noteikto zemes gabalu lietošanas tiesību apmaiņas turpinās patstāvīgi 

maksāt sev piederošo zemes gabalu saistītos nodokļus un citus obligātos maksājumus. 

     2.4. Puses apņemas pildīt normatīvos aktus par zemju aizsardzību un izmantošanu. Pusēm 

jāuztur zemes gabali atbilstošā kārtībā, ievērojot labu lauksaimniecības saimniekošanas praksi 

un paražas, Puses apņemas uzturēt kārtībā meliorācijas sistēmas, novadgrāvjus un 

nepieciešamības gadījumos veikt atbilstošus darbus, pirms tam darbus saskaņojot vienam ar 

otru. Puses garantē ievērot vides aizsardzības noteikumus saskaņā ar spēkā esošo normatīvo 

aktu prasībām. No attiecīgā zemesgabala pārņemšanas valdījumā rīkoties kā īpašnieks, valdot 

un lietojot zemesgabalu ar pienācīgu rūpību kā krietns un kārtīgs saimnieks. 

     2.5. Žoga izbūvi par saviem līdzekļiem veic Īpašnieks. Īpašniekam ir pienākums saskaņot 

izbūvējamā žoga dizainu ar Pašvaldību. 

     2.6. Pēc šī līguma darbības beigām Īpašniekam ir pienākums demontēt uzstādīto žogu. 

 

3. PUŠU ATBILDĪBA 

Gadījumā, ja kāda Puse neizpilda vai nepienācīgi izpilda šī Līguma nosacījumus, vainīgā 

Puse atlīdzina otrai Pusei visus tai radītus zaudējumus. 

 

4. LĪGUMA DARBĪBA 

     4.1. Līgums stājas spēkā no brīža, kad to parakstījušas abas Puses  un  darbojas līdz Pušu 

uzņemto saistību pilnīgai izpildei..  

     4.2. Šā Līguma  nosacījumus var grozīt tikai Pusēm savstarpēji rakstiski vienojoties. 

     4.3. Puses, pēc saviem ieskatiem, jebkurā laikā var lauzt Līgumu pirms termiņa, brīdinot par 

to  otru Pusi vismaz 6 mēnešus iepriekš.   

 

 

5. NOSLĒGUMA NOTEIKUMI 

     5.1. No šī Līguma abpusējas parakstīšanas brīža visas agrāk sasniegtās mutiskās un 

rakstiskās vienošanās par šī Līguma priekšmetu un nosacījumiem zaudē savu spēku. 

     5.2. Strīdus, kas rodas šī līguma izpildes gaitā, Puses risina pārrunu ceļā. Ja strīdu  nav 

iespējams noregulēt pārrunās, tas tiek nodots tiesas izskatīšanai. 

     5.3. Līgums sastādīts un parakstīts divos eksemplāros latviešu valodā, kuriem ir vienāds 

juridiskais spēks. Katras Puses rīcībā ir viens šī līguma eksemplārs.  

 

Pušu rekvizīti 

Pašvaldība :                                                         Īpašnieks : 

 

Tērvetes novada dome                                            Ludmila Harlamova, personas kods………. 

“Zelmeņi”, Tērvetes pagasts                               “Imanti”, Zelmeņi, Tērvetes pagasts,                      

Tērvetes novads, LV-3730                                  Tērvetes novads, LV-3730                     

Reģ.Nr.90001465562                                              

PVN LV90001465562                                            

A/S SEB Banka Dobeles filiāle                              
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Kods UNLALV2X                                                  

konts LV98UNLA0006011130654                                             

 

Pušu paraksti 

 

Domes priekšsēdētāja                

 

 

________________ D. Reinika                            ____________________ L. Harlamova 

 

 

 

 

APSTIPRINĀTI 

ar Tērvetes novada domes 

2020. gada 28. maija sēdes 

lēmumu (prot. Nr. 11, 20. §) 

 

 

Tērvetes novada pašvaldības nekustamā īpašuma  

„Druķīši”, 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 „Druķīši”, 

Bukaišu pagasts, Tērvetes novads, izsoles kārtību, to dalībnieku tiesības, pienākumus un 

atbildību, ciktāl to neregulē LR spēkā esošie normatīvie akti. 

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

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

„Zelmeņi”, Zelmeņi, Tērvetes pagasts, Tērvetes novads, 2020. gada 23. jūlija 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 „Druķīši”, Bukaišu pagasts, Tērvetes novads, 

kadastra numurs 4656 006 0605, sastāvošs no vienas neapbūvētas, lauksaimniecībā 

izmantojamas zemes vienības ar kadastra apzīmējumu  4656 006 0315, platība 5,16 ha. 

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

     2.3. Nosacītā sākumcena – 39 000 EUR (trīsdesmit deviņi tūkstoši euro). 

     2.4. Samaksas termiņi un kārtība – pilnā apmērā divu 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, 
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Tērvetes novadā, ēkas 2. stāvā, darba laikā no 2020. gada 19. jūnija līdz 2020. gada 22. jūlija 

plkst. 12.00. 

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

           3.2.1. jāiesniedz: 

1) Juridiskai personai, arī personālsabiedrībai: 

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

privatizāciju lauku apvidos” 28.1 panta nosacījumiem; 

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

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

reģistrētas Uzņēmumu reģistrā.  

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

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

personālsabiedrības valsts reģistra iestādes izziņu par attiecīgo juridisko personu vai 

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

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

institūciju (amatpersonu) kompetences apjomu. 

2) Fiziskai personai: 

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

privatizāciju lauku apvidos” 28.1panta nosacījumiem; 

- pilnvarojums, ja attiecīgās personas vārdā rīkojas pilnvarots pārstāvis. 

           3.2.2. jāuzrāda: 

1) Juridiskai personai: 

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

īpašuma izsoles nosacītās sākumcenas. 

2) Fiziskai personai: 

- personu apliecinošs dokuments; 

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

īpašuma izsoles nosacītās sākumcenas. 

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

Nr.90001465562, norēķinu kontos: 

AS SEB banka, UNLALV2X, konta Nr.LV98UNLA0006011130654; 

AS Swedbank, HABALV22, konta Nr.LV55HABA0551020477861; 

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

 

4. Izsoles norises procedūra 
 

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

pielaišanu izsoles vietā izlemj izsoles komisijas priekšsēdētājs. 

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

Noteikumi, nosaka izsoles komisijas priekšsēdētājs. Nepakļaušanās izsoles komisijas 

priekšsēdētāja rīkojumiem var būt par iemeslu izsoles pārtraukšanai. 

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

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

     4.5. Izsoles solis ir noteikts 1000 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. 
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     4.8. Par izsoles uzvarētāju (nosolītāju) tiek noteikta persona, kura ir nosolījusi visaugstāko 

cenu. 

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

atrēķinot naudā iemaksāto nodrošinājumu, nomaksu. 

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

dienas ir jāparaksta pirkuma līgums.  

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

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

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

izsoles uzvarētājs zaudē iemaksāto drošības naudu un tiesības uz nosolītā īpašuma izpirkšanu. 

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

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

 

5. Izsoles dalībnieku tiesības un pienākumi 

 

     5.1. Izsoles dalībniekam rūpīgi jāiepazīstas ar Noteikumos ietvertajiem norādījumiem un 

jāievēro Noteikumos ietvertās prasības. 

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

visus Noteikumos minētos nosacījumus un akceptē tā noteikumus. 

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

un gaitu. 

 

 

Ar izsoles noteikumiem iepazinos ______________________________________ 

 

                                                       _______________________________________ 

 

                                                       _______________________________________ 

 

                                                       ________________________________________ 

 

                                                       ________________________________________ 

 

Domes priekšsēdētāja                                                                                         D. Reinika 

 

2. pielikums 

Tērvetes novada domes  

2020. gada 28. maija 

 sēdes lēmumam  

(prot. Nr. 11, 28. §) 

 

NEDZĪVOJAMO TELPU NOMAS LĪGUMA PROJEKTS  

 
Tērvetes pagastā, 2020. gada ____. __________  

  

Tērvetes novada dome, reģ. Nr. 90001465562, juridiskā adrese: “Zelmeņi”,  Tērvetes 

pagasts, Tērvetes novads, LV-3730, turpmāk tekstā saukta arī - Iznomātājs, kuras vārdā amata 

pilnvaru robežās rīkojas tās ..............................., no vienas puses, un  
_____________________________, reģ. Nr. vai personas kods _____________________, adrese: 
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__________________________________________, turpmāk saukts Nomnieks, no otras puses, abi 

kopā turpmāk tekstā saukti Puses, noslēdz šo Līgumu ar sekojošiem nosacījumiem: 

 

1.  LĪGUMA PRIEKŠMETS 

 

     1.1. Iznomātājs nodod, bet Nomnieks pieņem atlīdzības lietošanā telpas ar kopējo platību 52.8 m
2
, 

turpmāk tekstā Telpas, kas izvietotas ēkā „Virsaiši”, Augstkalne, Augstkalnes pagasts, Tērvetes 

novads, kadastra apzīmējums 4644 005 0420 001, turpmāk saukta -  Ēka 

     1.2. Iznomātājs nodod Telpas Nomniekam ar to izmatošanas mērķi – komercdarbība. 

     1.3. Nomnieks apņemas patstāvīgi iegūt visus nepieciešamos saskaņojumus, atļaujas un citus 

nepieciešamos dokumentus, lai varētu izmantot Telpas šā Līguma 1.2. punktā norādītajiem mērķiem. 

Visas grūtības un izdevumus, kas saistīti ar nepieciešamo saskaņošanu un atļauju iegūšanu, kā arī citu 

dokumentu iegūšanu, Nomnieks uzņemas patstāvīgi un uz sava rēķina. 

     1.4. Telpas Nomniekam tiek nodotas ar nodošanas–pieņemšanas aktu, kuru paraksta abas 

līgumslēdzējas puses 1 (vienas) nedēļas laikā no šī līguma spēkā stāšanās brīža. 

     1.5. Telpas tiek nodotas Nomniekam tādā stāvoklī, kādā tās ir nodošanas dienā. Telpu tehniskais 

stāvoklis un kvalitāte Pusēm ir zināma un par to nav nekādu pretenziju. 

 

2. NOMNIEKA TIESĪBAS UN PIENĀKUMI 

 

     2.1. Nomnieks apņemas Telpas izmantot tikai tiem mērķiem, kādi ir norādīti šā Līguma 1.2. punktā. 

Telpu izmantošanai citiem mērķiem ir nepieciešama Iznomātāja rakstveida piekrišana, attiecīgo valsts 

iestāžu vai pašvaldības atļauja un citu iestāžu piekrišana. 

     2.2. Nomniekam savlaicīgi ir jāapmaksā nomas maksa par Telpu izmantošanu, kā arī visi pārējie 

maksājumi saskaņā ar šā Līguma noteikumiem. 

     2.3. Nomnieka pienākums ir saudzīgi izturēties pret Ēku, kurā atrodas Telpas, un tai piegulošo 

teritoriju, izmantot Telpas tikai saskaņā ar šā Līguma noteikumiem un darboties, ievērojot Ēkā 

atrodošos trešo personu intereses. 

     2.4. Nepieciešamības gadījumā, lai sagatavotu Telpu izmantošanu šī Līguma 1.2. punktā minētajam 

mērķim, Nomniekam ar iepriekšēju Iznomātāja un attiecīgo iestāžu rakstisku piekrišanu ir tiesības par 

saviem līdzekļiem veikt Telpu uzlabošanu, to rekonstrukciju, pārplānošanu, kā arī uzstādīt Telpās 

iekārtas. 

     2.5. Lietojot Telpas, Nomniekam ir jāievēro normatīvie akti, valsts iestāžu un pašvaldības noteikumi 

un lēmumi, kā arī ugunsdzēsības drošības pārvaldes un citu kompetentu iestāžu prasības, un Telpu un 

tām pieguļošo teritoriju izmantošanas sanitārie noteikumi. 

     2.6. Nomniekam avārijas situācijas (ugunsgrēka, plūdu u.c. nelaimju) gadījumā nekavējoties jāveic 

nepieciešamos pasākumus avārijas likvidēšanai, kā arī par saviem līdzekļiem jānovērš Telpās radušos 

bojājumus. Remonts un atjaunošanas darbi ir jāveic Telpās arī visām tajās esošajām Iznomātāja 

iekārtām. 

     2.7. Nomniekam ir pienākums uzturēt Telpas un tajās esošās iekārtas labā tehniskā stāvoklī un 

lietošanas kārtībā, kā arī segt visus izdevumus, saistītus ar Telpu izmantošanu un uzturēšanu visu šī 

Līguma darbības laiku. 

     2.8. Nomnieks nedrīkst Telpas nodot lietošanā citām personām, ieķīlāt, vai kā citādi apgrūtināt. 

     2.9. Beidzoties šā Līguma darbības termiņam vai arī to laužot, Nomniekam Telpas ir jānodod 

Iznomātājam labā stāvoklī (kārtībā) ar visiem tām veiktajiem neatņemamajiem uzlabojumiem. 

     2.10. Nododot Telpas Iznomātājam, Nomniekam uz sava rēķina ir jāapmaksā visi izdevumi, kas ir 

saistīti ar Telpu atbrīvošanu, kā arī citi izdevumi, kas Pusēm šajā sakarā varētu rasties.  

     2.11. Nomniekam Telpas ir jāatbrīvo 7 (septiņu) dienu laikā pēc šā Līguma darbības termiņa beigām 

vai arī no tā laušanas brīža.  

     Gadījumā, ja 7 (septiņu) dienu laikā no šā Līguma darbības termiņa izbeigšanās Nomnieks nav 

atbrīvojis Telpas, tajās atstātās mantas Puses uzskatīs par pamestām, un Iznomātājam ir tiesības 

rīkoties ar tām pēc saviem ieskatiem. 

     2.12. Pārtraucot šo Līgumu, Telpu nodošana notiek saskaņā ar Telpu  nodošanas – pieņemšanas 

aktu, kas ir neatņemama šā Līguma sastāvdaļa. 
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     2.13. Atstājot Telpas, sakarā ar Līguma termiņa izbeigšanos vai Līguma laušanu, Nomniekam  ir 

tiesības paņemt līdzi tikai tās viņam piederošās mantas un tikai tos Telpu uzlabojumus, kurus var atdalīt 

bez Telpu ārējā izskata un tehniskā stāvokļa bojāšanas.  

     2.14. Visā šā Līguma darbības laikā Nomnieks ir atbildīgs par visu to personu rīcību, kuras atrodas 

Telpās. 

     2.15. Saskaņojot ar Iznomātāju, Nomniekam ir tiesības samaksāt nomas maksu priekšlaicīgi. 

 

3. IZNOMĀTĀJA TIESĪBAS UN PIENĀKUMI 

 

     3.1. Iznomātajam ir pienākums nodot Nomniekam lietošanā Telpas, saskaņā ar šā Līguma 

nosacījumiem. 

     3.2. Šī līguma darbības laikā Iznomātājs apņemas netraucēt Nomniekam izmantot Telpas šī līguma 

1.2. punktā minētajam mērķim. 

     3.3. Beidzoties šī Līguma darbības termiņam vai to laužot, Iznomātājam ir jāpieņem Telpas no 

Nomnieka, saskaņā ar nodošanas – pieņemšanas aktu, ar noteikumu, nodošanas brīdī Telpu stāvoklis 

pilnībā atbilst Iznomātāja prasībām. 

     3.4. Iznomātājam ir tiesības jebkurā laikā, brīdinot par to Nomnieku, veikt vispārēju Telpu apskati, 

lai pārbaudītu šī Līguma nosacījumu izpildi, kā arī lai veiktu Telpu un remonta nepieciešamo tehnisko 

inspekciju, un citos gadījumos, ja tas ir nepieciešams Iznomātājam. 

     3.5. Iznomātājam ir tiesības pārtraukt šo Līgumu saskaņā ar šā Līguma noteikumiem un LR 

normatīvajiem aktiem. 

     3.6. Iznomātājam ir pienākums pieņemt nomas maksu, kā arī citus maksājumus saskaņā ar šo 

Līgumu. 

     3.7. Nepieciešamības gadījumā Iznomātājam ir tiesības patstāvīgi veikt Telpu remontu. Šajā 

gadījumā Nomnieks apmaksā veiktos izdevumus Iznomātājam saskaņā ar iesniegtajiem rēķiniem. 

 

4. NORĒĶINU KĀRTĪBA 

 

     4.1. Nomnieks par Telpu izmantošanu maksā nomas maksu EUR _____ (summa vārdiem) mēnesī  

un papildus PVN 21% EUR _____ (summa vārdiem), kopā EUR _____ (summa vārdiem) mēnesi.  

     4.2. Nomas maksu Nomnieks maksā ar pārskaitījumu uz Iznomātāja bankas kontu 

__________________katru mēnesi līdz norēķina mēneša 20. (divdesmitajam) datumam.  

     4.3. Nomnieks atsevišķi maksā Iznomātājam par komunālajiem pakalpojumiem 

(siltumenerģija, ūdensapgāde, kanalizācija, elektroenerģija u.c.) saskaņā ar Tērvetes novada 

domes apstiprinātajiem tarifiem un Iznomātāja izrakstītiem rēķiniem. Nomnieks papildus 

maksā nekustamā īpašuma nodokli par Telpām normatīvajos aktos noteiktajos nekustamā 

īpašuma nodokļa nomaksas termiņos un apmēros. 
     4.4. Visi Līgumā paredzētie maksājumi tiek uzskatīti par samaksātiem tikai tajā brīdī, kad uz 

Iznomātāja rēķina ir saņemta maksājuma samaksa pilnā apmērā, un Iznomātājam ir savlaicīgi 

iesniegts dokuments, kas apstiprina veikto maksājumu. 

     4.5. Nomas maksas apmērs var tikt mainīts sakarā ar ēkas uzturēšanas izdevumu pieaugumu un 

citiem apstākļiem, par ko Iznomātājam jābrīdina Nomnieks 30 (trīsdesmit) kalendārās dienas pirms 

tās palielināšanas, izņemot Līguma 4.6.punktā noteiktos gadījumus. 

     4.6. Iznomātājam ir tiesības, rakstiski nosūtot Nomniekam attiecīgu paziņojumu, vienpusēji mainīt 

nomas maksas apmēru bez grozījumu izdarīšanas līgumā: 

          4.6.1. ja Centrālās statistikas pārvaldes sniegtais patēriņa cenu indekss attiecībā pret pēdējo nomas 

maksas izmaiņas dienu pārsniedz 10 %. Nomas maksas paaugstinājumu nosaka, sākot ar trešo nomas 

gadu atbilstoši Centrālās statistikas pārvaldes sniegtajiem patēriņa cenu indeksiem;  

          4.6.2. ja saskaņā ar normatīvajiem aktiem tiek no jauna ieviesti vai palielināti nodokļi, nodevas, 

ar nodokli apliekamais objekts vai tā vērtība. Minētajos gadījumos nomas maksas apmērs tiek mainīts, 

sākot ar dienu, kāda noteikta attiecīgajos normatīvajos aktos, vai ar datumu, kad mainījusies nekustamā 

īpašuma nodokļa likme vai apmērs, vai nekustamā īpašuma kadastrālā vērtība. 

     4.7. Nomnieks patstāvīgi apmaksā visus nodokļus, nodevas un iespējamus līgumsodus un soda 

naudas, kas saistītas ar viņa darbību Telpās.  
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5. LĪGUMA DARBĪBAS TERMIŅŠ, TĀ GROZĪŠANAS, PAPILDINĀŠANAS  

UN LAUŠANAS KĀRTĪBA 

     5.1. Šis Līgums stājas spēkā ar tā parakstīšanas brīdi un ir spēkā līdz 20__.gada ____.____________.   

     5.2. Līgumu var grozīt, papildināt un pirms termiņa lauzt pēc abu Pušu rakstiskas vienošanās, kas 

tiek pievienotas šim Līgumam un ir šī Līguma neatņemama sastāvdaļa. 

     5.3. Katra no Pusēm var vienpusēji lauzt Līgumu pirms termiņa, par to rakstiski brīdinot otru Pusi 

30 (trīsdesmit) dienas iepriekš pirms paredzamās Līguma laušanas. 

     5.4. Iznomātājs vienpusēji var lauzt šo Līgumu pirms laika, ja: 

          5.4.1. Nomnieka darbības dēļ tiek bojāta nomā nodotā Telpa vai Ēka; 

          5.4.2. Nomnieks izmanto Telpas mērķiem, kādi nav paredzēti šajā Līgumā vai arī pārkāpj to 

izmantošanas noteikumus; 

          5.4.3. Nomnieks patvaļīgi, bez saskaņošanas ar Iznomātāju vai arī pārkāpjot attiecīgos 

normatīvos aktus, veic Telpu rekonstrukciju vai pārveidošanu; 

          5.4.4. Nomnieks bez Iznomātāja rakstveida atļaujas nodod Telpas apakšnomā vai arī  izmanto 

šīs Telpas kopdarbībai ar trešajām personām; 

          5.4.5. Nomnieks ir pieļāvis kāda šajā Līguma paredzēto maksājumu kavējumu ilgāk par 30 

(trīsdesmit) kalendārām dienām; 

          5.4.6. citos gadījumos, kad ļaunprātīgi netiek izpildīti Līguma noteikumi un šis apstāklis dod 

Izmantotājam pamatu uzskatīt, ka Iznomātājs nevar paļauties uz saistību izpildīšanu nākotnē. 

     5.5. Iznomātājam ir tiesības, rakstiski informējot Nomnieku 3 (trīs) mēnešus iepriekš, vienpusēji 

atkāpties no Līguma, neatlīdzinot Nomnieka zaudējumus, kas saistīti ar Līguma pirmstermiņa 

izbeigšanu, ja Telpas Iznomātājam nepieciešams sabiedrisko vajadzību nodrošināšanai vai 

normatīvajos aktos noteikto publisko funkciju veikšanai. 

     5.6. Ja Iznomātājs vienpusēji atkāpjas no Līguma šī Līguma 5.5.punktā minētajā gadījumā, 

Iznomātājs, ievērojot Civillikumu un Līgumu, atlīdzina Nomnieka nepieciešamos un derīgos 

izdevumus, ko Nomnieks taisījis Telpām, samazinot izdevumu summu proporcionāli nomas periodam, 

kurā Nomnieks ir izmantojis Telpas. 

     5.7. Gadījumos, kuri nav paredzēti šajā Līgumā, tas var tikt lauzts tikai kārtībā, ko īpaši paredz LR 

spēkā esošie normatīvie akti. 

     5.8. Izbeidzot Līgumu 5.4. un 5.5. punktā noteiktajā kārtībā, Līgums tiek uzskatīts par izbeigtu 

8.(astotajā) dienā pēc rakstiska paziņojuma nosūtīšanas Nomniekam. 

     5.9. Beidzoties šī Līguma termiņam, Nomniekam, ja viņš nav pārkāpis šī Līguma noteikumus, ir 

tiesības prasīt Līguma pagarināšanu uz jaunu termiņu. 

 

 

6. STRĪDU ATRISINĀŠANA UN PUŠU ATBILDĪBA 

 

     6.1. Strīdi, kas rodas starp Pusēm, tiek risināti savstarpēju pārrunu ceļā. Ja Puses 2 (divu) 

mēnešu laikā strīdīgos jautājumos nespēj vienoties pārrunu ceļā, tad strīdu izskata Latvijas 

Republikas tiesu instancēs. 

     6.2. Puses saskaņā ar spēkā esošajiem LR normatīvajiem aktiem savstarpēji ir materiāli 

atbildīgas par Līguma saistību pārkāpšanu, kā arī par otrai Pusei radītajiem zaudējumiem.  

     6.3. Ja Nomnieks nepilda šā Līguma noteikumus, t.sk. nepareizas kanalizācijas, apkures, 

citu komunikāciju, ugunsdrošības sistēmu lietošanas gadījumā, Nomnieks ir pilnībā atbildīgs 

par visiem radītajiem zaudējumiem Iznomātājam vai trešajām personām. 

     6.4. Nenomaksājot nomas maksu šī Līguma noteiktajā termiņā, Nomnieks maksā līgumsodu 

3% (trīs procentu) apmērā no termiņā nesamaksātās summas par katru nokavēto kalendāro 

dienu. 

     6.5. Ja Nomniekam ir nomas maksas parāds, tā kārtējā maksājuma summa tiek ieskaitīta kā 

pamatparāda (arī līgumsoda par kavēto maksājumu) atmaksa.  
     6.6. Soda sankciju nomaksāšana neatbrīvo Puses no saistību pildīšanas. 
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     6.7. Ja šā Līguma termiņa izbeigšanās gadījumā Nomnieks savlaicīgi neatbrīvo Telpas, tad turpmāk 

par katru nokavēto dienu nomas maksa tiek aprēķināta trīskārtīgā apmērā. 

     6.8. Ja kādu Nomnieka darbību rezultātā Iznomātājam tiek aprēķinātas soda sankcijas, t. sk. saistītas 

ar neatbilstošu Telpu izmantošanu, atbildība par šādām sankcijām pilnībā tiek uzlikta Nomniekam. 

     6.9. Nomniekam nav tiesību uzlikta atbildību Iznomātajam par nesaņemtajām atļaujām 

kompetentās iestādēs, kuras atļauj izmantot Telpas mērķiem, kādi ir norādīt šajā Līgumā. 

     6.10. Ja Telpās un tajās esošo iekārtu bojājumi ir radušies trešo personu vainas dēļ, Nomniekam 

patstāvīgi, neizvirzot pretenzijas Iznomātājam, ir jārisina visi jautājumi, kas saistīti ar radīto bojājumu 

novēršanu un zaudējumu kompensāciju.  

     6.11. Iznomātājs neatbild par bojājumiem un ievainojumiem, kas radušies cilvēkiem vai mantai 

ūdens noplūdes gadījumos un citos negadījumos Nomnieka vainas dēļ, šajā gadījumā visus zaudējumus 

trešajām personām atlīdzina Nomnieks. 

     6.12. Nomnieka pretlikumīgu darbību gadījumā par šādām darbībām atbild tikai Nomnieks. 

 

 

7. NEPĀRVARAMAS VARAS APSTĀKĻI 

     7.1. Puses neizvirzīs viena otrai pretenzijas gadījumā, ja iestāsies tādi nepārvaramas varas 

apstākļi kā ugunsgrēks, dabas katastrofas, streiki, jebkuras kara un teroristiskas darbības, 

normatīvie akti, kā arī jebkuri ārkārtēja rakstura apstākļi, tiešā veidā ietekmējoši šī Līguma 

izpildi, un kuru iestāšanos nebija iespējams paredzēt, nevērst. 

     7.2. Nepārvaramas varas apstākļu iestāšanās ir jāapstiprina ar attiecīgu kompetentu iestāžu 

izziņu, Pusēm nekavējoties ir jāinformē vienai otru par šādu apstākļu iestāšanos un jāveic visi 

nepieciešamie pasākumi, lai nepieļautu zaudējumu rašanos, Pusēm izpildot šo Līgumu. 
 

8. NOBEIGUMA NOTEIKUMI 

 

     8.1. Šis Līgums satur Pušu pilnīgu vienošanos. Puses ir iepazinušās ar Līguma saturu un piekrīt 

visiem tā punktiem, ko apstiprina, parakstot to.  

     8.2. Puses paraksta katru Līguma lapu. 

     8.3. Šis Līgums ir sastādīts uz 4 (četrām) lapām, 4 (četros) eksemplāros, no kuriem trīs atrodas pie 

Iznomātāja, bet ceturtais –  pie Nomnieka. 

     8.4. Ja kāds no šī Līguma noteikumiem zaudē juridisku spēku, tas neietekmē citus Līguma 

noteikumus. 

     8.5. Visi šī Līguma pielikumi tiek sastādīti rakstiski 4 (četros) eksemplāros un ir tā neatņemama 

sastāvdaļa. 

     8.6. Visos citos jautājumos, ko neparedz šī Līguma noteikumi, Puses vadās pēc spēkā esošās Latvijas 

Republikas likumdošanas. 

 

9. PUŠU REKVIZĪTI UN PARAKSTI 

   

IZNOMĀTĀJS NOMNIEKS  

 

________________                                                     ___________________ 
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3. pielikums 

 Tērvetes novada domes  

2020. gada 28.maija  

sēdes Nr. 11 lēmumam  

(prot. Nr. 11, 28. §) 

 

Tērvetes novada domes nekustamā īpašuma - 

telpu ēkā „Virsaiši”, Augstkalne, Augstkalnes pagasts, Tērvetes novads, 

NOMAS TIESĪBU IZSOLES NOTEIKUMI 

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

izsole nedzīvojamo telpu grupai 52,8 m² platībā Tērvetes novada domei piederošā ēkā 

„Virsaiši”, Augstkalne, Augstkalnes pagasts, Tērvetes novads, kadastra apzīmējums 4644 005 

0420 001, turpmāk tekstā – OBJEKTS, nomnieka noteikšanai saskaņā ar likumu "Par 

pašvaldībām" un Ministru kabineta 2018. gada 20. februāra noteikumiem 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 – nedzīvojamās telpas 52,8 m² platībā Tērvetes novada domei piederošā ēkā 

„Virsaiši”, Augstkalne, Augstkalnes pagasts, Tērvetes novads, kadastra apzīmējums 4644 005 

0420 001. 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 38,02 EUR (neskaitot 21 % 

PVN) mēnesī.   

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 domes tīmekļa vietnē www.tervetesnovads.lv.   

7. Nomas tiesību izsole notiks 2020. gada 18. jūnija plkst. 13.30 Tērvetes novada domes telpās 

„Zelmeņi”, Tērvetes pagasts, Tērvetes novads. 

8. Par Nomas tiesību izsoles dalībnieku var kļūt maksātspējīgas juridiskas personas, kā arī 

fiziskas personas, kuras noteiktajā termiņā iesniegušas pieteikumu uz šo izsoli un izpildījušas 

visus izsoles priekšnoteikumus.  

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

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

http://www.tervetesnovads.lv/
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    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. oficiālo elektronisko adresi, ja ir aktivizēts tās konts, vai elektroniskā pasta adresi (ja ir); 

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

    9.6. nomas laikā plānotās darbības nomas objektā, tai skaitā norāda, vai un kāda veida 

saimniecisko darbību ir plānots veikt; 

    9.7. nomas tiesību pretendenta piekrišanu, ka iznomātājs kā kredītinformācijas lietotājs ir 

tiesīgs pieprasīt un saņemt kredītinformāciju, tai skaitā ziņas par nomas tiesību pretendenta 

kavētajiem maksājumiem un tā kredītreitingu, no iznomātājam pieejamām datubāzēm. 

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. 

10. Pieteikums par piedalīšanos izsolē iesniedzams Tērvetes novada domē, „Zelmeņi”, Tērvetes 

pagasts, Tērvetes novads, no sludinājuma publicēšanas dienas Tērvetes novada domes tīmekļa 

vietnē www.tervetesnovads.lv līdz 2020. gada 17. jūnija plkst. 13.00. 

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 domes tīmekļa vietnē www.tervetesnovads.lv, saskaņojot 

to pa tālruni 63726012. 

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 38,02  EUR (neskaitot 21 % 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. 

http://www.tervetesnovads.lv/
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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 1,00 EUR (neskaitot 

21 % 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 desmit darba 

dienu laikā izsoles rezultātus publicē Tērvetes novada domes 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 piecpadsmit darba dienu laikā pēc nomas līguma projekta 

nosūtīšanas dienas 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 desmit darba dienu laikā pēc minētā piedāvājuma 

nosūtīšanas publicē informāciju Tērvetes novada domes tīmekļa vietnē www.tervetesnovads.lv.  

27. Nomas tiesību pretendents, kurš nosolījis nākamo augstāko nomas maksu, atbildi par 

piedāvājumu slēgt nomas līgumu sniedz desmit darba dienu laikā pēc tā saņemšanas dienas. Ja 

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

maksu, piecpadsmit darba dienu laikā pēc minētā paziņojuma nosūtīšanas viņš paraksta nomas 

līgumu. Iznomātājs ne vēlāk kā desmit darba dienu laikā pēc nomas līguma parakstīšanas 

publicē minēto informāciju Tērvetes novada domes tīmekļa vietnē  www.tervetesnovads.lv. 

Domes priekšsēdētāja                                                               D. Reinika 

http://www.tervetesnovads.lv/
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4. pielikums  

Tērvetes novada domes  

2020. gada 28. maija sēdes  

lēmumam  

(prot. Nr. 11, 28. §) 

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@tervetesnd.lv, tālr. 63726012 

Nomas tiesību izsoles  

veids 
Pirmreizējā atklātā mutiskā izsole ar augšupejošu soli 

Nomas objekts 
Ēkas „Virsaiši”, Augstkalne, Augstkalnes pagasts, Tērvetes novads, 

kadastra apzīmējums 4644 005 0420 001, telpas 52,8  m² platībā.  

Nomas objektu  

raksturojošā informācija,  

citi iznomāšanas  

nosacījumi 

Nomas tiesību ieguvējam nav tiesību nomas objektu vai tā daļu  

nodot apakšnomā. 

Telpu lietošanas mērķis – komercdarbība. 

Iznomāšanas termiņš 10 gadi  

Iznomājamā objekta  

nosacītās nomas maksas 

apmērs un izsoles solis 

 38,02  EUR (neskaitot 21 % PVN)  mēnesī  

izsoles solis – 1,00 EUR  (neskaitot 21 % PVN) 

Izsoles norises vieta un  

laiks 

2020. gada 18. jūnija plkst. 13.30  

Tērvetes novada domes sēžu zālē, „Zelmeņi”, Tērvetes pagasts,  

Tērvetes novads. Izsoles kārtība saskaņā ar izsoles noteikumiem. 

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 domes tīmekļa vietnē www.tervetesnovads.lv  

līdz 2020. gada 17. jūnijam. 

Pieteikumu iesniegšanas vieta 

un laiks 

Pieteikumi iesniedzami Tērvetes novada domē, „Zelmeņi”, Tērvetes 

pagasts, Tērvetes novads, sekretārei, sākot ar informācijas  

http://www.tervetesnovads.lv/
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publicēšanas dienu Tērvetes novada domes tīmekļa vietnē 

www.tervetesnovads.lv līdz 2020. gada  17. jūnija plkst. 13.00. 

 

 

Domes priekšsēdētāja                                                                       D. Reinika 

 

 

 

Apstiprināti 

 ar Tērvetes novada domes 

2019. gada 28. novembra  sēdes lēmumu 

(protokols Nr. 19, 17. §), 

ar precizējumiem 2020. gada 28. maija sēdē 

(protokols Nr. 11, 29. §) 

 

Saistošie noteikumi Nr. 26   

“Grozījumi Tērvetes novada domes 2013. gada 21. novembra saistošajos noteikumos  

Nr. 29  “Par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu Tērvetes novadā”” 
 

 

Izdoti saskaņā ar likuma “Par pašvaldībām”  

15. panta pirmās daļas 1. punktu, 

 21. panta pirmās daļas 14. punkta “e” apakšpunktu 

un 16. punktu, 43. panta trešo daļu, 

Atkritumu apsaimniekošanas likuma  

8. panta pirmās daļas 3. punktu 

 

1. Izdarīt Tērvetes novada domes  2013. gada 21. novembra saistošajos noteikumos Nr. 29  “Par 

sadzīves atkritumu apsaimniekošanu Tērvetes novadā”  (turpmāk – saistošie noteikumi) šādus 

grozījumus: 

1.1. Papildināt saistošos noteikumus ar 25.10. apakšpunktu šādā redakcijā: 

“25.10. izmest atkritumus tiem nepiemērotās vietās un piegružot vidi ar sīkiem sadzīves 

atkritumiem.”.  

      1.2.  Izteikt saistošo noteikumu 36. punktu šādā redakcijā: 

“36. Kontrolēt šo noteikumu izpildi un uzsākt administratīvo pārkāpumu procesu un veikt 

normatīvajos aktos par administratīvo atbildību noteiktās procesuālās darbības par atkritumu 

apsaimniekošanas noteikumu pārkāpšanu atbilstoši savai kompetencei ir tiesīgas normatīvajos 

aktos par administratīvo atbildību norādītās personas.”.  

 

     1.3. Izteikt saistošo noteikumu 37. punktu šādā redakcijā: 

“37.  Par atkritumu apsaimniekošanas jomu regulējošo normatīvo aktu pārkāpumiem personas 

ir saucamas pie atbildības normatīvajos aktos par atkritumu apsaimniekošanu un administratīvo 

atbildību noteiktajā kārtībā.”.  

 

    1.4. Izteikt saistošo noteikumu 38. punktu šādā redakcijā: 

“38. Administratīvais sods šo noteikumu pārkāpēju neatbrīvo no pienākuma novērst 

pārkāpumu, kā arī no pārkāpuma rezultātā nodarīto zaudējumu atlīdzināšanas.”.  

http://www.tervetesnovads.lv/
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2. Saistošie noteikumi stājas spēkā vienlaikus ar Administratīvās atbildības likumu. 

 

Domes priekšsēdētāja                                                                           D. Reinika 

 

 

Saistošo noteikumu Nr. 26   

“Grozījumi Tērvetes novada domes 2013. gada 21. novembra saistošajos noteikumos      

Nr. 29  “Par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu Tērvetes novadā”” 

paskaidrojuma raksts 

      

Īss saistošo noteikumu satura izklāsts Saistošo noteikumu mērķis ir nodrošināt to  

atbilstību Atkritumu apsaimniekošanas  

likumam, nosakot veidu kā tiek kontrolēta  

saistošo noteikumu ievērošana un, kā  

personas ir saucamas pie atbildības par  

noteikumos paredzēto pienākumu nepildīšanu. 

Saistošo noteikumu projekta   

nepieciešamības pamatojums 

  Ņemot vērā, ka vienlaicīgi ar  

Administratīvās atbildības likumu stājas  

spēkā grozījumi Atkritumu apsaimniekošanas  

likumā, kas nosaka administratīvos  

pārkāpumus atkritumu apsaimniekošanas  

jomā un amatpersonu kompetenci  

administratīvo pārkāpumu procesā,  

attiecīgi precizējami arī saistošie noteikumi.   

Saistošo noteikumu projekta iespējamā  

ietekme uz pašvaldības budžetu 

 Neietekmē 

Saistošo noteikumu projekta iespējamā 

 ietekme uz uzņēmējdarbības vidi 

 pašvaldības teritorijā 

Neietekmē 

Saistošo noteikumu projekta iespējamā 

 ietekme uz administratīvajām  

procedūrām   

Atbilstoši  Atkritumu apsaimniekošanas likumā  

noteiktajai pašvaldības amatpersonu  

kompetencei. 

Informācija par konsultācijām ar 

privātpersonām saistībā ar  Saistošo  

noteikumu projektu 

Konsultācijas nav notikušas 

 

 

Domes priekšsēdētāja                                                                   D. Reinika 
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APSTIPRINĀTI 

ar Tērvetes novada domes 

2020. gada 28. maija sēdes 

lēmumu (prot. Nr. 11, 30. §) 

 

 

Tērvetes novada pašvaldības nekustamā īpašuma  

„Tērvetes līči”, Tērvetes pagasts, Tērvetes  novads, 

IZSOLES NOTEIKUMI 

 

1. Vispārīgie noteikumi 

 

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

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

valsts un pašvaldības mantas atsavināšanas veikšanu, prasībām. 

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

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 23. jūlija plkst. 14.15 

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

noteiktajā kārtībā ir reģistrējusies kā izsoles dalībnieks. 

 

2. Informācija par izsoles priekšmetu 

 

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

novads, kadastra numurs 4688 003 0240, sastāvošs no divām zemes vienībām ar kopējo platību 

5,67 ha - zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 4688 003 0179, 3,99 ha platībā, zemes 

vienības ar kadastra apzīmējumu 4688 003 0148, 1,68 ha platībā, un uz tām atrodošām četrām 

būvēm ar kadastra apzīmējumiem 4688 003 179 001, 4688 003 0148 002, 468 003 0148 003 

un 4688 003 0148 005. 

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

     2.3. Nosacītā sākumcena – 51 000 EUR (piecdesmit viens tūkstotis eiro). 

     2.4. Samaksas termiņi un kārtība – pilnā apmērā divu mēnešu laikā no izsoles dienas.  

 

3. Izsoles dalībnieku reģistrācijas kārtība 

 

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

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

Tērvetes novadā, ēkas 2. stāvā, darba laikā no 2020. gada 19. jūnija līdz 2020. gada 22. jūlija 

plkst. 12.00. 

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

            3.2.2. jāiesniedz: 

1) Juridiskai personai, arī personālsabiedrībai: 

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

privatizāciju lauku apvidos” 28.1panta nosacījumiem; 

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

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

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

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

personālsabiedrības valsts reģistra iestādes izziņu par attiecīgo juridisko personu vai 

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

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

institūciju (amatpersonu) kompetences apjomu. 

2) Fiziskai personai: 

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

privatizāciju lauku apvidos” 28.1panta nosacījumiem; 

- pilnvarojums, ja attiecīgās personas vārdā rīkojas pilnvarots pārstāvis. 

              3.2.2. jāuzrāda: 

1) Juridiskai personai: 

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

īpašuma izsoles nosacītās sākumcenas. 

2) Fiziskai personai: 

- personu apliecinošs dokuments; 

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

īpašuma izsoles nosacītās sākumcenas. 

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

Nr.90001465562, norēķinu kontos: 

AS SEB banka, UNLALV2X, konta Nr.LV98UNLA0006011130654; 

AS Swedbank, HABALV22, konta Nr.LV55HABA0551020477861; 

ar norādi - izsoles nodrošinājums „Tērvetes līči”, Tērvetes pagasts. 

 

4. Izsoles norises procedūra 
 

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

pielaišanu izsoles vietā izlemj izsoles komisijas priekšsēdētājs. 

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

Noteikumi, nosaka izsoles komisijas priekšsēdētājs. Nepakļaušanās izsoles komisijas 

priekšsēdētāja rīkojumiem var būt par iemeslu izsoles pārtraukšanai. 

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

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

    4.5. Izsoles solis ir noteikts 500 EUR apmērā. 

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

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

atzīmēšana ir jāturpina, kamēr izsoles dalībnieks to paaugstina. 

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

dalībnieku reģistrācijas sarakstā jāapstiprina sava pēdējā solītā cena. 

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

cenu. 

     4.9. Izsoles uzvarētājam divu mēnešu laikā no izsoles dienas jāveic piedāvātās summas, 

atrēķinot naudā iemaksāto nodrošinājumu, nomaksu. 

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

dienas ir jāparaksta pirkuma līgums.  

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

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

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

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

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

 

5. Izsoles dalībnieku tiesības un pienākumi 

 

     5.1. Izsoles dalībniekam rūpīgi jāiepazīstas ar Noteikumos ietvertajiem norādījumiem un 

jāievēro Noteikumos ietvertās prasības. 

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

visus Noteikumos minētos nosacījumus un akceptē tā noteikumus. 

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

un gaitu. 

 

 

Ar izsoles noteikumiem iepazinos ______________________________________ 

 

                                                       _______________________________________ 

 

                                                        

Domes priekšsēdētāja                                                                                              D. Reinika 

 

 

 

 

 

 

APSTIPRINĀTI 

ar Tērvetes novada domes 

2020. gada 28. maija sēdes 

lēmumu (prot. Nr. 11, 34.§) 

 

 

Tērvetes novada pašvaldības nekustamā īpašuma  

„Puriņu mežs”, Augstkalnes pagasts, Tērvetes  novads, 

IZSOLES NOTEIKUMI 

 

1. Vispārīgie noteikumi 

 

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

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

valsts un pašvaldības mantas atsavināšanas veikšanu, prasībām. 

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

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

un atbildību, ciktāl to neregulē spēkā esošie normatīvie akti. 

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

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

„Zelmeņi”, Zelmeņi, Tērvetes pagasts, Tērvetes novads, 2020. gada 23. jūlija plkst. 14.30. 

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

noteiktajā kārtībā ir reģistrējusies kā izsoles dalībnieks. 
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2. Informācija par izsoles priekšmetu 

 

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

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

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

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

     2.3. Nosacītā sākumcena – 12 600 EUR (divpadsmit tūkstoši seši simti eiro). 

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

 

3. Izsoles dalībnieku reģistrācijas kārtība 

 

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

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

Tērvetes novadā, ēkas 2. stāvā, darba laikā no 2020. gada 19. jūnija līdz 2020. gada 22. jūlija 

plkst. 12.00. 

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

           3.2.1. jāiesniedz: 

 1) Juridiskai personai, arī personālsabiedrībai: 

- Iesniegums par pieteikšanos izsolei; 

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

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

reģistrētas Uzņēmumu reģistrā.  

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

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

personālsabiedrības valsts reģistra iestādes izziņu par attiecīgo juridisko personu vai 

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

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

institūciju (amatpersonu) kompetences apjomu. 

       2) Fiziskai personai: 

- Iesniegums par pieteikšanos izsolei; 

-  pilnvarojums, ja attiecīgās personas vārdā rīkojas pilnvarots pārstāvis. 

           3.2.1. jāuzrāda: 

       1) Juridiskai personai: 

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

īpašuma izsoles nosacītās sākumcenas. 

       2) Fiziskai personai: 

- personu apliecinošs dokuments; 

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

īpašuma izsoles nosacītās sākumcenas. 

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

Nr.90001465562, norēķinu kontos: 

AS SEB banka, UNLALV2X, konta Nr.LV98UNLA0006011130654; 

AS Swedbank, HABALV22, konta Nr.LV55HABA0551020477861; 

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

 

4. Izsoles norises procedūra 
 

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

pielaišanu izsoles vietā izlemj izsoles komisijas priekšsēdētājs. 
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     4.2. Izsoles darbu vada un kārtību tajā, ciktāl to neregulē spēkā esošie normatīvie akti un 

Noteikumi, nosaka izsoles komisijas priekšsēdētājs. Nepakļaušanās izsoles komisijas 

priekšsēdētāja rīkojumiem var būt par iemeslu izsoles pārtraukšanai. 

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

     4.4. Izsoles dalībnieku vairāksolīšana notiek izsoles dalībnieku reģistrācijas saraksta 

kārtībā. 

     4.5. Izsoles solis ir noteikts 300 EUR apmērā. 

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

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

atzīmēšana ir jāturpina, kamēr izsoles dalībnieks to paaugstina. 

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

dalībnieku reģistrācijas sarakstā jāapstiprina sava pēdējā solītā cena. 

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

visaugstāko cenu. 

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

atrēķinot naudā iemaksāto nodrošinājumu, nomaksu. 

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

dienas ir jāparaksta pirkuma līgums.  

     4.11. Nokavējot Noteikumos noteikto samaksas termiņu, atsakoties no nosolītā 

nekustamā īpašuma izpirkšanas vai līguma parakstīšanas izsoles uzvarētājs zaudē iemaksāto 

drošības naudu un tiesības uz nosolītā īpašuma izpirkšanu. 

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

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

 

5. Izsoles dalībnieku tiesības un pienākumi 

 

     5.1. Izsoles dalībniekam rūpīgi jāiepazīstas ar Noteikumos ietvertajiem norādījumiem un 

jāievēro Noteikumos ietvertās prasības. 

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

ievērot visus Noteikumos minētos nosacījumus un akceptē tā noteikumus. 

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

rezultātus un gaitu. 

 

 

Ar izsoles noteikumiem iepazinos ______________________________________ 

 

                                                       _______________________________________ 

 

                                                       _______________________________________ 

 

 

Domes priekšsēdētāja                                                                                    D. Reinika 
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APSTIPRINĀTI 

ar Tērvetes novada domes 

2020. gada 28. maija sēdes 

lēmumu (prot. Nr. 11, 35. §) 

 

 

Tērvetes novada pašvaldības nekustamā īpašuma  

„Skuju mežs”, Augstkalnes pagasts, Tērvetes  novads, 

IZSOLES NOTEIKUMI 

 

1. Vispārīgie noteikumi 

 

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

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

valsts un pašvaldības mantas atsavināšanas veikšanu, prasībām. 

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

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

atbildību, ciktāl to neregulē spēkā esošie normatīvie akti. 

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

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

„Zelmeņi”, Zelmeņi, Tērvetes pagasts, Tērvetes novads, 2020. gada 23. jūlija plkst. 14.45. 

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

noteiktajā kārtībā ir reģistrējusies kā izsoles dalībnieks. 

 

2. Informācija par izsoles priekšmetu 

 

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

novads, kadastra numurs 4644 005 0480, sastāvošs no vienas zemes vienības ar kadastra 

apzīmējumu  4644 005 0480, platība 1,16 ha, un uz tās atrodošās mežaudzes. 

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

     2.3. Nosacītā sākumcena – 2 300 EUR (divi tūkstoši trīs simti eiro). 

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

 

3. Izsoles dalībnieku reģistrācijas kārtība 

 

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

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

Tērvetes novadā, ēkas 2.stāvā, darba laikā no 2020. gada 19. jūnija līdz 2020. gada 22. jūlija 

plkst. 12.00. 

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

           3.2.1. jāiesniedz: 

     1) Juridiskai personai, arī personālsabiedrībai: 

- Iesniegums par pieteikšanos izsolei; 

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

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

reģistrētas Uzņēmumu reģistrā.  

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

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

personālsabiedrības valsts reģistra iestādes izziņu par attiecīgo juridisko personu vai 

personālsabiedrību (izziņa ir derīga, ja tā izsniegta ne agrāk par sešām nedēļām no izsoles 
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dienas) un apliecinātu spēkā esošu statūtu (līguma) norakstu vai izrakstu par pārvaldes 

institūciju (amatpersonu) kompetences apjomu. 

     2) Fiziskai personai: 

- Iesniegums par pieteikšanos izsolei; 

- pilnvarojums, ja attiecīgās personas vārdā rīkojas pilnvarots pārstāvis. 

           3.2.1. jāuzrāda: 

     1) Juridiskai personai: 

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

īpašuma izsoles nosacītās sākumcenas. 

     2) Fiziskai personai: 

- personu apliecinošs dokuments; 

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

īpašuma izsoles nosacītās sākumcenas. 

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

Nr.90001465562, norēķinu kontos: 

AS SEB banka, UNLALV2X, konta Nr.LV98UNLA0006011130654; 

AS Swedbank, HABALV22, konta Nr.LV55HABA0551020477861; 

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

 

4. Izsoles norises procedūra 
 

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

pielaišanu izsoles vietā izlemj izsoles komisijas priekšsēdētājs. 

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

Noteikumi, nosaka izsoles komisijas priekšsēdētājs. Nepakļaušanās izsoles komisijas 

priekšsēdētāja rīkojumiem var būt par iemeslu izsoles pārtraukšanai. 

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

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

     4.5. Izsoles solis ir noteikts 100 EUR apmērā. 

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

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

atzīmēšana ir jāturpina, kamēr izsoles dalībnieks to paaugstina. 

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

dalībnieku reģistrācijas sarakstā jāapstiprina sava pēdējā solītā cena. 

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

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

atrēķinot naudā iemaksāto nodrošinājumu, nomaksu. 

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

ir jāparaksta pirkuma līgums.  

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

īpašuma izpirkšanas vai līguma parakstīšanas izsoles uzvarētājs zaudē iemaksāto drošības 

naudu un tiesības uz nosolītā īpašuma izpirkšanu. 

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

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

 

5. Izsoles dalībnieku tiesības un pienākumi 

 

5.1.Izsoles dalībniekam rūpīgi jāiepazīstas ar Noteikumos ietvertajiem norādījumiem un 

jāievēro Noteikumos ietvertās prasības. 
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5.2. Katrs izsoles dalībnieks, parakstoties par iepazīšanos ar Noteikumiem, apņemas ievērot 

visus Noteikumos minētos nosacījumus un akceptē tā noteikumus. 

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

un gaitu. 

 

 

Ar izsoles noteikumiem iepazinos ______________________________________ 

 

                                                       _______________________________________ 

 

                                                       _______________________________________ 

 

Domes priekšsēdētāja                                                                                 D. Reinika 

 

 

 

APSTIPRINĀTI 

ar Tērvetes novada domes 

2020. gada 28. maija sēdes 

lēmumu (prot. Nr. 11, 36. §) 

 

 

Tērvetes novada pašvaldības nekustamā īpašuma  

„Namdaru birzs”, Tērvetes pagasts, Tērvetes  novads, 

IZSOLES NOTEIKUMI 

 

1. Vispārīgie noteikumi 

 

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

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

valsts un pašvaldības mantas atsavināšanas veikšanu, prasībām. 

     1.2. Noteikumi nosaka Tērvetes novada pašvaldības nekustamā īpašuma „Namdaru birzs”, 

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

atbildību, ciktāl to neregulē spēkā esošie normatīvie akti. 

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

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

„Zelmeņi”, Zelmeņi, Tērvetes pagasts, Tērvetes novads, 2020. gada 23. jūlija plkst. 15.00. 

     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 „Namdaru birzs”, Tērvetes pagasts, Tērvetes 

novads, kadastra numurs 4688 002 0040, sastāvošs no vienas zemes vienības ar kadastra 

apzīmējumu  4688 002 0040, platība 0,71 ha, un uz tās atrodošās mežaudzes. 

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

     2.3. Nosacītā sākumcena – 1200 EUR (viens tūkstotis divi simti eiro). 

     2.4. Samaksas termiņi un kārtība – pilnā apmērā viena mēneša laikā no izsoles dienas.  
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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 19. jūnija līdz 2020. gada 22. jūlija 

plkst. 12.00. 

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

           3.2.1. jāiesniedz: 

     1) Juridiskai personai, arī personālsabiedrībai: 

- Iesniegums par pieteikšanos izsolei; 

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

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

reģistrētas Uzņēmumu reģistrā.  

- ja publiskajās datubāzēs nevar iegūt informāciju par attiecīgo juridisko personu vai 

personālsabiedrību, izsoles komisija ir tiesīga papildus pieprasīt no juridiskās personas vai 

personālsabiedrības valsts reģistra iestādes izziņu par attiecīgo juridisko personu vai 

personālsabiedrību (izziņa ir derīga, ja tā izsniegta ne agrāk par sešām nedēļām no izsoles 

dienas) un apliecinātu spēkā esošu statūtu (līguma) norakstu vai izrakstu par pārvaldes 

institūciju (amatpersonu) kompetences apjomu. 

     2) Fiziskai personai: 

- Iesniegums par pieteikšanos izsolei; 

- pilnvarojums, ja attiecīgās personas vārdā rīkojas pilnvarots pārstāvis. 

           3.2.1. jāuzrāda: 

     1) Juridiskai personai: 

- kvīts par iemaksāto izsoles nodrošinājumu 10 % (desmit procentu) apmērā no nekustamā 

īpašuma izsoles nosacītās sākumcenas. 

     2) Fiziskai personai: 

- personu apliecinošs dokuments; 

- kvīts par iemaksāto izsoles nodrošinājumu 10 % (desmit procentu) apmērā no nekustamā 

īpašuma izsoles nosacītās sākumcenas. 

     3.3. Izsoles drošības nauda ir iemaksājama Tērvetes novada pašvaldības, reģistrācijas 

Nr.90001465562, norēķinu kontos: 

AS SEB banka, UNLALV2X, konta Nr.LV98UNLA0006011130654; 

AS Swedbank, HABALV22, konta Nr.LV55HABA0551020477861; 

ar norādi - izsoles nodrošinājums „Namdaru birzs”, Tērvetes pagasts. 

 

4. Izsoles norises procedūra 
 

     4.1. Telpā, kurā notiek izsole, tiek pielaisti tikai izsoles dalībnieki. Par citu personu 

pielaišanu izsoles vietā izlemj izsoles komisijas priekšsēdētājs. 

     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. 



107 

 

     4.7. Atsakoties no tālākās solīšanas, katram izsoles dalībniekam ar savu parakstu izsoles 

dalībnieku reģistrācijas sarakstā jāapstiprina sava pēdējā solītā cena. 

     4.8. Par izsoles uzvarētāju (nosolītāju) tiek noteikta persona, kura ir nosolījusi visaugstāko 

cenu. 

    4.9. Izsoles uzvarētājam viena mēneša laikā no izsoles dienas jāveic piedāvātās summas, 

atrēķinot naudā iemaksāto nodrošinājumu, nomaksu. 

     4.10. Izsoles uzvarētājam 30 (trīsdesmit) dienu laikā no izsoles rezultātu apstiprināšanas 

dienas ir jāparaksta pirkuma līgums.  

     4.11. Nokavējot Noteikumos noteikto samaksas termiņu, atsakoties no nosolītā nekustamā 

īpašuma izpirkšanas vai līguma parakstīšanas izsoles uzvarētājs zaudē iemaksāto drošības 

naudu un tiesības uz nosolītā īpašuma izpirkšanu. 

     4.12. Izsoles dalībniekiem, kuri nekustamā īpašuma izpirkšanas tiesības nav nosolījuši, 

iemaksātā drošības nauda tiek atmaksāta 7 (septiņu) dienu laikā no izsoles norises dienas. 

 

5. Izsoles dalībnieku tiesības un pienākumi 

 

     5.1. Izsoles dalībniekam rūpīgi jāiepazīstas ar Noteikumos ietvertajiem norādījumiem un 

jāievēro Noteikumos ietvertās prasības. 

     5.2. Katrs izsoles dalībnieks, parakstoties par iepazīšanos ar Noteikumiem, apņemas ievērot 

visus Noteikumos minētos nosacījumus un akceptē tā noteikumus. 

     5.3. Izsolē starp tās dalībniekiem aizliegta vienošanās, kas varētu iespaidot izsoles rezultātus 

un gaitu. 

 

 

Ar izsoles noteikumiem iepazinos ______________________________________ 

 

                                                  _______________________________________ 

                                              

                                                  _______________________________________ 

 

 

Domes priekšsēdētāja                                                                                  D. Reinika 


