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LATVIJAS REPUBLIKA 

TĒRVETES NOVADA DOME 
Reģ.Nr.90001465562 

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

e-pasts: tervetesnd@tervetesnd.lv 
 

 

TĒRVETES NOVADA TĒRVETES PAGASTĀ 

 

SĒDES  PROTOKOLS 

 

 

 

30. 07. 2020                                                                                                                   Nr. 13 

Tērvetes novads, Zelmeņi 

Sēde sasaukta  plkst.  10.20 

 

DARBA KĀRTĪBĀ 

 

1. Par zemes nomas līguma noslēgšanu 

2. Par zemes nomas līguma noslēgšanu 

3. Par zemes nomas līguma pagarināšanu 

4. Par zemes nomas līguma pagarināšanu 

5. Par pašvaldībai piekritīgā zemes īpašuma “Pagasta zeme Zvaņos” sadalīšanu 

6. Par nekustamā  īpašuma „Uplejas” sadalīšanu, nosaukuma un zemes lietošanas mērķa 

     piešķiršanu 

7. Par Dobeles novada Centrālās  bibliotēkas atkārtotu izvirzīšanu reģiona galvenās bibliotēkas 

    statusam 

8. Par Augstkalnes pamatskolas nolikuma apstiprināšanu 

9. Par dzīvokļa īpašuma “Vīnkalni “ 3 atsavināšanu 

10. Par nekustamā īpašuma “Dzīslas”, Tērvetes pagastā, Tērvetes novadā, atsavināšanu 

11. Par nedzīvojamo telpu nomas tiesību izsoli  

12. Par dzīvokļa īpašuma “Labrenči” - 64 atsavināšanu 

13. Par maksas pakalpojumu apstiprināšanu 

14.  Par iesnieguma izskatīšanu 

15. Par atbalstu sporta sacensībām 

16. Par nekustamā īpašuma “Skuju mežs” izsoles rezultātu apstiprināšanu 

17. Par nekustamā īpašuma “Tērvetes līči” izsoles rezultātu apstiprināšanu 

18. Par nekustamā īpašuma “Namdaru birzs” izsoles rezultātu apstiprināšanu 

 

Sēde atklāta plkst. 10.20    

Sēdi vada domes priekšsēdētāja  Dace Reinika  

Sēdi protokolē   Santa Hibšmane 

 

 

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

Dzintra Sirsone, Madara Darguža, Ainārs Miķelsons, Indriķis Vēveris 
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Sēdē piedalās pašvaldības darbinieki: Augstkalnes pagasta pārvaldes vadītāja Jeļena Belova, 

dstortīklu administrators Aivars Narvaišs 

 

Domes priekšsēdētāja aicina apstiprināt darba kārtību ar 18 jautājumiem 

 

 

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

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

novada dome NOLEMJ: 

 

Apstiprināt darba kārtību ar 18 jautājumiem 

 

 

 

 

1. paragrāfs 

Par zemes nomas līguma noslēgšanu 

D. Reinika 

 

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

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

novada dome NOLEMJ: 

 

     Pieņemt lēmumu Nr. 103 “Par zemes nomas līguma noslēgšanu” 

 

 

 

2. paragrāfs 

Par zemes nomas līguma noslēgšanu 

D. Reinika 

 

 

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

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

novada dome NOLEMJ: 

 

     Pieņemt lēmumu Nr. 104 “Par zemes nomas līguma noslēgšanu” 

 

 

 

3. paragrāfs 

Par zemes nomas līguma pagarināšanu 

                                                      D. Reinika 

 

 

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

M. Darguža, A. Miķelsons, I. Vēveris), PRET – nav, ATTURAS – nav, Lindai Karlovičai saskaņā 

ar likumu “Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā” balsojumā nepiedaloties, 

Tērvetes novada dome NOLEMJ: 

 

     Pieņemt lēmumu Nr. 105 “Par zemes nomas līguma pagarināšanu” 
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4. paragrāfs 

Par zemes nomas līguma pagarināšanu 

                                                           D. Reinika 

 

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

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

novada dome NOLEMJ: 

 

     Pieņemt lēmumu Nr. 106 “Par zemes nomas līguma pagarināšanu” 

 

 

 

 

 

5. paragrāfs 

Par pašvaldībai piekritīgā zemes īpašuma “Pagasta zeme Zvaņos” sadalīšanu 

D. Reinika 

 

 

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

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

novada dome NOLEMJ: 

 

     Pieņemt lēmumu Nr. 107 “Par pašvaldībai piekritīga zemes īpašuma “Pagasta zeme Zvaņos” 

sadalīšanu” 

 

 

 

 

 

6. paragrāfs 

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

piešķiršanu 

                                                                D. Reinika 
 

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

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

novada dome NOLEMJ: 

 

     Pieņemt lēmumu Nr. 108 “Par nekustamā īpašuma “Uplejas” sadalīšanu, nosaukuma un zemes 

lietošanas mērķa piešķiršanu” 
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7. paragrāfs 

Par Dobeles novada Centrālās  bibliotēkas atkārtotu izvirzīšanu 

reģiona galvenās bibliotēkas statusam 

D. Reinika 

 

   Tērvetes novada dome ir izskatījusi Izglītības, kultūras un sociālo jautājumu komitejas 

iesniegto lēmuma projektu par Dobeles novada Centrālās bibliotēkas atkārtotu izvirzīšanu 

reģiona galvenās bibliotēkas statusam. 

Izskatot iesniegto lēmuma projektu, Tērvetes novada dome, konstatēja, ka: 

Tērvetes novada dome 10.07.2020. ir saņēmusi Latvijas bibliotēku padomes vēstuli  Nr. 8.3-

1/1304 „Par reģiona galvenās bibliotēkas atkārtotu akreditāciju” ar aicinājumu Tērvetes novada 

pašvaldībai pieņemt lēmumu par Dobeles novada Centrālās bibliotēkas atkārtotu izvirzīšanu 

reģiona galvenās bibliotēkas statusam. Vēstulē norādīts, ka saskaņā ar Bibliotēku likuma 12. 

pantu, 2014. gadā akreditētā Dobeles novada Centrālā bibliotēka šobrīd sekmīgi pilda reģiona 

galvenās bibliotēkas funkcijas Dobeles novada, Auces novada un Tērvetes novada pašvaldību 

bibliotēkām. 2020. gadā Dobeles novada Centrālajai bibliotēkai plānota atkārtota akreditācija. 

Līdz kultūras ministra lēmuma pieņemšanai par atkārtotu Dobeles novada Centrālās bibliotēkas 

akreditāciju Dobeles novada Centrālā bibliotēka turpina pildīt reģiona galvenās bibliotēkas 

funkcijas reģionā. Saskaņā ar Bibliotēku likuma 12. panta otrajā daļā noteikto, Latvijas 

Bibliotēku padome iesaka atkārtotai akreditācijai reģionā galvenās bibliotēkas statusam Dobeles 

novada, Auces novada un Tērvetes novada pašvaldību bibliotēkām izvirzīt Dobeles novada 

Centrālo bibliotēku.  

     Vadoties no norādītā, izvērtējot lūgumu un Dobeles novada Centrālās bibliotēkas līdzšinējo 

darbību reģiona galvenās bibliotēkas statusā, pamatojoties uz likuma ”Par pašvaldībām” 21. 

panta pirmās daļas 27. punktu, Bibliotēku likuma 12. panta otro daļu, ievērojot Izglītības, 

kultūras un sociālo jautājumu komitejas 2020. gada 23. jūlija lēmumu,  Tērvetes novada dome, 

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

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

 

     Atkārtoti izvirzīt Dobeles novada Centrālo bibliotēku reģiona galvenās bibliotēkas statusam 

 

 

 

 

8. paragrāfs 

Par Augstkalnes pamatskolas nolikuma apstiprināšanu 

D. Reinika 

 

     Saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 21. panta 8. punktu un 41. panta pirmās daļas 2. punktu, 

saskaņā ar Tērvetes novada domes 2019. gada 31. oktobra lēmumu “Par izglītības pakāpes maiņu 

Augstkalnes vidusskolā” (sēdes protokols Nr. 16, paragrāfs 12), Tērvetes novada Izglītības, 

kultūras un sociālo jautājumu komitejas 2020. gada 23. .jūlija  lēmumu, Tērvetes novada dome,  

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

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

 

     Apstiprināt Augstkalnes pamatskolas nolikumu  (pielikumā) 
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9. paragrāfs 

Par dzīvokļa īpašuma “Vīnkalni“ - 3 atsavināšanu 

D. Reinika 

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

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

novada dome NOLEMJ: 

 

     Pieņemt lēmumu Nr. 109 “Par dzīvokļa īpašuma “Vīnkalni” – 3 atsavināšanu” 
 

 

 

 

10. paragrāfs 

Par nekustamā īpašuma “Dzīslas”, Tērvetes pagastā, Tērvetes novadā, atsavināšanu 

D. Reinika 

 

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

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

novada dome NOLEMJ: 

 

     Pieņemt lēmumu Nr. 110 “Par nekustamā īpašuma “Dzīslas”, Tērvetes pagastā, Tērvetes 

novadā atsavināšanu” 
 

 

 

11. paragrāfs 

Par nedzīvojamo telpu nomas tiesību izsoli   

D. Reinika 

 

 

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

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

novada dome NOLEMJ: 

 

     Pieņemt lēmumu Nr. 111 “Par nedzīvojamo telpu nomas tiesību izsoli” 

 

 

 

12. paragrāfs 

Par dzīvokļa īpašuma “Labrenči” - 64 atsavināšanu 

D. Reinika 

 

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

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

novada dome NOLEMJ: 

 

     Pieņemt lēmumu Nr. 112 “Par dzīvokļa īpašuma “Labrenči” – 64 atsavināšanu” 
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13. paragrāfs 

Par maksas pakalpojumu apstiprināšanu 

D. Reinika 

 

     Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21. panta pirmās daļas 14. punkta „g” apakšpunktu, 

LR MK 2011. gada 3. maija noteikumiem Nr. 333 „Kārtība, kādā plānojami un uzskaitāmi 

ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un ar šo pakalpojumu sniegšanu saistītie izdevumi, kā arī 

maksas pakalpojumu izcenojumu noteikšanas metodika un izcenojumu apstiprināšanas kārtība”, 

LR MK 2018. gada 20. februāra noteikumiem Nr. 97 “Publiskas personas mantas iznomāšanas 

noteikumi”, Tērvetes novada pašvaldības 2018. gada 29. marta noteikumiem “Maksas 

pakalpojumu izcenojumu noteikšanas metodika  un izcenojumu apstiprināšanas kārtība”,  saskaņā 

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

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

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

NOLEMJ:  
   

1.  Apstiprināt šādus maksas  pakalpojumu izcenojumus:  

 

1.1. zāles un zāliena pļaušana ar trimeri– 1 ha izmaksas (bez PVN)  305,79 EUR.  

       Minimālā summa par pakalpojumu EUR 30,58 (bez PVN) 

       1.2. zāles un zāliena pļaušana  ar dārza traktoriņu: 1 ha izmaksas (bez PVN)  EUR 100,00. 

Minimālā summa par pakalpojumu EUR 20,00 (bez PVN)          

    2.  Ar šī lēmuma spēkā stāšanos atzīt par spēku zaudējušu Tērvetes novada domes 2013. gada 

19. septembra domes lēmumu  (protokols  Nr. 11, 23. §)  un 2016. gada 24. novembra   domes 

lēmumu  (protokols   Nr. 16, 10. §). 

 

 

 

14. paragrāfs 

Par iesnieguma izskatīšanu 

D. Reinika 

 

       Tērvetes novada dome ir izskatījusi Augstkalnes - Mežmuižas evaņģēliski luteriskās draudzes, 

reģistrācijas numurs 90000067026, priekšnieka E. Beržinska iesniegumu ar lūgumu finansiāli 

atbalstīt ērģeļu uzstādīšanu Augstkalnes - Mežmuižas evaņģēliski luteriskajā baznīcā Augstkalnē. 

Iesniegumā norādīts, ka Augstkalnes - Mežmuižas evaņģēliski luteriskā draudze ir saņēmusi 

dāvinājumā no Zviedrijas ērģeles, kuras demontētā veidā par draudzes līdzekļiem jau ir 

attransportētas uz baznīcu Augstkalnē, bet draudzei pietrūkst finanšu līdzekļu šo  ērģeļu 

uzstādīšanai. Kopējās ērģeļu uzstādīšanas izmaksas ir  10 544,08  EUR (desmit tūkstoši pieci simti 

četrdesmit četri euro 08 centi), no kuriem draudzei pietrūkst 2000,00 EUR un šo iztrūkstošo 

naudas summu draudze lūdz piešķirt Tērvetes novada pašvaldībai. Darbus paredzēts veikt SIA 

“Ugāles ērģeļbūves darbnīca”. 

Augstkalnes - Mežmuižas baznīca ir Valsts nozīmes arhitektūras piemineklis, kurā jau agrāk ir 

atradušās ērģeles. Dāvinājumā saņemtās ērģeles ir līdzīgas iepriekš demontētajām ērģelēm, kas 

pēc to uzstādīšanas papildinās un uzlabos Valsts nozīmes arhitektūras pieminekli. Pēc ērģeļu 

uzstādīšanas baznīcu plānots izmantot arī kā koncertzāli, kas būs pieejama gan Tērvetes novada 

iedzīvotājiem, gan arī viesiem.  
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Vadoties no norādītā, ievērojot Tērvetes novada pašvaldības 2020. gada budžeta iespējas, 

pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 12. pantu, 15. panta pirmās daļas 5. punktu un 21. panta 

pirmās daļas 27. punktu, Tērvetes novada domes 2020. gada  30. jūlija Finanšu komitejas lēmumu, 

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

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

ATTURAS – nav, NOLEMJ: 

 

1. Piešķirt Augstkalnes - Mežmuižas evaņģēliski luteriskajai draudzei, reģistrācijas numurs 

90000067026, ērģeļu uzstādīšanas Augstkalnes – Mežmuižas evaņģēliski luteriskajā baznīcā 

Augstkalnē izmaksu segšanai Tērvetes pašvaldības līdzfinansējumu 2000,00 EUR (divi tūkstoši 

euro 00 centi) apmērā.   

2. Finansējuma izmaksu veikt no Tērvetes pašvaldības budžetā paredzētajiem  līdzekļiem 

struktūrvienībā  “Finansējums biedrībām”, noslēdzot līgumu ar Augstkalnes - Mežmuižas 

evaņģēliski luterisko draudzi par līdzekļu mērķtiecīgu izlietošanu. 

 

 

 

 

15. paragrāfs 

Par atbalstu sporta sacensībām 

D. Reinika 

 

Tērvetes novada dome ir izskatījusi /Vārds Uzvārds/ 2020. gada 24. jūlija  iesniegumu ar 

lūgumu atbalstīt  Tērvetes novada iedzīvotāju dalību Latvijas sporta veterānu savienības rīkotajās 

pašvaldību 57. sporta spēļu finālsacensībās orientēšanās sportā. Sacensības notiks š.g. 9. augustā, 

Jelgavas novadā, Vilcē. Tērvetes novadu šajās sacensībās pārstāvēs /Vārds Uzvārds/, vecuma 

grupa M60, /Vārds Uzvārds/, vecuma grupa M60, /Vārds Uzvārds/, vecuma grupa M55 un  /Vārds 

Uzvārds/,  vecuma grupa M35. Dalības maksa sacensībās katram dalībniekam ir 15,00 EUR.  

     Izvērtējot lūguma pamatotību un finanšu līdzekļu piešķiršanas lietderību, pamatojoties uz 

likuma „Par pašvaldībām” 15. panta pirmās daļas 6. punktu un 21  panta pirmās daļas 27. punktu,  

Tērvetes novada pašvaldības 2018. gada 22. februāra noteikumu “Tērvetes novada individuālo 

sportistu un sporta komandu  finansiālā atbalsta nolikums” 5. punktu, ievērojot Tērvetes novada 

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

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

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

 

      Atbalstīt Tērvetes novada iedzīvotāju /Vārds Uzvārds/  (vecuma grupa M60), /Vārds Uzvārds/ 

(vecuma grupa M60),  /Vārds Uzvārds/ (vecuma grupa M55) un /Vārds Uzvārds/ (vecuma grupa 

M35)  dalību Latvijas sporta veterānu savienības rīkotajās pašvaldību 57. sporta spēļu 

finālsacensībās orientēšanās sportā, apmaksājot Latvijas sporta veterānu - senioru savienībai, reģ. 

Nr. 50008025521, dalības maksu 15,00 EUR apmērā par katru sacensību dalībnieku. 

Piešķirtā finansējuma 60,00 (sešdesmit euro 00 centi) EUR apmērā izmaksu veikt no Tērvetes 

pašvaldības budžetā paredzētajiem  līdzekļiem struktūrvienībā “Sporta nodaļa”.  

 

 

 

16. paragrāfs 

Par nekustamā īpašuma “Skuju 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 “Skuju mežs”, 
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Augstkalnes pagasts, Tērvetes novads, /kadastra numurs/, atsavināšanu un konstatējot, ka izsoles 

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

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

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

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

un 27. punktu, ievērojot Tērvetes novada domes Finanšu komitejas 2020. gada 30. jūlija  lēmumu, 

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

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

ATTURAS - nav, NOLEMJ: 

 

        Apstiprināt 2020. gada 23. jūlijā notikušās izsoles protokolu un Tērvetes novada pašvaldībai 

piederošā nekustamā īpašuma “Skuju mežs”, Augstkalnes pagasts, Tērvetes novads, izsoles 

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

Augstkalnes pagasts, Tērvetes novads, /kadastra numurs/, /Vārds Uzvārds/, /personas kods/, par 

tās nosolīto un samaksāto pirkuma maksu 4 600,00 EUR (četri tūkstoši seši simti euro 00 centi). 

 

 
 

17. paragrāfs 

Par nekustamā īpašuma “Tērvetes līči” 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 “Tērvetes līči”, 

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

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

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

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

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

27. punktu, ievērojot Tērvetes novada domes Finanšu komitejas 2020. gada. 30.  jūlija lēmumu, 

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

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

ATTURAS - nav NOLEMJ: 

 

  Apstiprināt 2020. gada 23. jūlijā notikušās izsoles protokolu un Tērvetes novada pašvaldībai 

piederošā nekustamā īpašuma “Tērvetes līči”, Tērvetes pagasts, Tērvetes novads, izsoles rezultātu 

– atsavināt Tērvetes novada pašvaldībai piederošo nekustamo īpašumu “Tērvetes līči”, Tērvetes 

pagasts, Tērvetes novads, /kadastra numurs/, mantas nosolītājam /Vārds Uzvārds/, /personas 

kods/, par tās nosolīto pirkuma maksu 72 000,00 EUR (septiņdesmit divi tūkstoši euro 00 centi). 

 

 

 

 

18. paragrāfs 

Par nekustamā īpašuma “Namdaru birzs” izsoles rezultātu apstiprināšanu 

D. Reinika 

 

     Izskatot Tērvetes novada domes izsoles komisijas iesniegto izsoles protokolu un tam 

pievienotos dokumentus par Tērvetes novada pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma “Namdaru 

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

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

saņemta neviena sūdzība, izsoles rezultātā ir sasniegta pieņemama cena nekustamā īpašuma 
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atsavināšanai un pirkuma maksa ir pilnā apmērā nomaksāta, pamatojoties uz Publiskas personas 

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

un 27. punktu, ievērojot Tērvetes novada domes Finanšu komitejas   2020. gada 30. jūlija   lēmumu, 

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

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

ATTURAS - nav, NOLEMJ: 

 

       Apstiprināt 2020. gada 23. jūlijā notikušās izsoles protokolu un Tērvetes novada pašvaldībai 

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

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

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

/personas kods/, par tās nosolīto pirkuma maksu  1 700,00 EUR (viens tūkstotis septiņi simti euro 

00 centi). 

 

 

Sēdi slēdz plkst. 10.50 

 

Nākošā sēde 2020. gada 27. augustā 

 

Sēdes vadītāja                                                                                                D. Reinika 

 

Protokola parakstīšanas datums  03.08.2020 

 

 

Protokoliste                                                                                                   S. Hibšmane 
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LATVIJAS REPUBLIKA 
TĒRVETES NOVADA DOME 

Reģ.Nr.90001465562 

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

e-pasts: tervetesnd@tervetesnd.lv 
 

 

TĒRVETES NOVADA TĒRVETES PAGASTĀ 

 

LĒMUMS 
 

 

2020. gada 30. jūlijā                                                                                     Nr. 103 

                                                                                                          (protokols Nr. 13, 1. §) 

 

 

Par zemes nomas līguma noslēgšanu 

        

 

Tērvetes novada dome, izskatot /Vārds Uzvārds/, /personas kods/, 2020. gada 17. jūlija 

iesniegumu ar lūgumu Tērvetes novada pašvaldībai iznomāt saimnieciskās darbības vajadzībām 

zemes īpašumu 0,4 ha platībā pašvaldībai piekritīgajā zemes īpašumā “Pūlīši”, Tērvetes pagastā, 

Tērvetes novadā, konstatēja:  

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

novads, /kadastra numurs/, ir neiznomāta zemes vienība 0,4 ha platībā ar /kadastra apzīmējums/ 

(turpmāk tekstā - zemes gabals).  

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

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

iznomājamo zemes vienību  īpašumā “Pūlīši”, Tērvetes pagasts, Tērvetes novads, tika publicēta 

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

pieteicās tikai viens potenciālais zemes gabala nomnieks – /Vārds Uzvārds/, līdz ar to, atbilstoši 

Noteikumu 29. un 29.2. punktam, nav nepieciešams rīkot zemes gabala nomas tiesību izsoli. 

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

Tērvetes novada domes apstiprinātam nomas pakalpojumu maksas cenrādim. 

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

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

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

mazāks nekā 28 euro. 

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

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

apbūves tiesības noteikumi” 28. punktu, ievērojot 2020. gada 23. jūlija Tautsaimniecības un 

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

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

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

 

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

neiznomātās zemes vienības “Pūlīši”, Tērvetes pagasts, Tērvetes novads, /kadastra apzīmējums/, 

0,4 ha platībā, nomu, nosakot: 

          1.1. zemes izmantošanas mērķi – lauksaimnieciskā darbība; 

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

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

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

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

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

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

sagatavošanu. 

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

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

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

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

publicēt informāciju par noslēgto zemes nomas līgumu Tērvetes novada pašvaldības tīmekļa 

vietnē www.tervetesnovads.lv. 

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

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

 

 

Domes priekšsēdētāja                                                                                 D. Reinika 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 30. jūlijā                                                                                     Nr. 104 

                                                                                                          (protokols Nr. 13, 2. §) 

 

 

Par zemes nomas līguma noslēgšanu 

        

 

Tērvetes novada dome, izskatot /Vārds Uzvārds/, /personas kods/, 2020. gada 15. jūlija 

iesniegumu ar lūgumu Tērvetes novada pašvaldībai iznomāt personiskās palīgsaimniecības 

vajadzībām zemes daļu 0,07 ha platībā pašvaldībai piekritīgajā zemes īpašumā “Čūreikas”, 

Tērvetes pagastā, konstatēja:  

Tērvetes novada pašvaldībai piekritīgajā zemes īpašumā “Čūreikas”, Tērvetes pagasts, Tērvetes 

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

vienības daļa 0,07 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 “Čūreikas”, Tērvetes 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. 

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

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

apbūves tiesības noteikumi” 28. punktu, ievērojot Tautsaimniecības un attīstības komitejas 2020. 

gada 23. jūlija lēmumu, Tērvetes novada dome, atklāti vārdiski balsojot: PAR – 9 (D. Reinika, A. 

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

PRET – nav, ATTURAS – nav, NOLEMJ: 

 

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

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

apzīmējums/, daļas 0,07 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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 30. jūlijā                                                                                     Nr. 105 

                                                                                                          (protokols Nr. 13, 3. §) 

 

 

Par zemes nomas līguma pagarināšanu 

        

 

Tērvetes novada dome, izskatot /Vārds Uzvārds/, /personas kods/, 2020. gada 26. jūnija 

iesniegumu par zemes nomas līguma pagarināšanu uz iznomāto neapbūvēto, lauksaimniecībā 

izmantojamo zemes vienību “RC Tērvete”, Tērvetes pagasts, Tērvetes novads, /kadastra 

apzīmējums/, 0,08 ha platībā, kura darbības termiņš beidzas 2020. 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 23. jūlija lēmumu, atklāti vārdiski 

balsojot: PAR – 8 (D. Reinika, A. Bruss, S. Laizāns, I. Krūmiņa, Dz. Sirsone, M. Darguža, A. 

Miķelsons, I. Vēveris), PRET – nav, ATTURAS – nav, Lindai Karlovičai saskaņā ar likumu ”Par 

interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā” balsojumā nepiedaloties, NOLEMJ: 

 

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

Tērvetes novada pašvaldībai piekritīgās zemes vienības “RC Tērvete”, Tērvetes pagasts, Tērvetes 

novads, /kadastra apzīmējums/, daļas 0,08 ha platībā nomu, nosakot: 

          1.1. zemes izmantošanas mērķi – personīgā palīgsaimniecība - mazdārziņš; 
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          1.2. nomas līguma termiņš - 5 (pieci) gadi sākot no 2021. 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 līgumu un veikt lēmuma izpildes kontroli. 

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

publicēt informāciju par noslēgtajiem zemes nomas līgumiem Tērvetes novada pašvaldības 

tīmekļa vietnē www.tervetesnovads.lv. 

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

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

 

 

Domes priekšsēdētāja                                                                                 D. Reinika 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 30. jūlijā                                                                                     Nr. 106 

                                                                                                          (protokols Nr. 13, 4. §) 

 

 

Par zemes nomas līguma pagarināšanu 

        

 

Tērvetes novada dome, izskatot /Vārds Uzvārds/, /personas kods/, 2020. gada 10. jūlija 

iesniegumu par zemes nomas līguma pagarināšanu uz iznomāto neapbūvēto, lauksaimniecībā 

izmantojamo zemes vienības daļu “RC Tērvete”, Tērvetes pagasts, Tērvetes novads, /kadastra 

apzīmējums/, 0,3 ha platībā, kura darbības termiņš beidzas 2020. 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 23. jūlija lēmumu, atklāti vārdiski 

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

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

 

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

Tērvetes novada pašvaldībai piekritīgās zemes vienības “RC Tērvete”, Tērvetes pagasts, Tērvetes 

novads, /kadastra apzīmējums/, daļas 0,3 ha platībā nomu, nosakot: 

          1.1.  zemes izmantošanas mērķi – personīgā palīgsaimniecība - mazdārziņš; 

          1.2. nomas līguma termiņš - 5 (pieci) gadi sākot no 2021. gada 01. janvāra; 
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          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 līgumu un veikt lēmuma izpildes kontroli. 

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

publicēt informāciju par noslēgtajiem zemes nomas līgumiem Tērvetes novada pašvaldības 

tīmekļa vietnē www.tervetesnovads.lv. 

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

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

 

 

Domes priekšsēdētāja                                                                                 D. Reinika 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 30. jūlijā                                                                                     Nr. 107 

                                                                                                          (protokols Nr. 13, 5. §) 

 

 

Par pašvaldībai piekritīgā zemes īpašuma “Pagasta zeme Zvaņos” sadalīšanu 

        

 

Tērvetes novada dome, izskatot iesniegto lēmuma projektu par Tērvetes novada pašvaldībai 

piekritīgā zemes īpašuma “Pagasta zeme Zvaņos”, Tērvetes pagasts, Tērvetes novads, /kadastra 

numurs/, sastāvoša no divām zemes vienībām ar /kadastra apzīmējums/, 3,4 ha platībā, un 

/kadastra apzīmējums/, 3,4 ha platībā, sadalīšanu divos īpašumos, konstatēja: 

Īpašums “Pagasta zeme Zvaņos”, Tērvetes pagasts, Tērvetes novads, sastāv no divām zemes 

vienībām, kuras savstarpēji nerobežojas un neatrodas līdzās, kamdēļ lietderīgāk būtu šīs zemes 

vienības sadalīt divos atsevišķos zemes īpašumos. 

Vadoties no norādītā, pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21. panta pirmās daļas 27. 

punktu un 77. pantu, 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 23. jūlija lēmumu, Tērvetes novada dome, atklāti vārdiski balsojot: PAR – 

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

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

 

     1. Atdalīt no pašvaldībai piekritīgā nekustamā īpašuma ”Pagasta zeme Zvaņos”, Tērvetes 

pagasts, Tērvetes novads, /kadastra numurs/, visu zemes vienību ar /kadastra apzīmējums, 3,4 ha 

platībā. 

     2. No nekustamā īpašuma „Pagasta zeme Zvaņos”, Tērvetes pagasts, Tērvetes novads, 

/kadastra numurs/, atdalāmajai zemes vienībai ar /kadastra apzīmējums/ piešķirt jaunu nosaukumu 

– „Zvaniņi”, Tērvetes pagasts, Tērvetes novads, un visā tās platībā (3,40 ha) noteikt nekustamā 

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

(NĪLM kods – 0101).  

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

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

 

 

Domes priekšsēdētāja                                                                                 D. Reinika 
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LATVIJAS REPUBLIKA 
TĒRVETES NOVADA DOME 

Reģ.Nr.90001465562 

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

e-pasts: tervetesnd@tervetesnd.lv 
 

 

TĒRVETES NOVADA TĒRVETES PAGASTĀ 

 

LĒMUMS 
 

 

2020. gada 30. jūlijā                                                                                     Nr. 108 

                                                                                                          (protokols Nr. 13, 6. §) 

 

 

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

piešķiršanu 

 

Tērvetes novada dome ir izskatījusi /Vārds Uzvārds/, /personas kods/, iesniegumu par zemes 

īpašuma „Uplejas”, Zelmeņi, Tērvetes pagasts, Tērvetes novads, sadalīšanu, nosaukuma un zemes 

lietošanas mērķa piešķiršanu. 

Izskatot iepriekš minēto ierosinājumu, Tērvetes novada dome konstatēja: 

Nekustamais īpašums „Uplejas”, Zelmeņi, Tērvetes pagasts, Tērvetes novads, /kadastra 

numurs/, pieder /Vārds Uzvārds/ un sastāv no divām zemes vienībām ar /kadastra apzīmējums/ un 

/kadastra apzīmējums/ ar to kopējo platību 16,1 ha. /Vārds Uzvārds/ īpašuma tiesības uz 

nekustamo īpašumu „Uplejas”, Zelmeņi, Tērvetes pagasts, Tērvetes novads, reģistrētas Tērvetes 

pagasta /zemesgrāmatas nodalījuma numurs/. 

Savā iesniegumā /Vārds Uzvārds/ norāda, ka vēlas no tam piederošā zemes īpašuma „Uplejas”, 

Zelmeņi, Tērvetes pagasts, Tērvetes novads, atdalīt visu zemes vienību ar /kadastra apzīmējums/, 

kopplatībā 14,4 ha, piešķirt tai jaunu nosaukumu un zemes lietošanas mērķi. 

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

8. panta nosacījumiem, zemes ierīcības projekta izstrāde visas zemes vienības ar /kadastra 

apzīmējums/ atdalīšanai no nekustamā īpašuma „Uplejas” nav nepieciešama. 

Vadoties no norādītā un pamatojoties uz Nekustamā īpašuma valsts kadastra likumu, Zemes 

ierīcības likumu, likuma „Par pašvaldībām” 21. pantu un LR MK 20.06.2006. noteikumiem Nr. 

496 „Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu 

noteikšanas un maiņas kārtība”, ievērojot Tautsaimniecības un attīstības komitejas 2020. gada 23. 

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

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

dome NOLEMJ: 

 

     1. Atdalīt no nekustamā īpašuma „Uplejas”, Zelmeņi, Tērvetes pagasts, Tērvetes novads, 

/kadastra numurs/, visu zemes vienību ar /kadastra apzīmējums/, 14,4 ha platībā. 
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     2. No nekustamā īpašuma „Uplejas”, Zelmeņi, Tērvetes pagasts, Tērvetes novads, /kadastra 

numurs/, atdalāmajai zemes vienībai ar /kadastra apzīmējums/ piešķirt jaunu nosaukumu – 

„Druvnieki”, Tērvetes pagasts, Tērvetes novads, un visā tās platībā (14,4 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 30. jūlijā                                                                                     Nr. 109 

                                                                                                          (protokols Nr. 13, 9. §) 

 

 

Par dzīvokļa īpašuma “Vīnkalni“ - 3 atsavināšanu 

 

        Tērvetes novada dome ir izskatījusi /Vārds Uzvārds/ 2020. gada 10. februāra iesniegumu ar 

ierosinājumu pārdot viņai Tērvetes novada pašvaldībai piederošo dzīvokļa īpašumu “Vīnkalni” dz. 

3, Augstkalne, Augstkalnes pagasts, Tērvetes novads.   

        Izskatot ierosinājumu, Tērvetes novada dome konstatēja: 

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

dzīvokļa īpašumu Nr. 3, “Vīnkalni”, Augstkalne, Augstkalnes pagasts, Tērvetes novads, sastāvošu 

no divu istabu dzīvokļa ar kopējo platību 52,1 m2, un pie dzīvokļa īpašuma piederošo kopīpašuma 

521/2663 domājamo daļu no daudzdzīvokļu mājas /kadastra apzīmējums/ un  zemes gabala 

/kadastra apzīmējums/. 

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

gadījumos valsts vai pašvaldības nekustamā īpašuma atsavināšanu var ierosināt īrnieks vai viņa 

ģimenes loceklis, ja viņš vēlas nopirkt dzīvojamo māju, tās domājamo daļu vai dzīvokļa īpašumu 

Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 45. pantā noteiktajā kārtībā. 

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

dzīvokļa īpašuma Nr. 3, “Vīnkalni”, Augstkalne, Augstkalnes pagasts, Tērvetes novads, 

atsavināšanu. 

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

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

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

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

locekļiem.  

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

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

īpašumu, ja:   

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

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

             2) tiesā nav celta prasība par īres līguma izbeigšanu. 

http://pro.nais.lv/naiser/text.cfm?Ref=0103012002103132796&Req=0103012002103132796&Key=0127011993021632769&Hash=
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        2020. gada 18. jūnijā ir noslēgta Vienošanās starp pilngadīgajiem /Vārds Uzvārds/ ģimenes 

locekļiem, par izīrēta dzīvokļa iegūšanu īpašumā, dzīvokli īpašumā iegūst /Vārds Uzvārds/. 

        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. 3, “Vīnkalni”, Augstkalne, Augstkalnes pagasts, Tērvetes novads, tirgus 

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

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

1900,00 EUR (viens tūkstotis deviņi simti euro 00 centi) apmērā, bet aktuālā kadastrālā vērtība ir 

721,00 EUR (septiņi simti  divdesmit viens euro 00 centi) apmērā. 

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

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

pašvaldībām” 21. panta pirmās daļas 17. punktu, Finanšu komitejas 2020. gada … jūlija lēmumu, 

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

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

ATTURAS - nav, NOLEMJ: 

 

        1. Nodot atsavināšanai Tērvetes novada pašvaldībai piederošo nekustamo īpašumu – dzīvokļa 

īpašumu Nr. 3, “Vīnkalni”, Augstkalne, Augstkalnes pagasts, Tērvetes novads, pārdodot to par 

cenu 1900,00 EUR (viens tūkstotis deviņi simti euro 00 centi) /Vārds Uzvārds/, /personas kods/. 

        2. Noteikt, ka šis lēmums zaudē spēku, ja /Vārds Uzvārds/ līdz 2020. gada 31. augustam nav 

veikusi pirkuma maksas nomaksu vai noslēgusi 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=
http://pro.nais.lv/naiser/text.cfm?Ref=0103012002103132796&Req=0103012002103132796&Key=0103011998101432772&Hash=
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LATVIJAS REPUBLIKA 
TĒRVETES NOVADA DOME 

Reģ.Nr.90001465562 

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

e-pasts: tervetesnd@tervetesnd.lv 
 

 

TĒRVETES NOVADA TĒRVETES PAGASTĀ 

 

LĒMUMS 
 

 

2020. gada 30. jūlijā                                                                                     Nr. 110 

                                                                                                          (protokols Nr. 13, 10. §) 

 

 

Par nekustamā īpašuma “Dzīslas”, Tērvetes pagastā, Tērvetes novadā, atsavināšanu 

 

        Tērvetes novada dome ir izskatījusi Attīstības nodaļas iesniegto ierosinājumu nodot 

atsavināšanai Tērvetes novada pašvaldībai piederošo nekustamo īpašumu „Dzīslas”, Tērvetes 

pagasts, Tērvetes novads, kadastra Nr.4688 004 0080. 

Izskatot ierosinājumu, Tērvetes novada dome konstatēja: 

Tērvetes novada pašvaldībai ir nostiprinātas īpašuma tiesības uz nekustamo īpašumu „Dzīslas”, 

Tērvetes pagasts, Tērvetes novads, kadastra numurs 4688 004 0080, turpmāk tekstā – Nekustamais 

īpašums, sastāvošs no vienas zemes vienības ar kopējo platību ir 22,89 ha ( tai skaitā 20,47 ha 

aramzeme, 1,42 ha meža zeme, 0,51 ha krūmi, 0,38 ha zem ūdeņiem un 0,11 ha pārējās zemes),  

kadastra apzīmējums 4688 004 0080, par ko izsniegta Zemesgrāmatu apliecība (Tērvetes pagasta 

zemesgrāmatas nodalījums Nr.100000601294). 

Nekustamais īpašums pašreiz ir nodots nomā divām personām. 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 06. jūlija 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     

130 100,00 EUR (viens simts trīsdesmit tūkstoši viens simts euro 00 centi) apmērā.  

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

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

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

atsavināma publiskas personas manta”, ievērojot 2020. gada 23. jūlija Finanšu komitejas lēmumu,  

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

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

ATTURAS - nav, NOLEMJ: 

 

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

Tērvetes pagasts, Tērvetes novads, kadastra numurs 4688 004 008, sastāvošu no vienas zemes 

http://pro.nais.lv/naiser/text.cfm?Ref=0103012002103132796&Req=0103012002103132796&Key=0103011998101432772&Hash=
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vienības ar kadastra apzīmējumu 4688 004 0080, platība 22,89 ha, pārdodot to atklātā mutiskā 

izsolē ar augšupejošu soli. 

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

noteikumus (lēmuma pielikumā), nosakot izsoles nosacīto sākumcenu 130 100 EUR (viens simts 

trīsdesmit tūkstoši viens simts euro 00 centi) apmērā. 

     3. Apstiprināt nekustamā īpašuma „Dzīslas”, 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 

„Dzīslas”, 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”. 

 

 

Domes priekšsēdētāja                                                                                 D. Reinika 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



25 

 

                                        
 

 

 

 

 

LATVIJAS REPUBLIKA 
TĒRVETES NOVADA DOME 

Reģ.Nr.90001465562 

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

e-pasts: tervetesnd@tervetesnd.lv 
 

 

TĒRVETES NOVADA TĒRVETES PAGASTĀ 

 

LĒMUMS 
 

 

2020. gada 30. jūlijā                                                                                     Nr. 111 

                                                                                                          (protokols Nr. 13, 11. §) 

 

 

Par nedzīvojamo telpu nomas tiesību izsoli   

 

       

 Tērvetes novada dome, izskatot iesniegto lēmuma projektu ar ierosinājumu nodot 

iznomāšanai nekustamā īpašuma “Zvaniņi”, Augstkalnes  pagasts, Tērvetes novads, pagraba ēku, 

konstatēja:  

  Tērvetes novada pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma “Zvaniņi”, Augstkalnes pagasts, 

Tērvetes novads, kadastra numurs 4644 005 0432, pagraba  ēka ar kadastra apzīmējumu 4644 

005 0432 003, 23 m2 platībā  netiek izmantota  un nav nepieciešama  Tērvetes novada pašvaldībai 

tās patstāvīgo funkciju izpildei, kamdēļ tā  ir izmantojama, lai saimnieciskā kārtā gūtu ienākumus 

iedzīvotāju vajadzību apmierināšanai,  nododot to  nomā.  

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

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

objekta nodošanu iznomāšanai pieņem iznomātājs. 

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

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

izsoles veidu. 

Ievērojot minēto, ēkas 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 

3,47 EUR  apmērā mēnesī (neieskaitot PVN).  

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

daļas 27. punktu un 77. pantu, Finanšu komitejas 2020. gada 23. jūlija   lēmumu, Tērvetes novada 

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

NOLEMJ: 

 

    1. Nodot nomā, rīkojot mutisku izsoli, Tērvetes novada pašvaldībai piederošo pagraba ēku  

“Zvaniņi”, Augstkalnes pagasts, Tērvetes novads, kadastra apzīmējums 4644 005 0432 003, 23 

m2 platībā. 

    2. Apstiprināt 1. punktā norādītā izsoles objekta izsoles sākumcenu 3,47 EUR  apmērā 

mēnesī (neieskaitot PVN).  

    3. Noteikt ēkas iznomāšanas mērķi – pagrabs/noliktava. 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 pagasta pārvaldes vadītāja Dace Vācere. 

     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). 
 

 

Domes priekšsēdētāja                                                                                 D. Reinika 
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LATVIJAS REPUBLIKA 
TĒRVETES NOVADA DOME 

Reģ.Nr.90001465562 

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

e-pasts: tervetesnd@tervetesnd.lv 
 

 

TĒRVETES NOVADA TĒRVETES PAGASTĀ 

 

LĒMUMS 
 

 

2020. gada 30. jūlijā                                                                                     Nr. 112 

                                                                                                          (protokols Nr. 13, 12. §) 

 

 

Par dzīvokļa īpašuma “Labrenči” - 64 atsavināšanu 

 

       

        Tērvetes novada dome ir izskatījusi /Vārds Uzvārds/ 2020. gada 10. jūnija iesniegumu ar 

ierosinājumu pārdot viņam Tērvetes novada pašvaldībai piederošo dzīvokļa īpašumu “Labrenči” dz. 

64, 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. 64, “Labrenči”, Tērvete, Tērvetes pagasts, Tērvetes novads, sastāvošu no divu 

istabu dzīvokļa ar kopējo platību 48,7 m2, un pie dzīvokļa īpašuma piederošo 473/35171 

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. 64, “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. 

2020. gada 17. jūlijā ir noslēgta Vienošanās starp pilngadīgajiem /Vārds Uzvārds/ ģimenes 

locekļiem, par izīrēta dzīvokļa iegūšanu īpašumā, dzīvokli īpašumā iegūst /Vārds Uzvārds/.         

http://pro.nais.lv/naiser/text.cfm?Ref=0103012002103132796&Req=0103012002103132796&Key=0127011993021632769&Hash=
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     Pret /Vārds Uzvārds/ nav celta prasība par īres līguma izbeigšanu. 

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

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

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

nosacīto cenu. 

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

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

likumā paredzētajā kārtībā apstiprinātajiem Latvijas īpašuma vērtēšanas standartiem jeb tirgus 

cena, ko noteicis sertificēts vērtētājs . 

    Dzīvokļa īpašuma Nr. 64, “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 3400,00 

EUR (trīs tūkstoši četri simti euro 00 centi) apmērā, bet aktuālā kadastrālā vērtība ir 2227,00 EUR 

(divi tūkstoši divi simti  divdesmit septiņi 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 23. jūlija lēmumu, 

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

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

ATTURAS - nav, NOLEMJ: 

 

        1. Atsavināt Tērvetes novada pašvaldībai piederošo nekustamo īpašumu – dzīvokļa īpašumu 

Nr. 64, “Labrenči”, Tērvete, Tērvetes pagasts, Tērvetes novads, pārdodot to par cenu 3400,00 EUR 

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

        2. Noteikt, ka šis lēmums zaudē spēku, ja /Vārds Uzvārds/ līdz 2020. gada 1. septembrim 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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APSTIPRINĀTI 

ar Tērvetes novada domes 

2020. gada 23. jūlija sēdes 

lēmumu Nr.110 (prot. Nr. 13, 10. §) 

 

 

Tērvetes novada pašvaldības nekustamā īpašuma  

„Dzīslas”, 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 „Dzīslas”, 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 10. septembra 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 „Dzīslas”, Tērvetes pagasts, Tērvetes novads, 

kadastra numurs 4688 004 0080, sastāvošs no vienas zemes vienības ar kadastra apzīmējumu  4688 

004 0080, platība 22,89 ha. 

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

2.3. Nosacītā sākumcena – 130 100,00 EUR (viens simts trīsdesmit tūkstoši viens simts euro 00 

centi). 

2.4. Samaksas termiņi un kārtība – pilnā apmērā trīs 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 10. augusta līdz 2020. gada 9. septembra 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) 
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un apliecinātu spēkā esošu statūtu (līguma) norakstu vai izrakstu par pārvaldes institūciju 

(amatpersonu) kompetences apjomu. 

2) Fiziskai personai: 

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

privatizāciju lauku apvidos” 28.1 panta nosacījumiem; 

- pilnvarojums, ja attiecīgās personas vārdā rīkojas pilnvarots pārstāvis. 

          3.2.2. jāuzrāda: 

1) Juridiskai personai: 

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

izsoles nosacītās sākumcenas. 

2) Fiziskai personai: 

- personu apliecinošs dokuments; 

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

izsoles nosacītās sākumcenas. 

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

Nr.90001465562, norēķinu kontos: 

AS SEB banka, UNLALV2X, konta Nr.LV98UNLA0006011130654; 

AS Swedbank, HABALV22, konta Nr.LV55HABA0551020477861; 

ar norādi - izsoles nodrošinājums „Dzīslas”, 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 3000 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 trīs 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” 28.1 panta 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. 
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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. 

 

6 . Pirmpirkuma tiesības 

 

6.1. Nekustamā īpašuma „Dzīslas”, Tērvetes pagasts, Tērvetes novads, pirmpirkuma tiesības, 

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

pašreizējiem nomniekiem. 

6.2. Pamatojoties uz Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 14. panta pirmo daļu, ja 

izsludinātajā termiņā tiks saņemts pirmpirkuma tiesību izmantošanas pieteikums no personas, 

kurai ir pirmpirkuma tiesības, tā varēs iegūt nekustamo īpašumu par izsolē nosolīto augstāko cenu. 

Šai personai šādā gadījumā 10 dienu laikā no izsoles rezultātu paziņošanas dienas jāpaziņo 

Tērvetes novada domei par pirmpirkuma tiesību izmantošanu, jānoslēdz pirkuma līgums, bet trīs 

mēnešu laikā no izsoles rezultātu paziņošanas dienas jāsamaksā augstākā nosolītā cena. 

6.3. Ja izsludinātajā termiņā tiks saņemts pirmpirkuma tiesību izmantošanas pieteikums no 

vairākām personām, kurām ir pirmpirkuma tiesības, tās varēs iegūt nekustamo īpašumu par izsolē 

nosolīto augstāko cenu atbilstoši savstarpēji rakstveidā noslēgtajai vienošanās par pirmpirkuma 

tiesību izmantošanas kārtību vai, ja šāda vienošanās nebūs noslēgta – tiks rīkota izsole starp šīm 

personām. 

 

 

Ar izsoles noteikumiem iepazinos ______________________________________ 

 

                                                    

                                                       ---------------------------------------------------------- 

 

  

Domes priekšsēdētāja                                                                                              D. Reinika 
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4. Pielikums Tērvetes novada domes  

2020. gada 30. jūlija sēdes lēmumam Nr. 111 

(prot. Nr. 13, 11. §) 

 

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 

Nekustamā īpašuma  “Zvaniņi”, Augstkalnes pagasts, Tērvetes 

novads, pagraba ēka  ar kadastra apzīmējumu                       

4644 005 0432 003, 23  kv.m. platībā.  

Nomas objektu 

raksturojošā informācija, 

citi iznomāšanas 

nosacījumi 

Nomas tiesību ieguvējam nav tiesību nomas objektu vai tā daļu 

nodot apakšnomā. 

Telpu lietošanas mērķis – pagrabs/noliktava. 

Iznomāšanas termiņš 10 gadi  

Iznomājamā objekta 

nosacītās nomas maksas 

apmērs un izsoles solis 

 3,47  EUR (neskaitot 21 % PVN)  mēnesī  

izsoles solis – 1,00 EUR  (neskaitot 21 % PVN) 

Izsoles norises vieta un 

laiks 

2020. gada 20. augustā plkst. 14.00  

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 19. augustam 

Pieteikumu iesniegšanas 

vieta un laiks 

Pieteikumi iesniedzami Tērvetes novada domē, „Zelmeņi”, 

Tērvetes pagasts, Tērvetes novads, sekretārei, sākot ar 

informācijas publicēšanas dienu Tērvetes novada domes tīmekļa 

vietnē www.tervetesnovads.lv līdz 2020. gada 19. augusta plkst. 

13.00. 

 

Domes priekšsēdētāja                                                                                             D. Reinika 

 

 

 

 

 

 

http://www.tervetesnovads.lv/
http://www.tervetesnovads.lv/
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Pielikums Tērvetes novada domes  

2020. gada 23. jūlija sēdes lēmumam Nr. 111 

(prot. Nr. 13, 11. §) 

Tērvetes novada domes nekustamā īpašuma - 

pagraba ēkas  „Zvaniņi”, Augstkalnes pagasts, Tērvetes novads, 

NOMAS TIESĪBU IZSOLES NOTEIKUMI 

 

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

Tērvetes novada pašvaldībai piederošajai pagraba ēkai „Zvaniņi”, Augstkalnes pagasts, Tērvetes 

novads, kadastra apzīmējums 4644 005 0432 003, 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 – pagraba ēka„Zvaniņi”, Augstkalnes pagasts, Tērvetes novads, kadastra 

apzīmējums 4644 005 0432 003, 23 kv.m. platībā.  

4.2. Iznomājamā OBJEKTA nosacītās nomas maksas apmērs 3,47 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 Tērrvetes novada domes tīmekļa vietnē www.tervetesnovads.lv.   

7. Nomas tiesību izsole notiks 2020. gada 20. augusta plkst. 14.00 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; 

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 19. augusta plkst. 13.00. 

http://www.tervetesnovads.lv/
http://www.tervetesnovads.lv/
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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 3,47 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. 

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/
http://www.tervetesnovads.lv/
http://www.tervetesnovads.lv/
http://www.tervetesnovads.lv/
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2. Pielikums Tērvetes novada domes  

2020. gada 23. jūlija sēdes lēmumam Nr. 111  

(prot. Nr. 13, 11. §) 

 

NEDZĪVOJAMĀS ĒKAS 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: 

__________________________________________, 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 pagraba ēku „Zvaniņi”, 

Augstkalnes pagasts, Tērvetes novads, kadastra apzīmējums 4644 005 0432 003, ar kopējo platību 23 m
2
, 

turpmāk sauktu -  Ēka. 

1.2. Iznomātājs nodod Ēku Nomniekam ar tās izmatošanas mērķi – pagrabs/noliktava. 

1.3. Nomnieks apņemas patstāvīgi iegūt visus nepieciešamos saskaņojumus, atļaujas un citus 

nepieciešamos dokumentus, lai varētu izmantot Ēku 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. Ēka Nomniekam tiek nodota ar nodošanas–pieņemšanas aktu, kuru paraksta abas Puses 1 

(vienas) nedēļas laikā no šī līguma spēkā stāšanās brīža. 

1.5. Ēka tiek nodota Nomniekam tādā stāvoklī, kādā tās ir nodošanas dienā. Ēkas tehniskais 

stāvoklis un kvalitāte Pusēm ir zināma un par to nav nekādu pretenziju. 

 

2. NOMNIEKA TIESĪBAS UN PIENĀKUMI 

 

2.1. Nomnieks apņemas Ēku izmantot tikai tiem mērķiem, kādi ir norādīti šā Līguma 1.2. punktā. 

Ēkas 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 Ēkas izmantošanu, kā arī visi pārējie 

maksājumi saskaņā ar šā Līguma noteikumiem. 

2.3. Nomnieka pienākums ir saudzīgi izturēties pret Ēku, un tai piegulošo teritoriju, izmantot Ēku 

tikai saskaņā ar Līguma noteikumiem un darboties, ievērojot Ēkā atrodošos trešo personu intereses. 

2.4. Nepieciešamības gadījumā, lai sagatavotu Ēkas izmantošanu Līguma 1.2. punktā minētajam 

mērķim, Nomniekam ar iepriekšēju Iznomātāja un attiecīgo iestāžu rakstisku piekrišanu ir tiesības par 

saviem līdzekļiem veikt Ēkas uzlabošanu, to rekonstrukciju, pārplānošanu, kā arī uzstādīt Ēkā iekārtas. 

2.5. Lietojot Ēku, Nomniekam ir jāievēro normatīvie akti, valsts iestāžu un pašvaldības noteikumi 

un lēmumi, kā arī ugunsdzēsības drošības pārvaldes un citu kompetentu iestāžu prasības, un Ēkas un tai 

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 Ēkā radušos 

bojājumus. 

2.7. Nomniekam ir pienākums uzturēt Ēku un tajās esošās iekārtas labā tehniskā stāvoklī un 

lietošanas kārtībā, kā arī segt visus izdevumus, saistītus ar Ēkas izmantošanu un uzturēšanu visu Līguma 

darbības laiku. 

2.8. Nomnieks nedrīkst Ēku nodot lietošanā citām personām, ieķīlāt, vai kā citādi apgrūtināt. 

2.9. Beidzoties šā Līguma darbības termiņam vai arī to laužot, Nomniekam Ēka ir jānodod 

Iznomātājam labā stāvoklī (kārtībā) ar visiem tām veiktajiem neatņemamajiem uzlabojumiem. 
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2.10. Nododot Ēku Iznomātājam, Nomniekam uz sava rēķina ir jāapmaksā visi izdevumi, kas ir 

saistīti ar Ēkau atbrīvošanu, kā arī citi izdevumi, kas Pusēm šajā sakarā varētu rasties.  

2.11. Nomniekam Ēka ir jāatbrīvo 7 (septiņu) dienu laikā pēc Līguma darbības termiņa beigām vai 

arī no tā laušanas brīža.  

 Gadījumā, ja 7 (septiņu) dienu laikā no Līguma darbības termiņa izbeigšanās Nomnieks nav 

atbrīvojis Ēku, tajās atstātās mantas Puses uzskatīs par pamestām, un Iznomātājam ir tiesības rīkoties ar 

tām pēc saviem ieskatiem. 

2.12. Pārtraucot šo Līgumu, Ēkas nodošana notiek saskaņā ar Ēkas nodošanas – pieņemšanas aktu, 

kas ir neatņemama Līguma sastāvdaļa. 

2.13. Atstājot Ēku sakarā ar Līguma termiņa izbeigšanos vai Līguma laušanu, Nomniekam  ir 

tiesības paņemt līdzi tikai tās viņam piederošās mantas un tikai tos Ēkas uzlabojumus, kurus var atdalīt 

bez Ēkas ārējā izskata un tehniskā stāvokļa bojāšanas.  

2.14. Visā šā Līguma darbības laikā Nomnieks ir atbildīgs par visu to personu rīcību, kuras atrodas 

Ēkā. 

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 Ēku saskaņā ar Līguma 

nosacījumiem. 

3.2. Šī līguma darbības laikā Iznomātājs apņemas netraucēt Nomniekam izmantot Ēku šī līguma 

1.2. punktā minētajam mērķim. 

3.3. Beidzoties šī Līguma darbības termiņam vai to laužot, Iznomātājam ir jāpieņem Ēku no 

Nomnieka, saskaņā ar nodošanas – pieņemšanas aktu, ar noteikumu, nodošanas brīdī Ēkas stāvoklis 

pilnībā atbilst Iznomātāja prasībām. 

3.4. Iznomātājam ir tiesības jebkurā laikā, brīdinot par to Nomnieku, veikt vispārēju Ēkas 

apskati, lai pārbaudītu šī Līguma nosacījumu izpildi, kā arī lai veiktu Ēkas un remonta nepieciešamo 

tehnisko inspekciju, un citos gadījumos, ja tas ir nepieciešams Iznomātājam. 

3.5. Iznomātājam ir tiesības pārtraukt šo Līgumu saskaņā ar Līguma noteikumiem un/vai 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 Ēkas remontu. Šajā 

gadījumā Nomnieks apmaksā veiktos izdevumus Iznomātājam saskaņā ar iesniegtajiem rēķiniem. 

 

4. NORĒĶINU KĀRTĪBA 

 

4.1. Nomnieks par Ēkas 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 
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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 Ēkā.  

 

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 Ēka; 

5.4.2. Nomnieks izmanto Ēku 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 Ēkas rekonstrukciju vai pārveidošanu; 

5.4.4. Nomnieks bez Iznomātāja rakstveida atļaujas nodod Ēku apakšnomā vai arī  izmanto 

Ēku 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 aptāklis 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 Ēka 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 Ēkai, samazinot izdevumu summu proporcionāli nomas periodam, kurā 

Nomnieks ir izmantojis Ēku. 

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. 
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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 maskājuma summa tiek ieskaitīta kā 

pamatparāda (arī līgumsoda par kavēto maksājumu) atmaksa.  

6.6. Soda sankciju nomaksāšana neatbrīvo Puses no saistību pildīšanas. 

6.7. Ja šā Līguma termiņa izbeigšanās gadījumā Nomnieks savlaicīgi neatbrīvo Ēku, 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 Ēkas 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 Ēku mērķiem, kādi ir norādīt šajā Līgumā. 

6.10. Ja Ēkas 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  

Tērvetes novada dome  ____________________________________  

“Zelmeņi”, Tērvetes pagasts, Tērvetes novads,                   adrese: 

 LV-3730  ____________________________________  

Reģ. Nr. 90001465562 Reģ. Nr. vai personas kods 

  ____________________________________  

AS „SEB banka”,  ____________________________________  

kods UNLALV2X   ____________________________________  

konts  

  

 __________________________________   ___________________________________  
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APSTIPRINĀTS 

        ar Tērvetes novada domes 

2020. gada  30.  jūlija sēdes lēmumu 

(protokols Nr. 13, 8. §) 

 

 

Augstkalnes pamatskolas 

NOLIKUMS 

Izdots saskaņā ar Izglītības likuma  

 22. panta pirmo daļu,  

Vispārējās izglītības likuma 9. pantu 

 

I. Vispārīgie noteikumi 

1. Augstkalnes pamatskola (turpmāk tekstā – Skola) ir Tērvetes novada pašvaldības (turpmāk 

tekstā – Dibinātājs) dibināta vispārējās izglītības iestāde, kura īsteno pirmsskolas un vispārējās 

pamatizglītības programmas.  

2. Skolas darbības tiesiskais pamats ir Izglītības likums, Vispārējās izglītības likums, citi likumi 

un normatīvie akti, kā arī šis nolikums. 

3. Skolai ir zīmogs ar papildināto mazo Latvijas valsts ģerboni (liecībām, apliecībām un 

atestātiem) un zīmogs ar Latvijas valsts mazo ģerboni, kā arī noteikta parauga veidlapas. 

4. Skola norēķinos izmanto Tērvetes novada pašvaldības kontu bankā.  

5. Skolai ir sava simbolika: karogs, logo un himna. 

6. Skolas juridiskā adrese: "Ezerpils", Augstkalne, Augstkalnes pagasts, Tērvetes novads, LV-

3709. Mācību process tiek īstenots adresēs „Ezerpils”, „Zvaniņi”, „Skolas internāts”, 

Augstkalne, Augstkalnes pagasts, Tērvetes novads, LV-3709. 

7. Skolā ir izveidota: 

 Skolas padome; 

 pedagoģiskā padome; 

 skolēnu padome; 

 bibliotēka; 

 skolas metodiskās komisijas. 

 

II. Darbības mērķis, pamatvirziens un uzdevumi 

8. Skolas darbības mērķis ir organizēt un īstenot izglītības procesu, kas nodrošina valsts 

pirmsskolas izglītības vadlīnijās un vispārējās pamatizglītības standartā noteikto mērķu 

sasniegšanu, sekmēt skolēna atbildīgu attieksmi pret sevi, ģimeni, līdzcilvēkiem, tēvzemi un 

augstākajām morāles vērtībām. 

9. Skolas darbības pamatvirziens ir mācību un audzināšanas darbība. 

10. Skolas galvenie uzdevumi ir: 

      10.1. īstenot licencētās pirmsskolas un vispārējās pamatizglītības programmas. 

      10.2. nodrošināt iespēju izglītojamajiem (turpmāk tekstā – izglītojamajiem) iegūt zināšanas, 

prasmes, sagatavot viņus aktīvai līdzdalībai sabiedrības dzīvē, sekmēt lēmumu pieņemšanas 

prasmju attīstību un spēju uzņemties atbildību. 
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     10.3. izvēlēties mācību un audzināšanas darba metodes un formas, kas nodrošina izglītojamo 

personības vispusīgu, harmonisku attīstību; 

     10.4. racionāli izmantot finanšu, materiālos, personāla un informācijas resursus; 

     10.5. sadarboties ar izglītojamo vecākiem (personām, kas realizē vecāku varu), (turpmāk 

tekstā - vecākiem), lai nodrošinātu obligātās pamatizglītības ieguvi visiem Skolas 

izglītojamajiem;  

     10.6. sadarboties ar Dibinātāju un citām pašvaldības institūcijām, nevalstiskajām 

organizācijām; 

     10.7. ievērot demokrātijas, humānisma, zinātniskuma, individuālās pieejas, diferenciācijas, 

sistēmiskuma principus mācību un audzināšanas procesā. 

 

III. Īstenojamās izglītības programmas 

11. Mācību un audzināšanas darbību reglamentējošs dokuments ir izglītības programma. 

Vispārējās pamatizglītības programmas saturu un īstenošanu reglamentē Vispārējās izglītības 

likums un Valsts pamatizglītības standarts.  

12. Skola piedāvā un īsteno šādas izglītības programmas: 

     12.1. vispārizglītojošo pirmsskolas izglītības programmu (kods 01011111); 

     12.2. vispārējās pamatizglītības vispārizglītojošā virziena izglītības programma (kods 

21011111). 

13. Skola var izstrādāt savas izglītības programmas Izglītības un zinātnes ministrijas (turpmāk-

IZM) noteiktā kārtībā. Izglītības programmas apstiprina Skolas direktors (turpmāk – direktors) 

un saskaņo ar Dibinātāju. 

14. Pedagogi ir tiesīgi izmantot IZM vai pašu izstrādātās mācību priekšmetu programmas, kas 

nav pretrunā ar normatīvos aktos reglamentēto.  

15. Skola izstrādā interešu izglītības programmas, ko apstiprina direktors vai ar rīkojumu 

nozīmēts direktora vietnieks. 

 

IV. Izglītības procesa organizācija 

 

16. Izglītības procesa organizāciju Skolā nosaka Izglītības likums, Vispārējās izglītības likums, 

citi ārējie normatīvie akti, šis nolikums, Darba kārtības noteikumi, Iekšējās kārtības noteikumi 

un citi Skolas iekšējie normatīvie akti;  

17. Izglītības procesa organizācija pamatizglītības programmā:  

17.1. mācību ilgumu nosaka Vispārējās izglītības likums. Mācību gada sākuma un beigu 

datumu, kā arī izglītojamo brīvdienas nosaka Ministru kabinets. Mācību darba organizācijas 

pamatforma ir mācību stunda, tās ilgumu nosaka direktors. Mācību stundu slodzes 

sadalījumu pa dienām atspoguļo mācību priekšmetu stundu saraksts;  

17.2. izglītojamo uzņemšana un pārcelšana nākamajā klasē notiek Ministru kabineta 

noteiktajā kārtībā;  

17.3. Skola nosaka vienotu izglītojamo sasniegumu vērtēšanas kārtību, ievērojot valsts 

standartā noteikto. Katra mācību priekšmeta pārbaudījumu apjomu, skaitu, izpildes laiku un 

vērtēšanas kritērijus nosaka attiecīgā priekšmeta pedagogs. Pārbaudījumu grafiks tiek 

saskaņots ar direktoru katra semestra sākumā;  
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17.4. 1. – 4. klašu izglītojamiem, pamatojoties uz vecāku iesniegumiem, tiek organizētas 

pagarinātās darba dienas grupas (turpmāk – PG). PG darbību un  darbības principus nosaka 

reglaments. 

17.5. Par vispārējās pamatizglītības programmas apguvi izglītojamie Ministru kabineta 

noteiktajā kārtībā saņem apliecību par vispārējo pamatizglītību un sekmju izrakstu vai 

Vispārējās izglītības likumā noteiktos gadījumos - liecību.  

18. Izglītības procesa organizācija pirmsskolas izglītības programmā:  

18.1. pedagoģiskais process tiek organizēts, kā vienots audzināšanas un mācību process, 

kurā izglītojamais praktiskā darbībā integrēti apgūst zināšanas, izpratni un pamatprasmes 

dažādās mācību jomās, attīsta caurviju prasmes un veido vērtībās balstītus ieradumus.  

18.2. pirmsskolas izglītības satura apguves laikā izglītojamajam:  

18.2.1. tiek izvirzīti skaidri mācīšanās mērķi un sasniedzamie rezultāti;  

18.2.2. tiek piedāvāti daudzveidīgi uzdevumi un laiks darbību modelēšanai;  

18.2.3. tiek nodrošināta atbalstoša un attīstoša atgriezeniskā saite un iespēja skaidrot 

darbību gaitu un domāt par savu mācīšanos un sasniegto rezultātu.  

18.3. pirmsskolas izglītības satura apguve notiek izglītojamā, pedagogu, vecāku vai citu 

likumisko pārstāvju (turpmāk-vecāki) mērķtiecīgā, atbalstošā, uz izglītojamo mācīšanās un 

attīstības vajadzībām vērstā sadarbībā, iesaistot vecākus mācīšanās procesā un nodrošinot 

regulāru atgriezenisko saiti par izglītojamā sniegumu un sasniegumiem;  

18.4. pirmsskolas izglītības programmā noteikto izglītības saturu izglītojamais apgūst 

rotaļnodarbībās ar integrētu mācību saturu visas dienas garumā telpās un ārā, nodrošinot 

vienmērīgu slodzi, atpūtu un darbošanos atbilstoši izglītojamo individuālajām spējām;  

18.5. rotaļnodarbības var notikt vienlaikus visā grupā, grupiņās vai arī individuāli, ietverot 

izglītojamo brīvu un patstāvīgu rotaļāšanos un pedagoga mērķtiecīgi organizētu un netieši 

vadītu mācīšanos.  

18.6. pirmsskolas izglītības programmu apgūst izglītojamie līdz septiņu gadu vecumam. 

Atkarībā no veselības stāvokļa un psiholoģiskās sagatavotības pirmsskolas izglītības 

programmas apguvi atbilstoši Vispārējās izglītības likumā noteiktajam var pagarināt vai 

saīsināt par vienu gadu saskaņā ar vecāku vēlmēm un ģimenes ārsta vai psihologa atzinumu.  

18.7. pirmsskolas izglītības satura apguves plānotos rezultātus nosaka valsts pirmsskolas 

izglītības vadlīnijas. Izglītības programmas apguves laikā izglītojamo vērtēšanas pamatā ir 

novērojumi par izglītojamā darbību vai darba galarezultātu. Vērtēšana nodrošina 

izglītojamajam un pedagogam efektīvu atgriezenisko saiti, uzlabojot mācīšanos un 

mācīšanu.  

18.8. pēc pirmsskolas izglītības satura apguves par izglītojamo sasniegumiem (zināšanām, 

prasmēm un attieksmēm atbilstoši plānotajiem rezultātiem) rakstiski informē viņa vecākus. 

Pirmsskolas izglītības programmas apguvi apliecina Skolas izdota izziņa.  

18.9. pirmsskolas izglītības grupās izglītojamo uzņemšanas kārtību nosaka dibinātājs 

normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.  

18.10. direktors, ievērojot vecāku pieprasījumu un dibinātāja noteikto izglītojamo uzņemšanas 

kārtību, komplektē grupas (pēc izglītojamo vecumiem, skaita, darba laika u.c. kritērijiem) 

saskaņā ar normatīvajos aktos noteiktajām higiēnas un drošības prasībām.  

19. Skola izglītojamajam nodrošina:  
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19.1. mācību procesu atbilstoši viņa spējām, interesēm, individuālajai pieredzei un 

vajadzībām, sekmējot individuālos sasniegumus;  

19.2. mācību procesa saistību ar izglītojamā pieredzi un iesaisti lēmumu pieņemšanā par 

savu dzīvi;  

19.3. iespēju iesaistīties skolas kultūras veidošanā, kopienā, valstī un pasaulē notiekošajos 

procesos un raudzīties nākotnē, izzinot un izvērtējot personiskajai un arī sabiedrības 

attīstībai un labklājībai nozīmīgus tematus;  

19.4. iespēju līdzdarboties skolas vides iekārtošanā un saudzēšanā, mācīties pieņemt 

lēmumus un uzņemties atbildību par konkrētām darbībām;  

19.5. iespēju iepazīt citus izglītojamos un pieaugušos, izprast kopīgo un atšķirīgo;  

19.6. iespēju vērot pozitīvus izglītojamo un pieaugušo sadarbības paraugus, veidojot izpratni 

par vērtībām (piemēram, dzīvība, veselība, cilvēka cieņa, brīvība, ģimene, laulība, darbs, 

daba, kultūra, latviešu valoda un Latvijas valsts);  

19.7. ka tiek respektēta izglītojamo dažādība pēc dzimuma, etniskās piederības, reliģiskās 

pārliecības, veselības stāvokļa, valodas, intelektuālās attīstības un citām pazīmēm, ievērojot 

diskriminācijas un atšķirīgas attieksmes aizliegumu, kā arī novērtētas ikviena izglītojamā 

individuālās spējas un talanti;  

19.8. mācību vidi, kas ir fiziski un emocionāli droša, atbalstoša un attīstoša, mainīga un 

pielāgota ikviena izglītojamā mācīšanās un attīstības vajadzībām.  

 

V. Metodiskās komisijas 

20. Valsts pamatizglītības standartā un mācību priekšmetu standartos noteikto prasību izpildei, 

mācību priekšmetu un pedagogu pieredzes popularizēšanai, pasākumu un projektu īstenošanai 

Skola izveido radniecīgo mācību priekšmetu un klašu audzinātāju metodiskās komisijas 

(turpmāk – Komisijas).  

21. Komisiju skaitu, sastāvu un vadītājus apstiprina direktors. Komisiju darbs tiek organizēts, 

pamatojoties uz „Metodisko komisiju reglamentu”. Komisiju darbu koordinē direktora vietnieks 

mācību darbā. 

 

VI. Izglītojamo tiesības un pienākumi 

22. Izglītojamā tiesības, pienākumi un atbildība noteikta Izglītības likumā, Bērnu tiesību 

aizsardzības likumā, citos ārējos normatīvajos aktus un Skolas iekšējos normatīvajos aktos.  

 

 

 

VII. Skolas padome 

  

23. Direktoram ir pienākums nodrošināt Skolas padomes izveidošanu un darbību.  

24. Skolas padomes kompetenci nosaka Izglītības likums, un tā darbojas saskaņā ar Skolas 

padomes darbību reglamentējošu normatīvo aktu, ko, saskaņojot ar direktoru, izdod padome.  

 

VIII. Skolēnu padome 
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25. Lai risinātu jautājumus, kas saistīti ar izglītojamo interesēm Skolā un līdzdarbotos Skolas 

darba organizēšanā un mācību procesa pilnveidē, Skolas padome ir tiesīga veidot izglītojamo 

pašpārvaldi. Izglītojamo pašpārvaldes darbību atbalsta direktors un pedagogi.  

26. Izglītojamo pašpārvalde ir koleģiāla izglītojamo institūcija. Tās darbību nosaka izglītojamo 

pašpārvaldes reglamentējošs normatīvais akts, ko, saskaņojot ar direktoru, izdod izglītojamo 

pašpārvalde.  

 

IX. Pedagoģiskā padome 

27.  Skolas pedagoģiskās padomes izveidošanas kārtību, darbību un kompetenci nosaka 

Vispārējās izglītības likums un citi normatīvie akti.  

28.  Pedagoģisko padomi vada direktors.  

 

X. Pedagogu un citu darbinieku pienākumi un tiesības 

29. Skolu vada direktors, kuru ieceļ amatā un atbrīvo no amata Dibinātājs likumdošanā noteiktajā 

kārtībā, saskaņojot ar IZM.  

30. Direktora kompetenci un atbildību nosaka Izglītības likums, Vispārējās izglītības likums, 

citi normatīvie akti, darba līgums, amata apraksts un Skolas nolikums.  

31. Skolas skolotāju, klašu audzinātāju, skolotāja- logopēda un direktora vietnieku pienākumi 

un tiesības ir noteiktas darbinieka darba līgumā un amata aprakstā. 

32. Skolas saimniecisko darbību realizē direktora vietnieks administratīvi saimnieciskajā darbā. 

33. Skolas tehnisko darbinieku amata vienību sarakstu apstiprina Tērvetes novada pašvaldība, 

tehnisko darbinieku pienākumi un tiesības ir noteiktas normatīvajos aktos un  darba līgumos.   

 

XI. Skolas darbības tiesiskuma nodrošināšana 

34. Skolas darbības tiesiskumu nodrošina direktors. 

35. Direktora pieņemtos lēmumus var pārsūdzēt Dibinātājam. 

 

XII. Skolas darbību reglamentējošie dokumenti 

36. Skola ievēro tās darbību regulējošos ārējos normatīvos aktus un izstrādā šādus iekšējos 

normatīvos aktus: 

36.1. darba kārtības noteikumus; 

36.2. iekšējās kārtības noteikumus; 

36.3. citus ar ārējiem normatīviem aktiem saskaņotus iekšējos normatīvos aktus, kas 

nodrošina sekmīgu pedagoģisko procesu. 

37. Skolas iekšējo kārtību reglamentējošos normatīvos aktus apstiprina direktors, un tie ir 

saistoši visiem skolas darbiniekiem un izglītojamajiem. 

 

XIII. Saimnieciskā darbība 

38. Saskaņā ar Izglītības likumu Skola var veikt saimniecisko darbību. 

39. Skolas direktors ir tiesīgs: 

39.1. slēgt īres un nomas līgumus; 
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39.2. slēgt līgumus ar fiziskām vai juridiskām personām par dažādu Skolai nepieciešamo 

darbu veikšanu vai pakalpojumu sniegšanu. 

40. Skolas saimnieciskās darbības un tās sniegto pakalpojumu rezultātā gūtie ienākumi, kā arī 

citi pašu ieņēmumi neietekmē valsts budžeta un pašvaldības budžeta gadskārtējo asignējumu 

apmēru. Šie līdzekļi, kā arī ziedojumu un dāvinājumu līdzekļi ieskaitāmi skolas speciālo līdzekļu 

kontā un izmantojami tikai: 

40. 1. Skolas attīstībai; 

40. 2. mācību līdzekļu iegādei; 

40. 3. aprīkojuma iegādei; 

40. 4. ziedotāja vai dāvinātāja noteikto mērķu īstenošanai; 

40. 5. darbinieku un skolēnu materiālajai stimulēšanai. 

41. Kontroli par Skolas finansiāli saimniecisko darbību veic Dibinātājs. 

42. Skolā tiek organizēta skolēnu ēdināšana. Skolas ēdnīcas darbu kontrolē direktors, Skolas 

padome un Dibinātājs.  

 

XIV. Finansēšanas avoti un kārtība 

43. Skolas finanšu līdzekļus veido:  

43. 1. valsts budžeta līdzekļi; 

43. 2. pašvaldības budžeta līdzekļi; 

43. 3. citi finanšu līdzekļi. 

44. Valsts budžeta līdzekļus veido: 

44. 1. mērķdotācija pedagogu darba samaksai; 

44. 2. dotācija mācību līdzekļu iegādei. 

45. Dibinātāja budžets nodrošina: 

45.1. Skolas uzturēšanas un saimnieciskos izdevumus; 

45.2. saimnieciskā personāla atalgojumu; 

45.3. mācību grāmatu, darba burtnīcu un citu mācību līdzekļu iegādi. 

46. Citus finanšu līdzekļus veido: 

46.1. fizisko un juridisko personu ziedojumi un dāvinājumi; 

46.2. ieņēmumi no maksas pakalpojumiem, tai skaitā: 

46.2.1. ieņēmumi par telpu  un inventāra nomu; 

46.2.2. ieņēmumi no citiem maksas pakalpojumiem, ieskaitot ēdināšanu; 

46.2.3. ieņēmumi no dalības projektos.  

47. Maksas pakalpojumu izcenojumus nosaka Dibinātājs.  

48. Direktors ir atbildīgs par to, lai ziedojumi tiktu pieņemti, uzskaitīti un izlietoti atbilstoši spēkā 

esošajiem normatīvajiem aktiem un Dibinātāja noteiktajai kārtībai. 

49. Skolas pamatbudžeta tāmi apstiprina Dibinātājs. 

50. Visu finanšu līdzekļu uzskaite tiek veikta centralizēti Dibinātāja grāmatvedībā. Skolā 

grāmatvedības pirmdokumentu apstrādi veic lietvede. 

 

XV.  Skolas reorganizēšanas un likvidācijas kārtība 

51. Skolu reorganizē vai likvidē Dibinātājs, saskaņojot ar IZM. 
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XVI. Citi noteikumi 

52. Saskaņā ar normatīvajos aktos un Dibinātāja noteikto kārtību Skola veic dokumentu un arhīvu 

pārvaldību.  

53. Skola normatīvajos aktos noteiktā kārtībā sagatavo valsts statistikas pārskatu un 

pašnovērtējuma ziņojumu.  

54. Skola normatīvajos aktos noteiktā kārtībā informē kompetentu institūciju par akreditācijas 

ekspertu komisijas ziņojumos norādīto ieteikumu ieviešanu.  

55. Skola normatīvajos aktos noteiktā kārtībā nodrošina piekļuvi bibliotekārajiem, informācijas 

un karjeras attīstības atbalsta pakalpojumiem.  

56. Skola normatīvajos aktos noteiktā kārtībā nodrošina izglītojamo profilaktisko veselības 

aprūpi un pirmās palīdzības pieejamību Skolā.  

57. Skola sadarbībā ar Dibinātāju nodrošina izglītojamo drošību skolā un tās organizētajos 

pasākumos atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajām prasībām, tostarp:  

57.1. attiecībā uz higiēnas noteikumu ievērošanu;  

57.2. civilās aizsardzības, ugunsdrošības, elektrodrošības un darba aizsardzības noteikumu 

ievērošanu.  

58. Skola atbilstoši savas darbības un izglītības programmu īstenošanas mērķiem un uzdevumiem 

ir tiesīga sadarboties ar citām izglītības iestādēm un organizācijām. 

 

XVII. Grozījumi nolikumā 

59. Grozījumus Skolas nolikumā veic pēc direktora, Skolas padomes vai Pedagoģiskās 

padomes ierosinājuma.  

60. Grozījumus Skolas nolikumā apstiprina Dibinātājs.  

 

XVIII. Nobeiguma noteikumi 

61. Augstkalnes pamatskolas nolikums stājas spēkā   2020. gada 1. septembrī.   

62. Atzīt   par spēku zaudējušu 2014. gada 17. jūlija   Augstkalnes vidusskolas nolikumu. 

 

 

Domes priekšsēdētāja                                                             D. Reinika 

 

 

 

 

 
 

 


