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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 

 

 
27. 08. 2020                                                                                                                Nr. 15 

Tērvetes novads, Zelmeņi 

Sēde sasaukta  plkst.  10.00  

 

DARBA KĀRTĪBĀ 

 

 *Izpilddirektora ziņojums  

 

1. Par zemes nomas līguma pagarināšanu 

2. Par zemes nomas līguma pagarināšanu 

3. Par zemes nomas līguma pagarināšanu 

4. Par zemes nomas līguma pagarināšanu 

5. Par zemes nomas līguma pagarināšanu 

6. Par zemes nomas līguma pagarināšanu 

7. Par zemes nomas līguma pagarināšanu 

8. Par zemes nomas līguma pagarināšanu  

9. Par nekustamā īpašuma “Āboliņi”, Augstkalnes pagasts, Tērvetes novads, atsavināšanu 

10. Par nekustamā īpašuma “Dambīši”, Augstkalnes pagasts, Tērvetes novads, atsavināšanu 

11. Par nekustamā īpašuma “Jurģi”, Augstkalnes pagasts, Tērvetes novads, atsavināšanu 

12. Par nekustamā īpašuma “Mazdruķi”, Bukaišu pagasts, Tērvetes novads, atsavināšanu 

13. Par nekustamā īpašuma “Pagasta zeme Inči”, Tērvetes pagasts, Tērvetes novads, atsavināšanu 

14. Par nekustamā īpašuma “Vecrubeņi”, Augstkalnes pagasts, Tērvetes novads, atsavināšanu 

15. Par noteikumu „Tērvetes novada pašvaldības  nekustamo īpašumu pārvaldīšanas kārtība” 

apstiprināšanu 

16. Par pirmsskolas izglītības pedagogu zemākās mēneša darba algas likmes noteikšanu 

17. Par  vispārējās izglītības  pedagogu zemākās mēneša darba algas likmes noteikšanu 

18. Par darba algas likmes  apstiprināšanu 

19. Par grozījumu štatu sarakstā 

20. Par  Tērvetes novada autoceļu finansēšanai paredzētās mērķdotācijas  vidējā termiņa izlietošanas 

programmas 2020.-2022.  gadam  precizēšanu 

21. Par darba algas likmju apstiprināšanu izglītības iestāžu direktoriem 

22. Augstkalnes vidusskolas direktores I. Krūmiņas Informatīvais ziņojums par mācību uzsākšanu 

klātienē  2020./2021. mācību gadā   

23. Annas Brigaderes pamatskolas direktora  A. Tisenkopfa  Informatīvais ziņojums par mācību 

uzsākšanu klātienē  2020./2021. mācību gadā  

 

Sēde atklāta plkst. 10.00     
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Sēdi vada domes priekšsēdētāja  Dace Reinika  

Sēdi protokolē   I. Roze 

 

 

Sēdē piedalās: Dace Reinika, Ieva Krūmiņa, Linda Karloviča, Dzintra Sirsone, Ainārs Miķelsons, 

Indriķis Vēveris,  Madara  Darguža, Sandris  Laizāns    

 

Sēdē nepiedalās: A. Bruss 

    

Sēdē piedalās pašvaldības darbinieki:  izpilddirektors Māris Berlands, datortīklu administrators 

Aivars Narvaišs, Annas Brigaderes pamatskolas direktors Aldis Tisenkopfs  

 

Domes priekšsēdētāja ierosina Izglītības darba koordinātori Initu Rozi apstiprināt par sēdes 

protokolisti.  

              

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

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

dome  NOLEMJ: 

 

Apstiprināt Izglītības darba koordinātori Initu Rozi par sēdes protokolisti.  

 

Domes priekšsēdētāja aicina apstiprināt darba kārtību ar 23 jautājumiem  un informē, ka sēdes darba 

kārtībā nav iekļauts Izglītības, kultūras un sociālo jautājumu komitejas 2020. gada 20. augusta sēdē 

izskatītais jautājums un uz sēdi virzītais lēmuma projekts “Par klašu komplektēšanu Annas 

Brigaderes pamatskolā.”. Minētais jautājums nav iekļauts sēdes darba kārtībā, jo laika periodā pēc 

Izglītības, kultūras un sociālo jautājumu komitejas 2020. gada 20. augusta sēdes, kurā tika izskatīts 

šis jautājums un virzīts izskatīšanai domes sēdē attiecīgs lēmuma projekts, ir saņemts skolas 

direktora A. Tisenkopfa 25.08.2020. iesniegums ar jauniem lietas faktiskajiem apstākļiem - Annas 

Brigaderes pamatskolā papildus  iestājušies jauni skolēni uz 3. un 7. klasi , līdz ar to 3. un 7. klasē 

skolēnu skaits atbilst domes noteiktajam minimālajam skolēnu skaitam klasē.  

 

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

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

dome  NOLEMJ:   

 

Apstiprināt darba kārtību ar 23  jautājumiem:  

 

1. Par zemes nomas līguma pagarināšanu 

2. Par zemes nomas līguma pagarināšanu 

3. Par zemes nomas līguma pagarināšanu 

4. Par zemes nomas līguma pagarināšanu 

5. Par zemes nomas līguma pagarināšanu 

6. Par zemes nomas līguma pagarināšanu 

7. Par zemes nomas līguma pagarināšanu 

8. Par zemes nomas līguma pagarināšanu  

9. Par nekustamā īpašuma “Āboliņi”, Augstkalnes pagasts, Tērvetes novads, atsavināšanu 

10. Par nekustamā īpašuma “Dambīši”, Augstkalnes pagasts, Tērvetes novads, atsavināšanu 

11. Par nekustamā īpašuma “Jurģi”, Augstkalnes pagasts, Tērvetes novads, atsavināšanu 

12. Par nekustamā īpašuma “Mazdruķi”, Bukaišu pagasts, Tērvetes novads, atsavināšanu 

13. Par nekustamā īpašuma “Pagasta zeme Inči”, Tērvetes pagasts, Tērvetes novads, atsavināšanu 

14. Par nekustamā īpašuma “Vecrubeņi”, Augstkalnes pagasts, Tērvetes novads, atsavināšanu 
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15. Par noteikumu „Tērvetes novada pašvaldības  nekustamo īpašumu pārvaldīšanas kārtība” 

apstiprināšanu 

16. Par pirmsskolas izglītības pedagogu zemākās mēneša darba algas likmes noteikšanu 

17. Par  vispārējās izglītības  pedagogu zemākās mēneša darba algas likmes noteikšanu 

18. Par darba algas likmes  apstiprināšanu 

19. Par grozījumu štatu sarakstā 

20. Par  Tērvetes novada autoceļu finansēšanai paredzētās mērķdotācijas  vidējā termiņa izlietošanas 

programmas 2020.-2022.  gadam  precizēšanu 

21. Par darba algas likmju apstiprināšanu izglītības iestāžu direktoriem 

22. Augstkalnes vidusskolas direktores I. Krūmiņas Informatīvais ziņojums par mācību uzsākšanu 

klātienē  2020./2021. mācību gadā   

23. Annas Brigaderes pamatskolas direktora  A. Tisenkopfa  Informatīvais ziņojums par mācību 

uzsākšanu klātienē  2020./2021. mācību gadā 

 

 

Tērvetes novada pašvaldības izpilddirektora 

2020. gada 27. augusta  ziņojums par pašvaldības darbu 

Ziņo M. Berlands 

 

 

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

Pašvaldības pamatbudžeta ieņēmumu  plāna 5 766 429 EUR  izpilde uz 2020. gada 30.jūniju 

ir  3 353 899 EUR, kas sastāda  58,16 %.  

 Tai skaitā: 

 nodokļu ieņēmumu plāns 2 346 874 EUR, izpilde  1 181 313 EUR (50,3 %) 

 nenodokļu ieņēmumu plāns 116 580 EUR, izpilde 313 390 EUR (268,0 %)  

 maksas pakalpojumu un citu pašu ieņēmumu plāns 1 193 378 EUR, izpilde 715 928 EUR (60,0 

%) 

 valsts un pašvaldību budžeta transfertu plāns 2 109 597 EUR, izpilde  1 143 268 EUR (60.8 %) 

Pamatbudžeta izdevumu plāns  izpildīts par 41,3 %, izlietoti 2 871 525 EUR no plānotiem 

6 953 838 EUR. No šīs summas  uzturēšanas  izdevumiem   izlietoti            2 508 165 EUR t.i. 44,9 

%,  bet kapitāliem izdevumiem 363 360 EUR, vai 26,7 % no plānotiem izdevumiem. 

Naudas līdzekļu atlikums kasē un pamatbudžeta banku kontos ir 2 348 860 EUR.  

 

Dāvinājumu un ziedojumu budžeta naudas līdzekļu atlikums ir  8 014 EUR. 

 

Pašvaldības kredītsaistības valsts kasei uz 2020.gada 30.jūniju ir 1 643 097 EUR. Aizņēmumu 

atmaksājamā daļa līdz pārskata gada beigām ir 68 543 EUR.  

Aizņēmumu apkalpošanas izmaksas no gada sākuma līdz 30. jūnijam ir 3 331 EUR.  

Pašvaldībai nav nodokļu parādu. 

 

 

 

 

Tērvetes novada 

autoceļu finansēšanai paredzētās mērķdotācijas  

plāna izpilde 2020. gada pirmajā pusgadā.  

N.p.k

. 
Izdevuma veids 

2020.  

gadā plānotie 

izdevumi 

 (EUR) 

2020. 

gadā par veiktajiem 

darbiem izlietotie finanšu 

līdzekļi  

(EUR) 

Piezīmes 

(aprēķini veikti ņemot vērā 2019.gada ceļu 

ziemas un vasaras ikdienas uzturēšanas darbu 

aptuvenās izmaksa ) 
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1. 
Ceļu uzturēšana 

ziemā 

10676.60 

 Sniega tīrīšana – 166.822 km x 2gāj.x vidēji  4 

reizes sezonā(Dec. Janv. Febr. ½ Marts) x 8,00 

EUR 

1033,20  Smilts kaisīšana – 60.00 km. gāj. x 17.22 EUR 

2. 
Satiksmes 

organizācija 
695,46  

Ceļa zīmju un stabu iegāde –7. gb.(vidēji gadā 

sabojāto un no jauna uzstādāmo zīmju skaits) 

x 99.35 EUR 

3. 
Seguma 

uzturēšana 

23766,00 
329.973km.gāj.          

5545.80 EUR 

Ceļu klātnes greiderēšana(visi novada autoceļi 

ar grants segumu un bez seguma) 466 km.gāj. 

x 3 x 17.00 EUR 

48100,00 
                

  

Ceļa seguma mehanizēta atjaunošana pavasarī 

ar grants šķembu maisījumu –1300 m3 x 37.00  

EUR 

25900,00 
  

  

Ceļa seguma mehanizēta atjaunošana rudenī ar 

grants šķembu maisījumu –700 m3 x 37.00 

EUR 

49000,00 1333,00 m2    36161.89 

EUR 

Asfalta bedrīšu remonts pavasarī–1750 m2 x 

28.00 EUR 

4000,00 
 Autoceļa Au14: 80m  posma dubultā virsmas 

apstrāde- 1 m2 x 10.00 EUR 

4600,00  
Mehanizēta zāles pļaušana vidēji - 500 km 2 

reizes x  4.60 EUR sezonā ceļu malās 

4. Ceļu kopšana 
1089,00  

Mehanizēta krūmu pļaušana vidēji –25km x1 

reizi x 43.56 EUR sezonā ceļu malās 

12000,00  Autoceļu inventarizācija 

5 Rezerves fonds 20095,58  

10% neplānotu, nekavējošu darbu veikšanai, 

ārkārtas vai avārijas seku 

likvidēšanai/novēršanai autoceļos 

6.  200 955,84   

 Kopā izlietots:  41707.69 EUR  

 

 

*  Jūlija mēnesī, saskaņā ar līgumu par pašvaldības autoceļu ikdienas uzturēšanas darbu veikšanu 

Augstkalnes un Bukaišu pagastos pašvaldības ceļiem atjaunota grants-šķembu maisījuma 

greiderējamā virskārta šādos ceļu posmos: 

Au1  " Šalkas-Lapsas-Klinti-Stūri" - divos posmos ar kopējo garumu 1161 m; 

Au 3  "Serviss-Ķepenes-Klāvi-Vilces pagasts"- 355 m garā posmā; 

Au12  "Baloži-Bumbieres-Bērziņi-Zvaigznes"- divos posmos ar kopgarumu  610 m; 

Bu 1 "Stūrīši-Mednieki"- 570 m garā posmā; 

Bu 2  "Gundegas-Medne"- 522 m garā posmā; 

Bu 5 "Bukaiši-Jaunannaiši"- 90 m garā posmā; 

Bu 20 "Griezes-Trušu kapi"- 553 m garā posmā; 

Bu 21 "Apguldes ceļš-Priežu kapi"- 80 m garā posmā. 

Augstkalnes pagastā darbu izmaksas 36 361,06 EUR,  

Bukaišu pagastā izmaksas 20 291,70 EUR, ieskaitot PVN. 

 

Tērvetes pagasta ceļam Te-55"Penkules ceļš-Gundegas" vairākos ceļa posmos veikts  bojāto vietu 

remonts. 

 

*  26. jūnijā noslēdzās  cenu aptauja "Sadzīves kanalizācijas izplūdes pārbūve objektā 

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

saņemti trīs pretendentu piedāvājumi: SIA "Ekostandarts tehnoloģijas" par 17 120,41 EUR, SIA 

"AJOR" par 20 593,36, bet SIA"ŪKS Tīkli" piedāvāja darbus veikt par 19 772,66 EUR, neieskaitot 
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PVN. Sekojoši 1. jūlijā tika noslēgts līgums ar lētākā piedāvājuma iesniedzēju SIA "Ekostandarts 

tehnoloģijas". 

  Līgums paredz izstrādāt pārbūves tehnisko projektu un divu mēnešu laikā veikt ārējo kanalizācijas 

tīklu rekonstrukciju objektā.  

 

*     28. jūlijā noslēdzās 13. jūlijā Publisko iepirkumu likuma 9.panta kārtībā izsludinātais iepirkums 

"Gājēju ceļa gar valsts  autoceļu "V1112 Tērvete-Penkule izbūve", kas paredz izbūvēt bruģētu gājēju 

celiņu no veikala "ELVI" līdz esošajam gājēju celiņam uz "Labrenčiem". 

Cenu piedāvājumus iesniedza- SIA"MITBAU  AC" par 33 303,82 EUR, SIA "Ceļu būvniecības 

sabiedrība "IGATE" par 28 196,11 EUR,  SIA "LKG Grupa" par  28 996,59  EUR,  SIA "Varpet" 

par 29 541,93 EUR, bet SIA "STATUM-A" par 39 098,73 EUR. Iepirkumu komisija, izvērtējot 

iesniegtos piedāvājumus konstatēja, ka visām iepirkuma nolikuma prasībām atbilstošu saimnieciski 

izdevīgāko piedāvājumu ar zemāko cenu ir iesniedzis iepirkuma pretendents SIA "Ceļu būvniecības 

sabiedrība "IGATE"", nolēma piešķirt šai būvfirmai līguma slēgšanas tiesības. Būvdarbi jāpabeidz 

3 mēnešu laikā. 

*   10. augustā noslēdzās  Publisko iepirkumu likuma 9.panta kārtībā izsludinātais iepirkums "Gājēju 

ceļa gar valsts autoceļu V1106 Augstkalne-Bēne izbūve". Iepirkumā piedalījās pieci pretendenti- 

SIA "Ceļu būvniecības sabiedrība "IGATE" iesniedza piedāvājumu par 33 453,51 EUR, SIA "LKG 

Grupa" par 29 759,62 EUR, SIA"MITBAU AC" par 37 418,96 EUR, SIA"STATUM-A" par 40 

314,77 EUR, bet SIA "Varpet" par 33 960,87 EUR, neieskaitot PVN. 

  Pārbaudot iesniegto dokumentāciju, iepirkumu komisija konstatēja, ka pretendents atbilst visām 

iepirkuma nolikuma prasībām un piešķīra SIA"LKG Grupa" līguma slēgšanas tiesības par  minēto 

cenu. Līgums paredz trīs mēnešu laikā Bukaišu pagastā izbūvēt bruģētu gājēju celiņu no individuālo 

māju ciemata līdz pasta nodaļai. 

*   Abos augstākminētajos objektos būvuzraudzības pakalpojumu nodrošinās pašnodarbinātais 

būvuzraugs Uldis Silinevičs, kas tika izvēlēts cenu aptauju rezultātā. 

*  6. augustā trim pretendentiem tika izsūtīti uzaicinājumi piedalīties cenu aptaujā "Videoiekārtu 

uzstādīšana Tērvetes novadā, saskaņā ar pievienoto tehnisko specifikāciju", kas paredz uzstādīt 

videonovērošanas iekārtas četros objektos- Tērvetes estrāde; Kroņauces ceļu  P103 "Dobele-

Bauska" un P96"Jelgava- Auce" krustojumā; pie DUS "ASTARTE" apļveida krustojumā  P103 

"Dobele-Bauska" un P95"Jelgava-Žagare", kā arī Augstkalnē pie veikala AIBE, ceļu P95"Jelgava-

Žagare"un V1106 "Augstkalne-Bēne" krustojumā. 

   Piedāvājumus iesniedza divi pretendenti- SIA "DarkNet" par 8200,00 EUR un SIA 

"Videoprojekts Baltija" par 7876,04 EUR, neieskaitot PVN. Šajā sakarā tika noslēgts līgums ar 

lētākā piedāvājuma iesniedzēju SIA "Videoprojekts Baltija". Līguma izpildes laiks 3 mēneši. 

*  21. augustā noslēdzās Publisko iepirkumu likuma 9.panta kārtībā izsludinātais iepirkums Tērvetes 

novada Kroņauces stadiona pārbūves 3. kārta". Iepirkumā piedalījās tikai viens pretendents – SIA 

"Ceļu būvniecības sabiedrība "IGATE"", kas iesniedza piedāvājumu par 144 462,39 EUR, 

neieskaitot PVN. Izvērtējot iesniegto piedāvājumu, konstatēts, ka tas atbilst iepirkuma nolikuma 

prasībām, tādēļ ir nosūtīts parakstīšanai būvdarbu līgums. 

  

*    23. jūlijā notika viena nomas tiesību un piecas  Tērvetes novada pašvaldības nekustamo īpašumu 

izsoles. 

    Nedzīvojamo telpu nomas tiesību izsole komercdarbības nodrošināšanai ēkā "Zelmeņi", 83,4 m2 

platībā noslēdzās sākotnēji noteiktās nomas maksas apmēra līmenī 45,00 EUR/mēnesī, jo izsolei 

bija pieteicies viens dalībnieks. 

     Pašvaldības nekustamam īpašumam "Skuju mežs", Augstkalnes pagastā, sastāvošam no 

mežaudzes 1,16 ha platībā izsoles gaitā vērtība pieauga dubultīgi - no sākotnēji nosacītās    2 300 

EUR līdz 4 600 EUR. Izsolē piedalījās četri dalībnieki. 

       Izsolei nekustamam īpašumam "Tērvetes līči", Tērvetes pagastā, sastāvošam no divām  zemes 

vienībām ar kopējo platību 5,67 ha un uz tām atrodošām četrām būvēm ar objekta nosacīto sākuma 
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cenu 51 000 EUR bija reģistrējušies četri  dalībnieki, bet  izsolē piedalījās tikai trīs. Izsoles rezultātā 

izsolāmais objekts tika nosolīts par  72 000 EUR. 

   Arī uz nekustamo īpašumu "Namdaru birzs", Tērvetes pagastā,   sastāvošu  no vienas zemes 

vienības ar  platību 0,71 ha un uz tās atrodošās mežaudzes ar sākotnēji nosacīto cenu 1200 EUR, 

bija pieteikušies četri dalībnieki, kas īpašuma cenu paaugstināja līdz 1700 EUR. 

   Savukārt   nekustamo īpašumu  "Puriņu mežs", Augstkalnes pagastā, sastāvošu no vienas zemes 

vienības ar platību 2,51 ha un uz tās atrodošās mežaudzes ar nosacīto sākuma cenu 12 600 EUR, 

izsolīja par vienu soli virs sākuma cenas,  jo izsolei bija reģistrējies tikai viens dalībnieks. 

   Bukaišu pagasta nekustamo īpašumu "Druķīši",   sastāvošu no vienas zemes vienības ar platību 

5,16 ha un nosacīto sākuma cenu 39 000 EUR,  nosolīja viena no divām izsolē reģistrētajām 

zemnieku saimniecībām, kas objekta cenu paaugstināja līdz 45 000 EUR. 

*  13. augustā notika divu Tērvetes pašvaldībai piederošo nekustamo īpašumu izsoles. 

   Izsolei nekustamam īpašumam "Labrenči 47", Tērvetes pagastā, sastāvošam no vienas istabas 

dzīvokļa ar kopējo platību 30,9 m2 un nosacīto sākuma cenu    4 900 EUR bija reģistrējušies trīs 

dalībnieki, kas izsolāmā objekta cenu paaugstināja līdz 8 300 EUR. 

   Savukārt nekustamais īpašums "Druķi'', Bukaišu pagastā, sastāvošs no vienas zemes vienības ar 

platību 0,727 ha un uz tās atrodošās daudzdzīvokļu mājas ar nosacīto sākuma cenu 2 500 EUR tika 

izsolīts par vienu izsoles soli virs sākuma cenas, t.i. 2 600 EUR. 

   * 20. augustā  notika pagraba ēkas "Zvaniņi", Augstkalnes pagasts, ar telpu platību 23 m2  nomas 

tiesību izsole. Izsolē piedalījās viens dalībnieks, tādējādi nomas maksas apmērs saglabājās sākotnēji 

noteiktās nomas maksas apmērā 3,47 EUR/mēnesī. 

*  25. augustā trīs pretendenti tika uzaicināti piedalīties cenu aptaujā veikt būvuzraudzību 

būvobjektā "Tērvetes novada Kroņauces stadiona pārbūve" 3. būvniecības kārta. Pretendentiem 

pieteikumi jāiesniedz līdz 27. augusta plkst.10.00. 

*   SIA "J.E.F." iesniedza izstrādātu būvprojektu "Apgaismojuma izbūve pašvaldības ceļam Te-37C 

"Laktas-Sanatorija", Tērvetes pagasts, Tērvetes novads". Projekta realizācijas rezultātā tiks izbūvēts 

ielu apgaismojums no krustojuma ar autoceļu P95 "Jelgava-Žagare" līdz Rehabilitācijas centram 

"Tērvete". 

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

Augustā komisijā saņemti un izskatīti 3 iesniegumi: 

 komisija atteica personai izīrēt pašvaldībai piederošu dzīvokli,  saskaņā ar Saistošo noteikumu 

Nr.4 "Kārtība, kādā Tērvetes novada pašvaldība sniedz palīdzību dzīvokļu jautājumu risināšanā" 7. 

punktu;  

   komisija piekrita personai pārtraukt dzīvokļa īres līgumu; 

 lai personu reģistrētu dzīvokļu rindā, tai jāiesniedz izziņa saskaņā ar Saistošo noteikumu  Nr. 4 

"Kārtība, kādā Tērvetes novada pašvaldība sniedz palīdzību dzīvokļu jautājumu risināšanā" 10.9. 

punktu. 

 

Deputāti pieņem zināšanai izpilddirektora ziņojumu 
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1. paragrāfs 

Par zemes nomas līguma pagarināšanu 

D. Reinika 

 

 

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

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

dome  NOLEMJ:   

     

     Pieņemt lēmumu Nr. 114  “Par zemes nomas līguma pagarināšanu” 

 

 

 

 

 

2. paragrāfs 

Par zemes nomas līguma pagarināšanu  

D. Reinika 

 

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

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

dome  NOLEMJ:   

      

     Pieņemt lēmumu Nr. 115  “Par zemes nomas līguma pagarināšanu” 

 

 

 

 

3. paragrāfs 

Par zemes nomas līguma pagarināšanu 

D. Reinika 

 

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

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

dome  NOLEMJ:   

      

     Pieņemt lēmumu Nr. 116   “Par zemes nomas līguma pagarināšanu” 

 

 

 

 

4. paragrāfs 

Par zemes nomas līguma pagarināšanu 

D. Reinika 

 

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

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

dome  NOLEMJ:   

      

     Pieņemt lēmumu Nr. 117  “Par zemes nomas līguma pagarināšanu” 
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5. paragrāfs 

Par zemes nomas līguma pagarināšanu 

D. Reinika 

 

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

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

dome  NOLEMJ:   

     

      Pieņemt lēmumu Nr. 118  “Par zemes nomas līguma pagarināšanu” 

 

 

 

6. paragrāfs 

Par zemes nomas līguma pagarināšanu 

D. Reinika 

 

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

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

dome  NOLEMJ:   

      

     Pieņemt lēmumu Nr. 119   “Par zemes nomas līguma pagarināšanu” 

 

 

7. paragrāfs 

Par zemes nomas līguma pagarināšanu 

D. Reinika 

 

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

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

dome  NOLEMJ:   

      

     Pieņemt lēmumu Nr. 120  “Par zemes nomas līguma pagarināšanu” 

 

 

 

8. paragrāfs 

Par zemes nomas līguma pagarināšanu 

D. Reinika 

 

 

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

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

dome  NOLEMJ:   

      

     Pieņemt lēmumu Nr. 121  “Par zemes nomas līguma pagarināšanu” 
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9. paragrāfs 

Par nekustamā īpašuma “Āboliņi”, Augstkalnes pagasts, Tērvetes novads, atsavināšanu 

D. Reinika 

 

 

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

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

dome  NOLEMJ:   

     

      Pieņemt lēmumu Nr. 122  “Par nekustamā īpašuma “Āboliņi”, Augstkalnes pagasts, Tērvetes 

novads, atsavināšanu” 

 

 

 

10. paragrāfs 

Par nekustamā īpašuma “Dambīši”, Augstkalnes pagasts, Tērvetes novads, atsavināšanu 

D. Reinika 

 

 

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

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

dome  NOLEMJ: 

   
     Pieņemt lēmumu Nr. 123  “Par nekustamā īpašuma “Dambīši”, Augstkalnes pagasts, Tērvetes 

novads, atsavināšanu” 

 

 

 

11. paragrāfs 

Par nekustamā īpašuma “Jurģi”, Augstkalnes pagasts, Tērvetes novads, atsavināšanu 

D. Reinika 

 

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

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

dome  NOLEMJ: 

   
     Pieņemt lēmumu Nr. 124  “Par nekustamā īpašuma “Jurģi”, Augstkalnes pagasts, Tērvetes 

novads, atsavināšanu” 

 

 

 

12. paragrāfs 

Par nekustamā īpašuma “Mazdruķi”, Bukaišu pagasts, Tērvetes novads, atsavināšanu 

D. Reinika 

 

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

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

dome  NOLEMJ:   

     Pieņemt lēmumu Nr. 125  “Par nekustamā īpašuma “Mazdruķi”, Bukaišu pagasts, Tērvetes 

novads, atsavināšanu” 
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13. paragrāfs 

Par nekustamā īpašuma “Pagasta zeme Inči”, Tērvetes pagasts, Tērvetes novads, 

atsavināšanu 

D. Reinika 

 

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

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

dome  NOLEMJ: 

   
     Pieņemt lēmumu Nr. 126  “Par nekustamā īpašuma “Pagasta zeme Inči”, Tērvetes pagasts, 

Tērvetes novads, atsavināšanu” 

 

 

 

 

 

14. paragrāfs 

Par nekustamā īpašuma “Vecrubeņi”, Augstkalnes pagasts, Tērvetes novads, atsavināšanu 

D. Reinika 

 

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

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

dome  NOLEMJ 

 

     Pieņemt lēmumu Nr. 127  “Par nekustamā īpašuma “Vecrubeņi”, Augstkalnes pagasts, Tērvetes 

novads, atsavināšanu” 

 

 

 

 

15.  paragrāfs 

Par noteikumu „Tērvetes novada pašvaldības  nekustamo īpašumu pārvaldīšanas 

kārtība”   apstiprināšanu  

D. Reinika 

 
 

      Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām”   21. pantu,  ievērojot Valsts kontroles 2020. gada  

12. jūnija vēstulē  “Par Valsts kontroles ieteikumu ieviešanu revīzijas lietā Nr. 2.4.1-45/2018” 

norādīto, ka pašvaldībai jānosaka ne tikai ēku, bet visa pašvaldības īpašumā un valdījumā esošā 

nekustamā īpašuma pārvaldīšanas kārtība,   ievērojot Tērvetes novada domes Finanšu komitejas 

2020. gada 20. augusta lēmumu, Tērvetes novada dome,  atklāti vārdiski balsojot:  PAR – 8 (D. 

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

PRET – nav, ATTURAS – nav, Tērvetes novada dome  NOLEMJ: 
   
   Apstiprināt noteikumus „Tērvetes novada pašvaldības  nekustamo īpašumu pārvaldīšanas kārtība”    

(pielikumā)  
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16. paragrāfs 

Par pirmsskolas izglītības pedagogu zemākās mēneša darba algas likmes noteikšanu 

D. Reinika 

 

    

   

        Tērvetes novada dome ir izskatījusi  izglītības darba koordinatores Initas Rozes iesniegumu  

par zemākās mēneša darba algas likmes noteikšanu pirmsskolas izglītības pedagogiem Tērvetes 

novada pašvaldības izglītības iestādēs.   Saskaņā ar MK 2016. gada 5. jūlija noteikumiem Nr. 

445 „Pedagogu darba samaksas noteikumi” ir noteikts, ka pedagogu zemākā mēneša darba 

algas likme no 2020. gada 1. septembra ir 790 euro. 

      Saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 15. panta pirmās daļas 4. punktu un 21. pantu,  

saskaņā ar 2020. gada 20. augusta Finanšu komitejas lēmumu,  Tērvetes novada dome,  atklāti 

vārdiski balsojot: PAR – 8 (D. Reinika,  I. Krūmiņa, L. Karloviča, Dz. Sirsone,     A. Miķelsons, 

I. Vēveris, S. Laizāns, M. Darguža), PRET – nav, ATTURAS – nav, Tērvetes novada dome  

NOLEMJ:   

 

     1.  Ar 2020. gada 1. septembri noteikt pirmsskolas izglītības pedagogiem, kas izglīto bērnus 

no 1,5 gadu vecuma, zemāko mēneša darba algas likmi 790 EUR apmērā. 

     2.  Nepieciešamo finansējuma palielinājumu no EUR 750 uz EUR 790  rast no  2020. gada 

pašvaldības budžeta līdzekļiem,  kas plānoti     pedagogu darba samaksai.  
 

 

 

 

17. paragrāfs 

Par  vispārējās izglītības  pedagogu zemākās mēneša darba algas likmes noteikšanu 

D. Reinika 

 

       Tērvetes novada dome ir izskatījusi  izglītības darba koordinatores Initas Rozes iesniegumu  

par zemākās mēneša darba algas likmes noteikšanu pašvaldības algotajiem pedagogiem, kas īsteno 

interešu izglītības programmas, nodrošina pagarināto dienas grupu nodarbības, skolotājam 

logopēdam un sociālajam pedagogam .  Saskaņā ar MK 2016. gada 5. jūlija noteikumiem   Nr. 445 

„Pedagogu darba samaksas noteikumi”” ir noteikts, ka pedagogu zemākā mēneša darba algas 

likme no 2020. gada 1. septembra ir 790 euro. 

      Saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 15. panta pirmās daļas 4. punktu un 21. pantu, saskaņā 

ar 2020. gada 20. augusta .Finanšu komitejas lēmumu,  Tērvetes novada dome,  atklāti vārdiski 

balsojot: PAR – 8 (D. Reinika,  I. Krūmiņa, L. Karloviča, Dz. Sirsone,     A. Miķelsons, I. Vēveris, 

S. Laizāns, M. Darguža), PRET – nav, ATTURAS – nav, Tērvetes novada dome  NOLEMJ:  

  

 1. Ar 2020. gada 1. septembri noteikt  pašvaldības algotajiem pedagogiem, kas īsteno interešu 

izglītības programmas, nodrošina pagarināto dienas grupu nodarbības, skolotājam logopēdam un 

sociālajam pedagogam  zemāko mēneša darba algas likmi 790 EUR apmērā. 

     2. Nepieciešamo finansējuma palielinājumu no EUR 750 uz EUR 790 rast no  2020. gada 

pašvaldības budžeta līdzekļiem, kas plānoti   pedagogu darba samaksai. 

 

 

 

 

 

 



12 

 

 

 

 

18. paragrāfs 

Par darba algas likmes apstiprināšanu 

D. Reinika 

    

 

    Tērvetes novada dome  ir izskatījusi  izglītības darba koordinatores Initas Rozes iesniegumu  par 

darba algas likmes noteikšanu pirmsskolas izglītības metodiķim.  

     Saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 15. panta 4. punktu, MK 2016. gada 5. jūlija noteikumiem  

Nr. 445 „Pedagogu darba samaksas noteikumi”,  2020. gada 20. augusta  Finanšu komitejas 

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

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

ATTURAS – nav, Tērvetes novada dome  NOLEMJ:  

  

    1.  Apstiprināt ar 2020. gada 1. septembri Tērvetes novada pašvaldības pirmsskolas izglītības 

metodiķim    mēneša  darba algas likmi   874 euro apmērā.   

    2. Nepieciešamo finansējuma palielinājumu no EUR 830 uz EUR 874  rast no  2020. gada 

pašvaldības budžeta līdzekļiem, kas plānoti   pedagogu darba samaksai. 

 

 

 

 

19. paragrāfs 

Par grozījumu štatu sarakstā 

D. Reinika 

 

     

        Tērvetes novada dome ir izskatījusi Augstkalnes vidusskolas direktores Ievas Krūmiņas  

iesniegumu.    Sakarā ar to, ka pirmsskolas grupas “Zvaniņi”  metodiķim un logopēdam ir ierādītas  

atsevišķas  darba telpas,  ir  palielinājies darba  un koplietošanas telpu apjoms pirmsskolas grupas 

“Zvaniņi” darbības nodrošināšanai.  Pamatojoties uz iepriekšminēto,  tiek lūgts  palielināt no 2020. 

gada 1.septembra pirmsskolas izglītības grupas “Zvaniņi” apkopējas likmi no 0,5 uz 0,75.    

        Saskaņā ar likuma ”Par pašvaldībām” 21. pantu, 2020. gada 20. augusta Finanšu komitejas 

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

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

ATTURAS – nav, Tērvetes novada dome  NOLEMJ: 

   

     1.   Noteikt, ka ar 2020. gada 1. septembri     Augstkalnes vidusskolas (no 1. septembra 

Augstkalnes pamatskolas)  pirmsskolas grupā “Zvaniņi”    tiek palielināta apkopējas likme   no   0,5 

uz 0,75 slodzēm.     

    2.  Apstiprināt grozījumu  Tērvetes novada domes 2019. gada  31. decembra  sēdē apstiprinātajā  

Tērvetes novada pašvaldības iestāžu   amatu sarakstā  sadaļā   “Augstkalnes vidusskola”  amatam  

“Apkopējs”   amata vienību skaitli “3,5”  aizstājot ar skaitli “3,75”. 

   3. Nepieciešamo finansēju rast  no 2020. gada budžetā plānotajiem līdzekļiem   pašvaldības 

darbinieku atalgojumam. 
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20. paragrāfs 

Par  Tērvetes novada autoceļu finansēšanai paredzētās mērķdotācijas  vidējā termiņa 

izlietošanas programmas 2020.-2022.  gadam  precizēšanu 

D. Reinika 

 

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

autoceļu finansēšanai paredzētās mērķdotācijas  vidējā termiņa izlietošanas programmas 2020.-

2022.  gadam  precizēšanu”.   Tiek precizēti 2020. gadā plānotie izdevumi.  

        Programmas sadaļā  “Satiksmes organizācija”  palielināts plānotais finansējums, iekļaujot  

darbus:   “Uz autoceļa Te38 izbūvēt divus ātruma ierobežojošos vaļņus”,  un sadaļā “Segumu 

uzturēšana” palielināts plānotais finansējums, plānojot ceļu Te12- 287 m  un  Te13- 282 m posmu 

dubulto virsmas apstrādi. Finansējuma palielinājums plānots  no līdzekļiem sadaļā “Rezerves 

fonds”.  

Saskaņā ar Ministru kabineta 2008. gada 11. marta noteikumiem Nr. 173 “Valsts pamatbudžeta 

valsts autoceļu fonda programmai piešķirto līdzekļu izlietošanas kārtība” un pamatojoties uz 

likuma “Par pašvaldībām” 21. panta pirmās daļas 27. punktu un 41. panta pirmās daļas 2. punktu, 

2020. gada 20. augusta Finanšu komitejas lēmumu, Tērvetes novada dome,  atklāti vārdiski 

balsojot: PAR – 8 (D. Reinika,  I. Krūmiņa, L. Karloviča, Dz. Sirsone,     A. Miķelsons, I. Vēveris, 

S. Laizāns, M. Darguža), PRET – nav, ATTURAS – nav, Tērvetes novada dome  NOLEMJ:   

       Apstiprināt precizēto  Tērvetes novada autoceļu finansēšanai paredzētās mērķdotācijas  

vidējā termiņa izlietošanas programmu  2020.-2022.  gadam  (pielikumā pie lēmuma). 

 

 

21. paragrāfs 

Par darba algas likmju apstiprināšanu izglītības iestāžu direktoriem 

D. Reinika,  

 

    Tērvetes novada dome  ir izskatījusi  iesniegto lēmuma projektu “Par darba algas likmju 

apstiprināšanu izglītības iestāžu direktoriem”.  

     Saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 15. panta 4. punktu, MK 2016. gada 5. jūlija noteikumu 

Nr. 445 „Pedagogu darba samaksas noteikumi”  un noteikumu             „Kārtība, kādā sadala valsts 

budžeta mērķdotāciju izglītības iestādēm  pedagogu darba samaksai Tērvetes novadā” 4. punktu,  

Tērvetes novada Izglītības, kultūras un sociālo jautājumu komitejas 20. augusta lēmumu, Tērvetes 

novada dome, atklāti  vārdiski balsojot: PAR – 7 (D. Reinika, L. Karloviča, Dz. Sirsone,     A. 

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

balsojumā nepiedaloties, Tērvetes novada dome  NOLEMJ:   

      Apstiprināt ar 2020. gada 1. septembri Tērvetes novada pašvaldības izglītības iestāžu 

direktoriem  sekojošas  darba algas likmes: 

1. Augstkalnes pamatskolas  direktoram (168 skolēni, t. sk. 27 obligātajās pirmsskolas izglītības 

grupās un 141 skolēni  1. – 9. klašu grupā)  EURO 1168; 

2. Annas Brigaderes pamatskolas direktoram (171 skolēns, t.sk. 38 obligātajās pirmsskolas izglītības 

grupās un 133 skolēni 1. – 9. klašu grupā )  EURO 1168. 

 

 

22. paragrāfs 

Augstkalnes vidusskolas direktores I. Krūmiņas Informatīvais ziņojums par mācību 

uzsākšanu klātienē  2020./2021. mācību gadā 

D. Reinika, I. Krūmiņa 

 

      Saskaņā ar MK noteikumiem Nr. 360 "Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid-19 infekcijas 

izplatības ierobežošanai" Augstkalnes pamatskolā ar 2020. gada 1. septembri mācības tiek uzsāktas 
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klātienē, ievērojot iekšējos noteikumus “Izglītības procesa organizācijas kārtība Augstkalnes 

pamatskolā, ievērojot epidemioloģisko situāciju Covid - 19 laikā”, kurā tiek skaidroti šādi drošības 

pamatprincipi: 

1) veselības uzraudzība; 

2) rīcība, ja ir aizdomas vai tiek atklāts infekcijas gadījums skolā. 

3) distancēšanās pasākumi; 

4) higiēnas nodrošināšana;  

5) informēšanas kārtība. 

  
Mācību procesa/ dienas organizācija 

Augstkalnes pamatskolā nav paredzēts mainīt dienas ritmu.  Tā kā lielākā daļa skolēnu atbrauc 

ar skolēnu autobusu, tad stundas visiem sākas 8.30. Lai klases telpās samazinātu klašu mainību, 

tad stundas lielākoties ir plānotas stundu blokos (tā ir arī kompetenču pieejas īstenošanas 

prasība), un klases iespējami maz dienas laikā maina telpas- izņēmumi ir dabaszinību 

priekšmeti, angļu valoda, informātika/ datorika un sports,  daļēji arī mājturība vecāko klašu 

puišiem. Starpbrīži, izņemot pusdienu starpbrīžus, ilgst 10 minūtes, tajā laikā skolēni var 

uzturēties skolas koridoros un skolas pagalmā, jo šis kontakts noteikti būs īsāks par Veselības 

dienesta noteiktajām 15 minūtēm. Starpbrīžos telpas tiek vēdinātas. Ja kabinetā mainās klases 

kolektīvs, tad kabineta vadītājs vai skolotājs, kas tajā strādā, dezinficē galda virsmas vai 

tastatūras. Mācību stundu laikā dežūrapkopējs dezinficē telpu durvju rokturus, bet dienas beigās 

visas koplietošanas virsmas.  

Pirmsskolas izglītības grupas ( turpmāk-PIG)   “Zvaniņi”  process ir līdzīgs, tikai pa dienas vidu 

dezinfekciju veic skolotāja palīgs bērnu gulēšanas laikā. 

Pēc stundām notiek interešu izglītības nodarbības un pagarinātās grupas nodarbības, kurās 

dažādu klašu skolēni satiekas uz ilgāku laiku par 10 minūtēm. Te būtiski ir jāstrādā pie roku 

higiēnas jautājuma. Un, kur ir iespēja distancēties, arī pie distancēšanās jautājuma. Tā kā 

nākošajā vasarā ir plānoti skolēnu dziesmu un deju svētki, tad, protams, pilnīgi bez 

kontaktēšanās tiem nebūs iespējams  sagatavoties. 

Pēcpusdienā pagarinātās grupas skolotājs pavada visus skolēnus uz skolēnu autobusu, vērojot, 

lai skolēni ievēro distancēšanās prasības.   

Kārtību esam izstrādājuši arī skolas ēdnīcā un garderobē, lai mazinātu iespējamo vīrusu 

izplatību. Atkal esam atgriezušies pie diviem 20 minūšu pusdienu starpbrīžiem. Tā kā skolas 

kopgaldā ēdiens ir saservēts jau uz galda, tad skolēni var paspēt šajā laikā paēst. Mums ir trīs 

ēdamzāles, kur katrā vienlaicīgi ēdīs 1-2 klases, nepārsniedzot 25 skolēnu skaitu katrā.  

Izmantojot garderobi, skolēni tiek aicināti tajā uzturēties iespējami īsāku laiku, īpaši no rītiem, 

kad divu metru drošības līnijas ievērot būs ļoti sarežģīti. 

Skolēnu plūsma skolā būs vadīta pa trijām ieejām (kamēr nav uzsākts ieejas kāpņu remonts) un 

pa vienām kāpnēm. 

Skolā redzamās vietās ir izvietota informācija par distancēšanās noteikumiem un roku higiēnas 

prasībām. 

Daļai klašu vecāku sapulces jau ir notikušas, šodien es ar vecākiem tiekos vecāku sapulcē PIG 

“Zvaniņi”   un 1. septembrī informatīvā vecāku pilnsapulcē skolas pagalmā, kur vēlreiz TIKS 

uzsvērta  vecāku atbildību par sava bērna veselību. Ja skolā radīsies aizdomas par izglītojamā 

veselības problēmām, tad šim skolēnam tiks mērīta temperatūra.  Esam iegādājušies 

bezkontakta termometrus. Ja skolēnam būs paaugstināta ķermeņa temperatūra, tad viņš ar 

kontaktā esošo pedagogu tiks ievietots skolas  direktores kabinetā, pirmsskolā- metodiķes 

kabinetā, kur sagaidīs vecākus. Klases audzinātājs informēs vecākus un uzturēs regulāru saziņu 

ar vecākiem par bērna veselības stāvokli. Skolēni skolā var atgriezties tikai ar ārsta zīmi. 

Līdzīgi ir ar darbiniekiem, kam ir paaugstināta ķermeņa temperatūra. Viņiem noteikti ir 

jāsazinās ar savu ģimenes ārstu,  un darbu var apmeklēt tikai ar ārsta atļauju. 

Ja tomēr radīsies kāds Covid -19 saslimšanas gadījums, tad skola darbojas saskaņā ar Slimību 

profilakses un kontroles centra norādījumiem.  
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Izstrādātie noteikumi tiks  ievietoti skolas mājaslapā mezmuiza.lv un e- klasē.  

 

      Ievērojot teikto un vadoties no likuma Par pašvaldībām 21.panta, |Valsts pārvaldes iekārtas 

likuma 76.panta pirmās daļas,  atklāti vārdiski balsojot: PAR – 7  (D. Reinika,  I. Krūmiņa, L. 

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

ATTURAS – nav, Ievai Krūmiņai balsojumā nepiedaloties,  Tērvetes novada dome  NOLEMJ:  

  

     1. Pieņemt zināšanai Augstkalnes vidusskolas direktores Ievas Krūmiņas Informatīvo ziņojumu 

“Par mācību uzsākšanu klātienē  2020./2021. mācību gadā”. 

     2. Saskaņot   Augstkalnes vidusskolas  2020. gada 26.  augusta    noteikumus ”Izglītības procesa 

organizācijas kārtība Augstkalnes pamatskolā, ievērojot epidemioloģisko situāciju Covid - 19 

laikā”. 

 

 

23. paragrāfs 

Annas Brigaderes pamatskolas direktora  A. Tisenkopfa  Informatīvais ziņojums par 

mācību uzsākšanu klātienē  2020./2021. mācību gadā 

D. Reinika, A. Tisenkopfs 

 

       Saskaņā ar MK noteikumiem Nr. 360 "Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid-19 

infekcijas izplatības ierobežošanai" Annas Brigaderes pamatskolā ar 2020. gada 1. septembri 

mācības tiek uzsāktas klātienē. Sekmīgai mācību procesa organizēšanai skolā izstrādāti noteikumi  

“Izglītības procesa organizācijas kārtība Annas Brigaderes pamatskolā, ievērojot epidemioloģisko 

situāciju Covid – 19 laikā”.  

 

Mācību procesa/ dienas organizācija: 
Skolēni ar autobusu skolā ierodas pl. 8.00.  

Garderobe sadalīta zonās, kurās ģērbjas 1.-3.; 4.-6. un 7.-9. klase. Skolēni tiek aicināti 

nedrūzmēties un ievērot distanci, gaidot pie atzīmēm. 

Pl. 8.10 pamatskolas pakāpes klasēm sākas mācību stundas, bet sākumskolas klasēm interešu 

izglītības pulciņi. Mācību stundas sākumskolas klasēm sākas  pl. 8.55. 

 Katrai klasei paredzēta konkrēta mācību telpa visas dienas garumā. Speciāli aprīkotos mācību 

kabinetos  notiks dabas zinības priekšmetu, informātikas, mūzikas un sporta stundas. Šajās telpās 

dežurantes vai skolotājs ik pēc divām stundām veic dezinfekciju. Sporta hallē dezinfekciju 

virsmām divas reizes dienā veic dežurante. 

Starpbrīžos tiek  vēdinātas klases,  katrai klasei  norādīta noteikta uzturēšanās vieta. Uz stundu 

aicina  divi zvani, lai pārvietošanās laikā nenotiktu drūzmēšanās. Skolā dežurē dežūrskolotāji. 

Mācību stundu laikā dežūrapkopējas vēdina  koridorus un veic  koplietošanas  telpu  un virsmu 

dezinfekciju.     Pagarinātās dienas grupās pulcējas tikai vienas klases   skolēni, kuri turpina 

atrasties savās telpās. 

Skolēni  autobusu gaida pie skolas vai sporta halles gaitenī, ievērojot distancēšanos,  atbildīgie ir 

dežūrskolotāji, kuri pavada skolēnus uz autobusu. 

 

Skolēnu ēdināšana: 
- Ēdināšana notiek skolā. Pusdienas tiek organizētas trīs maiņās,  un būs arī launags. Lai 

nepieļautu drūzmēšanos, mazgājot rokas,  uz ēdnīcu skolēnus ved skolotājs, kuram pirms tam 

bijusi stunda.  Starpbrīža garums pusdienām 20 minūtes, ēdamzālē katrā ēdienreizē atradīsies ap  

45 skolēniem, lai varētu nodrošināt distanci starp galdiem.  

 

Higiēnas ievērošana: 
Skolēniem regulāri tiek akcentēta roku mazgāšanas nepieciešamība, kuru var veikt  arī tualešu 
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priekštelpās, kur atrodas  šķidrās ziepes un salvetes, dezinficēšanas līdzekļi ir pie skolas ieejas 

durvīm. 

Mācību telpās koplietošanas virsmu dezinfekciju ik pēc divām stundām veic skolotājs, pēc stundām 

uzkopšanu un dezinfekciju veic skolas apkopēji. 

Datorklasē skolotājs dezinficē arī klaviatūru un citus koplietošanas mācību līdzekļus. 

 

Veselības uzraudzība: 
Pirmkārt,  katrs vecāks  aicināts atbildīgi attiekties pret bērna veselības stāvokli. Ar infekcijas 

slimību pazīmēm un paaugstinātu ķermeņa temperatūru bērnus izglītības iestādē neuzņems. 

Ja stundu laikā parādās slimību simptomi, skolotājs aizved pie dežurantēm, kur tiek izmērīta 

temperatūra ar bezkontakta termometru. Ja temperatūra augstāka par 37,5, skolēnu  izolē lasītavā , 

tiek izsaukti vecāki. Atgriezties skolā būs atļauts tikai ar ārsta zīmi. 

Saslimušajam un kontaktpersonām jālieto individuālie aizsardzības līdzekļi (maskas). 

Viens  skolotājs ir vecumā virs  65 +. 

 

Informēšana: 
Vecākiem informācija tiek  nodota divas reizes – sapulcē un elektroniski e - klasē, tā būs elektroniski 

jāapstiprina, ka vecāki ir iepazinušies ar noteikumiem.  

Pirmsskolas izglītības grupā vecāki bērnus ieved un paņem, ievērojot distancēšanās noteikumus 

(2m), un ģērbtuvē drīkst atrasties tikai viens vecāks. 

Individuālās tikšanās tiek pieteiktas iepriekš. Vizīte notiek  konkrētā telpā un norunātā laikā. 

Vecākiem īpaši uzsvērta atbildība par bērnu veselību un saziņas nepieciešamību bērnu slimības 

vai skolas neapmeklēšanas gadījumā. 

Skolēni pirmajā klases stundā tiek  iepazīstināti ar  noteikumiem un to ievērošanas 

nepieciešamību, instrukcijas drukātā veidā ir pieejamas katrā klasē.  

Atbildīgie:  

Par skolēnu un vecāku informēšanu atbildīgi klašu audzinātāji, par telpu dezinfekciju skolā- 

saimniecības pārzinis, pirmskolas grupā - skolas māsa. 
 

  Ievērojot teikto un vadoties no likuma Par pašvaldībām 21. panta, Valsts pārvaldes iekārtas 

likuma 76. panta pirmās daļas, atklāti vārdiski balsojot: PAR – 8 (D. Reinika,      I. Krūmiņa, L. 

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

– nav, Tērvetes novada dome  NOLEMJ:  

  

     1. Pieņemt zināšanai  Annas Brigaderes pamatskolas direktora Alda Tisenkopfa Informatīvo 

ziņojumu “Par mācību uzsākšanu klātienē  2020./2021. mācību gadā”. 

     2. Saskaņot  Annas Brigaderes pamatskolas 2020. gada 26.  augusta   noteikumus ”Izglītības 

procesa organizācijas kārtība Annas Brigaderes pamatskolā, ievērojot epidemioloģisko situāciju 

Covid - 19 laikā”. 

 

 

 

Sēdi slēdz plkst. 11.15 

 

Sēdes vadītāja                                                                                                D. Reinika 

 

Protokola parakstīšanas datums 31.08.2020. 

 

 

Protokoliste                                                                                                     I. Roze 
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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 27. augustā                                                                                      Nr. 114 

                                                                                                          (protokols Nr. 15, 1. §) 

 

Par zemes nomas līguma pagarināšanu 

 

   Tērvetes novada dome, izskatot /Vārds Uzvārds/, /personas kods/, 2020. gada 30. jūlija 

iesniegumu par zemes nomas līguma pagarināšanu uz iznomāto neapbūvēto, lauksaimniecībā 

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

apzīmējums/, daļu 2,4 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” 30.4., 56. un 57. punktu un ievērojot Tērvetes novada domes apstiprināto nomas 

pakalpojumu maksas cenrādi (apstiprinātais nomas maksas apmērs par lauksaimniecībā 

izmantojamo zemi Tērvetes pagastā ir noteikts 130,00 EUR par ha), apstākli, ka nomas maksas 

apmērs nedrīkst būt zemāks kā 28 euro gadā, neieskaitot PVN, un Tautsaimniecības un attīstības 

komitejas 2020. gada 20. augusta  lēmumu,  atklāti vārdiski balsojot: PAR – 8 (D. Reinika,  I. 

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

nav, ATTURAS – nav, Tērvetes novada dome  NOLEMJ:   

 

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

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

Tērvetes novads, /kadastra apzīmējums/, daļas 2,4 ha platībā nomu, nosakot: 

        1.1.  zemes izmantošanas mērķi – lauksaimnieciskai darbībai; 

        1.2. nomas līguma termiņu - 5 (pieci) gadi sākot ar 2021. gada 1. janvāri; 

      1.3. nomas maksu 130,00 EUR/ ha gadā; 

      1.4. Nomnieks papildus nomas maksai maksā PVN un nekustamā īpašuma nodokli. 
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     2. Uzdot Tērvetes novada Attīstības nodaļas nekustamo īpašumu speciālistei Andrai Šafarei veikt 

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

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

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

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

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

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

publicēt informāciju par noslēgtajiem zemes nomas līgumiem Tērvetes novada pašvaldības tīmekļa 

vietnē www.tervetesnovads.lv. 

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

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

 

 

Domes priekšsēdētāja                                                                                          Dace 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 27. augustā                                                                                      Nr. 115 

                                                                                                          (protokols Nr. 15, 2. §) 

 

 

Par zemes nomas līguma pagarināšanu  

 

 

    Tērvetes novada dome, izskatot /Vārds Uzvārds/, /personas kods/, 2020. gada 30. jūlija 

iesniegumu par zemes nomas līguma pagarināšanu uz iznomāto neapbūvēto, lauksaimniecībā 

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

apzīmējums/, 7,20 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” 30.4., 56. un 

57. punktu un ievērojot Tērvetes novada domes apstiprināto nomas pakalpojumu maksas cenrādi 

(apstiprinātais nomas maksas apmērs par lauksaimniecībā izmantojamo zemi Tērvetes pagastā ir 

noteikts 130,00 EUR par ha), apstākli, ka nomas maksas apmērs nedrīkst būt zemāks kā 28 euro 

gadā, neieskaitot PVN, un Tautsaimniecības un attīstības komitejas 2020. gada 20. augusta  lēmumu, 

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

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

dome  NOLEMJ:  

  

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

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

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

        1.1.  zemes izmantošanas mērķi – lauksaimnieciskai darbībai; 

        1.2. nomas līguma termiņu - 5 (pieci) gadi sākot ar 2021. gada 1. janvāri; 

   1.3. nomas maksu 130,00 EUR/ ha gadā; 
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         1.4. Nomnieks papildus nomas maksai maksā PVN un nekustamā īpašuma nodokli. 

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

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

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

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

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

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

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

publicēt informāciju par noslēgtajiem zemes nomas līgumiem Tērvetes novada pašvaldības tīmekļa 

vietnē www.tervetesnovads.lv. 

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

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

 

 

Domes priekšsēdētāja                                                                                  Dace 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 27. augustā                                                                                      Nr. 116 

                                                                                                          (protokols Nr. 15, 3. §) 

 

Par zemes nomas līguma pagarināšanu 

 

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

par zemes nomas līguma pagarināšanu uz iznomāto neapbūvēto, lauksaimniecībā izmantojamo 

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

0,43 ha platībā, kura darbības termiņš beidzas 2020. gada 31. decembrī, pamatojoties uz likuma 

„Par pašvaldībām” 21. panta pirmās daļas 14.  “a” apakšpunktu, kas nosaka, ka dome var izskatīt 

jebkuru jautājumu, kas ir attiecīgās pašvaldības pārziņā, turklāt tikai dome var noteikt, ja tas nav 

aizliegts vai noteikts ar likumiem vai Ministru kabineta noteikumiem, maksu par pašvaldības zemes, 

cita nekustamā un kustamā īpašuma lietošanu (iznomāšanu),  LR MK 2018. gada 19. jūnija 

noteikumu Nr. 350 „Publiskas personas zemes nomas un apbūves tiesības noteikumi” 53. punktu, 

kas nosaka, ka iznomātājs, izvērtējot lietderības apsvērumus, var pieņemt lēmumu pagarināt nomas 

līguma termiņu (nerīkojot izsoli), ievērojot apstākļus, ka nomnieks ir labticīgi pildījis iepriekš 

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

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

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

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

ievērojot Tērvetes novada domes apstiprināto nomas pakalpojumu maksas cenrādi (apstiprinātais 

nomas maksas apmērs par lauksaimniecībā izmantojamo zemi Tērvetes pagastā ir noteikts 130,00 

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

PVN, un Tautsaimniecības un attīstības komitejas 2020. gada 20. augusta  lēmumu, atklāti vārdiski 

balsojot: PAR – 8 (D. Reinika,  I. Krūmiņa, L. Karloviča, Dz. Sirsone,   A. Miķelsons, I. Vēveris, 

S. Laizāns, M. Darguža), PRET – nav, ATTURAS – nav, Tērvetes novada dome  NOLEMJ: 

 

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

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

Tērvetes novads, /kadastra apzīmējums/, daļas 0,43 ha platībā, nomu, nosakot: 

     1.1. zemes izmantošanas mērķi – lauksaimnieciskai darbībai; 

     1.2. nomas līguma termiņu - 5 (pieci) gadi sākot ar 2021. gada 1. janvāri; 

   1.3. nomas maksu 130,00 EUR/ ha gadā, bet ne mazāk kā 28,0 EUR; 

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



22 

 

 

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

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

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

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

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

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

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

publicēt informāciju par noslēgtajiem zemes nomas līgumiem Tērvetes novada pašvaldības tīmekļa 

vietnē www.tervetesnovads.lv. 

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

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

 

 

Domes priekšsēdētāja                                                                            Dace 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 27. augustā                                                                                      Nr. 117 

                                                                                                          (protokols Nr. 15, 4. §) 

 

 

Par zemes nomas līguma pagarināšanu 

 

 

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

iesniegumu par zemes nomas līguma pagarināšanu uz iznomāto neapbūvēto, lauksaimniecībā 

izmantojamo zemes īpašumu “Brekši”, Tērvetes pagasts, Tērvetes novads, /kadastra numurs/, 1,84 

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” 30.4., 56. un 57. punktu un 

ievērojot Tērvetes novada domes apstiprināto nomas pakalpojumu maksas cenrādi (apstiprinātais 

nomas maksas apmērs par lauksaimniecībā izmantojamo zemi Tērvetes pagastā ir noteikts 130,00 

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

PVN, un Tautsaimniecības un attīstības komitejas 2020. gada 20. augusta  lēmumu, atklāti vārdiski 

balsojot: PAR – 8 (D. Reinika,    I. Krūmiņa, L. Karloviča, Dz. Sirsone,     A. Miķelsons, I. Vēveris, 

S. Laizāns, M. Darguža),  PRET – nav, ATTURAS – nav, Tērvetes novada dome  NOLEMJ:  

  

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

novada pašvaldībai piekritīgās zemes īpašumu “Brekši”, Tērvetes pagasts, Tērvetes novads, 

/kadastra apzīmējums/, 1,84 ha platībā, nomu, nosakot: 

        1.1.zemes izmantošanas mērķi – lauksaimnieciskai darbībai; 

 1.2.nomas līguma termiņš - 5 (pieci) gadi sākot ar 2021. gada 1. janvāri; 

 1.3. nomas maksu 130,00 EUR/ ha gadā, bet ne mazāk, kā 28,0 EUR; 

 1.4. Nomnieks papildus nomas maksai maksā PVN un nekustamā īpašuma nodokli. 
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     2. Uzdot Tērvetes novada Attīstības nodaļas nekustamo īpašumu speciālistei Andrai Šafarei veikt 

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

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

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

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

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

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

publicēt informāciju par noslēgtajiem zemes nomas līgumiem Tērvetes novada pašvaldības tīmekļa 

vietnē www.tervetesnovads.lv. 

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

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

 

 

Domes priekšsēdētāja                                                                            Dace 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 27. augustā                                                                                      Nr. 118 

                                                                                                          (protokols Nr. 15, 5. §) 

 

 

                                Par zemes nomas līguma pagarināšanu 

 

 

  Tērvetes novada dome, izskatot /Vārds Uzvārds/, /personas kods/, 2020. gada 30. jūlija 

iesniegumu par zemes nomas līguma pagarināšanu uz iznomāto neapbūvēto, lauksaimniecībā 

izmantojamo zemes īpašumu “Eglīši”, Tērvetes pagasts, Tērvetes novads, /kadastra numurs/, 1,2 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” 30.4., 56. un 57. punktu un 

ievērojot Tērvetes novada domes apstiprināto nomas pakalpojumu maksas cenrādi (apstiprinātais 

nomas maksas apmērs par lauksaimniecībā izmantojamo zemi Tērvetes pagastā ir noteikts 130,00 

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

PVN, un Tautsaimniecības un attīstības komitejas 2020. gada 20. augusta  lēmumu, atklāti vārdiski 

balsojot:    PAR – 8 (D. Reinika,  I. Krūmiņa, L. Karloviča, Dz. Sirsone,     A. Miķelsons, I. Vēveris, 

S. Laizāns, M. Darguža), PRET – nav, ATTURAS – nav, Tērvetes novada dome  NOLEMJ:  

  

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

novada pašvaldībai piekritīgās zemes īpašumu “Eglīši ”, Tērvetes pagasts, Tērvetes novads, 

/kadastra numurs/, 1,2 ha platībā, nomu, nosakot: 

   1.1. zemes izmantošanas mērķi – lauksaimnieciskai darbībai; 

   1.2. nomas līguma termiņš - 5 (pieci) gadi sākot ar 2021. gada 1. janvāri; 

   1.3. nomas maksu 130,00 EUR/ ha gadā, bet ne mazāk, kā 28,0 EUR; 

   1.4. Nomnieks papildus nomas maksai maksā PVN un nekustamā īpašuma nodokli. 
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     2. Uzdot Tērvetes novada Attīstības nodaļas nekustamo īpašumu speciālistei Andrai Šafarei veikt 

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

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

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

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

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

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

publicēt informāciju par noslēgtajiem zemes nomas līgumiem Tērvetes novada pašvaldības tīmekļa 

vietnē www.tervetesnovads.lv. 

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

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

 

 

Domes priekšsēdētāja                                                                               Dace 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 27. augustā                                                                                      Nr. 119 

                                                                                                          (protokols Nr. 15, 6. §) 

 

 

Par zemes nomas līguma pagarināšanu 

 

Tērvetes novada dome, izskatot /Vārds Uzvārds/, /personas kods/, 2020. gada 30. jūlija 

iesniegumu par zemes nomas līguma pagarināšanu uz iznomāto neapbūvēto, lauksaimniecībā 

izmantojamo zemes īpašuma daļu “Jumtiņi”, Tērvetes pagasts, Tērvetes novads, /kadastra 

apzīmējums/, 1,5 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” 30.4., 56. un 57. punktu un ievērojot Tērvetes 

novada domes apstiprināto nomas pakalpojumu maksas cenrādi (apstiprinātais nomas maksas 

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

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

un Tautsaimniecības un attīstības komitejas 2020. gada 20. augusta  lēmumu, atklāti vārdiski 

balsojot PAR – 8 (D. Reinika,  I. Krūmiņa, L. Karloviča, Dz. Sirsone A. Miķelsons, I. Vēveris, 

S. Laizāns, M. Darguža), PRET – nav, ATTURAS – nav, Tērvetes novada dome  NOLEMJ:  

  

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

Tērvetes novada pašvaldībai piekritīgās zemes īpašuma daļu “Jumtiņi ”, Tērvetes pagasts, 

Tērvetes novads, /kadastra apzīmējums/, 1,5 ha platībā, nomu, nosakot: 

    1.1. zemes izmantošanas mērķi – lauksaimnieciskai darbībai; 

         1.2. nomas līguma termiņš - 5 (pieci) gadi sākot ar 2021. gada 1. janvāri; 

         1.3. nomas maksu 130,00 EUR/ ha gadā, bet ne mazāk, kā 28,00 EUR; 

        1.4. Nomnieks papildus nomas maksai maksā PVN un nekustamā īpašuma nodokli. 
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2. Uzdot Tērvetes novada Attīstības nodaļas nekustamo īpašumu speciālistei Andrai Šafarei 

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

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

sagatavošanu. 

3. Pilnvarot Tērvetes novada pašvaldības izpilddirektoru Māri Berlandu noslēgt lēmumam 

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

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

kontroli. 

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

līgumi, publicēt informāciju par noslēgtajiem zemes nomas līgumiem Tērvetes novada 

pašvaldības tīmekļa vietnē www.tervetesnovads.lv. 

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

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

 

 

Domes priekšsēdētāja                                                                            Dace 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 27. augustā                                                                                      Nr. 120 

                                                                                                          (protokols Nr. 15, 7. §) 

 

 

Par zemes nomas līguma pagarināšanu 

 

 

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

iesniegumu par zemes nomas līguma pagarināšanu uz iznomāto neapbūvēto, lauksaimniecībā 

izmantojamo zemes īpašuma daļu “Pagasta zeme Inči”, Tērvetes pagasts, Tērvetes novads, 

/kadastra apzīmējums/, 2,56 ha platībā, kura darbības termiņš beidzas 2020. gada 15. novembrī, 

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

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

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

maksu par pašvaldības zemes, cita nekustamā un kustamā īpašuma lietošanu (iznomāšanu),  LR MK 

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

noteikumi” 53. punktu, kas nosaka, ka iznomātājs, izvērtējot lietderības apsvērumus, var pieņemt 

lēmumu pagarināt nomas līguma termiņu (nerīkojot izsoli), ievērojot apstākļus, ka nomnieks ir 

labticīgi pildījis iepriekš noslēgto nomas līgumu, tai skaitā tam nav bijuši nomas maksas un 

nekustamā īpašuma nodokļa maksājumu kavējumi, zemesgabalu kopējā platība ir līdz 10 ha lauku 

teritorijā, kas tiek izmantoti lauksaimniecībā, papildus pamatojoties uz LR MK 2018. gada 19. jūnija 

noteikumu Nr. 350 „Publiskas personas zemes nomas un apbūves tiesības noteikumi” 30.4., 56. un 

57. punktu un ievērojot Tērvetes novada domes apstiprināto nomas pakalpojumu maksas cenrādi 

(apstiprinātais nomas maksas apmērs par lauksaimniecībā izmantojamo zemi Tērvetes pagastā ir 

noteikts 130,00 EUR par ha), apstākli, ka nomas maksas apmērs nedrīkst būt zemāks kā 28 euro 

gadā, neieskaitot PVN, un Tautsaimniecības un attīstības komitejas 2020. gada 20. augusta  lēmumu, 

atklāti vārdiski balsojot: PAR – 8 (D. Reinika,  I. Krūmiņa, L. Karloviča, Dz. Sirsone,  A. Miķelsons, 

I. Vēveris, S. Laizāns, M. Darguža), PRET – nav, ATTURAS – nav, Tērvetes novada dome  

NOLEMJ: 

   

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

novada pašvaldībai piekritīgās zemes īpašuma daļu “Pagasta zeme Inči ”, Tērvetes pagasts, Tērvetes 

novads, /kadastra apzīmējums/, 2,56 ha platībā, nomu, nosakot: 

       1.1. zemes izmantošanas mērķi – lauksaimnieciskai darbībai; 

       1.2. nomas līguma termiņš - 5 (pieci) gadi sākot ar 2020. gada 16. novembrī; 

       1.3. nomas maksu 130,00 EUR/ ha gadā, bet ne mazāk, kā 28,00 EUR; 
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     1.4. Nomnieks papildus nomas maksai maksā PVN un nekustamā īpašuma nodokli. 

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

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

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

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

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

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

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

publicēt informāciju par noslēgtajiem zemes nomas līgumiem Tērvetes novada pašvaldības tīmekļa 

vietnē www.tervetesnovads.lv. 

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

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

 

 

Domes priekšsēdētāja                                                                            Dace 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 27. augustā                                                                                        Nr. 121 

                                                                                                             (protokols Nr. 15, 8. §) 

 

 

 

Par zemes nomas līguma pagarināšanu 

 

 

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

iesniegumu par zemes nomas līguma pagarināšanu uz iznomāto neapbūvēto, lauksaimniecībā 

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

apzīmējums/, 9,78 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” 30.4., 56. un 

57. punktu un ievērojot Tērvetes novada domes apstiprināto nomas pakalpojumu maksas cenrādi 

(apstiprinātais nomas maksas apmērs par lauksaimniecībā izmantojamo zemi Tērvetes pagastā ir 

noteikts 130,00 EUR par ha), apstākli, ka nomas maksas apmērs nedrīkst būt zemāks kā 28 euro 

gadā, neieskaitot PVN, un Tautsaimniecības un attīstības komitejas 2020. gada 20. augusta  lēmumu, 

atklāti vārdiski balsojot: PAR – 8 (D. Reinika,  I. Krūmiņa, L. Karloviča, Dz. Sirsone,  A. Miķelsons, 

I. Vēveris, S. Laizāns, M. Darguža), PRET – nav, ATTURAS – nav, Tērvetes novada dome  

NOLEMJ:  
  

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

novada pašvaldībai piekritīgās zemes vienību “SIA RC Tērvete”, Tērvetes pagasts, Tērvetes novads, 

/kadastra apzīmējums/, 9,78 ha platībā, nomu, nosakot: 

    1.1.  zemes izmantošanas mērķi – lauksaimnieciskai darbībai; 

    1.2. nomas līguma termiņš - 5 (pieci) gadi sākot ar 2021. gada 1. janvāri; 
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    1.3. nomas maksu 130,00 EUR/ ha gadā, bet ne mazāk, kā 28,00 EUR; 

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

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

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

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

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

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

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

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

publicēt informāciju par noslēgtajiem zemes nomas līgumiem Tērvetes novada pašvaldības tīmekļa 

vietnē www.tervetesnovads.lv. 

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

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

 

 

Domes priekšsēdētāja                                                                            Dace 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 27. augustā                                                                                      Nr. 122 

                                                                                                          (protokols Nr. 15, 9. §) 

 

 

 

Par nekustamā īpašuma “Āboliņi”, Augstkalnes pagasts, Tērvetes novads, atsavināšanu 

 

 

Tērvetes novada dome ir izskatījusi Attīstības nodaļas iesniegto ierosinājumu atsavināt Tērvetes 

novada pašvaldībai piederošo nekustamo īpašumu „Āboliņi”, Augstkalnes pagasts, Tērvetes 

novads, /kadastra numurs 4644 005 0227. 

Izskatot minēto ierosinājumu, dome konstatēja: 

Tērvetes novada pašvaldībai ir nostiprinātas īpašuma tiesības uz nekustamo īpašumu “Āboliņi”, 

Augstkalnes pagasts, Tērvetes novads, kadastra numurs 4644 005 0227, turpmāk tekstā – 

Nekustamais īpašums, sastāvošs no vienas lauksaimniecībā izmantojamas, neapbūvētas zemes 

vienības ar kopējo platību 2,48 ha, kadastra apzīmējums 4644 005 0227, par ko izsniegta 

Zemesgrāmatu apliecība (Augstkalnes pagasta zemesgrāmatas nodalījums Nr.100000531413). 

Nekustamais īpašums pašreiz ir nodots nomā. Nekustamais īpašums nav nepieciešams Tērvetes 

novada pašvaldībai tās patstāvīgo funkciju izpildei.  

Ņemot vērā iepriekš norādītos apstākļus, lai lietderīgāk apsaimniekotu pašvaldības nekustamo 

īpašumu, kā visizdevīgākā pašvaldības rīcība ir atzīstama Nekustamā īpašuma atsavināšana.  

Saskaņā ar 2020. gada 3. augusta 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 16 400 

EUR apmērā.  

Nekustamā īpašuma „Āboliņi”, Augstkalnes pagasts, Tērvetes novads, pirmpirkuma tiesības, 

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

pašreizējam nomniekam,  kas ņemams vērā rīkojot izsoli.  

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

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

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

atsavināma publiskas personas manta”, Finanšu komitejas 2020. gada 20. augusta  lēmumu,  

Tērvetes novada dome,  atklāti vārdiski balsojot: PAR – 8 (D. Reinika,  I. Krūmiņa, L. Karloviča, 

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

Tērvetes novada dome  NOLEMJ:  

http://pro.nais.lv/naiser/text.cfm?Ref=0103012002103132796&Req=0103012002103132796&Key=0103011998101432772&Hash=
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1. Nodot atsavināšanai Tērvetes novada pašvaldībai piederošo nekustamo īpašumu „Āboliņi”, 

Augstkalnes pagasts, Tērvetes novads, kadastra numurs  4644 005 0227, sastāvošu no vienas 

lauksaimniecībā izmantojamas, neapbūvētas zemes vienības ar kopējo platību 2,48 ha, kadastra 

apzīmējums 4644 005 0227, pārdodot to atklātā mutiskā izsolē ar augšupejošu soli. 

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

noteikumus (lēmuma pielikumā), nosakot izsoles nosacīto sākumcenu 16 400 EUR (sešpadsmit 

tūkstoši četri simti eiro) apmērā. 

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

komisiju šādā sastāvā:  

     1) izsoles komisijas priekšsēdētājs – Tērvetes novada pašvaldības izpilddirektors Māris 

Berlands; 

     2) ) izsoles komisijas locekļi –  

  Tērvetes novada domes jurists Ivars Gorskis, 

  Tērvetes novada domes ekonomiste Sandra Latiša.  

4. Publicēt sludinājumu par Tērvetes novada pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma 

„Āboliņi”, Augstkalnes pagasts, Tērvetes novads, izsoli Tērvetes novada pašvaldības tīmekļa vietnē 

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

informatīvajā izdevumā „Laikam līdzi”. 

 

 

Domes priekšsēdētāja                                                                            Dace 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 27. augustā                                                                                      Nr. 123 

                                                                                                          (protokols Nr. 15, 10. §) 

 

 

 

Par nekustamā īpašuma “Dambīši”, Augstkalnes pagasts, Tērvetes novads, 

atsavināšanu 

 

 

  Tērvetes novada dome ir izskatījusi Attīstības nodaļas iesniegto ierosinājumu atsavināt Tērvetes 

novada pašvaldībai piederošo nekustamo īpašumu „Dambīši”, Augstkalnes pagasts, Tērvetes 

novads, kadastra numurs  4644 001 0080. 

Izskatot minēto ierosinājumu, dome konstatēja: 

Tērvetes novada pašvaldībai ir nostiprinātas īpašuma tiesības uz nekustamo īpašumu “Dambīši”, 

Augstkalnes pagasts, Tērvetes novads, kadastra numurs 4644 001 0080, turpmāk tekstā – 

Nekustamais īpašums, sastāvošs no vienas lauksaimniecībā izmantojamas, neapbūvētas zemes 

vienības ar kopējo platību 1,06 ha, kadastra apzīmējums 4644 001 0080, par ko izsniegta 

Zemesgrāmatu apliecība (Augstkalnes pagasta zemesgrāmatas nodalījums Nr.100000531418). 

     Nekustamais īpašums nav nodots nomā. Nekustamais īpašums nav nepieciešams Tērvetes 

novada pašvaldībai tās patstāvīgo funkciju izpildei.  

Ņemot vērā iepriekš norādītos apstākļus, lai lietderīgāk apsaimniekotu pašvaldības nekustamo 

īpašumu, kā visizdevīgākā pašvaldības rīcība ir atzīstama Nekustamā īpašuma atsavināšana.  

    Saskaņā ar 2020. gada 3. augusta 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 8700 

EUR apmērā.  

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

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

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

atsavināma publiskas personas manta”, Finanšu komitejas 2020. gada 20. augusta  lēmumu,  

Tērvetes novada dome,  atklāti vārdiski balsojot: PAR – 8 (D. Reinika,  I. Krūmiņa, L. Karloviča, 

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

Tērvetes novada dome  NOLEMJ:  

  

http://pro.nais.lv/naiser/text.cfm?Ref=0103012002103132796&Req=0103012002103132796&Key=0103011998101432772&Hash=
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 1. Nodot atsavināšanai Tērvetes novada pašvaldībai piederošo nekustamo īpašumu „Dambīši”, 

Augstkalnes pagasts, Tērvetes novads, kadastra numurs  4644 001 0080, sastāvošu no vienas 

lauksaimniecībā izmantojamas, neapbūvētas zemes vienības ar kopējo platību 1,06 ha, pārdodot to 

atklātā mutiskā izsolē ar augšupejošu soli. 

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

noteikumus (lēmuma pielikumā), nosakot izsoles nosacīto sākumcenu 8700 EUR (astoņi tūkstoši 

septiņi simti eiro) apmērā. 

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

komisiju šādā sastāvā:  

           1) izsoles komisijas priekšsēdētājs – Tērvetes novada pašvaldības izpilddirektors Māris 

Berlands; 

           2) izsoles komisijas locekļi –  

  Tērvetes novada domes jurists Ivars Gorskis, 

  Tērvetes novada domes ekonomiste Sandra Latiša.  

     4. Publicēt sludinājumu par Tērvetes novada pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma 

„Dambīši”, Augstkalnes pagasts, Tērvetes novads, izsoli Tērvetes novada pašvaldības tīmekļa 

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

informatīvajā izdevumā „Laikam līdzi”. 

 

 

Domes priekšsēdētāja                                                                            Dace 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 27. augustā                                                                                      Nr. 124 

                                                                                                          (protokols Nr. 15, 11. §) 

 

 

Par nekustamā īpašuma “Jurģi”, Augstkalnes pagasts, Tērvetes novads, atsavināšanu 

 

 

Tērvetes novada dome ir izskatījusi Attīstības nodaļas iesniegto ierosinājumu atsavināt Tērvetes 

novada pašvaldībai piederošo nekustamo īpašumu „Jurģi”, Augstkalnes pagasts, Tērvetes novads, 

kadastra numurs  4644 005 0226. 

Izskatot minēto ierosinājumu, dome konstatēja: 

Tērvetes novada pašvaldībai ir nostiprinātas īpašuma tiesības uz nekustamo īpašumu “Jurģi”, 

Augstkalnes pagasts, Tērvetes novads, kadastra numurs 4644 005 0226, turpmāk tekstā – 

Nekustamais īpašums, sastāvošs no divām lauksaimniecībā izmantojamām, neapbūvētām zemes 

vienībām – zemes vienības ar kopējo platību 9600 m2, kadastra apzīmējums 4644 005 0225, un 

zemes vienības  ar kopējo platību 1,48 ha, kadastra apzīmējums 4644 005 0226, par ko izsniegta 

Zemesgrāmatu apliecība (Augstkalnes pagasta zemesgrāmatas nodalījums Nr.100000531416). 

Nekustamais īpašums pašreiz ir nodots nomā. Nekustamais īpašums nav nepieciešams Tērvetes 

novada pašvaldībai tās patstāvīgo funkciju izpildei.  

Ņemot vērā iepriekš norādītos apstākļus, lai lietderīgāk apsaimniekotu pašvaldības nekustamo 

īpašumu, kā visizdevīgākā pašvaldības rīcība ir atzīstama Nekustamā īpašuma atsavināšana.  

Saskaņā ar 2020. gada 3. augusta 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 16 500 

EUR apmērā.  

Nekustamā īpašuma „Jurģi”, Augstkalnes pagasts, Tērvetes novads, pirmpirkuma tiesības, saskaņā 

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

nomniekam,  kas ņemams vērā rīkojot izsoli.  

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

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

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

atsavināma publiskas personas manta”, Finanšu komitejas 2020. gada 20. augusta  lēmumu,  

Tērvetes novada dome,  atklāti vārdiski balsojot: PAR – 8 (D. Reinika, I. Krūmiņa, L. Karloviča, 

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

Tērvetes novada dome  NOLEMJ:  

http://pro.nais.lv/naiser/text.cfm?Ref=0103012002103132796&Req=0103012002103132796&Key=0103011998101432772&Hash=
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1.  Nodot atsavināšanai Tērvetes novada pašvaldībai piederošo nekustamo īpašumu „Jurģi”, 

Augstkalnes pagasts, Tērvetes novads, kadastra numurs  4644 005 0226, sastāvošu no divām 

lauksaimniecībā izmantojamām, neapbūvētām zemes vienībām – zemes vienības ar kopējo platību 

9600 m2, kadastra apzīmējums 4644 005 0225, un zemes vienības  ar kopējo platību 1,48 ha, 

kadastra apzīmējums 4644 005 0226, pārdodot to atklātā mutiskā izsolē ar augšupejošu soli. 

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

noteikumus (lēmuma pielikumā), nosakot izsoles nosacīto sākumcenu 16 500 EUR (sešpadsmit 

tūkstoši pieci simti eiro) apmērā. 

3. Apstiprināt nekustamā īpašuma „Jurģi”, Augstkalnes pagasts, Tērvetes novads, izsoles komisiju 

šādā sastāvā:  

    1) izsoles komisijas priekšsēdētājs – Tērvetes novada pašvaldības izpilddirektors Māris 

Berlands; 

    2) izsoles komisijas locekļi –  

  Tērvetes novada domes jurists Ivars Gorskis, 

  Tērvetes novada domes ekonomiste Sandra Latiša.  

4. Publicēt sludinājumu par Tērvetes novada pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma „Jurģi”, 

Augstkalnes pagasts, Tērvetes novads, izsoli Tērvetes novada pašvaldības tīmekļa vietnē 

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

informatīvajā izdevumā „Laikam līdzi”. 

 

 

Domes priekšsēdētāja                                                                            Dace 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 27. augustā                                                                                      Nr. 125 

                                                                                                          (protokols Nr. 15,12. §) 

 

 

Par nekustamā īpašuma “Mazdruķi”, Bukaišu pagasts, Tērvetes novads, atsavināšanu 

 

 
    Tērvetes novada dome ir izskatījusi Attīstības nodaļas iesniegto ierosinājumu atsavināt Tērvetes 

novada pašvaldībai piederošo nekustamo īpašumu „Mazdruķi”, Bukaišu pagasts, Tērvetes novads, 

kadastra numurs 4656 006 0433. 

    Izskatot minēto ierosinājumu, dome konstatēja: 

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

Bukaišu pagasts, Tērvetes novads, kadastra numurs 4656 006 0433, turpmāk tekstā – Nekustamais 

īpašums, sastāvošs no vienas lauksaimniecībā izmantojamas, neapbūvētas zemes vienības ar kopējo 

platību 1,43 ha, kadastra apzīmējums 4656 006 0433, par ko izsniegta Zemesgrāmatu apliecība 

(Bukaišu pagasta zemesgrāmatas nodalījums Nr.100000580095). 

    Nekustamais īpašums pašreiz ir nodots nomā. Nekustamais īpašums nav nepieciešams Tērvetes 

novada pašvaldībai tās patstāvīgo funkciju izpildei.  

    Ņemot vērā iepriekš norādītos apstākļus, lai lietderīgāk apsaimniekotu pašvaldības nekustamo 

īpašumu, kā visizdevīgākā pašvaldības rīcība ir atzīstama Nekustamā īpašuma atsavināšana.  

    Saskaņā ar 2020. gada 3. augusta 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 8100 

EUR apmērā.  

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

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

pašreizējam nomniekam,  kas ņemams vērā rīkojot izsoli.  

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

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

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

atsavināma publiskas personas manta”, Finanšu komitejas 2020. gada 20. augusta  lēmumu,  

Tērvetes novada dome,  atklāti vārdiski balsojot: PAR – 8 (D. Reinika,  I. Krūmiņa, L. Karloviča, 

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

Tērvetes novada dome  NOLEMJ: 

   

http://pro.nais.lv/naiser/text.cfm?Ref=0103012002103132796&Req=0103012002103132796&Key=0103011998101432772&Hash=
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    1. Nodot atsavināšanai Tērvetes novada pašvaldībai piederošo nekustamo īpašumu „Mazdruķi”, 

Bukaišu pagasts, Tērvetes novads, kadastra numurs  4656 006 0433, sastāvošu no vienas 

lauksaimniecībā izmantojamas, neapbūvētas zemes vienības ar kopējo platību 1,43 ha, kadastra 

apzīmējums 4656 006 0433, pārdodot to atklātā mutiskā izsolē ar augšupejošu soli. 

    2. Apstiprināt nekustamā īpašuma “Mazdruķi”, Bukaišu pagasts, Tērvetes novads, izsoles 

noteikumus (lēmuma pielikumā), nosakot izsoles nosacīto sākumcenu 8100 EUR (astoņi tūkstoši 

viens simts eiro) apmērā. 

    3. Apstiprināt nekustamā īpašuma “Mazdruķi”, Bukaišu pagasts, Tērvetes novads, izsoles 

komisiju šādā sastāvā:  

         1) izsoles komisijas priekšsēdētājs – Tērvetes novada pašvaldības izpilddirektors Māris 

Berlands; 

         2) izsoles komisijas locekļi –  

  Tērvetes novada domes jurists Ivars Gorskis, 

  Tērvetes novada domes ekonomiste Sandra Latiša.  

    4. Publicēt sludinājumu par Tērvetes novada pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma 

“Mazdruķi”, Bukaišu pagasts, Tērvetes novads, izsoli Tērvetes novada pašvaldības tīmekļa vietnē 

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

informatīvajā izdevumā „Laikam līdzi”. 

 

 

Domes priekšsēdētāja                                                                            Dace 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 27. augustā                                                                                      Nr. 126 

                                                                                                          (protokols Nr. 15,13. §) 

 

 

Par nekustamā īpašuma “Pagasta zeme Inči”, Tērvetes pagasts, Tērvetes novads, 

atsavināšanu 

 

 

    Tērvetes novada dome ir izskatījusi Attīstības nodaļas iesniegto ierosinājumu atsavināt Tērvetes 

novada pašvaldībai piederošo nekustamo īpašumu „Pagasta zeme Inči”, Tērvetes pagasts, Tērvetes 

novads, kadastra numurs 4688 005 0282. 

Izskatot minēto ierosinājumu, dome konstatēja: 

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

zeme Inči”, Tērvetes pagasts, Tērvetes novads, kadastra numurs 4688 005 0282, turpmāk tekstā – 

Nekustamais īpašums, sastāvošs no vienas lauksaimniecībā izmantojamas, neapbūvētas zemes 

vienības ar kopējo platību 4,26 ha, kadastra apzīmējums 4688 005 0282, par ko izsniegta 

Zemesgrāmatu apliecība (Tērvetes pagasta zemesgrāmatas nodalījums Nr.100000550827). 

Nekustamais īpašums pašreiz ir nodots nomā. Nekustamais īpašums nav nepieciešams Tērvetes 

novada pašvaldībai tās patstāvīgo funkciju izpildei.  

Ņemot vērā iepriekš norādītos apstākļus, lai lietderīgāk apsaimniekotu pašvaldības nekustamo 

īpašumu, kā visizdevīgākā pašvaldības rīcība ir atzīstama Nekustamā īpašuma atsavināšana.  

Saskaņā ar 2020. gada 3. augusta 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 27 600 

EUR apmērā.  

Nekustamā īpašuma „Pagasta zeme Inči”, Tērvetes pagasts, Tērvetes novads, pirmpirkuma 

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

īpašuma pašreizējiem nomniekiem,  kas ņemams vērā rīkojot izsoli.  

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

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

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

atsavināma publiskas personas manta”, Finanšu komitejas 2020. gada 20. augusta  lēmumu,  

Tērvetes novada dome,  atklāti vārdiski balsojot: PAR – 8 (D. Reinika,  I. Krūmiņa, L. Karloviča, 

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

Tērvetes novada dome  NOLEMJ:  

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


42 

 

 

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

zeme Inči”, Tērvetes pagasts, Tērvetes novads, kadastra numurs  4688 005 0282, sastāvošu no 

vienas lauksaimniecībā izmantojamas, neapbūvētas zemes vienības ar kopējo platību 4,26 ha, 

kadastra apzīmējums 4688 005 0282, pārdodot to atklātā mutiskā izsolē ar augšupejošu soli. 

     2. Apstiprināt nekustamā īpašuma „Pagasta zeme Inči”, Tērvetes pagasts, Tērvetes novads, 

izsoles noteikumus (lēmuma pielikumā), nosakot izsoles nosacīto sākumcenu 27 600 EUR 

(divdesmit septiņi tūkstoši seši simti eiro) apmērā. 

     3. Apstiprināt nekustamā īpašuma „Pagasta zeme Inči”, Tērvetes pagasts, Tērvetes novads, 

izsoles komisiju šādā sastāvā:  

         1) izsoles komisijas priekšsēdētājs – Tērvetes novada pašvaldības izpilddirektors Māris 

Berlands; 

         2) izsoles komisijas locekļi –  

  Tērvetes novada domes jurists Ivars Gorskis, 

  Tērvetes novada domes ekonomiste Sandra Latiša.  

     4. Publicēt sludinājumu par Tērvetes novada pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma „Pagasta 

zeme Inči”, 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                                                                            Dace 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 27. augustā                                                                                      Nr. 127 

                                                                                                          (protokols Nr. 15, 14. §) 

 

 

Par nekustamā īpašuma “Vecrubeņi”, Augstkalnes pagasts, Tērvetes novads, 

atsavināšanu 

 

Tērvetes novada dome ir izskatījusi Attīstības nodaļas iesniegto ierosinājumu atsavināt Tērvetes 

novada pašvaldībai piederošo nekustamo īpašumu „Vecrubeņi”, Augstkalnes pagasts, Tērvetes 

novads, kadastra numurs  4644 005 0162. 

Izskatot minēto ierosinājumu, dome konstatēja: 

Tērvetes novada pašvaldībai ir nostiprinātas īpašuma tiesības uz nekustamo īpašumu 

“Vecrubeņi”, Augstkalnes pagasts, Tērvetes novads, kadastra numurs  4644 005 0162, turpmāk 

tekstā – Nekustamais īpašums, sastāvošs no divām lauksaimniecībā izmantojamām, neapbūvētām 

zemes vienībām – zemes vienības  ar kopējo platību 5400 m2, kadastra apzīmējums 4644 001 0110, 

un zemes vienības  ar kopējo platību 1,5 ha, kadastra apzīmējums 4644 005 0162, par ko izsniegta 

Zemesgrāmatu apliecība (Augstkalnes pagasta zemesgrāmatas nodalījums Nr.100000550765). 

Nekustamais īpašums pašreiz ir nodots nomā. Nekustamais īpašums nav nepieciešams Tērvetes 

novada pašvaldībai tās patstāvīgo funkciju izpildei.  

Ņemot vērā iepriekš norādītos apstākļus, lai lietderīgāk apsaimniekotu pašvaldības nekustamo 

īpašumu, kā visizdevīgākā pašvaldības rīcība ir atzīstama Nekustamā īpašuma atsavināšana.  

Saskaņā ar 2020. gada 3. augusta 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 12 700 

EUR apmērā.  

Nekustamā īpašuma „Vecrubeņi”, Augstkalnes pagasts, Tērvetes novads, pirmpirkuma tiesības, 

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

pašreizējam nomniekam,  kas ņemams vērā rīkojot izsoli.  

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

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

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

atsavināma publiskas personas manta”, Finanšu komitejas 2020. gada 20. augusta  lēmumu,  

Tērvetes novada dome,  atklāti vārdiski balsojot: PAR – 8 (D. Reinika,  I. Krūmiņa, L. Karloviča, 

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

Tērvetes novada dome  NOLEMJ:  

  

http://pro.nais.lv/naiser/text.cfm?Ref=0103012002103132796&Req=0103012002103132796&Key=0103011998101432772&Hash=
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1. Nodot atsavināšanai Tērvetes novada pašvaldībai piederošo nekustamo īpašumu 

„Vecrubeņi”, Augstkalnes pagasts, Tērvetes novads, kadastra numurs  4644 005 0162, sastāvošu no 

divām lauksaimniecībā izmantojamām, neapbūvētām zemes vienībām – zemes vienības  ar kopējo 

platību 5400 m2, kadastra apzīmējums 4644 001 0110, un zemes vienības  ar kopējo platību 1,5 ha, 

kadastra apzīmējums 4644 005 0162, pārdodot to atklātā mutiskā izsolē ar augšupejošu soli. 

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

noteikumus (lēmuma pielikumā), nosakot izsoles nosacīto sākumcenu 12 700 EUR (divpadsmit 

tūkstoši septiņi simti eiro) apmērā. 

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

komisiju šādā sastāvā:  

    1) izsoles komisijas priekšsēdētājs – Tērvetes novada pašvaldības izpilddirektors Māris 

Berlands; 

    2) izsoles komisijas locekļi –  

  Tērvetes novada domes jurists Ivars Gorskis, 

  Tērvetes novada domes ekonomiste Sandra Latiša.  

4. Publicēt sludinājumu par Tērvetes novada pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma 

„Vecrubeņi”, Augstkalnes pagasts, Tērvetes novads, izsoli Tērvetes novada pašvaldības tīmekļa 

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

informatīvajā izdevumā „Laikam līdzi”. 

 

 

Domes priekšsēdētāja                                                                            Dace Reinika 
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APSTIPRINĀTI 

ar Tērvetes novada domes 

2020. gada 27. augusta sēdes 

lēmumu  (prot. Nr. 15, 9. §) 

 

 

 

Tērvetes novada pašvaldības nekustamā īpašuma  

„Āboliņi”, Augstkalnes pagasts, Tērvetes novads, 

IZSOLES NOTEIKUMI 

 

1.Vispārīgie noteikumi 

 

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

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

un pašvaldības mantas atsavināšanas veikšanu, prasībām. 

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

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

atbildību, ciktāl to neregulē spēkā esošie normatīvie akti. 

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

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

Zelmeņi, Tērvetes pagasts, Tērvetes novads, 2020. gada 15. oktobra plkst. 13.45. 

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

noteiktajā kārtībā ir reģistrējusies kā izsoles dalībnieks. 

 

2. Informācija par izsoles priekšmetu 

 

2.1. Izsoles priekšmets – nekustamais īpašums “Āboliņi”, Augstkalnes pagasts, Tērvetes 

novads, kadastra numurs 4644 005 0227, sastāvošs no vienas lauksaimniecībā izmantojamas, 

neapbūvētas zemes vienības ar kopējo platību 2,48 ha, kadastra apzīmējums 4644 005 0227. 

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

2.3. Nosacītā sākumcena – 16 400 EUR (sešpadsmit tūkstoši četri simti eiro). 

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

 

3. Izsoles dalībnieku reģistrācijas kārtība 

 

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

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

novadā, ēkas 2.stāvā, darba laikā no 2020. gada 14. septembra līdz 2020. gada 14. oktobra 

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

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

personālsabiedrības valsts reģistra iestādes izziņu par attiecīgo juridisko personu vai 

personālsabiedrību (izziņa ir derīga, ja tā izsniegta ne agrāk par sešām nedēļām no izsoles dienas) 

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

(amatpersonu) kompetences apjomu. 

2) Fiziskai personai: 

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

privatizāciju lauku apvidos” 28.1 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 „Āboliņi”, Augstkalnes pagasts. 

 

4. Izsoles norises procedūra 
 

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

izsoles vietā izlemj izsoles komisijas priekšsēdētājs. 

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

Noteikumi, nosaka izsoles komisijas priekšsēdētājs. Nepakļaušanās izsoles komisijas 

priekšsēdētāja rīkojumiem var būt par iemeslu izsoles pārtraukšanai. 

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

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

4.5. Izsoles solis ir noteikts 500 EUR apmērā. 

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

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

atzīmēšana ir jāturpina, kamēr izsoles dalībnieks to paaugstina. 

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

dalībnieku reģistrācijas sarakstā jāapstiprina sava pēdējā solītā cena. 

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

4.9. Izsoles uzvarētājam divu mēneša laikā no izsoles dienas jāveic piedāvātās summas, 

atrēķinot naudā iemaksāto nodrošinājumu, nomaksu. 

4.10. Izsoles uzvarētājam 30 (trīsdesmit) dienu laikā no izsoles rezultātu apstiprināšanas 

   dienas ir jāparaksta pirkuma līgums.  

4.11. Nokavējot Noteikumos noteikto samaksas termiņu, atsakoties no nosolītā nekustamā 

īpašuma izpirkšanas vai līguma parakstīšanas, vai gadījumā, ja tiek konstatēts, ka izsoles 

uzvarētājs neatbilst likuma “Par zemes privatizāciju lauku apvidos” 28.1panta nosacījumiem, 

izsoles uzvarētājs zaudē iemaksāto drošības naudu un tiesības uz nosolītā īpašuma izpirkšanu. 

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

iemaksātā drošības nauda tiek atmaksāta 7 (septiņu) dienu laikā no izsoles norises dienas. 
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5. Izsoles dalībnieku tiesības un pienākumi 

 

5.1. Izsoles dalībniekam rūpīgi jāiepazīstas ar Noteikumos ietvertajiem norādījumiem un 

jāievēro Noteikumos ietvertās prasības. 

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

visus Noteikumos minētos nosacījumus un akceptē tā noteikumus. 

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

gaitu. 

 

6. Pirmpirkuma tiesības 

 

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

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

pašreizējam nomniekam. 

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 

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

 

 

Ar izsoles noteikumiem iepazinos ______________________________________ 

 

                                                       _______________________________________ 

 

                                                        

 

 

 

 

 

APSTIPRINĀTI 

ar Tērvetes novada domes 

2020. gada 27. augusta sēdes 

lēmumu  (prot. Nr.15, 10. §) 

 

 

 

Tērvetes novada pašvaldības nekustamā īpašuma  

„Dambīši”, Augstkalnes pagasts, Tērvetes novads, 

IZSOLES NOTEIKUMI 

 

1. Vispārīgie noteikumi 

 

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

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

pašvaldības mantas atsavināšanas veikšanu, prasībām. 

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

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

atbildību, ciktāl to neregulē spēkā esošie normatīvie akti. 

1.3. Nekustamā īpašuma atsavināšanas veids – atklāta mutiska izsole ar augšupejošu soli. 
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1.4. Izsoles norises vieta un laiks – Tērvetes novada pašvaldības administrācijas ēkā, „Zelmeņi”, 

Zelmeņi, Tērvetes pagasts, Tērvetes novads, 2020. gada 15. oktobra plkst. 14.30. 

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

noteiktajā kārtībā ir reģistrējusies kā izsoles dalībnieks. 

 

 

2. Informācija par izsoles priekšmetu 

 

2.1. Izsoles priekšmets – nekustamais īpašums “Dambīši”, Augstkalnes pagasts, Tērvetes novads, 

kadastra numurs 4644 001 0080, sastāvošs no vienas lauksaimniecībā izmantojamas, 

neapbūvētas zemes vienības ar kopējo platību 1,06 ha, kadastra apzīmējums 4644 001 0080. 

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

2.3. Nosacītā sākumcena – 8700 EUR (astoņi tūkstoši septiņi simti eiro). 

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

 

3. Izsoles dalībnieku reģistrācijas kārtība 

 

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

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

novadā, ēkas 2.stāvā, darba laikā no 2020.gada 14.septembra līdz 2020.gada 14.oktobra 

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” 28.1panta nosacījumiem; 

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

nepieciešams; 

- attiecīgās institūcijas pilnvarojums, ja personu pārstāv pārstāvis, kura 

pārstāvības tiesības nav reģistrētas Uzņēmumu reģistrā.  

- ja publiskajās datubāzēs nevar iegūt informāciju par attiecīgo juridisko personu 

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

personālsabiedrības valsts reģistra iestādes izziņu par attiecīgo juridisko personu vai 

personālsabiedrību (izziņa ir derīga, ja tā izsniegta ne agrāk par sešām nedēļām no izsoles 

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

institūciju (amatpersonu) kompetences apjomu. 

2) Fiziskai personai: 

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

zemes privatizāciju lauku apvidos” 28.1panta nosacījumiem; 

-  pilnvarojums, ja attiecīgās personas vārdā rīkojas pilnvarots pārstāvis. 

     3.2.2. jāuzrāda: 

1) Juridiskai personai: 

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

nekustamā īpašuma izsoles nosacītās sākumcenas. 

2) Fiziskai personai: 

- personu apliecinošs dokuments; 

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

nekustamā īpašuma izsoles nosacītās sākumcenas. 

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

Nr.90001465562, norēķinu kontos: 

AS SEB banka, UNLALV2X, konta Nr.LV98UNLA0006011130654; 

AS Swedbank, HABALV22, konta Nr.LV55HABA0551020477861; 
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ar norādi - izsoles nodrošinājums „Dambīši”, Augstkalnes pagasts. 

 

4. Izsoles norises procedūra 
 

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

izsoles vietā izlemj izsoles komisijas priekšsēdētājs. 

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

Noteikumi, nosaka izsoles komisijas priekšsēdētājs. Nepakļaušanās izsoles komisijas 

priekšsēdētāja rīkojumiem var būt par iemeslu izsoles pārtraukšanai. 

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

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

4.5. Izsoles solis ir noteikts 500 EUR apmērā. 

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

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

atzīmēšana ir jāturpina, kamēr izsoles dalībnieks to paaugstina. 

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

dalībnieku reģistrācijas sarakstā jāapstiprina sava pēdējā solītā cena. 

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

4.9. Izsoles uzvarētājam divu mēneša laikā no izsoles dienas jāveic piedāvātās summas, atrēķinot 

naudā iemaksāto nodrošinājumu, nomaksu. 

4.10. Izsoles uzvarētājam 30 (trīsdesmit) dienu laikā no izsoles rezultātu apstiprināšanas dienas 

ir jāparaksta pirkuma līgums.  

4.11. Nokavējot Noteikumos noteikto samaksas termiņu, atsakoties no nosolītā nekustamā 

īpašuma izpirkšanas vai līguma parakstīšanas, vai gadījumā, ja tiek konstatēts, ka izsoles 

uzvarētājs neatbilst likuma “Par zemes privatizāciju lauku apvidos” 28.1panta nosacījumiem, 

izsoles uzvarētājs zaudē iemaksāto drošības naudu un tiesības uz nosolītā īpašuma izpirkšanu. 

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

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

 

 

 

5. Izsoles dalībnieku tiesības un pienākumi 

 

5.1. Izsoles dalībniekam rūpīgi jāiepazīstas ar Noteikumos ietvertajiem norādījumiem un 

jāievēro Noteikumos ietvertās prasības. 

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

visus Noteikumos minētos nosacījumus un akceptē tā noteikumus. 

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

gaitu. 

 

 

Ar izsoles noteikumiem iepazinos ______________________________________ 

 

                                                       _______________________________________ 

 

                                                       _______________________________________ 
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APSTIPRINĀTI 

ar Tērvetes novada domes 

2020. gada 27. augusta sēdes 

lēmumu  (prot. Nr. 15, 11. §) 

 

 

Tērvetes novada pašvaldības nekustamā īpašuma  

„Jurģi”, Augstkalnes pagasts, Tērvetes novads, 

IZSOLES NOTEIKUMI 

 

1.Vispārīgie noteikumi 

 

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

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

valsts un pašvaldības mantas atsavināšanas veikšanu, prasībām. 

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

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

un atbildību, ciktāl to neregulē spēkā esošie normatīvie akti. 

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

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

„Zelmeņi”, Zelmeņi, Tērvetes pagasts, Tērvetes novads, 2020. gada 15. oktobra plkst. 13.30. 

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

noteiktajā kārtībā ir reģistrējusies kā izsoles dalībnieks. 

 

2. Informācija par izsoles priekšmetu 

 

2.1. Izsoles priekšmets – nekustamais īpašums “Jurģi”, Augstkalnes pagasts, Tērvetes novads, 

kadastra numurs 4644 005 0226, sastāvošs no divām lauksaimniecībā izmantojamām, 

neapbūvētām zemes vienībām – zemes vienības ar kopējo platību 9600 m2, kadastra 

apzīmējums 4644 005 0225, un zemes vienības  ar kopējo platību 1,48 ha, kadastra 

apzīmējums 4644 005 0226. 

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

2.3. Nosacītā sākumcena – 16 500 EUR (sešpadsmit tūkstoši pieci simti eiro). 

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

 

3. Izsoles dalībnieku reģistrācijas kārtība 

 

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

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

Tērvetes novadā, ēkas 2. stāvā, darba laikā no 2020. gada 14. septembra līdz 2020. gada 14. 

oktobra 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” 28.1panta nosacījumiem; 

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

nepieciešams; 

- attiecīgās institūcijas pilnvarojums, ja personu pārstāv pārstāvis, kura 

pārstāvības tiesības nav reģistrētas Uzņēmumu reģistrā.  

- ja publiskajās datubāzēs nevar iegūt informāciju par attiecīgo juridisko personu 

vai personālsabiedrību, izsoles komisija ir tiesīga papildus pieprasīt no juridiskās personas vai 
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personālsabiedrības valsts reģistra iestādes izziņu par attiecīgo juridisko personu vai 

personālsabiedrību (izziņa ir derīga, ja tā izsniegta ne agrāk par sešām nedēļām no izsoles 

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

institūciju (amatpersonu) kompetences apjomu. 

2) Fiziskai personai: 

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

zemes privatizāciju lauku apvidos” 28.1panta nosacījumiem; 

-  pilnvarojums, ja attiecīgās personas vārdā rīkojas pilnvarots pārstāvis. 

     3.2.2. jāuzrāda: 

1) Juridiskai personai: 

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

nekustamā īpašuma izsoles nosacītās sākumcenas. 

2) Fiziskai personai: 

- personu apliecinošs dokuments; 

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

nekustamā īpašuma izsoles nosacītās sākumcenas. 

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

Nr.90001465562, norēķinu kontos: 

AS SEB banka, UNLALV2X, konta Nr.LV98UNLA0006011130654; 

AS Swedbank, HABALV22, konta Nr.LV55HABA0551020477861; 

ar norādi - izsoles nodrošinājums „Jurģi”, Augstkalnes pagasts. 

 

4. Izsoles norises procedūra 
 

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

izsoles vietā izlemj izsoles komisijas priekšsēdētājs. 

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

Noteikumi, nosaka izsoles komisijas priekšsēdētājs. Nepakļaušanās izsoles komisijas 

priekšsēdētāja rīkojumiem var būt par iemeslu izsoles pārtraukšanai. 

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

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

4.5. Izsoles solis ir noteikts 500 EUR apmērā. 

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

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

atzīmēšana ir jāturpina, kamēr izsoles dalībnieks to paaugstina. 

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

dalībnieku reģistrācijas sarakstā jāapstiprina sava pēdējā solītā cena. 

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

cenu. 

4.9. Izsoles uzvarētājam divu mēneša laikā no izsoles dienas jāveic piedāvātās summas, 

atrēķinot naudā iemaksāto nodrošinājumu, nomaksu. 

4.10. Izsoles uzvarētājam 30 (trīsdesmit) dienu laikā no izsoles rezultātu apstiprināšanas dienas 

ir jāparaksta pirkuma līgums.  

4.11. Nokavējot Noteikumos noteikto samaksas termiņu, atsakoties no nosolītā nekustamā 

īpašuma izpirkšanas vai līguma parakstīšanas, vai gadījumā, ja tiek konstatēts, ka izsoles 

uzvarētājs neatbilst likuma “Par zemes privatizāciju lauku apvidos” 28.1panta nosacījumiem, 

izsoles uzvarētājs zaudē iemaksāto drošības naudu un tiesības uz nosolītā īpašuma izpirkšanu. 

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

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

 

 

5. Izsoles dalībnieku tiesības un pienākumi 
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5.1. Izsoles dalībniekam rūpīgi jāiepazīstas ar Noteikumos ietvertajiem norādījumiem un 

jāievēro Noteikumos ietvertās prasības. 

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

visus Noteikumos minētos nosacījumus un akceptē tā noteikumus. 

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

gaitu. 

 

6. Pirmpirkuma tiesības 

 

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

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

pašreizējam nomniekam. 

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 

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

 

 

Ar izsoles noteikumiem iepazinos ______________________________________ 

 

                                                       _______________________________________ 

 

 

 

 

 

APSTIPRINĀTI 

ar Tērvetes novada domes 

2020. gada 27. augusta sēdes 

lēmumu  (prot. Nr. 15, 12. §) 

 

Tērvetes novada pašvaldības nekustamā īpašuma  

“Mazdruķi”, Bukaišu pagasts, Tērvetes novads, 

IZSOLES NOTEIKUMI 

 

1. Vispārīgie noteikumi 

 

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

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

valsts un pašvaldības mantas atsavināšanas veikšanu, prasībām. 

1.2. Noteikumi nosaka Tērvetes novada pašvaldības nekustamā īpašuma “Mazdruķi”, 

Bukaišu pagasts, Tērvetes novads, izsoles kārtību, to dalībnieku tiesības, pienākumus un 

atbildību, ciktāl to neregulē spēkā esošie normatīvie akti. 

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

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

„Zelmeņi”, Zelmeņi, Tērvetes pagasts, Tērvetes novads, 2020. gada 15. oktobra plkst. 14.15. 

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

noteiktajā kārtībā ir reģistrējusies kā izsoles dalībnieks. 
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2. Informācija par izsoles priekšmetu 

 

2.1. Izsoles priekšmets – nekustamais īpašums “Mazdruķi”, Bukaišu pagasts, Tērvetes novads, 

kadastra numurs 4656 006 0433, sastāvošs no vienas lauksaimniecībā izmantojamas, 

neapbūvētas zemes vienības ar kopējo platību 1,43 ha, kadastra apzīmējums 4656 006 0433. 

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

2.3. Nosacītā sākumcena – 8100 EUR (astoņi tūkstoši viens simts eiro). 

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

 

3. Izsoles dalībnieku reģistrācijas kārtība 

 

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

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

Tērvetes novadā, ēkas 2. stāvā, darba laikā no 2020. gada 14. septembra līdz 2020. gada 14. 

oktobra 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” 28.1panta nosacījumiem; 

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

nepieciešams; 

- attiecīgās institūcijas pilnvarojums, ja personu pārstāv pārstāvis, kura 

pārstāvības tiesības nav reģistrētas Uzņēmumu reģistrā.  

- ja publiskajās datubāzēs nevar iegūt informāciju par attiecīgo juridisko personu 

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

personālsabiedrības valsts reģistra iestādes izziņu par attiecīgo juridisko personu vai 

personālsabiedrību (izziņa ir derīga, ja tā izsniegta ne agrāk par sešām nedēļām no izsoles 

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

institūciju (amatpersonu) kompetences apjomu. 

2) Fiziskai personai: 

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

zemes privatizāciju lauku apvidos” 28.1panta nosacījumiem; 

-  pilnvarojums, ja attiecīgās personas vārdā rīkojas pilnvarots pārstāvis. 

     3.2.1. jāuzrāda: 

1) Juridiskai personai: 

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

nekustamā īpašuma izsoles nosacītās sākumcenas. 

2) Fiziskai personai: 

- personu apliecinošs dokuments; 

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

nekustamā īpašuma izsoles nosacītās sākumcenas. 

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

Nr.90001465562, norēķinu kontos: 

AS SEB banka, UNLALV2X, konta Nr.LV98UNLA0006011130654; 

AS Swedbank, HABALV22, konta Nr.LV55HABA0551020477861; 

ar norādi - izsoles nodrošinājums “Mazdruķi”, Bukaišu pagasts. 
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4. Izsoles norises procedūra 
 

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

izsoles vietā izlemj izsoles komisijas priekšsēdētājs. 

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

Noteikumi, nosaka izsoles komisijas priekšsēdētājs. Nepakļaušanās izsoles komisijas 

priekšsēdētāja rīkojumiem var būt par iemeslu izsoles pārtraukšanai. 

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

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

4.5. Izsoles solis ir noteikts 500 EUR apmērā. 

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

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

atzīmēšana ir jāturpina, kamēr izsoles dalībnieks to paaugstina. 

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

dalībnieku reģistrācijas sarakstā jāapstiprina sava pēdējā solītā cena. 

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

cenu. 

4.9. Izsoles uzvarētājam divu mēneša laikā no izsoles dienas jāveic piedāvātās summas, 

atrēķinot naudā iemaksāto nodrošinājumu, nomaksu. 

4.10. Izsoles uzvarētājam 30 (trīsdesmit) dienu laikā no izsoles rezultātu apstiprināšanas dienas 

ir jāparaksta pirkuma līgums.  

4.11. Nokavējot Noteikumos noteikto samaksas termiņu, atsakoties no nosolītā nekustamā 

īpašuma izpirkšanas vai līguma parakstīšanas, vai gadījumā, ja tiek konstatēts, ka izsoles 

uzvarētājs neatbilst likuma “Par zemes privatizāciju lauku apvidos” 28.1panta nosacījumiem, 

izsoles uzvarētājs zaudē iemaksāto drošības naudu un tiesības uz nosolītā īpašuma izpirkšanu. 

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

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

 

5. Izsoles dalībnieku tiesības un pienākumi 

5.1. Izsoles dalībniekam rūpīgi jāiepazīstas ar Noteikumos ietvertajiem norādījumiem un 

jāievēro Noteikumos ietvertās prasības. 

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

visus Noteikumos minētos nosacījumus un akceptē tā noteikumus. 

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

un gaitu. 

 

6. Pirmpirkuma tiesības 

 

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

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

pašreizējam nomniekam. 

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 divu mēnešu laikā no izsoles rezultātu paziņošanas dienas jāsamaksā augstākā 

nosolītā cena. 

 

Ar izsoles noteikumiem iepazinos ______________________________________ 
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APSTIPRINĀTI 

ar Tērvetes novada domes 

2020. gada 27. augusta sēdes 

lēmumu  (prot. Nr. 15, 13. §) 

 

 

 

Tērvetes novada pašvaldības nekustamā īpašuma  

„Pagasta zeme Inči”, 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 „Pagasta zeme 

Inči”, Tērvetes pagasts, Tērvetes novads, izsoles kārtību, to dalībnieku tiesības, 

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

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

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

„Zelmeņi”, Zelmeņi, Tērvetes pagasts, Tērvetes novads, 2020. gada 15. oktobra plkst. 

14.00. 
1.5. Izsolē var piedalīties jebkura rīcībspējīga fiziska vai juridiska persona, kas Noteikumu 

noteiktajā kārtībā ir reģistrējusies kā izsoles dalībnieks. 

 

2. Informācija par izsoles priekšmetu 

 

2.1. Izsoles priekšmets – nekustamais īpašums „Pagasta zeme Inči”, Tērvetes pagasts, 

Tērvetes novads, kadastra numurs 4688 005 0282, sastāvošs no vienas lauksaimniecībā 

izmantojamas, neapbūvētas zemes vienības ar kopējo platību 4,26 ha, kadastra apzīmējums 

4688 005 0282. 

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

2.3. Nosacītā sākumcena – 27 600 EUR (divdesmit septiņi tūkstoši seši simti eiro). 

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

 

3.  Izsoles dalībnieku reģistrācijas kārtība 

 

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

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

pagasts, Tērvetes novadā, ēkas 2. stāvā, darba laikā no 2020. gada 14. septembra līdz 

2020. gada 14. oktobra 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; 
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- attiecīgās institūcijas pilnvarojums, ja personu pārstāv pārstāvis, kura 

pārstāvības tiesības nav reģistrētas Uzņēmumu reģistrā.  

- ja publiskajās datubāzēs nevar iegūt informāciju par attiecīgo juridisko personu 

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

personālsabiedrības valsts reģistra iestādes izziņu par attiecīgo juridisko personu vai 

personālsabiedrību (izziņa ir derīga, ja tā izsniegta ne agrāk par sešām nedēļām no izsoles 

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

institūciju (amatpersonu) kompetences apjomu. 

2) Fiziskai personai: 

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

zemes privatizāciju lauku apvidos” 28.1panta nosacījumiem; 

-  pilnvarojums, ja attiecīgās personas vārdā rīkojas pilnvarots pārstāvis. 

     3.2.2. jāuzrāda: 

1) Juridiskai personai: 

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

nekustamā īpašuma izsoles nosacītās sākumcenas. 

2) Fiziskai personai: 

- personu apliecinošs dokuments; 

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

nekustamā īpašuma izsoles nosacītās sākumcenas. 

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

Nr.90001465562, norēķinu kontos: 

AS SEB banka, UNLALV2X, konta Nr.LV98UNLA0006011130654; 

AS Swedbank, HABALV22, konta Nr.LV55HABA0551020477861; 

ar norādi - izsoles nodrošinājums „Pagasta zeme Inči”, 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 1000 EUR apmērā. 

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

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

atzīmēšana ir jāturpina, kamēr izsoles dalībnieks to paaugstina. 

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

dalībnieku reģistrācijas sarakstā jāapstiprina sava pēdējā solītā cena. 

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

cenu. 

4.9. Izsoles uzvarētājam divu mēneša laikā no izsoles dienas jāveic piedāvātās summas, 

atrēķinot naudā iemaksāto nodrošinājumu, nomaksu. 

4.10. Izsoles uzvarētājam 30 (trīsdesmit) dienu laikā no izsoles rezultātu apstiprināšanas dienas 

ir jāparaksta pirkuma līgums.  

4.11. Nokavējot Noteikumos noteikto samaksas termiņu, atsakoties no nosolītā nekustamā 

īpašuma izpirkšanas vai līguma parakstīšanas, vai gadījumā, ja tiek konstatēts, ka izsoles 

uzvarētājs neatbilst likuma “Par zemes privatizāciju lauku apvidos” 28.1panta nosacījumiem, 

izsoles uzvarētājs zaudē iemaksāto drošības naudu un tiesības uz nosolītā īpašuma izpirkšanu. 
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4.12. Izsoles dalībniekiem, kuri nekustamā īpašuma izpirkšanas tiesības nav nosolījuši, 

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

 

 

 

5. Izsoles dalībnieku tiesības un pienākumi 

 

5.1. Izsoles dalībniekam rūpīgi jāiepazīstas ar Noteikumos ietvertajiem norādījumiem un 

jāievēro Noteikumos ietvertās prasības. 

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

visus Noteikumos minētos nosacījumus un akceptē tā noteikumus. 

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

un gaitu. 

 

6. Pirmpirkuma tiesības 

 

6.1. Nekustamā īpašuma „Pagasta zeme Inči”, Tērvetes pagasts, Tērvetes novads, 

pirmpirkuma tiesības, saskaņā ar likuma “Par zemes privatizāciju lauku apvidos” 30.2pantu, 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 ______________________________________ 
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APSTIPRINĀTI 

ar Tērvetes novada domes 

2020. gada 27. augusta sēdes 

lēmumu  (prot. Nr. 15, 14. §) 

 

 

Tērvetes novada pašvaldības nekustamā īpašuma  

„Vecrubeņi”, Augstkalnes pagasts, Tērvetes novads, 

IZSOLES NOTEIKUMI 

 

1. Vispārīgie noteikumi 

 

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

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

valsts un pašvaldības mantas atsavināšanas veikšanu, prasībām. 

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

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

un atbildību, ciktāl to neregulē spēkā esošie normatīvie akti. 

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

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

„Zelmeņi”, Zelmeņi, Tērvetes pagasts, Tērvetes novads, 2020. gada 15. oktobra plkst. 13.15. 

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

noteiktajā kārtībā ir reģistrējusies kā izsoles dalībnieks. 

 

2. Informācija par izsoles priekšmetu 

 

2.1. Izsoles priekšmets – nekustamais īpašums “Vecrubeņi”, Augstkalnes pagasts, Tērvetes 

novads, kadastra numurs  4644 005 0162, sastāvošs no divām lauksaimniecībā 

izmantojamām, neapbūvētām zemes vienībām – zemes vienības  ar kopējo platību 5400 m2, 

kadastra apzīmējums 4644 001 0110, un zemes vienības ar kopējo platību 1,5 ha, kadastra 

apzīmējums 4644 005 0162. 

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

2.3. Nosacītā sākumcena – 12 700 EUR (divpadsmit tūkstoši septiņi simti eiro). 

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

 

3. Izsoles dalībnieku reģistrācijas kārtība 

 

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

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

Tērvetes novadā, ēkas 2. stāvā, darba laikā no 2020. gada 14. septembra līdz 2020. gada 

14. oktobra 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” 28.1panta nosacījumiem; 

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

nepieciešams; 

- attiecīgās institūcijas pilnvarojums, ja personu pārstāv pārstāvis, kura 

pārstāvības tiesības nav reģistrētas Uzņēmumu reģistrā.  
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- ja publiskajās datubāzēs nevar iegūt informāciju par attiecīgo juridisko personu 

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

vai personālsabiedrības valsts reģistra iestādes izziņu par attiecīgo juridisko personu vai 

personālsabiedrību (izziņa ir derīga, ja tā izsniegta ne agrāk par sešām nedēļām no izsoles 

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

institūciju (amatpersonu) kompetences apjomu. 

2) Fiziskai personai: 

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

zemes privatizāciju lauku apvidos” 28.1panta nosacījumiem; 

-  pilnvarojums, ja attiecīgās personas vārdā rīkojas pilnvarots pārstāvis. 

     3.2.2. jāuzrāda: 

1) Juridiskai personai: 

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

nekustamā īpašuma izsoles nosacītās sākumcenas. 

2) Fiziskai personai: 

- personu apliecinošs dokuments; 

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

nekustamā īpašuma izsoles nosacītās sākumcenas. 

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

Nr.90001465562, norēķinu kontos: 

AS SEB banka, UNLALV2X, konta Nr.LV98UNLA0006011130654; 

AS Swedbank, HABALV22, konta Nr.LV55HABA0551020477861; 

ar norādi - izsoles nodrošinājums „Vecrubeņi”, Augstkalnes pagasts. 

 

4. Izsoles norises procedūra 
 

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

izsoles vietā izlemj izsoles komisijas priekšsēdētājs. 

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

Noteikumi, nosaka izsoles komisijas priekšsēdētājs. Nepakļaušanās izsoles komisijas 

priekšsēdētāja rīkojumiem var būt par iemeslu izsoles pārtraukšanai. 

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

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

4.5. Izsoles solis ir noteikts 500 EUR apmērā. 

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

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

atzīmēšana ir jāturpina, kamēr izsoles dalībnieks to paaugstina. 

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

dalībnieku reģistrācijas sarakstā jāapstiprina sava pēdējā solītā cena. 

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

cenu. 

4.9. Izsoles uzvarētājam divu mēneša laikā no izsoles dienas jāveic piedāvātās summas, 

atrēķinot naudā iemaksāto nodrošinājumu, nomaksu. 

4.10. Izsoles uzvarētājam 30 (trīsdesmit) dienu laikā no izsoles rezultātu apstiprināšanas 

dienas ir jāparaksta pirkuma līgums.  

4.11. Nokavējot Noteikumos noteikto samaksas termiņu, atsakoties no nosolītā nekustamā 

īpašuma izpirkšanas vai līguma parakstīšanas, vai gadījumā, ja tiek konstatēts, ka izsoles 

uzvarētājs neatbilst likuma “Par zemes privatizāciju lauku apvidos” 28.1panta nosacījumiem, 

izsoles uzvarētājs zaudē iemaksāto drošības naudu un tiesības uz nosolītā īpašuma 

izpirkšanu. 

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

iemaksātā drošības nauda tiek atmaksāta 7 (septiņu) dienu laikā no izsoles norises dienas. 
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5. Izsoles dalībnieku tiesības un pienākumi 

 

5.1. Izsoles dalībniekam rūpīgi jāiepazīstas ar Noteikumos ietvertajiem norādījumiem un 

jāievēro Noteikumos ietvertās prasības. 

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

visus Noteikumos minētos nosacījumus un akceptē tā noteikumus. 

 

 

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

un gaitu. 

 

6. Pirmpirkuma tiesības 

 

6.1. Nekustamā īpašuma „Vecrubeņi”, Augstkalnes pagasts, Tērvetes novads, pirmpirkuma 

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

īpašuma pašreizējam nomniekam. 

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 divu mēnešu laikā no izsoles rezultātu paziņošanas dienas 

jāsamaksā augstākā nosolītā cena. 

 

 

Ar izsoles noteikumiem iepazinos ______________________________________ 
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SASKAŅOTS 

ar Tērvetes novada domes 

2020. gada 27. augusta  sēdes 

lēmumu  (prot. Nr. 15, 22. §) 

 
 

APSTIPRINĀTS ar 

Augstkalnes 

vidusskolas  direktores 

2020. gada 25 augusta 

rīkojumu Nr. 1.9/23 

SASKAŅOTS ar 

Augstkalnes 

vidusskolas Skolas 

padomes 2020. gada 

26. augusta sēdes 

protokolu Nr. 3 

 

Noteikumi 

Izglītības procesa organizācijas kārtība Augstkalnes pamatskolā, ievērojot 

epidemioloģisko situāciju Covid - 19 laikā  
Izdots saskaņā ar Valsts pārvaldes 

iekārtas likuma 72. panta pirmās 

daļas 2. punktu. Ministru kabineta 

2020.gada 9.jūnija noteikumiem Nr. 

360 “Epidemioloģiskās drošības 

pasākumi Covid-19 infekcijas 

izplatības ierobežošanai” 

 

I. Vispārējie noteikumi 

1. Noteikumi “Izglītības procesa organizācijas kārtība Augstkalnes pamatskolā, ievērojot 

epidemioloģisko situāciju Covid - 19 laikā” (turpmāk –Noteikumi) nosaka izglītības procesa 

organizēšanas kārtību Augstkalnes pamatskolā epidemioloģiskās situācijas laikā.  

2. Par šo Noteikumu ievērošanu ir atbildīgi Augstkalnes pamatskolas (turpmāk – Skola) darbinieki, 

izglītojamie un viņu vecāki. 

3. COVID-19 izplatības ierobežošanai  ir ievērojami šādi epidemioloģiskās drošības pamatprincipi: 

   3.1. veselības uzraudzība; 

   3.2. rīcība, ja ir aizdomas vai tiek atklāts infekcijas gadījums Skolā. 

   3.3. distancēšanās pasākumi; 

   3.4. higiēnas nodrošināšana;  

   3.5. informēšanas kārtība. 

4. Papildu šiem Noteikumiem ir jāievēro Slimību profilakses un kontroles centra publicētie ieteikumi 

COVID-19 izplatības ierobežošanai (https://spkc.gov.lv/lv/). 

 

 

 

 

 

 

https://spkc.gov.lv/lv/
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II. Veselības uzraudzība un informācijas aprites kārtība 

 

5. Skola informē darbiniekus, izglītojamos un viņu vecākus vai likumiskos pārstāvjus (turpmāk- 

Vecāki) par nepieciešamību regulāri sekot līdzi savam veselības stāvoklim, īpaši, ja parādās Covid -

19 simptomi. Skola informē par ikdienā veicamajiem individuāliem profilakses pasākumiem un 

rīcību, ja kādam parādās elpceļu infekcijas simptomi. 
6. Skola e – klasē nodrošina Vecākiem pieejamu informāciju par to, ka:  

   6.1. izglītojamie ar infekcijas slimības pazīmēm netiek uzņemti Skolā; 

   6.2. situācijā, ja izglītojamajam tiek konstatētas slimības pazīmes, ir jāievēro pašizolācijas vai mājas 

karantīnas nosacījumi;  

   6.3. ja skolēns kavē kādu no mācību stundām, izglītojamā Vecākiem nekavējoties telefoniski ir 

jāinformē klases audzinātājs par kavējuma iemeslu. 

7. Saziņai ar vecākiem tiek izmantota e – klase, operatīvai saziņai – telefoniska informācijas apmaiņa. 

8. Skolas darbiniekiem, kuri pieder Covid - 19 infekcijas riska grupai – seniori un personas ar 

hroniskām saslimšanām, ir pienākums sekot līdzi savam veselības stāvoklim, ārstēt hronisko 

saslimstību, lai novērstu slimības saasinājumus, ievērot profilakses pasākumus, nedoties uz Skolu ar 

Covid - 19 infekcijas slimības pazīmēm.   

9. Skolas darbiniekiem par savu neierašanās iemeslu ir nekavējoties jāinformē skolas direktors. 

10. Ja Skolā vai Tērvetes novada administratīvajā teritorijā ir palielinājies inficēšanās risks ar Covid-

19 infekciju, mācību process, saskaņojot ar iestādes dibinātāju, var tikt organizēts daļēji vai pilnībā 

attālināti. 

 

III. Rīcība, ja ir aizdomas vai tiek atklāts infekcijas gadījums Skolā 

 

11. Ja Skolas darbiniekam, veicot darba pienākumus, parādās akūtas elpceļu infekcijas slimības 

pazīmes (paaugstināta ķermeņa temperatūra, drudzis, klepus, elpas trūkums), darbinieka pienākums 

ir pārtraukt darba pienākumu veikšanu un doties mājās, telefoniski informēt Skolas direktori un 

sazināties ar ģimenes ārstu, lai vienotos par turpmāko ārstēšanas režīmu. 

12. Darbinieks var atgriezties darbā tikai ar ārsta norādījumu (kad ārsts ir noslēdzis darbnespējas 

lapu). 

13. Ja izglītojamajam, atrodoties Skolā, parādās akūtas elpceļu infekcijas slimības pazīmes (drudzis, 

klepus, elpas trūkums): 

   13.1. izglītojamais tiek izolēts atsevišķā telpā,  un, ja nepieciešams, atbilstoši izglītojamā vecumam 

tiek nodrošināta tā paša pieaugušā, kas kontaktējās ar izglītojamo pirms tam, klātbūtne. 

   13.2. lai novērstu darbinieka inficēšanās risku, izglītojamajam jālieto sejas maska vai deguna un 

mutes aizsegs, bet darbiniekam – medicīniskā sejas maska;  

   13.3. klases audzinātājam jāsazinās ar izglītojamā Vecākiem, kas nekavējoties ierodas pēc 

izglītojamā.  

   13.4. izglītojamais Skolā var atgriezties tikai saskaņā ar ģimenes ārsta norādījumiem.  

   13.5. ja darbiniekam vai izglītojamam Skolā ir konstatēti nopietni veselības traucējumi, tiek 

izsaukts Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienests. 

14. Ja akūtas elpceļu infekcijas pazīmes konstatētas diviem vai vairāk izglītojamiem un ir radušās 

aizdomas par grupveida saslimšanu, Skola izolē izglītojamos atsevišķā telpā, nodrošinot pieaugušā 

klātbūtni, lieto sejas maskas un mutes/deguna aizsegus, sazinās ar izglītojamā Vecākiem un nodrošina 

informācijas sniegšanu telefoniski Slimību profilakses un kontroles centra (turpmāk – SPKC) 

reģionālās nodaļas epidemiologam. Vienlaikus Skola par notikušo informē Tērvetes novada domi. 

15. Saziņu ar SPKC veic Skolas direktore vai direktora vietnieks izglītības jomā. 
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IV. Distancēšanās pasākumi 

 

16. Sākumskolas klasēs un mācību priekšmetos, kuros nav nepieciešamība pēc telpas speciāla 

aprīkojuma mācību satura apgūšanai, mācību process notiek klasei individuālā mācību telpā.   

17. Vienas klases izglītojamajiem Skolā tiek norādīta ieteicamā vieta, kur uzturēties starpbrīdī, lai 

mazinātu skolēnu pārvietošanās plūsmu un kontrolētu starpbrīža laikus starp mācību stundām. 

18. Lai nodrošinātu distancēšanos, Skolā tiek izliktas informatīvās zīmes un skolotājs - dežurants 

seko līdzi noteiktajai skolēnu plūsmai skolas gaiteņos.  

19. Skolas ārtelpās un iekštelpās, kur pastāv riski drūzmēties lielākam skaitam cilvēku, ir izvietotas 

skaidri salasāmas norādes – ievērot 2 m distanci no pārējām personām.  

20. Izglītojamie tiek regulāri informēti par epidemioloģiskās drošības pasākumu ievērošanas 

nepieciešamību.  

21. Izglītojamo distancēšanās prasības skolas garderobē (PIELIKUMĀ) tiek izvietotas redzamā vietā 

pie ieejas garderobē, ar tiem skolēnus iepazīstina klases audzinātāji. Par distancēšanās ievērošanu 

Skolas garderobē atbild skolas dežurants. 

22. Izglītojamo distancēšanās prasības skolas ēdnīcā (PIELIKUMĀ) tiek izvietotas redzamā vietā pie 

ieejas ēdnīcā, ar tiem skolēnus iepazīstina klases audzinātāji. Par distancēšanās ievērošanu Skolas 

ēdnīcā atbild klašu audzinātāji un mācību priekšmetu skolotāji, pie kuriem ir notikusi mācību stunda. 

23. Skolēnu ēdināšana Skolā tiek organizēta divos 20 minūšu starpbrīžos, katrai klašu grupai ievērojot 

savu noteikto laiku. 

24. Izvērtējot riskus, Skolā drīkst organizēt pasākumus, kuros iespējams distancēties, un pasākumus 

ārpus telpām.  

25. Skolas apmeklētāji pirms skolas apmeklējuma sazinās ar darbinieku, kura kompetencē ir skolas 

apmeklētāju interesējošā jautājuma risināšana un vienojas par apmeklējuma laiku. Klātienes 

apmeklējuma laikā Skolas apmeklētāji ievēro valstī noteiktās distancēšanās un higiēnas prasības. 

26. Vecāku un citu personu (kontrolējošo institūciju un citu valsts vai pašvaldības kompetento 

institūciju amatpersonas un darbinieki un personas, kuras izglītības iestādē ieradušās sniegt 

pakalpojumus) pienākums ir informēt skolas dežurantu par ierašanās iemeslu. Skolas dežurants 

informē skolas direktori vai direktora vietnieku un organizē apmeklētāju plūsmu.     

27. Skolas pirmsskolas izglītības grupa (turpmāk- PIG)   „Zvaniņi” organizē izglītojamo pieņemšanu 

un nodošanu vecākiem teritorijā, lai mazinātu pulcēšanās iespējas un ievērotu distancēšanos. 

28. Lai informētu Vecākus un citas personas, šīs prasības ir publiskotas Skolas un Tērvetes novada 

domes tīmekļa vietnē.  

29. Ja  epidemioloģiskā situācija  atbilstoši SPKC sniegtajai informācijai  pašvaldības 

administratīvajā teritorijā Covid-19 infekcijas izplatības dēļ pasliktinās un  ir nepieciešams īstenot 

mācības daļēji vai pilnībā attālināti, Skola izstrādā atbilstošu izglītības procesa organizēšanas plānu, 

kurā paredz, ka: 

   29.1. mācību saturs tiek pielāgots situācijai – attālinātam mācību procesam;   

   29.2. tiek veidots mācību stundu plāns nedēļai, vairākām nedēļām vai mēnesim no skolēna 

perspektīvas un specifiski konkrētajai situācijai;  

   29.3. mācību stundas tiek plānotas blokos, mācību priekšmetu skaitu dienā samazinot vienas 

mācību jomas ietvaros.  

30. Pēc vecāku ieskatiem izglītojamie Skolā var lietot atbilstošus individuālos aizsardzības līdzekļus, 

lai mazinātu inficēšanās riskus.  

31. Atbildīgais par pulcēšanās pasākumu ievērošanu Skolā ir skolas direktore. 

     

 

V. Higiēnas nodrošināšana 

 

32. Visiem izglītojamajiem un skolas darbiniekiem tiek nodrošināta iespēja ievērot roku higiēnu (roku 

mazgāšana ar siltu tekošu ūdeni un ziepēm, higiēniski vienreizējie roku nosusināšanas līdzekļi), kā 
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arī Skolas telpās ir izvietoti līdzekļi roku dezinfekcijai (70% etanola šķīdums vai cits roku 

dezinfekcijas līdzeklis, kas ir iedarbīgs pret korona vīrusiem). 

33. Skolas telpās, t.sk., tualetes telpās tiek izvietota izglītojamiem skaidri salasāma informācija par 

higiēnas prasībām (PIELIKUMĀ). 

34. Mācību procesa laikā izglītojamajiem un darbiniekiem jālieto tikai personīgie rakstāmpiederumi, 

nepieļaujot iespēju, ka rakstāmpiederumi tiek nodoti no vienas personas citai. 

35. Katrā telpas uzkopšanas reizē tiek tīrītas visas koplietošanas virsmas (durvju rokturi, galdu 

virsmas, krēslu roku balsti, virsmas tualetēs, u.c.), izmantojot dezinfekcijas līdzekļus (70% etanola 

šķīdums vai 0,5% nātrija hipohlorīta šķīdums). 

36. Durvju rokturi, kāpņu margas, kā arī citi telpu elementi, kuriem var pieskarties ar rokām,  tiek 

dezinficētas ik pa divām stundām.  

37. Mācību process notiek telpās, kurās ir nodrošināta iespēja veikt regulāru telpu vēdināšanu, atverot 

logus, vai ir ierīkota efektīva mehāniskā ventilācija. Telpu vēdināšanu veic ik pa divām stundām, 

logus atverot uz 15 minūtēm. 

38. Iespēju robežās tiek samazināts kopīgi lietojamo virsmu un priekšmetu skaits (t.sk. skārienjutīgie 

ekrāni, datori/tastatūras/peles u.c.). Vietās, kur tas nav iespējams (piemēram, datorklases),  ik pa 2 h 

tiek tīrītas koplietošanas virsmas. Koplietošanu virsmu tīrīšanu veic mācību kabinetu laboranti. 

39. Skolēnu autobusi tiek regulāri tīrīti   un tajos tiek  dezinficētas visas koplietošanas virsmas. 

Epidemioloģiskai situācijai pasliktinoties, skolēnu autobusos jālieto sejas maskas vai mutes un 

deguna aizsegus.  

40. Lai novērstu drūzmēšanos, gaidot skolēnu autobusu un iekāpjot skolēnu autobusā, pagarinātās 

grupas skolotāji kontrolē skolēnu un to pavadošo personu plūsmu.  

41. Atbildīgais par higiēnas nodrošināšanas pasākumu ievērošanu Skolā ir saimniecības pārzinis, PIG  

„Zvaniņi”- metodiķis. 

 

 

 

VI. Noslēguma jautājumi 

 

42. Skolas darbinieki, izglītojamie, viņu vecāki un pakalpojumu sniedzēji tiek iepazīstināti ar šiem 

Noteikumiem ar e-klases, Skolas un Tērvetes novada domes tīmekļa vietnes palīdzību. 

43. Iekšējie noteikumi  „ Izglītības procesa organizācijas kārtība, ievērojot epidemioloģisko situāciju 

Covid- 19 laikā Augstkalnes pamatskolā” stājas spēkā 2020.gada 1.septembrī. 

 

Direktore                                                                                                                      I. Krūmiņa  
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Pielikums Nr.1 

2020. gada 25 augusta 

noteikumiem “Izglītības procesa 

organizācijas kārtība Augstkalnes 

pamatskolā, ievērojot 

epidemioloģisko situāciju Covid-

19 laikā” 

Informācija par higiēnas prasībām: 
Bieži un rūpīgi mazgā rokas ar ūdeni un ziepēm, īpaši pēc sabiedrisko vietu apmeklēšanas, 

pirms ēšanas, pirms pieskaršanās sejai, pēc tualetes apmeklējuma! 

Ja nav iespējams nomazgāt rokas ar ziepēm un ūdeni, dezinficē rokas ar spirtu saturošiem 

roku dezinfekcijas līdzekļiem. 

Atceries, ka skārienjutīgās ierīces, piemēram, telefonu virsmas var būt piesārņotas ar 

vīrusiem un baktērijām, tādēļ nepieciešams tās regulāri tīrīt, izmantojot spirtu saturošus 

dezinfekcijas līdzekļus. 

Nepieskaries sejai (acīm, degunam un mutei) ar nemazgātām rokām. 

Ievēro 2 metru distanci un nepulcējies koplietošanas telpās. 

 

 

Pielikums Nr.2 

2020. gada 25 augusta 

noteikumiem “Izglītības procesa 

organizācijas kārtība Augstkalnes 

pamatskolā, ievērojot 

epidemioloģisko situāciju Covid-

19 laikā” 

Informācija par distancēšanās prasībām skolas ēdamzālē: 
Uz pusdienām dodies kopā ar klasi un pavadošo pedagogu, ievērojot divu metru distanci 

no citu klašu skolēniem! 

Ierodoties ēdamzālē, tūlīt ieņem vietu pie klasei norādītā galda! 

 Bez vajadzības  nepārvietojies pa ēdamzāli! 

Pēc pusdienām  ēdamzāli atstāj,  ievērojot distancēšanās prasības! 

Neaizmirsti rūpīgi nomazgāt rokas pirms un pēc ēdienreizēm! 

 

 

Pielikums Nr.3 

2020. gada 25 augusta 

noteikumiem “Izglītības procesa 

organizācijas kārtība Augstkalnes 

pamatskolā, ievērojot 

epidemioloģisko situāciju Covid-

19 laikā” 

 

Informācija par distancēšanās prasībām skolas garderobē: 
Garderobē ievēro divu metru distances marķējuma zīmes! 

Marķējuma zīmes drīkst neievērot vienas klases skolēni. 

Lai nekavētu pārējos skolēnus, atstāj virsdrēbes un pārvelc maiņas apavus bez liekas 

uzkavēšanās! 

Klausi skolas dežurantes norādījumus! 
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SASKAŅOTS 

ar Tērvetes novada domes 

2020. gada 27. augusta  sēdes 

lēmumu  (prot. Nr. 15, 23. §) 

 
APSTIPRINĀTS ar Annas 

Brigaderes pamatskolas direktora 

2020. gada 26. augusta rīkojumu Nr. 

ABP/2020/1-9/59RIK 

 

SASKAŅOTS ar Annas Brigaderes 

pamatskolas Skolas padomes 2020. 

gada 26. augusta sēdes Nr.2 lēmumu. 

 

        

Noteikumi 
2020. gada 26. augustā                                                   Nr. 24 

      

 

Izglītības procesa organizācijas kārtība Annas Brigaderes pamatskolā, ievērojot 

epidemioloģisko situāciju Covid - 19 laikā 
 

Izdots saskaņā ar Valsts pārvaldes 

iekārtas likuma 72. panta pirmās 

daļas 2. punktu. Ministru kabineta 

2020. gada 9. jūnija noteikumiem Nr. 

360 “Epidemioloģiskās drošības 

pasākumi Covid-19 infekcijas 

izplatības ierobežošanai” 

 

 

I. Vispārējie noteikumi 

1. Noteikumi “Izglītības procesa organizācijas kārtība Annas Brigaderes pamatskolā, ievērojot 

epidemioloģisko situāciju Covid - 19 laikā” (turpmāk –Noteikumi) nosaka izglītības procesa 

organizēšanas kārtību Annas Brigaderes pamatskolā epidemioloģiskās situācijas laikā.  

2. Par šo Noteikumu ievērošanu ir atbildīgi Annas Brigaderes pamatskolas (turpmāk – Skola) 

darbinieki, izglītojamie un viņu vecāki. 

3. COVID-19 izplatības ierobežošanai  ir ievērojami šādi epidemioloģiskās drošības pamatprincipi: 

   3.1. veselības uzraudzība; 

   3.2. rīcība, ja ir aizdomas vai tiek atklāts infekcijas gadījums Skolā. 

   3.3. distancēšanās pasākumi; 

   3.4. higiēnas nodrošināšana;  

   3.5. informēšanas kārtība. 

4. Papildu šiem Noteikumiem ir jāievēro Slimību profilakses un kontroles centra publicētie ieteikumi 

COVID-19 izplatības ierobežošanai (https://spkc.gov.lv/lv/). 

 

 

 

 

 

https://spkc.gov.lv/lv/
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II. Veselības uzraudzība un informācijas aprites kārtība 

 

5. Skola informē darbiniekus, izglītojamos un viņu vecākus vai likumiskos pārstāvjus (turpmāk- 

Vecāki) par nepieciešamību regulāri sekot līdzi savam veselības stāvoklim, īpaši, ja parādās Covid -

19 simptomi. Skola informē par ikdienā veicamajiem individuāliem profilakses pasākumiem un 

rīcību, ja kādam parādās elpceļu infekcijas simptomi. 

6. Skola e – klasē nodrošina Vecākiem pieejamu informāciju par to, ka:  

   6.1. izglītojamie ar infekcijas slimības pazīmēm netiek uzņemti Skolā; 

   6.2. situācijā, ja izglītojamajam tiek konstatētas slimības pazīmes, ir jāievēro pašizolācijas vai mājas 

karantīnas nosacījumi;  

   6.3. ja skolēns kavē kādu no mācību stundām, izglītojamā Vecākiem nekavējoties telefoniski ir 

jāinformē klases audzinātājs par kavējuma iemeslu. 

7. Saziņai ar vecākiem tiek izmantota e – klase, operatīvai saziņai – telefoniska informācijas apmaiņa. 

8. Skolas darbiniekiem, kuri pieder Covid - 19 infekcijas riska grupai – seniori un personas ar 

hroniskām saslimšanām, ir pienākums sekot līdzi savam veselības stāvoklim, ārstēt hronisko 

saslimstību, lai novērstu slimības saasinājumus, ievērot profilakses pasākumus, nedoties uz Skolu ar 

Covid - 19 infekcijas slimības pazīmēm.   

9. Skolas darbiniekiem par savu neierašanās iemeslu ir nekavējoties jāinformē skolas direktors. 

10. Ja Skolā vai Tērvetes novada administratīvajā teritorijā ir palielinājies inficēšanās risks ar Covid-

19 infekciju, mācību process, saskaņojot ar iestādes dibinātāju, var tikt organizēts daļēji vai pilnībā 

attālināti. 

 

 

III. Rīcība, ja ir aizdomas vai tiek atklāts infekcijas gadījums Skolā 

 

11. Ja Skolas darbiniekam, veicot darba pienākumus, parādās akūtas elpceļu infekcijas slimības 

pazīmes (paaugstināta ķermeņa temperatūra, drudzis, klepus, elpas trūkums), darbinieka pienākums 

ir pārtraukt darba pienākumu veikšanu un doties mājās, telefoniski informēt Skolas direktoru un 

sazināties ar ģimenes ārstu, lai vienotos par turpmāko ārstēšanas režīmu. 

12. Darbinieks var atgriezties darbā tikai ar ārsta norādījumu (kad ārsts ir noslēdzis darbnespējas 

lapu). 

13. Ja izglītojamajam, atrodoties Skolā, parādās akūtas elpceļu infekcijas slimības pazīmes (drudzis, 

klepus, elpas trūkums): 

   13.1. izglītojamais tiek izolēts atsevišķā telpā,  un, ja nepieciešams, atbilstoši izglītojamā vecumam 

tiek nodrošināta tā paša pieaugušā, kas kontaktējās ar izglītojamo pirms tam, klātbūtne. 

   13.2. lai novērstu darbinieka inficēšanās risku, izglītojamajam jālieto sejas maska vai deguna un 

mutes aizsegs, bet darbiniekam – medicīniskā sejas maska;  

   13.3. klases audzinātājam jāsazinās ar izglītojamā Vecākiem, kas nekavējoties ierodas pēc 

izglītojamā.  

   13.4. izglītojamais Skolā var atgriezties tikai saskaņā ar ģimenes ārsta norādījumiem.  

   13.5. ja darbiniekam vai izglītojamam Skolā ir konstatēti nopietni veselības traucējumi, tiek 

izsaukts Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienests. 

14. Ja akūtas elpceļu infekcijas pazīmes konstatētas diviem vai vairāk izglītojamiem un ir radušās 

aizdomas par grupveida saslimšanu, Skola izolē izglītojamos atsevišķā telpā, nodrošinot pieaugušā 

klātbūtni, lieto sejas maskas un mutes/deguna aizsegus, sazinās ar izglītojamā Vecākiem un nodrošina 

informācijas sniegšanu telefoniski Slimību profilakses un kontroles centra (turpmāk – SPKC) 

reģionālās nodaļas epidemiologam. Vienlaikus Skola par notikušo informē Tērvetes novada domi. 

15. Saziņu ar SPKC veic Skolas direktors vai direktora vietnieks izglītības jomā. 
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IV. Distancēšanās pasākumi 

 

16. Sākumskolas klasēs un mācību priekšmetos, kuros nav nepieciešamība pēc telpas speciāla 

aprīkojuma mācību satura apgūšanai, mācību process notiek klasei individuālā mācību telpā.   

17. Vienas klases izglītojamajiem Skolā tiek norādīta ieteicamā vieta, kur uzturēties starpbrīdī, lai 

mazinātu skolēnu pārvietošanās plūsmu un kontrolētu starpbrīža laikus starp mācību stundām. 

18. Lai nodrošinātu distancēšanos, Skolā tiek izliktas informatīvās zīmes un skolotājs - dežurants 

seko līdzi noteiktajai skolēnu plūsmai skolas gaiteņos.  

19. Skolas ārtelpās un iekštelpās, kur pastāv riski drūzmēties lielākam skaitam cilvēku, ir izvietotas 

skaidri salasāmas norādes – ievērot 2 m distanci no pārējām personām.  

20. Izglītojamie tiek regulāri informēti par epidemioloģiskās drošības pasākumu ievērošanas 

nepieciešamību.  

21. Izglītojamo distancēšanās prasības skolas garderobē (Pielikums Nr.1) tiek izvietotas redzamā 

vietā pie garderobes, ar tiem skolēnus iepazīstina klases audzinātāji. Par distancēšanās ievērošanu 

Skolas garderobē atbild skolas dežurants. 

22. Izglītojamo distancēšanās prasības skolas ēdnīcā (Pielikums Nr.2) tiek izvietotas redzamā vietā 

pie ieejas ēdnīcā, ar tiem skolēnus iepazīstina klases audzinātāji. Par distancēšanās ievērošanu Skolas 

ēdnīcā atbild klašu audzinātāji un mācību priekšmetu skolotāji, pie kuriem ir notikusi mācību stunda. 

23. Skolēnu ēdināšana Skolā tiek organizēta trijos 20 minūšu starpbrīžos, katrai klašu grupai ievērojot 

savu noteikto laiku. 

24. Izvērtējot riskus, Skolā drīkst organizēt pasākumus, kuros iespējams distancēties, un pasākumus 

ārpus telpām.  

25. Skolas apmeklētāji pirms skolas apmeklējuma sazinās ar darbinieku, kura kompetencē ir skolas 

apmeklētāju interesējošā jautājuma risināšana un vienojas par apmeklējuma laiku. Klātienes 

apmeklējuma laikā Skolas apmeklētāji ievēro valstī noteiktās distancēšanās un higiēnas prasības. 

26. Vecāku un citu personu (kontrolējošo institūciju un citu valsts vai pašvaldības kompetento 

institūciju amatpersonas un darbinieki un personas, kuras izglītības iestādē ieradušās sniegt 

pakalpojumus) pienākums ir informēt skolas dežurantu par ierašanās iemeslu. Skolas dežurants 

informē skolas direktori vai direktora vietnieku un organizē apmeklētāju plūsmu.     

27. Skolas PIG „Sprīdītis” organizē izglītojamo pieņemšanu un nodošanu vecākiem ievērojot 

distēncēšanās noteikumus, lai mazinātu pulcēšanās iespējas (Pielikums Nr.3). 

28. Lai informētu Vecākus un citas personas, šīs prasības ir publiskotas Tērvetes novada domes 

tīmekļa vietnē.  

29. Ja  epidemioloģiskā situācija  atbilstoši SPKC sniegtajai informācijai  pašvaldības 

administratīvajā teritorijā Covid-19 infekcijas izplatības dēļ pasliktinās un  ir nepieciešams īstenot 

mācības daļēji vai pilnībā attālināti, Skola izstrādā atbilstošu izglītības procesa organizēšanas plānu, 

kurā paredz, ka: 

   29.1. mācību saturs tiek pielāgots situācijai – attālinātam mācību procesam;   

   29.2. tiek veidots mācību stundu plāns nedēļai, vairākām nedēļām vai mēnesim no skolēna 

perspektīvas un specifiski konkrētajai situācijai;  

   29.3. mācību stundas tiek plānotas blokos, mācību priekšmetu skaitu dienā samazinot vienas 

mācību jomas ietvaros.  

30. Pēc vecāku ieskatiem izglītojamie Skolā var lietot atbilstošus individuālos aizsardzības līdzekļus, 

lai mazinātu inficēšanās riskus.  

31. Atbildīgais par pulcēšanās pasākumu ievērošanu Skolā ir skolas direktors. 
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V. Higiēnas nodrošināšana 

 

32. Visiem izglītojamajiem un skolas darbiniekiem tiek nodrošināta iespēja ievērot roku higiēnu (roku 

mazgāšana ar siltu tekošu ūdeni un ziepēm, higiēniski vienreizējie roku nosusināšanas līdzekļi), kā 

arī Skolas telpās ir izvietoti līdzekļi roku dezinfekcijai (70% etanola šķīdums vai cits roku 

dezinfekcijas līdzeklis, kas ir iedarbīgs pret korona vīrusiem). 

33. Skolas telpās, t.sk., tualetes telpās tiek izvietota izglītojamiem skaidri salasāma informācija par 

higiēnas prasībām (Pielikums Nr.4). 

34. Mācību procesa laikā izglītojamajiem un darbiniekiem jālieto tikai personīgie rakstāmpiederumi, 

nepieļaujot iespēju, ka rakstāmpiederumi tiek nodoti no vienas personas citai. 

35. Katrā telpas uzkopšanas reizē tiek tīrītas visas koplietošanas virsmas (durvju rokturi, galdu 

virsmas, krēslu roku balsti, virsmas tualetēs, u.c.), izmantojot dezinfekcijas līdzekļus (70% etanola 

šķīdums vai 0,5% nātrija hipohlorīta šķīdums). 

36. Durvju rokturi, kāpņu margas, kā arī citi telpu elementi, kuriem var pieskarties ar rokām,  tiek 

dezinficētas ik pa divām stundām.  

37. Mācību process notiek telpās, kurās ir nodrošināta iespēja veikt regulāru telpu vēdināšanu, atverot 

logus, vai ir ierīkota efektīva mehāniskā ventilācija. Telpu vēdināšanu veic ik pa divām stundām, 

logus atverot uz 15 minūtēm. 

38. Iespēju robežās tiek samazināts kopīgi lietojamo virsmu un priekšmetu skaits (t.sk. skārienjutīgie 

ekrāni, datori/tastatūras/peles u.c.). Vietās, kur tas nav iespējams (piemēram, datorklases),  ik pa 2 h 

tiek tīrītas koplietošanas virsmas. Koplietošanu virsmu tīrīšanu veic mācību kabinetu laboranti. 

39. Skolēnu autobusi tiek regulāri tīrīti   un tajos tiek  dezinficētas visas koplietošanas virsmas. 

Epidemioloģiskai situācijai pasliktinoties, skolēnu autobusos jālieto sejas maskas vai mutes un 

deguna aizsegus.  

40. Lai novērstu drūzmēšanos, gaidot skolēnu autobusu un iekāpjot skolēnu autobusā, dežūrskolotāji 

kontrolē skolēnu un to pavadošo personu plūsmu.  

41. Atbildīgais par higiēnas nodrošināšanas pasākumu ievērošanu Skolā ir saimniecības pārzinis, 

pirmsskolas izglītības grupā „Sprīdītis” – skolas māsa. 

 

 

VI. Noslēguma jautājumi 

 

42. Skolas darbinieki, izglītojamie, viņu vecāki un pakalpojumu sniedzēji tiek iepazīstināti ar šiem 

Noteikumiem ar e-klases, Tērvetes novada domes tīmekļa vietnes palīdzību. 

43. Noteikumi Nr.24 „ Izglītības procesa organizācijas kārtība Annas Brigaderes pamatskolā, ievērojot 

epidemioloģisko situāciju Covid-19 laikā” stājas spēkā 2020.gada 1.septembrī. 

 

 

Annas Brigaderes pamatskolas direktors                                                   A. Tisenkopfs  
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Pielikums Nr.1 

 26.08.2020. noteikumiem Nr .24 

“Izglītības procesa organizācijas kārtība Annas 

Brigaderes pamatskolā, ievērojot 

epidemioloģisko situāciju Covid-19 laikā” 

 
Informācija par distancēšanās prasībām skolas garderobē: 

Garderobē ievēro divu metru distances marķējuma zīmes! 

Marķējuma zīmes drīkst neievērot vienas klases skolēni. 

Lai nekavētu pārējos skolēnus, atstāj virsdrēbes un pārvelc maiņas apavus bez liekas 

uzkavēšanās! 

Klausi skolas dežurantes norādījumus! 

 

 

 

Pielikums Nr.2 

 26.08.2020. noteikumiem Nr.24 

“Izglītības procesa organizācijas kārtība Annas 

Brigaderes pamatskolā ievērojot 

epidemioloģisko situāciju Covid-19 laikā” 

 

Informācija par distancēšanās prasībām skolas ēdamzālē: 

Uz pusdienām dodies kopā ar klasi un pavadošo pedagogu, ievērojot divu metru distanci 

no citu klašu skolēniem! 

Ierodoties ēdamzālē, tūlīt ieņem vietu pie klasei norādītā galda! 

Bez vajadzības  nepārvietojies pa ēdamzāli! 

Pēc pusdienām  ēdamzāli atstāj, ievērojot distancēšanās prasības! 

Neaizmirsti rūpīgi nomazgāt rokas pirms un pēc ēdienreizēm. 

 

 

 

Pielikums Nr.3 

26.08.2020. noteikumiem Nr.24 

“Izglītības procesa organizācijas kārtība 

Annas Brigaderes pamatskolā, ievērojot 

epidemioloģisko situāciju Covid-19 laikā” 

 

Informācija par distancēšanās prasībām pirmsskolas izglītības grupas ,,Sprīdītis” vecākiem: 

No rīta un vakarā, ierodoties grupas telpās, ievērot divu metru distances marķējuma zīmes. 

Pārvietojoties pa grupas telpās (gaiteni, trepēm), nepieļaut drūzmēšanos, korekti ievērot 

distanci. 

Par distancēšanās noteikumu ievērošanu, atrodoties grupas telpās, atbildīgi ir vecāki. 

Bērnu grupiņu garderobēs drīkst atrasties tikai viens vecāks ar bērnu. 

Lai nekavētu pārējos vecākus, pārģērbties  bez liekas kavēšanās. 

Par individuālajām sarunām ar skolotāju telefoniski vienoties iepriekš. 
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Pielikums Nr.4 

26.08.2020. iekšējiem noteikumiem 

Nr.24 “Izglītības procesa organizācijas kārtība 

Annas Brigaderes pamatskolā, ievērojot 

epidemioloģisko situāciju Covid-19 laikā” 

Informācija par higiēnas prasībām: 

Bieži un rūpīgi mazgā rokas ar ūdeni un ziepēm, īpaši pēc sabiedrisko vietu apmeklēšanas, 

pirms ēšanas, pirms pieskaršanās sejai, pēc tualetes apmeklējuma!  

Ja nav iespējams nomazgāt rokas ar ziepēm un ūdeni, dezinficē rokas ar spirtu saturošiem 

roku dezinfekcijas līdzekļiem! 

Atceries, ka skārienjutīgās ierīces, piemēram, telefonu virsmas var būt piesārņotas ar 

vīrusiem un baktērijām, tādēļ nepieciešams tās regulāri tīrīt, izmantojot spirtu saturošus 

dezinfekcijas līdzekļus! 

Nepieskaries sejai (acīm, degunam un mutei) ar nemazgātām rokām! 

Ievēro 2 metru distanci un nepulcējies koplietošanas telpās! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pielikums Nr.4 

26.08.2020. iekšējiem noteikumiem 

Nr.24 “Izglītības procesa organizācijas kārtība 

Annas Brigaderes pamatskolā, ievērojot 

epidemioloģisko situāciju Covid-19 laikā” 

 

Informācija par higiēnas prasībām: 

Bieži un rūpīgi mazgā rokas ar ūdeni un ziepēm, īpaši pēc sabiedrisko vietu apmeklēšanas, 

pirms ēšanas, pirms pieskaršanās sejai, pēc tualetes apmeklējuma. 

Ja nav iespējams nomazgāt rokas ar ziepēm un ūdeni, dezinficē rokas ar spirtu saturošiem 

roku dezinfekcijas līdzekļiem. 

Atceries, ka skārienjutīgās ierīces, piemēram, telefonu virsmas var būt piesārņotas ar 

vīrusiem un baktērijām, tādēļ nepieciešams tās regulāri tīrīt, izmantojot spirtu saturošus 

dezinfekcijas līdzekļus. 

Nepieskaries sejai (acīm, degunam un mutei) ar nemazgātām rokām. 

Ievēro 2 metru distanci un nepulcējies koplietošanas telpās. 
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APSTIPRINĀTA 

        ar Tērvetes novada domes  

2020. gada 27. februāra 

                                                                                          sēdes lēmumu  (protokols Nr. 4, 18. §), 

ar precizējumiem 2020. gada 20.  augusta sēdē 

(protokols Nr.15, 20.§)  

 

 

Tērvetes novada  

autoceļu finansēšanai paredzētās  mērķdotācijas vidējā termiņa 

 izlietošanas programma 2020.-2022. gadam   

 

           Kopējais autoceļu garums – 179,735 km 

           Tai skaitā: 

           Melnais segums – 23,546 km 

           Grants segums – 107,711km 

           Bez seguma – 48,478 km 

 Finansējums gadā – 165579,00  EUR  

 Atlikums no 2019. gada – 35376.84 EUR 

           Kopējais finansējums 2020. gadā –  200955.84 EUR  

N.p.k. Izdevuma veids 

2020.  

gadā plānotie 

izdevumi 

 (EUR) 

2021. 

 gadā plānotie 

izdevumi  

(EUR) 

2022. 

 gadā plānotie 

izdevumi  

(EUR) 

Piezīmes 

(aprēķini veikti ņemot vērā 2019.gada ceļu ziemas un 

vasaras ikdienas uzturēšanas darbu aptuvenās izmaksa ) 

1. Ceļu uzturēšana ziemā 
10676,60 

11500,00 11500,00 Sniega tīrīšana – 166.822 km x 2gāj.x vidēji  4 reizes 

sezonā(Dec. Janv. Febr. ½ Marts) x 8,00 EUR 

1033,20 1033,00 1033,00 Smilts kaisīšana – 60.00 km. gāj. x 17.22 EUR 

2. Satiksmes organizācija 3881,04 531,10 455,50 

Ceļa zīmju un stabu iegāde –7. gb.(vidēji gadā sabojāto un 

no jauna uzstādāmo zīmju skaits) x 99.35 EUR; Uz 

autoceļa Te38 izbūvēt divus ātruma ierobežojošos vaļņus 
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3. Seguma uzturēšana 

23766,00 14700,00 18000,00 
Ceļu klātnes greiderēšana (visi novada autoceļi ar grants 

segumu un bez seguma) 466 km.gāj. x 3 x 17.00 EUR 

56610,00  40300,00  44496,00 
Ceļa seguma mehanizēta atjaunošana pavasarī ar grants 

šķembu maisījumu –1530 m3 x 37.00  EUR 

25900,00  22500,00  27000,00 
Ceļa seguma mehanizēta atjaunošana rudenī ar grants 

šķembu maisījumu –700 m3 x 37.00 EUR 

36400,00  42000,00  42000,00 Asfalta bedrīšu remonts pavasarī–1300 m2 x 28.00 EUR 

  10800,00  10800,00 Asfalta bedrīšu remonts pavasarī–385 m2 x 28.00 EUR 

25000,00 
  Autoceļu Au14- 80 m; Te12- 287 m;Te13- 282 m posmu 

dubultā virsmas apstrāde- apmēram 2500 m2 x 10.00 EUR 

4. Ceļu kopšana 
4600,00 4600,00 4600,00 

Mehanizēta zāles pļaušana vidēji - 500 km 2 reizes x  4.60 

EUR sezonā ceļu malās 

1089,00 1057,00 1058,00 
Mehanizēta krūmu pļaušana vidēji –25km x1 reizi x 43.56 

EUR sezonā ceļu malās 

5 Autoceļu inventarizācija 12000,00    

 Rezerves fonds  16557,90 17882,50 
10% neplānotu, nekavējošu darbu veikšanai, ārkārtas vai 

avārijas seku likvidēšanai/novēršanai autoceļos 

 Kopā: 200955,84 165579,00 178825,00  

    

 
 
              Ja piešķirtais mērķdotācijas palielinās, vai tiek samazināts, tad autoceļu fonda izlietojuma  programmā tiek veiktas korekcijas to papildinot ar                    

              papildus darbiem, vai arī kādu no šajā programmā iekļautajiem darbiem finansējot no pašvaldības budžeta līdzekļiem. 
             Mērķdotāciju apjoma prognoze 2021.gadam (iepriekšējā gada līmenī) EUR 165579,00 

             Mērķdotāciju apjoma prognoze 2022.gadam (2021.gada finansējums +8%) EUR 178825,00 

 

 

             Plānu sastādīja: I. Ručevskis 
 

Domes priekšsēdētāja                                                               D. Reinika                                                                                                  

 


